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Visite www.gcaesthetics.com.br para mais 
informações sobre os nossos produtos.

Av. Professor Francisco Morato, 1900
005512-200 - São Paulo

Líder  européia  na fabr icação de implantes ,  a  Famíl ia  GC Aesthetics  
-Eurosil icone e Nagôr -  investe  constantemente em estudos cient í�cos 
para  garant i r  o  a l to  padrão de qual idade e  segurança do seu por t fól io .

S e g u i n d o  o  m e s m o  p a d r ã o  d e  q u a l i d a d e ,  a  fa m í l i a  G C A e s t h e t i c s
-Eurosil icone e Nagôr ,  lança uma nova opor tunidade em ser viços para

atual ização médica e  crescimento das c l ín icas :

GCA Academy, um ambiente online de 
benefícios exclusivos para atualização 
cientí�ca, pro�ssionalização do sta  e 
satisfação dos pacientes. Conheça alguns 
dos serviços GCA Academy:

P E R G U N T E  A O S  N O S S O S  C O N S U L T O R E S  E  F A Ç A  P A R T E .

www.gcaacademy.com.br

/gcaestheticsbrasil

@gcaestheticsbrasil
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uma reflexão sobre os 
rumos da regional são paulo

ouco mais de um ano se passou 
desde o início da gestão, em 
2018, quando a nova diretoria 
assumiu a Regional São Paulo 
com o compromisso de fortale-

cer ainda mais a entidade em suas princi-
pais missões: a defesa da especialidade e 
a promoção do aperfeiçoamento científico 
de seus associados. Para isso, uma série 
de mudanças foi realizada na agenda de 
eventos, em busca de discussões qualifi-
cadas, fontes internacionalmente reco-
nhecidas em seus campos de atuação, 
evidência robusta e formatos modernos, 
para que estimulem e facilitem o aprimo-
ramento científico na especialidade.

Embora no primeiro ano tivéssemos en-
frentado dificuldades, por conta de recursos 
limitados e uma greve de caminhoneiros 
próxima ao principal evento da Regional São 
Paulo, a Jornada Paulista de Cirurgia Plásti-
ca, muitos esforços foram realizados no sen-
tido de cumprir as metas e o planejamento 
trabalhado desde a época de campanha.

Herança da gestão anterior, a cos-
miatria manteve seu destaque na agenda 
científica, com a participação nos eventos 
de médicos renomados, inclusive de ou-
tras especialidades, para que os associa-

dos tivessem contato com o máximo de 
alternativas terapêuticas. Também foram 
promovidas discussões sobre a defesa da 
especialidade e as mudanças no mercado 
de trabalho, com atenção especial aos 
jovens cirurgiões plásticos, para que eles 
possam ter mais subsídios em suas deci-
sões e planos profissionais.

Uma aproximação maior dos regentes 
dos serviços foi realizada para enriquecer 
as discussões e tornar ainda mais aprofun-
dado o debate sobre a formação do cirur-
gião plástico, tendo em vista as necessida-
des do mercado, os avanços da ciência e da 
especialidade. Assim, em iniciativa inédita, 
a Regional São Paulo e a Nacional realiza-
ram o primeiro Fórum de Ensino em Cirur-
gia Plástica, que reuniu com sucesso mais 
de 500 participantes. 

Esses e outros temas foram tratados 
em ampla entrevista com as lideranças da 
Regional São Paulo, na qual participaram 
o presidente Elvio Bueno Garcia e os di-
retores Eugênio Gonzalez Cação e Felipe 
Lehmann Coutinho, além dos cirurgiões 
plásticos Eduardo Montag e Fábio Nahas.

Além disso, essa edição da Plástica 
Paulista traz importantes artigos científicos 
sobre o risco de tromboembolismo venoso 

e sangramento a partir da profilaxia com 
enoxaparina e outro sobre o uso de pele 
de tilápia para tratamento de queimaduras. 
veja também, em Segurança do Paciente, 
um texto escrito pela psicóloga clínica Ma-
ria José Azevedo de Brito, sobre o transtor-
no dismórfico corporal, um desafio no con-
tato com pacientes da especialidade. 

Em Meu Olhar Clínico, conheça a tra-
jetória profissional de Douglas Jorge, vice-
diretor clínico da Santa Casa de São Paulo, 
que acumula, ainda, experiência em outras 
instituições, como o Hospital Samaritano e 
o Hospital do Servidor Público Municipal, 
além de ter significativas contribuições 
científicas à especialidade. Na seção Ciên-
cia em Foco, leia o texto de Rafael Denadai 
sobre os desafios para ingressar na pesqui-
sa e produção de artigos científicos ainda 
durante a residência em cirurgia plástica. 

Boa leitura!

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

P

divulgação
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divulgação

dois grandes eventos

Eugenio Gonzalez Cação, Elvio Bueno
Garcia e Felipe Lehmann Coutinho

este semestre, a diretoria da Regional 
São Paulo tem concentrado esforços na 
elaboração de dois grandes eventos, a 
Jornada Paulista de Cosmiatria e a Jor-
nada Paulista de Cirurgia Plástica. Em-

bora os eventos estejam consolidados na agenda 
da sociedade, principalmente a JP, a elaboração 
de uma grade científica abrangente, completa e 
que vá dialogar com as necessidades diárias dos 
cirurgiões plásticos é algo desafiador. 

Na cosmiatria, exploramos os procedimentos 
ao vivo, realizados em salas paralelas e trans-
mitidos diretamente à plenária. Mostraremos 
abordagens com preenchedores faciais, toxina 
botulínica, bioestimulador, fios de sustentação e 
microagulhamento, entre outros. Assim, não só 
criamos a oportunidade dos participantes apren-
derem de forma prática, como também explora-
mos a discussão em torno de cada caso e técnica. 

Hoje, a cosmiatria está deixando de ser uma 
área explorada por alguns cirurgiões plásticos para se 
tornar um complemento ao atendimento oferecido 
na maioria das clínicas. Em alguns casos, o paciente 
pode recorrer a apenas essas soluções, obtendo resul-
tados rapidamente e de forma mais simples. 

A vantagem da JPc ter se consolidado em nossa 
agenda  anual de eventos é que podemos repensar 
a distribuição dos conteúdos científicos nas demais 
jornadas. Antes, concentrávamos muitos assuntos 
na JP, que era e continua sendo o nosso principal 

encontro do ano, mas agora podemos elaborar algo 
mais voltado aos procedimentos estéticos.

Claro que há diversidade nos temas abordados 
na JP, mas o foco na cirurgia plástica estética permi-
te o aprofundamento das discussões, com atenção 
aos detalhes e às novidades de outros países. Por 
isso, buscamos montar uma grade que trouxesse 
cirurgiões e pesquisadores renomados. Já confirma-
mos: Dirk F. Richter, da Alemanha; Alfredo Hoyos, da 
Colômbia; Paolo Montemurro, da Suécia; Constan-
tin Stan, da Romênia; Martin Colombo e Javier vera 
Cucchiaro, da Argentina; Ricardo ventura Herrera, 
da República Dominicana; Stefan Danilla, do Chile; 
Brian M. kinney e James Newman, dos Estados Uni-
dos; e Fabian Cortinas, da Argentina. 

A agenda de eventos deste ano foi um desafio 
porque que havia conflitos de datas. Chegamos, in-
clusive, a decidir por apenas um evento de cosmiatria. 

A grade científica completa está no site da 
Regional São Paulo. Há descontos para inscrições 
antecipadas. A JPc acontece nos dias 10 e 11 de 
maio, e a JP entre 19 e 22 de junho.

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

N
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Jornada Paulista de Cosmiatria
Hotel Transamerica - São Paulo
10 e 11 Maio de 2019

Inscrições via site - até 30/04/2019

Membros SBCP / FILACP

Residentes

R$ 440

R$ 340

Inscrições via site - valores até 30/04

Membros SBCP / FILACP

Residentes

Estrangeiros

R$ 980

R$ 760

US$ 440

Cursos Práticos (Procedimentos ao vivo) - Valor cada curso

Temas: Cursos Toxinas / Preenchedores / Bioestimuladores

Temas: Cursos Lasers / Fios

R$ 600 cada

R$ 300 cada

39ª Jornada Paulista de Cirurgia Plástica
Grand Hyatt hotel São Paulo
19 a 22 Junho de 2019

Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
Regional São Paulo

(11) 3825-9685
www.sbcp-sp.org.br

 facebook.com/sbcpregionalsaopaulo
 instagram.com/sbcp_sp

VAGAS LIMITADAS Inscreva-se através do site www.sbcp-sp.org.br
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Cosmiatria é consi-
derada por muitos 
especialistas a área de 
atuação médica que 
mais cresce no país. 

De maneira contínua, surgem 
novos produtos, tecnologias e 
técnicas. O conhecimento anatô-
mico, a destreza cirúrgica e a ca-
pacidade de conduzir potenciais 
complicações fazem do cirurgião 
plástico uma referência em pro-
cedimentos cosmiátricos. Certo 
da importância da Cosmiatria 
no cenário atual, a SCBP-SP tem 
se mobilizado para proporcionar 
aos cirurgiões plásticos oportu-
nidades de troca de experiências 

e refinamentos técnicos, para 
colaborar com os mesmos na 
construção de resultados com 
compromisso ético e excelência. 

Com tudo isso em mente, a 
Regional São Paulo realizará, nos 
dias 10 e 11 de maio, no Hotel 
Transamérica, em São Paulo, a Jor-
nada Paulista de Cosmiatria (JPc). 
m sua terceira edição, Jornada 
Paulista de Cosmiatria transmitirá 
ao vivo a dissecção de uma peça 
anatômica fresca, fato inédito em 
eventos da Regional São Paulo. 
“Preenchedores faciais, toxina bo-
tulínica, bioestimuladores, fios de 
sustentação, microagulhamento 
e o emprego de tecnologias se-

Jpc cresce, inova e se consolida 
no segmento de cosmiatria

A

matéria especialrevista plástica paulista

Em sua terceira edição, Jornada transmitirá ao vivo 
a dissecção de uma peça anatômica fresca, fato 
inédito em eventos da cirurgia plástica no Brasil

Última edição da JPc

rão alguns dos temas abordados 
neles”, diz Elvio Bueno Garcia, 
presidente da SBCP-SP. 

Essa edição está estruturada 
em oito mesas (leia quadro) e, 
mais ainda, pela primeira vez em 
eventos da Regional São Paulo 
haverá uma transmissão ao vivo 
de uma dissecção de uma peça 
anatômica fresca. A ser realizado 
diretamente do IRCAD-Barre-
tos, principal centro de estudos 
anatômicos da América Latina, 
esse procedimento permitirá o 
detalhado entendimento da ana-
tomia facial aplicada e o apren-
dizado das técnicas mais atuais 
empregadas em preenchimentos 
faciais. “Outra grande novida-
de da JPc será a presença de 
workshops de empresas, que re-
alizarão procedimentos em salas 

paralelas”, explica Elvio Bueno 
Garcia, presidente da SBCP-SP. 

Os painéis serão formados 
por três a cinco speakers, va-
riando de acordo com o assunto, 
que ao vivo irão tratar diferentes 
pacientes com o que há de mais 
moderno e eficiente no mundo da 
cosmiatria. Cada um deles conta-
rá ainda com dois moderadores, 
um de palco e outro de plenária, 
para um melhor aproveitamento 
do assunto e envolvimento dire-
to dos participantes. “A grade do 
evento está muito bem construí-
da e conta, também, com a pre-
sença de expoentes da dermato-
logia nacional”, diz o presidente 
da Regional São Paulo, que está 
à frente dessa edição inovadora e 
que foi minuciosamente pensada 
para ir além das expectativas.

AS oITo mESAS SoBRE AS quAIS A JPC ESTARá ESTRuTuRAdA 

Dissecção Anatômica 
da Face com Aplicação 

de Preenchedores “Full Face”

1 Tratamentos Corporais 
– inovações e 

tecnologias eficientes

3 Uso dos preenchedores 
no refinamento do nariz e 

tratamento global da Região Perioral

5 Tratamentos mais 
eficientes no 

rejuvenescimento das mãos

7 

Preenchedores “Full 
Face” (Avaliação 

Global da Face)

2 Atualizações no 
tratamento do 

Pescoço e Colo

4 Otimizando resultados 
no Tratamento da 

Região Frontal e Temporal

6 Tratamento Global da Região Pe-
riorbitária – associações terapêuti-

cas na potencialização dos resultados

8 
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INDICAÇÕES: BOTOX® (toxina botulínica A) é indicado para tratamento de linhas faciais hipercinéticas. REAÇÕES ADVERSAS: Conforme esperado para qualquer procedimento injetável dor no local de aplicação inflamação parestesia 
hipoestesia sensibilidade anormal à compressão intumescimento/ edema eritema infecção localizada hemorragia e/ou ardor foram associados com a injeção. Linhas faciais hipercinéticas: Linhas glabelares: Comuns: cefaleia parestesia 
ptose palpebral náusea eritema tensão na pele fraqueza muscular dor facial edema no local da injeção equimose dor no local da injeção irritação no local da injeção. Linhas frontais: Muito Comuns: cefaleia edema palpebral ardor no local 
da injeção prurido no local da injeção e dor facial. Rugas periorbitais: Muito Comuns: ardor no local da injeção. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: A eficácia e segurança de BOTOX® dependem de armazenamento adequado seleção 
correta das doses e técnica correta de reconstituição e administração. Extrema precaução deve ser tomada em pacientes com doenças neurológicas pré-existentes. Podem ocorrer efeitos adversos a distância do ponto de injeção e 
reações de hipersensibilidade. Convulsões podem ser reportadas em pacientes pré dispostos predominantemente em crianças com paralisia cerebral. Raros eventos adversos podem ocorrer no sistema cardiovascular como arritmia e 
infarto do miocárdio. A formação de anticorpos neutralizantes pode comprometer a eficácia de BOTOX®. O potencial de formação de anticorpos pode ser minimizado pela injeção da menor dose efetiva com o intervalo mais longo possível 
entre as injeções. BOTOX® contém albumina humana. POSOLOGIA: As doses recomendadas para BOTOX® (toxina botulínica A) não são apropriadas para uso com outras preparações/ marcas comerciais de toxina botulínica. O método 
de administração depende das características individuais do paciente da indicação da localização e da extensão do comprometimento dos grupos musculares envolvidos. MODO DE USAR: DEVE SER APLICADO SOMENTE POR 
PROFISSIONAL DE SAÚDE DEVIDAMENTE QUALIFICADO PARA USO CORRETO DO PRODUTO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. BOTOX® deve ser administrado dentro de 3 dias (72 horas) após a reconstituição. Para informações 
completas para prescrição consultar a bula do produto ou a Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. ANVISA/MS - 1.0147.0045. CONTRAINDICAÇÕES: Este medicamento é contraindicado 
em pessoas com antecedentes de hipersensibilidade a qualquer dos ingredientes contido na formulação e na presença de infecção no local da aplicação. Este medicamento é contraindicado para menores de 2 anos. 
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: O efeito da toxina botulínica pode ser potencializado por antibióticos aminoglicosídicos ou quaisquer outras drogas que interfiram com a transmissão neuromuscular.

Os produtos da linha JUVÉDERM®  estão registrados na ANVISA®  sob os números 80143600081, 80143600089 e 80143600090. 

MATRIZ TECIDUAL RECONSTRUTIVA
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ANUNC_ALLERGAN_210X280CM.pdf   1   27/03/2019   09:59
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INDICAÇÕES: BOTOX® (toxina botulínica A) é indicado para tratamento de linhas faciais hipercinéticas. REAÇÕES ADVERSAS: Conforme esperado para qualquer procedimento injetável dor no local de aplicação inflamação parestesia 
hipoestesia sensibilidade anormal à compressão intumescimento/ edema eritema infecção localizada hemorragia e/ou ardor foram associados com a injeção. Linhas faciais hipercinéticas: Linhas glabelares: Comuns: cefaleia parestesia 
ptose palpebral náusea eritema tensão na pele fraqueza muscular dor facial edema no local da injeção equimose dor no local da injeção irritação no local da injeção. Linhas frontais: Muito Comuns: cefaleia edema palpebral ardor no local 
da injeção prurido no local da injeção e dor facial. Rugas periorbitais: Muito Comuns: ardor no local da injeção. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: A eficácia e segurança de BOTOX® dependem de armazenamento adequado seleção 
correta das doses e técnica correta de reconstituição e administração. Extrema precaução deve ser tomada em pacientes com doenças neurológicas pré-existentes. Podem ocorrer efeitos adversos a distância do ponto de injeção e 
reações de hipersensibilidade. Convulsões podem ser reportadas em pacientes pré dispostos predominantemente em crianças com paralisia cerebral. Raros eventos adversos podem ocorrer no sistema cardiovascular como arritmia e 
infarto do miocárdio. A formação de anticorpos neutralizantes pode comprometer a eficácia de BOTOX®. O potencial de formação de anticorpos pode ser minimizado pela injeção da menor dose efetiva com o intervalo mais longo possível 
entre as injeções. BOTOX® contém albumina humana. POSOLOGIA: As doses recomendadas para BOTOX® (toxina botulínica A) não são apropriadas para uso com outras preparações/ marcas comerciais de toxina botulínica. O método 
de administração depende das características individuais do paciente da indicação da localização e da extensão do comprometimento dos grupos musculares envolvidos. MODO DE USAR: DEVE SER APLICADO SOMENTE POR 
PROFISSIONAL DE SAÚDE DEVIDAMENTE QUALIFICADO PARA USO CORRETO DO PRODUTO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. BOTOX® deve ser administrado dentro de 3 dias (72 horas) após a reconstituição. Para informações 
completas para prescrição consultar a bula do produto ou a Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. ANVISA/MS - 1.0147.0045. CONTRAINDICAÇÕES: Este medicamento é contraindicado 
em pessoas com antecedentes de hipersensibilidade a qualquer dos ingredientes contido na formulação e na presença de infecção no local da aplicação. Este medicamento é contraindicado para menores de 2 anos. 
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: O efeito da toxina botulínica pode ser potencializado por antibióticos aminoglicosídicos ou quaisquer outras drogas que interfiram com a transmissão neuromuscular.

Os produtos da linha JUVÉDERM®  estão registrados na ANVISA®  sob os números 80143600081, 80143600089 e 80143600090. 
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SUPORTE JURíDICO
OBTéM DOIS
RESULTADOS FAvORÁvEIS
AOS ASSOCIADOS À
REGIONAL SÃO PAULO

ce o advogado Carlos Michaelis 
Jr, coordenador jurídico da Re-
gional São Paulo. Essa ques-
tão tem sido uma das grandes 
motivadoras de ações judiciais 
contra cirurgiões plásticos, uma 
vez que ainda predomina o 
entendimento entre pacientes 
de que exista a possibilidade 
de ser garantido um resultado 
preciso do procedimento e não 
apenas o procedimento em si.

“O suporte jurídico da Re-
gional São Paulo oferece um 
hotline aos associados com 
orientações gratuitas aos casos 
em que há possibilidade da re-
lação médico-paciente seguir 
para um processo na Justiça. 
Contudo, é importante frisar a 
necessidade do médico fornecer 
esclarecimentos prévios ao pa-
ciente sobre os riscos do procedi-
mento, o tempo de recuperação, 
a espera até o resultado final e a 
possibilidade de haver cicatrizes 
mais significativas”, diz o advo-

gado. Episódios de queloide, por 
exemplo, podem ocorrer mesmo 
quando o paciente já passou por 
outros procedimentos e não teve 
cicatrizes chamativas. 

Além do hotline, o suporte 
jurídico ao cirurgião plástico fa-
cilita o contato com serviços de 
conciliação, nos quais o objeti-
vo é a busca por acordos entre 
pacientes e médicos. Diferente 
dos processos judiciais, que 
podem durar até 10 anos e são 
definidos por um juiz, a conci-
liação corre em sigilo, dura em 
média seis meses e tem a de-
cisão por comum acordo entre 
as partes, gerando assim mais 
satisfação com o resultado.

JUDICIALIzAçÃO
 CRESCENTE

Um dos principais estudos so-
bre a judicialização da medi-
cina no Brasil, realizado pelo 
advogado Raul Canal, então 

presidente da Sociedade Brasi-
leira de Direito Médico e Bioé-
tica (ANADEM), identificou um 
aumento de 1.600% das ações 
judiciais entre 2000 e 2012, 
considerando os processos que 
tramitavam no Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ). A mesma 
tendência tem sido observada 
em diversos países, sempre 
com destaque para a cirurgia 
plástica como uma das espe-
cialidades mais acionadas. 

Essa realidade reforça a ne-
cessidade do cirurgião plástico 
adotar uma série de cuidados 
na relação com o paciente, para 
evitar um contexto de insegu-
rança jurídica e proporcionar 
ao paciente o melhor entendi-
mento acerca do procedimento 
e dos resultados possíveis a 
que ele estará sujeito.

O hotline está disponível 
pelo contato 11-9-4477-6088 
(incluindo whatsapp) e pelo 
e-mail contato@michaelis.adv.br.

elo menos dois pro-
cessos contra cirur-
giões plásticos asso-
ciados à Sociedade 
Brasileira de Cirurgia 

Plástica – Regional São Paulo 
(SBCP-SP) tiveram desfechos 
favoráveis ao médico nesses 
últimos seis meses, graças ao 
direcionamento do suporte ju-
rídico implantado em 2018. A 
iniciativa tinha como objetivo 
aplacar a crescente judiciali-
zação da medicina, em que a 
especialidade do cirurgião plás-
tico figura entre as cinco mais 
contestadas por vias judiciais, 
além de dar o devido suporte 
aos casos em que o processo se 
tornou inevitável.

“Estamos ainda começan-
do a ofertar esse suporte, mas 
já podemos considerar esses 
primeiros resultados como 
grandes vitórias”, afirma Elvio 
Bueno Garcia, presidente da 
Regional São Paulo e responsá-
vel pelo projeto. Nos dois casos, 
os cirurgiões plásticos tiveram 
suporte de dois peritos liga-
dos à Associação Brasileira de 
Perícia Médica, com resultados 
muito positivo sem seus pare-
ceres, viabilizando a cassação 
da gratuidade do processo.“-
Conseguimos comprovar a ga-
rantia de procedimento, em vez 
da garantia do resultado, de-
monstrando que não houve im-
perícia dos cirurgiões”, esclare-

P
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mais altos padrões de qualidade

e experiência no mundo.

www.mentorimplantes.com.br

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS MENTOR®: Conmed (São Paulo Capital) - 0800 114 955/5081-8282 / Cenellar e Implantes (Interior 
de São Paulo) - (17) 3355-0950 / Real Médica (Rio de Janeiro) - (21) 3329-3131/0800-022-3637 / Orthohead (Espírito Santo) - (27) 2121-
9710/2121-9740 / Nacional ( Minas Gerais) - (31) 3370-9052 / Grupo Empório Saúde (Vale do Paraíba) - 0800 850 1010 / F Ribeiro (Rio 
Grande do Sul) - (51) 3328-6238/3328/8567 / Grupo Empório Saúde (Paraná e Santa Catarina) - 0800 850 1010 / Brasmédica (Distrito 
Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins) - (61) 3273-3620 / CETEPA (Belém) - (91) 3246-6884/3246-5637 / Biotargeting 
(Amazonas) - (92) 3231-1194 / Fortmed (Goiás) - (62) 3945-3031 / Art Médica (Ceará e Piauí) - (85) 3278-2844/3307-9696 / Med Surgery 
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©Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda., 2016.
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Antes da intervenção, é da responsabilidade do cirurgião advertir as futuras pacientes ou os seus representantes acerca das possíveis complicações associadas à utilização deste produto.
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m extensa entrevis-
ta à Revista Plástica 
Paulista, a diretoria 
da Regional São 
Paulo fez uma ampla 

reflexão sobre o primeiro ano 
de gestão. Foram apresenta-
das as principais mudanças, as 
dificuldades e os planos para 
2019, incluindo as alterações 
na grade de eventos científi-
cos, a luta pela especialidade, 
os novos desafios do mercado 
de trabalho e a abertura da 
sociedade para os jovens cirur-
giões plásticos. 

O presidente Elvio Bueno 
Garcia reforça seu compromis-
so em promover a capacitação 
científica dos associados e a 
busca constante por novos 
formatos nos eventos, que 
possam torná-los ainda mais 
atraentes e proveitosos aos 
médicos. Também participam 

da entrevista os diretores Feli-
pe Coutinho e Eugênio Gonza-
lez Cação, além dos cirurgiões 
plásticos Eduardo Montag e 
Fábio Nahas. veja os principais 
trechos a seguir.

Revista Plástica Pau-
lista: Como tem sido 
a sua experiência à 
frente da Regional 
São Paulo?
ELvIO BUENO GARCIA: A nos-
sa gestão começou numa So-
ciedade que já se encontrava 
em um nível bem elevado, em 
seu papel fundamental, o de 
promover o desenvolvimento 
científico dos sócios. O nosso 
grande desafio tem sido apri-
morá-la e direcioná-la para um 
futuro promissor. Desta forma, 
mudamos o calendário cien-
tífico e buscamos fortalecer 
a cirurgia reconstrututiva ao 

realizarmos de forma inédita e 
em parceria com a Nacional a 
Jornada Paulista Reconstrutiva 
– JPc e o I Fórum de Ensino 
em Cirurgia Plástica, onde 
reunimos todos os regentes 
de Serviços Credenciados da 
Sociedade e alunos das Ligas 
de Cirurgia Plástica, encurtan-
do espaços e ampliando as 
discussões para o crescimento 
da SBCP. Buscamos dar mais 
corpo à cirurgia reconstrutiva, 
semelhante a energia despen-
dida com Cosmiatria e à cirur-
gia estética. Nosso primeiro 
ano de gestão foi intenso, pra-
zeroso e de muito crescimento 
pessoal durante o exercício 
das atividades administrativas 
e científicas da Regional São 
Paulo. Nossa diretoria e comis-
sões trabalharam com muita 
sintonia e motivadas na busca 
do crescimento da Sociedade. 

Realizamos a Jornada Paulista 
em 2018, no meio da greve 
dos caminhoneiros, e mesmo 
assim tivemos cerca de 1.200 
inscritos, com um retorno mui-
to positivo dos participantes, 
especialmente em relação à 
parte científica, além de ino-
varmos no social com o intuito 
de agradar ainda mais os par-
ticipantes. Buscamos melhorias 
naquilo que foi possível, não 
fugindo da nossa essência 
científica, e trabalhando em 
conjunto com todas as comis-
sões e demais envolvidos.

RPP: Como foi o pri-
meiro ano de gestão?
FELIPE COUTINHO: Na minha 
visão pessoal, achei que foi 
um ano muito difícil porque 
o contexto do país estava 
complicado. Tivemos um ano 
de incertezas. A greve dos 

DESAFIOS DA REGIONAL
SÃO PAULO E PROJETOS PARA 2019

Diretoria da entidade faz balanço do primeiro 
ano de gestão e fala sobre as próximas ações

E

Elvio Bueno Garcia na
abertura da última JP
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caminhoneiros aconteceu 
a três dias do nosso maior 
evento. Ela acabou na terça e 
a Jornada Paulista começou 
na quarta-feira. Se durasse 
mais um dia, não chegava 
nenhum convidado. Então, 
não foi um ano tranquilo. Mas 
felizmente, os eventos foram 
bem sucedidos. 

EUGêNIO GONzALEz CAçÃO: 
O começo foi difícil porque o 
nosso caixa não era tão gran-
de. O Elvio conseguiu acordos 
bons para fazermos os eventos 
e as festas com os patrocina-
dores que a gente conseguiu 
levantar. Hoje, temos um 
começo de ano melhor do que 
no ano passado e temos a 

previsão de ser maior porque 
agora já temos praticamente a 
Jornada Paulista fechada. 

RPP: O que mais deve 
ser esperado pelo as-
sociado neste segun-
do ano de gestão?
ELvIO: Tínhamos como um 
dos nossos projetos interna-

cionalizar os eventos da Re-
gional São Paulo. O primeiro 
ano foi um ensaio e agora 
neste segundo ano estamos 
tornando o nosso evento 
principal, a JP, mais inter-
nacional, mais globalizada. 
Para isso, estamos fazendo 
divulgações em três idiomas 
e teremos tradução simultâ-

Amyr Klink em 
palestra na última JP
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nea para o inglês e espanhol, 
com cerca de 10 convidados 
internacionais da América La-
tina, da Europa e dos Estados 
Unidos, sempre pensando em 
ampliar e buscar intercâmbio 
científico com outros países.

RPP: Contem-nos so-
bre a importância da 

cosmiatria na gestão 
e o que deve ser es-
perado de iniciativas 
nesse segmento? 
ELvIO: A cosmiatria foi uma 
grande conquista da gestão 
anterior, com a colaboração 
da Comissão de Cosmiatria 
que tem sido extremamente 
atuante na Regional. Abriu-

se o caminho para mostrar a 
importância dessa área de atu-
ação para o cirurgião plástico. 
A nossa gestão teve o desafio 
de não deixar isso se perder, 
realizamos dois grandes 
eventos em 2018, inovamos 
com procedimentos ao vivo e 
workshops de empresas em 
eventos de cirurgia plástica da 

nossa Sociedade. A adesão à 
cosmiatria cresceu muito nos 
últimos anos em resposta aos 
esforços da Regional São Paulo 
em torná-la um campo de 
atuação do cirurgião plástico, 
não com o propósito de subs-
tituir a cirurgia e sim ampliar o 
mercado de trabalho, fidelizar 
os pacientes e melhorar a qua-
lidade dos nossos resultados. 

RPP: O número de 
eventos realizados no 
ano passado será o 
mesmo deste ano?
ELvIO: Não, decidimos dimi-
nuir um evento em 2019. 
Faremos somente uma 
Jornada Paulista de Cosmia-
tria, focada na prática, com 
procedimentos ao vivo, salas 
de workshops e dissecções 
anatômicas com transmissão 
direta. Além disso, a Jornada 
Paulista (JP), que é o nos-
so principal evento, segue 
como tem sido realizada nos 
últimos anos, com muitos 
convidados nacionais e inter-
nacionais, novos painéis e um 
dia especialmente dedicado 
ao contorno corporal, “Su-
perBody - HD”. E, finalmente, 
faremos a Jornada Paulista 
de Reconstrução, juntamente 
ao II Fórum de Ensino em 
Cirurgia Plástica, em parceria 
com a Nacional. 

RPP: Como tem sido a 
atuação da Regional 
São Paulo em relação 
aos outros profis-
sionais que realizam 
procedimentos de ci-
rurgia plástica, como 
dermatologistas, den-
tistas e etc?
ELvIO: A Regional São Paulo 
tem dado apoio às ações da 
Nacional, que nos últimos 
anos tem promovido uma luta 
incessante contra a invasão 
da nossa especialidade e o 
exercício ilegal da medicina. 
Foram várias entrevistas na 

fotos: divulgação
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mídia, mostrando a relevância 
da qualificação e do título de 
especialista. Também proto-
colamos no Ministério Público 
do Estado de São Paulo uma 
ação conjunta com todas as 
Regionais em relação à atua-
ção de odontologistas infrin-
gindo a lei do ato médico. 

RPP: Esse tem sido 
um problema cres-
cente para a especia-
lidade? 
COUTINHO: A discussão 
hoje é com os não-médicos. 
Já houve o tempo em que 
nos preocupávamos entre os 
médicos, nas diversas espe-
cialidades. Mas a invasão do 
não-médico tomou uma pro-
porção tão grande, que esse 
questionamento interno ficou 
para segundo plano. Estamos 
unidos com os dermatolo-
gistas e outros colegas para 
tentar coibir os não-médicos 
em atividades sem estarem 
devidamente preparados. 

Cada vez que aparecem 
casos problemáticos na cirur-
gia plástica, fica uma imagem 
estranha. Para nós, que vi-
vemos sob regras rígidas de 
divulgação e de critérios de 
ética profissional, de certa for-
ma perdemos competitividade 
quando se compara a esse 
território que “vale tudo”. 

Casos como o do Dr. 
Bumbum são extremos, então 
já beira psicopatia coletiva, 
porque a pessoa que vai à 
casa do médico ou faz proce-
dimentos domiciliares já está 
sem a devida dimensão das 
coisas. Isso acaba respingan-
do no cirurgião plástico por-
que o paciente que fez coisa 
errada vai nos procurar para 
consertar o erro. 

RPP: Falando sobre 
os jovens cirurgiões, 
percebemos uma 
participação muito 
efetiva deles, até nas 

reuniões da Regional, 
sempre com ideias 
ótimas. Como é vista 
essa oportunidade de 
aproximação com os 
jovens cirurgiões? 
COUTINHO: Tanto a gestão 
anterior quanto a atual, com o 
Elvio, sempre manteve a porta 
aberta e o convite de partici-
pação aos jovens. Existia uma 

perspectiva de que a sociedade 
era um clube fechado, mas 
fomos mostrando que os jo-
vens podem participar e propor 
modificações. Percebemos que 
a nova geração veio com muita 
energia e isso tem gerado uma 
troca muito produtiva, em que 
todos saem ganhando. 
ELvIO: A Regional São Paulo 
tem buscado aproximar o 

jovem cirurgião da nossa 
sociedade. Muitos estiveram 
envolvidos no planejamento 
e execução de nossas Jor-
nadas. No ano passado, em 
conjunto com a Nacional, 
alunos das Ligas puderam se 
inscrever na Jornada Paulista 
Reconstrutiva e no I Fórum 
de Ensino. Neste ano durante 
a Jornada Paulista, haverá 
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um Encontro do Núcleo do 
Jovem Cirurgião da SBCP, 
coordenado pelo Dr. Juliano 
Pereira, Dr. Níveo Lemos e Dr. 
Luís Gustavo Prado.
COUTINHO: Tenho uma per-
cepção pessoal, não sei se é 
pertinente, sobre os jovens: 
o que acontecia antes da 
mídia social? você levava 20 
anos para fazer o seu nome. 

O jovem enxergou que se ele, 
no início da carreira, já ado-
tar uma exposição correta, 
pode construir o nome dele 
rapidamente. Ele não precisa 
desse caminho tão longo e 
tradicional. Então, acho que 
isso tem sido um estímulo 
para eles participarem. Eles 
são jovens, participam, pos-
tam, influenciam e repercu-

tem nas mídias deles. Isso foi 
um atrativo. Eles não ficam 
mais apagados. Eles vêm 
aqui e têm a mesma exposi-
ção que qualquer um de nós. 
é um espaço que ficou muito 
democrático. O Elvio também 
é muito ligado ao ensino na 
universidade, então ele tem 
uma linha aberta com os 
mais jovens. 

RPP: Como é vista a 
busca por trabalho 
fora dos grandes cen-
tros urbanos? Essa é 
questão trabalhada 
pela Regional?
COUTINHO: Não temos 
uma política definida na 
instituição, mas buscamos 
dar evidência ao assunto e 
promovemos o debate em 

Profa. dra. Lydia masako 
Ferreira em palestra na JP
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torno dele. Na Jornada Pau-
lista, por exemplo, realizamos 
um painel sobre Mercado de 
Trabalho, no qual convida-
mos colegas que saíram dos 
grandes centros e foram bem 
sucedidos em outros Estados 
para dividirem as suas expe-
riências, para mostrar o ca-
minho, as dificuldades. Temos 
visto grandes acertos. Se a 
pessoa tem uma boa forma-
ção em um grande centro, a 
hora em que ela desembarcar 
em uma cidade pequena de 
outro estado, imediatamente 
irá se destacar. Esse painel 
acontece todo ano e abrimos 
espaço para que cada um 
conte as alternativas que cria-
ram fora do convencional, do 
consultório do grande centro. 
FÁBIO NAHAS: Existe um dado 
da sociedade que mapeia onde 
estão todos os cirurgiões. Isso 
é muito interessante porque 
evidencia quantos cirurgiões 
per capita existem. 
CAçÃO: Neste ano vamos 
apoiar dois eventos do interior, 

na logística e no financiamento, 
em Ribeirão Preto e Campinas. 
COUTINHO: O que temos visto 
dessa internalização é que é 
uma decisão pessoal. Não tem 
uma política que conduz o 
associado a ir para uma cidade 
menor por alguma razão. é 
algo completamente pessoal, o 
indivíduo que faz essa análise 
e decide onde ir. E geralmente 
são contatos que ele já fez 
previamente. Os exemplos de 
sucesso são de colegas que 
têm carreira acadêmica, pois 
eles se colocam com mais 
facilidade numa Instituição 
Acadêmica de outros estados, 
e começam dando aulas na 
faculdade de medicina de lá. 
Ou vão para Ribeirão Preto 
e se encaixam prontamente 
no mundo acadêmico. Então, 
com certeza é um passaporte 
a pessoa estar dentro da vida 
acadêmica, mas não é exclu-
sivo. quem vai com a cara e a 
coragem numa cidade menor 
e começa “do zero” também 
pode se dar bem.

RPP: Este ano, o foco 
na cirurgia recons-
trutiva será maior 
como alternativa 
profissional por cau-
sa da saturação no 
mercado de cirurgia 
estética?
COUTINHO: Essa informa-
ção tem dois lados. quando 
imaginamos que a cirurgia 
estética está saturada, não 
pode haver essa ambição de 
todo mundo querer fazer. Se 
estivesse tão saturado, os 
outros especialistas não es-
tariam tão aptos em praticar. 
Então, eu não sei se ela está 
saturada. De toda maneira, 
a cirurgia reparadora está 
mais protegida como uma 
especialidade da área de 
atuação da cirurgia plástica, 
pois ela não sofre com as 
sazonalidades. 

RPP: Foi percebido 
um aumento de ci-
rurgias estéticas ou 
reconstrutivas entre 

2017 e 2018? É possí-
vel mensurar isso?
EDUARDO MONTAG: In-
dividualmente, sim. Como 
classe, não. Isso é uma coisa 
que cada um sente no seu 
dia-a-dia do consultório.
COUTINHO: Não quero ser 
pessimista, mas esse ano foi 
menor. Nos hospitais houve 
um encolhimento dramático. 
MONTAG: Temos perfis di-
ferentes aqui. Eu realizava 
muito mais reparadora que 
os demais e notei que a pro-
porção mudou. Aumentou 
a de cirurgias reparadoras 
porque provavelmente caiu 
o número de cirurgias esté-
ticas. Não aumentou tanto a 
cirurgia reparadora, apesar 
de um aumento ter ocorri-
do. Notei que tenho mais 
cirurgia reparadora do que 
eu tinha antes, nos últimos 
dois, três anos. Devo fazer, 
no consultório, cerca de 
30% de cirurgia reparadora 
atualmente. Antes, era 90% 
de estética.

Reunião da diretoria realizada em fevereiro de 2019 para
debater a grade científica dos eventos da Regional São Paulo
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ma das principais 
causas de morbidade 
e mortalidade pós
-operatória de pa-
cientes submetidos 

a cirurgia plástica estética e 
reconstrutiva nos Estados Uni-
dos, o tromboembolismo ve-
noso é um problema de saúde 
pública naquele país. Um em 
cada 10 pacientes com embo-
lia pulmonar sintomática estará 
morto em 60 minutos, inde-
pendentemente de os eventos 
ocorrerem no hospital ou em 
casa. Os que sobrevivem, por 
sua vez, estão predispostos a 
doenças cardíacas de longa 
duração, incluindo insuficiência 

cardíaca. A trombose venosa 
profunda (TvP) pode danificar 
as válvulas venosas resultando 
em situação crônica de refluxo 
venoso conhecida como síndro-
me pós-trombótica. Esse distúr-
bio debilitante é um preditor 
independente de má qualidade 
de vida após TvP.

As principais organizações 
de cirurgia plástica, incluindo a 
Sociedade Americana de Cirur-
giões Plásticos (ASPS), a Asso-
ciação Americana de Cirurgiões 
Plásticos (AAPS) e a Plastic 
Surgery Foundation (PSF) lide-
raram pesquisas e campanhas 
educacionais para orientar ci-
rurgiões plásticos sobre essa 

complicação pós-operatória 
altamente mórbida e potencial-
mente fatal. Desde a década 
passada, é dado mais impor-
tância para a estratificação e 
prevenção do risco de trombo-
embolismo venoso. Consensos 
da ASPS e da AAPS resumiram 
o conhecimento disponível para 
fornecer uma base de dados di-
recionada para permitir que os 
cirurgiões entendam melhor os 
riscos e benefícios das várias 
estratégias de prevenção do 
tromboembolismo venoso.

Apesar de uma década 
de esforços, a dose ideal para 
a profilaxia com enoxaparina 
permanece desconhecida. O 

estudo de prevenção do trom-
boembolismo venoso finan-
ciado pelo PSF demonstrou 
previamente o impacto clínico 
da enoxaparina 40 mg uma vez 
ao dia. Em um estudo de qua-
tro centros que incluiu mais de 
3.300 pacientes, esse regime 
de profilaxia química diminuiu 
significativamente o trombo-
embolismo venoso de 60 dias 
em pacientes de maior risco 
com escore de Caprini de 7 a 
8 e maior que 8. Entretanto, 
enoxaparina 40 mg uma vez 
ao dia reduz o risco de trom-
boembolismo venoso em 50%, 
mas não diminui o risco para 
0. Na verdade, os pacientes de 

Risco de tromboembolismo venoso e de 
sangramento a partir da profilaxia com 
enoxaparina: uma versus duas vezes ao dia

U
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maior risco (escore de Caprini 
maior que 8) tiveram uma taxa 
de 4,5% de tromboembolismo 
venoso “severo” ou eventos de 
tromboembolismo venoso que 
ocorreram apesar da profilaxia 
química. Embora esses estudos 
tenham examinado criticamen-
te a farmacodinâmica da eno-
xaparina 40 mg administrada 
uma ou duas vezes ao dia, 
ainda faltava uma comparação 
direta entre as duas coortes de 
dosagem para examinar farma-
codinâmica e desfechos clinica-
mente relevantes.

Para fazer essa comparação, 
cirurgiões plásticos da Universi-
dade de Utah (EUA) realizaram 
um estudo publicado no Plastic 
and Reconstructive Surgery de 
julho de 2018. O objetivo dele foi 
comparar os resultados clínicos, 
incluindo tromboembolismo ve-
noso e sangramento clinicamente 
relevante até 90 dias, entre duas 
coortes de pacientes de cirurgia 
plástica estética e reconstrutiva 
que receberam 40 mg de eno-
xaparina uma vez ao dia ou duas 
vezes ao dia após a cirurgia. Esta 
comparação teve o intuito de for-
necer informações críticas para a 
prática dos cirurgiões plásticos 
sobre o perfil de segurança e efi-
cácia de diferentes frequências de 
dose de enoxaparina.

MéTODOS

Os autores descreveram pre-
viamente dois ensaios clínicos 
sequenciais na Universidade de 
Utah que avaliaram a dosagem 
ideal de enoxaparina após pro-
cedimentos de cirurgia plástica. 
O ensaio 1 examinou a farma-
codinâmica da enoxaparina 40 
mg uma vez ao dia fornecida 
aos pacientes após a cirurgia e 
examinou o tromboembolismo 
venoso e o sangramento até 
90 dias em pacientes que re-
ceberam este medicamento. O 
ensaio acumulou 94 pacientes 
em 12 meses. O ensaio 2 foi 
concebido como uma continu-

ação do primeiro, que demons-
trou que a enoxaparina 40 mg 
uma vez por dia é inadequada 
para a maioria dos pacientes. 
Mais ainda: os que receberam 
dose inadequada de enoxapa-
rina foram significativamente 
mais propensos a ter trombo-
embolismo venoso até 90 dias. 
O ensaio 2 examinou a farma-
codinâmica da enoxaparina 40 
mg duas vezes ao dia adminis-
trada aos pacientes de cirurgia 
plástica no pós-operatório. E de 
modo semelhante ao ensaio 1, 
acompanhou os pacientes até 
90 dias após a cirurgia para 
identificar tromboembolismo 
venoso e sangramento clinica-
mente relevante, acumulando 
118 pacientes em 12 meses.

O presente estudo com-
parou os pacientes desses 
dois estudos prospectivos, 
que foram conduzidos a par-
tir de um mesmo protocolo, 
uma mesma instituição, pela 
mesma equipe de pesquisa, 
durante um curto período de 
tempo (24 meses). Ambas as 
coortes receberam dispositivos 
de compressão sequencial dos 
membros inferiores e diferiram 
apenas na estratégia periope-
ratória para redução do risco 
de tromboembolismo venoso: 
os pacientes do ensaio 1 re-
ceberam enoxaparina 40 mg 
uma vez ao dia e os do ensaio 
2 receberam enoxaparina 40 
mg duas vezes ao dia. Ambas 
as coortes iniciaram a profi-
laxia em 6 a 8 horas após a 
cirurgia e continuaram duran-
te a internação. Os cirurgiões 
mantiveram profilaxia química 
após a alta, mas sem adesão a 
protocolos pré-estabelecidos.

RESULTADOS

Um total de 94 pacientes fo-
ram incluídos na coorte de 40 
mg de enoxaparina uma vez ao 
dia e outros 118, na coorte de 
enoxaparina 40 mg duas vezes 
ao dia. Os dois grupos foram 

REFERênCIA: Pannucci CJ, Fleming KI, Agarwal J, Rockwell WB, Prazak AM, 
Momeni A. The Impact of Once- versus Twice-Daily EnoxaparinProphylaxis 
on Risk for Venous;   Thromboembolism and ClinicallyRelevantBleeding. 
Plast Reconstr Surg. 2018;   Jul;142(1):239-249.v

pareados de modo que os fato-
res de risco de tromboembolis-
mo venoso (escore de Caprini), 
duração da hospitalização e da 
profilaxia química não foram 
significativamente diferentes 
entre os grupos.

A análise farmacodinâmica 
examinou os riscos de anticoa-
gulação inadequada e exacer-
bada entre os regimes de eno-
xaparina. Pacientes que rece-
beram enoxaparina duas vezes 
ao dia apresentaram probabili-

dade significativamente menor 
de anticoagulação inadequada 
(9,6% versus 53,4%; p<0,001) 
e probabilidade significativa-
mente maior de anticoagula-
ção exacerbada (27,8% versus 
2,3%; p<0,001) comparados 
com os que receberam eno-
xaparina uma vez ao dia.

Até 90 dias, cinco eventos 
de tromboembolismo venoso 
agudo (5,3%) e três eventos 
de sangramento clinicamente 
relevantes (3,2%) ocorreram 
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na coorte de enoxaparina uma 
vez ao dia. Nenhum evento 
de tromboembolismo venoso 
agudo (0%) e oito eventos de 
sangramento clinicamente re-
levantes (6,8%) ocorreram na 
coorte de enoxaparina duas 
vezes ao dia, até 90 dias. Ne-
nhum evento de sangramen-
to foi diagnosticado após o 
10º dia de pós-operatório em 
qualquer paciente. Eventos de 
tromboembolismo venoso fo-
ram diagnosticados no grupo 

de enoxaparina uma vez ao dia 
até 43 dias após a cirurgia.

Pacientes que receberam 
enoxaparina duas vezes ao 
dia revelaram probabilidade 
significativamente menor de 
apresentar um evento de trom-
boembolismo venoso agudo 
até 90 dias (0% versus 5,3%; 
p = 0,012) em comparação 
com aqueles que receberam 
enoxaparina uma vez ao dia. A 
enoxaparina duas vezes ao dia 
foi associada a um aumento 

não significativo em eventos 
de sangramento até 90 dias em 
comparação com a enoxapari-
na uma vez ao dia (6,8% ver-
sus 3,2%; p=0,25).

DISCUSSÃO

Esta comparação de dois en-
saios clínicos prospectivos de-
monstra que o aumento da fre-
quência da dose de enoxapari-
na pode diminuir significativa-
mente os eventos de trombo-
embolismo venoso até 90 dias. 
Houve também um aumento 
de duas vezes no sangramento 
clinicamente relevante entre os 
doentes que receberam 40 mg 
de enoxaparina duas vezes por 
dia, em comparação com os 
que receberam uma vez por 
dia. Como a rapidez do meta-
bolismo da enoxaparina está 
fortemente associada ao peso 
do paciente, uma estratégia de 
dosagem baseada no peso (0,4 
a 0,5 mg/kg duas vezes ao dia) 
pode otimizar tanto os riscos 
quanto os benefícios da profi-
laxia química.

Recentes revisões que re-
sumem o conhecimento atual 
e as recomendações para a 
prevenção de tromboembolis-
mo venoso em pacientes de 
cirurgia plástica não são con-
cordantes sobre a dose apro-
priada de enoxaparina. Assim 
acontece porque existe uma 
escassez de dados sobre essa 
questão crítica para a prática 
dos cirurgiões plásticos. Um 
estudo multicêntrico prévio 
da Plastic Surgery Foundation 
(PSF) demonstrou que a eno-
xaparina 40 mg uma vez ao 
dia diminuiu significativamen-
te o tromboembolismo venoso 
até 60 dias em pacientes com 
escore de Caprini de 7 a 8 e 
superior a 8 em comparação 
com aqueles que não recebe-
ram profilaxia química – e a 
enoxaparina 40 mg uma vez 
ao dia não aumentou signi-
ficativamente a taxa de he-

matoma que necessitou de 
reoperação. Outros trabalhos 
demonstraram que a dose ina-
dequada de enoxaparina pode 
contribuir para o tromboem-
bolismo venoso.

O presente estudo forne-
ce evidência de que, para a 
redução do risco de trombo-
embolismo venoso agudo de 
até 90 dias, a dose de 40 mg 
de enoxaparina duas vezes ao 
dia é superior à dose de uma 
vez por dia (0% versus 5,3%; 
p=0,012). No entanto, as ta-
xas de sangramento clinica-
mente relevante aumentaram 
com a dose mais frequente 
de enoxaparina (6,8% versus 
3,2%; p=0,25). Por fim, uma 
dose baseada no peso do 
paciente de 0,4 a 0,5 mg/kg 
pode otimizar o risco de an-
ticoagulação inadequada ou 
exacerbada, apesar de mais 
estudos serem necessários 
para avaliar essa questão.

CONCLUSÃO

A profilaxia com enoxaparina 
40mg duas vezes ao dia reduz 
significativamente o trombo-
embolismo venoso até 90 dias 
comparado com a frequência 
de uma vez ao dia em pacien-
tes internados submetidos à 
cirurgia plástica. O uso dessa 
dose duas vezes ao dia tam-
bém foi associado com um au-
mento não significante de san-
gramento relevante. O uso de 
enoxaparina baseada no peso 
do paciente (0,4 a 0,5 mg/kg 
duas vezes ao dia) necessita ser 
melhor investigada e as pesqui-
sas futuras devem incluir dese-
nhos de estudos multicêntricos 
e randomizados.
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Bulas

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: possível potencialização por fármacos que inter� ram direta ou 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 minimizada com o uso das mínimas doses e� cazes nos respectivos grupamentos. Injeções incorretamente posicionadas podem causar paralisia temporária de 
grupos musculares próximos. 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: possível potencialização por fármacos que interfiram direta ou indiretamente na função neuromuscular, como os antibióticos aminoglicosídeos.

PLIAGLIS® (creme com lidocaína 70 mg/g + tetracaína 70 mg/g).

USO ADULTO. INDICAÇÕES: anestésico para uso antes de procedimentos dermatológicos. POSOLOGIA E MODO DE USAR: somente uso externo. Uso dermatológico. Piaglis Creme dever ser aplicado na pele com uma espessura de 1 milímetro (mm) por 30-60 
minutos (aproximadamente 1,3 grama de creme por 10 cm2 ). A área tratada NÃO deve ser coberta com curativos ou ataduras (oclusão). Retirar a película antes do procedimento. ADVERTÊNCIAS: não deve ser usado em mucosas ou em pele irritada ou ferida. Evitar 
contato com os olhos. Podem ocorrer reações alérgicas ou ana� láticas associadas à lidocaína ou tetracaína. Utilizar com cautela em pacientes com comprometimento hepático, renal ou cardíaco, indivíduos com sensibilidade aumentada a efeitos circulatórios sistêmicos 
da lidocaína e da tetracaína e pacientes com metemoglobinemia idiopática ou congênita. GRAVIDEZ E LACTAÇÃO: não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Nenhum efeito em lactantes é esperado. REAÇÕES ADVERSAS: eritema, 
descoloração da pele, edema, prurido, dor na pele, sensação de dor no local da aplicação, palidez, sensação de ardência, inchaço, descamação, irritação, parestesia, edema de pálpebra, urticária. VENDA/USO* SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – MS-1.2916.0070.

CONTRAINDICAÇÕES: hipersensibilidade aos componentes ativos ou a qualquer dos excipientes. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: risco de toxicidade sistêmica adicional em paciente utilizando antiarrítmicos classe I (como quinidina, disopiramida, tocainida e 
mexiletina) e classe III (por exemplo, amiodarona) ou outros produtos com anestésicos locais. Maior risco de metemoglobinemia se associado a medicamentos como fonamidas, naftaleno, nitratos e nitritos, nitrofurantoína, nitroglicerina, nitroprussiato, primaquina e quinina.

Portfólio completo para 
procedimentos estéticos 
e corretivos.
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tratamento das quei-
maduras evoluiu ao 
longo dos anos por 
meio de um empe-
nho global no desen-

volvimento eficiente e rentável 
das técnicas de tratamento e 
dos curativos de feridas. O prin-
cipal objetivo do tratamento é 
a remoção do tecido queimado 
de espessura total e a cober-
tura da lesão, evitando sepsis 
grave, complicações funcionais 
e metabólicas, permitindo o re-
paro tecidual.

vários materiais têm sido 
sugeridos como cobertura bio-
lógica para a ferida, como pele 
e pericárdio suíno, peritônio 
bovino e membrana amniótica, 
entre outros. Recentemente, 
a pele de tilápia também tem 
sido sugerida como possível 
material biológico devido à sua 
similaridade histológica, mecâ-

nica e do colágeno humano.
A tilápia do Nilo (Oreochro-

mis niloticus) pertence à família 
Cichlid e é originária da bacia 
do Nilo, na África Oriental. Sua 
presença é agora difundida em 
regiões tropicais e subtropicais 
do mundo. No estado do Ceará, 
é abundantemente encontrada 
em piscicultura ao longo do rio 
Castanhão, que forma uma das 
principais bacias hidrográficas 
neste estado. Originalmente, a 
pele da tilápia tem sido consi-
derada um produto comercial 
nobre após bronzeamento; seu 
uso possível como material bio-
lógico para curativo apresenta 
disponibilidade praticamente 
ilimitada, baixo custo e exce-
lente qualidade. Outro aspecto 
a ser considerado é o fato de 
que a maioria dos biomateriais 
disponíveis em nosso país como 
curativos é importada e tem alto 

custo. Por implementar um novo 
biomaterial derivado da tilápia 
do Nilo produziria grande avan-
ço tecnológico com significante 
impacto financeiro e social para 
o sistema de saúde.

Entretanto, como poderia 
haver transmissão de patóge-
nos por meio desses seno en-
xertos, esse biomaterial deve 
ser submetido a um protocolo 
de  tratamento rígido, preser-
vação, esterilização, que resul-
tarão em segurança, eficácia e 
biocompatibilidade. Glicerol em 
alta concentração (85%) é uma 
opção atraente para preparar o 
tecido, por causa do baixo cus-
to, efeitos antivirais e antibac-
terianos, produzindo assim um 
material biológico com menor 
antigenicidade, com células 
não viáveis, permitindo con-
servação em bancos de tecidos 
por mais de 5 anos à 4oC.

Ao considerar opções de 
esterilização, a clorexidina tem 
sido usada em procedimentos 
de cobertura de feridas devido 
à sua atividade contra gram po-
sitivos, gram negativos e alguns 
fungos, como Pseudomonas 
aeruginosa e Candida albicans, 
respectivamente. vários estudos 
apresentam o uso desse agen-
te tópico em procedimentos de 
enxertia óssea, de tendão e de 
membrana amniótica, embora 
esses mesmos estudos discor-
dem sobre possíveis alterações 
de microestrutura e indutivas 
associadas que podem induzir.

A esterilização por radiação 
é um dos principais métodos em 
engenharia de tecidos. A radia-
ção apresenta alta penetração, 
pequeno aumento da tempera-
tura, alta eficácia na eliminação 
de microorganismos e pode ser 
usada em material já embalado. 

O

PELE DE TILÁPIA
COMO ALTERNATIvA PARA

TRATAMENTO DE qUEIMADURAS

Estudo das propriedades 
tensiométricas, microbiológicas 

e conteúdo de colágeno 
após diferentes métodos de 

esterilização
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No entanto, dependendo da 
dosagem, pode alterar a arqui-
tetura do tecido por alterações 
fisico-químicas.  Assim, torna-se 
importante definir a dose de 
inativação apropriada de micro-
organismos, com preservação 
das características biológicas do 
xeno enxerto. Nesse contexto, o 
objetivo do estudo foi analisar a 
pele da tilápia do Nilo micros-
copicamente, assim como suas 
propriedades tensiométricas, 
determinando a proporção de 
colágeno tipo I/III após ser pre-
parado por diferentes métodos 
de esterilização.

MATERIAL E MéTODOS:
COLETA DE AMOSTRA

Amostras de pele de tilápia do 
Nilo foram obtidas de piscicultu-
ra no Rio Castanhão (Jaguariba-
ra-CE). Os peixes foram criados 
em canetas de rede e geralmente 
sacrificados quando em torno de 
800 a 1000 gramas. Eles recebe-
ram um choque térmico e foram 
sangrados imediatamente. A pele 
foi removida com pinças de telha 
e lavada em água corrente para 
remoção do sangue e resíduos. 
Para a limpeza final, eles foram 
cortados em uma forma de 10 
por 5 cm e colocados num banho 
salino a 4°C.

ESTERILIzAçÃO
qUíMICA
Amostras de pele foram sub-
metidas à esterilização química 
composta por dois banhos se-
quenciais em clorexidina a 2% 
por 30 min, seguido por banhos 
sequenciais em 50%, 75% e 
99% de glicerol. Após a limpeza 
com soro fisiológico, as amostras 
foram colocadas por 30 minutos 
em um placa estéril, contendo 
digluconato de clorexidina a 2%. 
Depois deste banho, as amostras 
foram novamente lavadas com 
solução salina estéril e colocadas 
em outra placa estéril, com uma 
solução de clorexidina a 2%, 

onde permaneceram por mais 30 
minutos. Sequencialmente, estas 
amostras foram lavadas com 
solução fisiológica e colocadas 
em outra placa estéril, contendo 
solução composta por glicerol 
(50%), solução salina (49%) 
e uma solução de penicilina / 
estreptomicina / fungisol (1%). 
Esses contêineres foram lacrados 
e enviados para o Laboratório de 
Pesquisa de Drogas e Centro de 
Desenvolvimento da Universida-
de Federal do Ceará.

Após ou antes da conclusão 
de um período de 24 horas, es-
tas amostras foram removidas 
deste banho e lavadas nova-
mente em solução salina estéril 
e sequencialmente colocadas 
em solução contendo glicerol 
(75%), solução salina (24%) 
e uma solução de penicilina / 
estreptomicina / fungisol (1%). 
Elas foram então massageadas 
individualmente em um am-
biente estéril por 5 minutos, 
em fluxo laminar vertical e 
acondicionados em recipientes 
selados. Estes foram então co-
locados em banho-maria a 37 
° C, em um dispositivo de ro-
tação / agitação a 15 rpm por 
3 h. Mais tarde as amostras 
foram removidas e lavadas em 
solução salina estéril e coloca-
das em uma solução contendo 
glicerol (99%) e uma solução 

composta por penicilina / es-
treptomicina / fungisol (1%), 
quando eram individualmente 
massageadas por 5 minutos e 
novamente colocadas em ba-
nho maria a 37°C, no mesmo 
aparelho por mais 3 h. Depois 
destes banhos, as amostras fo-
ram colocadas individualmente 
em envelopes estéreis de plás-
tico duplo com períodos de 
expiração de dois anos. Foram 
enviadas amostras para micro-
biologia (bactérias e fungos) e 
para avaliação microscópica de 
cada um destes passos.

TESTE MICROBIOLóGICO

Para cada etapa de esterilização 
química, três amostras de 1,5 
cm x 1,5 cm foram obtidas, pe-
sadas e enviadas para cultura e 
sensibilidade. Cada amostra foi 
impressa em um prato de ágar-
sangue para cultura quantitativa. 
Em seguida, cada amostra foi 
colocada em uma placa de Petri 
esterilizada à qual foi adicionado 
1 ml de solução salina estéril. A 
amostra foi então fragmentada 
com um bisturi e misturada com 
a solução salina até que uma so-
lução turva fosse obtida. 0,1 ml 
desta solução foi semeado em 
ASA, MacConkey e CPS (meio 
cromogênico), espalhando-o na 
placa inteira com uma haste de 

inoculação. O material restante 
de cada amostra foi então ino-
culado em um tubo de ensaio 
contendo 3 ml de caldo de infu-
são Cérebro-Coração (BHI).  As 
placas e os tubos foram incuba-
dos a 35°C (± 1) por 24 h. Estas 
culturas foram então analisadas 
quantitativamente e qualitativa-
mente, produzindo resultados de 
identificação e de sensibilidade 
após este período de incubação.

ESTERILIzAçÃO
ADICIONAL POR
RADIAçÃO
Após o processo de esteriliza-
ção química, as amostras foram 
embaladas individualmente em 
envelopes de plástico duplos 
e enviados para o Instituto de 
Pesquisas em Energia Nuclear 
em São Paulo, onde diferentes 
amostras foram irradiadas em 
um Irradiador polivalente de 
Cobalto 60, a 25, 30 e 50 kGy. 
O protocolo de irradiação foi 
baseado na norma ISO 11.137.

ANÁLISE
HISTOLóGICA
As amostras obtidas durante 
todas as etapas de esterilização 
foram imersas em formaldeído 
tamponado a 10%. Depois de 
24 h, qualquer músculo rema-



25

revista plástica paulista cirurgia reparadora

IMAGENS: REPRODUçÃO

nescente ou tecido adiposo 
foi removido e estas amostras 
foram processadas automati-
camente pelo dispositivo Lupe 
®, sendo imerso em parafina a 
58°C. Eles foram então cortados 
com um micrótomo Leica ® a 4 
μm de espessura e preparadas 
com Hematoxilina-Eosina para 
análise na microscopia óptica.

ANÁLISE
HISTOqUíMICA

Amostras de pele de cada eta-
pa foram submetidas à análise 
de conteúdo de colágeno tipo 
I e III. Os fragmentos de pele de 
tilápia do Nilo com 3 μm foram 
colocados em lâminas de vidro e 
desparafinizados a 60°C por 3 h, 
seguido por 3 banhos de xilol de 
5 minutos. Eles foram então tra-
tados com reidratação sequencial 
por álcool seguida de incubação 
por 30 minutos na solução de pi-
crosirius red (ScyTek ®) e lavado 
em dois banhos rápidos de ácido 
clorídrico a 5%. As amostras fo-
ram coradas pela hematoxilina de 
Harris por 45 segundos e monta-
das com Enhtellan ®. Um micros-
cópio de luz polarizada (Leica DM 
2000) foi usado para identificar o 
Colágeno Tipo I, vermelho-amare-
lado e o Tipo III do Colágeno, com 
a cor verde-esbranquiçado.

Fotomicrografias foram tira-

Mitutoyo® foi usado para me-
dir a espessura da parte central 
da amostra em forma de ampu-
lheta durante o teste de tração. 
Carga máxima (N), deformação 
pela tração (%) e extensão 
sob tração (cm) foram medidas 
usando o software Bluehill 2 ®. 
Todos os testes foram realizados 
com velocidade de deslocamen-
to de 5 mm / min.

ANÁLISE
ESTATíSTICA

Todos os dados foram subme-
tidos ao teste de normalidade 
kolmogorov-Smirnov. Os testes 
de conteúdo de colágeno fo-
ram comparados pelo teste t de 
Student (nível de significância: 
5%, parâmetro dados descritos 
como: média ± média do erro 
padrão). Os dados tensiométri-
cos foram analisados pelo teste 
ANOvA, seguido pelo pós teste 
de Bonferroni (nível de signifi-
cância: 5%, dados dos parâme-
tros descritos como: média ± 
erro padrão da média).

RESULTADOS: TESTE
MICROBIOLóGICO

Todos os seis testes de etapas 
de esterilização química não 
mostraram crescimento após 
testes microbiológicos, na seme-
adura e ressemeando amostras.

ANÁLISE HISTOLóGICA:
ESTERILIzAçÃO qUíMICA
Análise microscópica de todas 
as amostras ao longo das cinco 
etapas de esterilização química 
foi demonstrada distribuição 
horizontal e longitudinalmente 
feixes de colágeno dentro da 
derme. A cobertura epitelial fo-
cal e melanóforos superficiais 
foram vistos ocasionalmente. 
Houve uma diferença discreta no 
padrão de disposição das fibras 
colagenas nas amostras através 
dos diferentes graus de glicerol, 
que permaneceram organizadas 

das com uma câmera DFC 295 
acoplada ao microscópio Leica 
DM 2000 visando quantificar os 
diferentes tipos de colágeno. Este 
limiar de cor nas fotomicrografias 
calibradas foram analisadas por 
Image J ® (RSB) software de aná-
lise de imagem no RGB função 
para vermelho (71–255), verde 
(0–69) e Azul. Após a calibração, 
as imagens foram convertidas 
para uma escala de cores de 8 bits 
e depois binarizada e a porcenta-
gem de colágeno na área corada 
de vermelho foi medida.

O mesmo protocolo foi 
usado após a polarização da 
luz definir as cores na função 
RGB para vermelho (0–255), 
verde (0–255) e azul (0–32). 
Depois de ajustar, as imagens 
foram convertidas para uma 
cor da escala de 8 bits. A área 
esbranquiçada verde corres-
ponde ao colágeno Tipo III, foi 
medido após a subtração do 
percentual da área corada de 

vermelho-amarelado da área 
corada vermelha total. 

ANÁLISE DE
PROPRIEDADES
TENSIOMéTRICAS
Estudos de tração foram reali-
zados com um instron ® 3345 
com uma célula de carga de 500 
N com cunhas de garras mecâ-
nicas. Como a irradiação foi o 
passo final da esterilização, esta 
análise foi realizada em amos-
tras irradiadas de pele compa-
rando com o controle (não irra-
diado). Todas as amostras (irra-
diadas e controle) foram imersas 
em soro fisiológico (3 banhos, 5 
min) e cortadas em fragmentos 
retangulares de 10,0 x 2,5 cm. 
Estes foram igualmente distri-
buídos nos grupos controle, 25, 
30 e 50 kGy. Eles foram então 
cortados em forma de ampulhe-
ta, com um centro de 1 cm de 
largura. Um paquímetro digital 
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na porção superficial e desorga-
nizadas na parte profunda. No 
entanto, não houve provas de 
desagregação de fibra.

RADIO ESTERILIzAçÃO

A epiderme da pele de tilá-
pia não irradiada apresentou 
pequena camada de epitélio 
escamoso estratificado com nu-
merosos melanóforos. A derme 
superficial consistiu de fibras de 
colágeno organizadas e espes-
sas, numa disposição horizon-
tal. A derme profunda consistiu 
de colágeno espesso com as 
fibras distribuídas em bandas 
horizontal e transversalmente. A 
pele irradiada a 25, 30 e 50 kGy 
apresentou-se sem epiderme 
mas com melanóforos. A derme 
superficial consistia em tecido 
conjuntivo fibroso, com fibras 
colagenas paralelas compacta-
das. A derme profunda consistia 
de fibras colágenas espessas, 
distribuídas em padrão alter-
nando paralela ou transversal. 
Nessa localização (profunda), 
as fibras de colágeno eram mais 
desorganizadas nos grupos de 
pele irradiada com 50 kGy.

ESTERILIzAçÃO
qUíMICA

A análise da birrefringência do 
colágeno vermelha / amarela 
(tipo I) e verde / esbranquiçada 
(tipo III) ao longo dos passos 
de esterilização química não 
mostraram diferenças estatísti-
cas significantes em relação a 
composição total de colágeno. 
No entanto, amostras de pele 
submetidas à primeira imersão 
em clorexidina apresentaram a 
maior porcentagem de colágeno 
com birrefringência vermelha / 

amarela (tipo I) e uma diminuição 
da porcentagem na birrefringên-
cia de colágeno verde / esbran-
quiçado (tipo III). Essa diferença 
foi estatisticamente significante 
somente em relação aos dois pri-
meiros passos. (p< 0005 / 2-way 
ANOvA / Bonferroni).

RÁDIO ESTERILIzAçÃO

A análise total de colágeno de-
monstrou um maior preserva-
ção de colágeno em amostras 
submetidas a 30 kGy quan-
do comparado ao controle, 
com significância estatística 
(p< 0.001; 2-way ANOvA / 
Bonferroni). No entanto, ao 
comparar diferentes tipos de 
colágeno, não houve diferença 
no colágeno na birrefringencia 
com vermelho / amarelo (Tipo 
I) e no colágeno com verde / 
esbranquiçada (Tipo III) nos 
irradiados (25, 30 e 50 kGY) 
e grupo controle. Todos eles 
mostrando uma quantidade 
maior de colágeno com birre-
fringência vermelho / amarelo 
(Tipo I) em relação ao coláge-
no com birrefringência verde / 
esbranquiçada (Tipo III). Apesar 
dessa expressão demonstrar 
maior desorganização na pele 

irradiada com 50 kGy (p=0,258 
e p=0,183, respectivamente; 
2-way ANOvA / Bonferroni).

ANÁLISE DE
PROPRIEDADES
TENSIOMéTRICAS
A ruptura por tração em todos 
os grupos ocorreu na região 
central da amostra em forma 
de ampulheta, onde a espessu-
ra variou de 0,66 a 1,38 mm. 
Em relação à carga máxima, 
não houve diferença estatística 
entre controle e amostras irra-
diadas a 25, 30 e 50 kGy, com 
variação de 23,473 a 56,455 N 
(p=0,052). No entanto, a defor-
mação por tração máxima de 
carga apresentou uma variação 
de 21,592% para 30,358% 
nas amostras irradiadas a 30 
kGy, 21,909 a 27,250% para 
amostras irradiadas a 50 kGy 
e 32,233 a 37,700% para con-
trole. Esses dados mostraram, 
com significância estatística 
(p=0,004), que as amostras da 
pele irradiadas (30 e 50 kGy) 
apresentaram menor deforma-
ção da capacidade de tração 
do que a pele não irradiada. 
valores obtidos com amostras 
irradiadas a 25 kGy (26,100 e 

33,142%) não foram estatisti-
camente significantes diferente 
em relação ao controle e aos 
outros grupos irradiados. 

Ao considerar a extensão 
sob tração nos diferentes gru-
pos de dosagens de pele irradia-
das, as amostras irradiadas a 30 
kGy apresentaram extensões de 
2,16 a 3,09 cm e as irradiadas 
a 50 kGy de 2,2 a 2,75 cm. As 
amostras com estas dosagens 
apresentaram diferenças estatis-
ticamente significante quando 
comparadas ao controle (3,32 a 
3,83 cm) e amostras irradiadas 
a 25 kGy, (2,68 a 3,36 cm) (p= 
0,002; ANOvA /Binferroni).

DISCUSSÃO

A pele de tilápia tem se mos-
trado histologicamente muito 
semelhante à pele humana, 
apresentando tecido conjuntivo 
fibroso denso. Como tal, pode 
constituir um possível material 
de enxerto semelhante a outros 
xenoenxertos que funcionam 
como barreira anti-bacteria-
na, reduzir a perda de fluidos 
e proteínas pela ferida e con-
tribuir satisfatoriamente para 
estabelecer condições ideais do 
processo de cicatrização. 

REFERênCIAS:   Endres S, kratz M (2009) Gamma irradiation. An effective procedure for bone banks, but does it make sense from an osteobiological perspective? J Muscu-
loskelet Neuronal Interact 9(1):25–31;   Nguyen H, Cassady AI, Bennett MB et al (2013) Reducing the radiation sterilization dose improves mechanical and biological quality 
while retaining sterility assurance levels of bone allografts. Bone 57(1):194–200;   Nunes Alves APN, Lima verde MEq, Ferreira Júnior AEC et al (2015) Avaliacão microscópica, 
estudo histoquímico e análise de propriedades tensiométricas da pele de tilápia do Nilo. Rev Bras queimaduras 14(3):203–210;   Singh R, Singh D, Singh A (2016) Radiation 
sterelization of tissue allografts: a review. World J Radiol 8(4):355–370.
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No entanto, material bioló-
gico humano ou animal pode-
riam se tornar potencial porta-
dores de microorganismos pato-
gênicos, que poderiam resultar 
em doenças infecciosas. Para re-
duzir este risco, estes materiais 
devem ser submetidos a desin-
fecção rigorosa e protocolos de 
esterilização, uma vez que uma 
possível invasão prejudicaria a 
cicatrização de feridas.

Dentre os usos médico, 
odontológico e institucional 
antissépticos, a clorexidina foi 
destacada devido às suas ações 
bactericidas e bacteriostáticas, 
baixa toxicidade e substantivi-
dade. Além disso, estudos mos-
traram que as concentrações 
de clorexidina entre 0,5 e 2,0% 
não foram associados a disso-
ciação de fibrilas de colágeno 
em enxertos de tendão. Esses 
dados corroboram com esse 
estudo atual quando a imersão 
da amostra em clorexidina a 2% 
não causou alterações no colá-
geno na pele de tilápia analisa-
da por meio das amostras cora-
das por hematoxilina eosina.

No entanto, as alterações na 
composição do colágeno foram 
observadas em amostras de pele 
submetidas a banhos de 30 min 
de clorexidina e concentrações 
sequenciais de glicerol. quando 
comparadas, amostras de pele 
submetidas ao banho de 30 min 
de clorexidina mostraram melhor 
preservação do colágeno Tipo 
I do que aquelas que passaram 
pelo processo completo de es-
terilização com glicerol. Como 
essa avaliação particular é sem 
precedentes na literatura, não foi 
encontrado estudo relacionado. 
Essas mudanças foram notadas 

nos primeiros passos da esterili-
zação química, quando a estru-
tura da pele permanece muito 
semelhante à pele in natura.

A literatura mostra que 
os enxertos glicerolizados for-
mam uma barreira protetora 
anti-bacteriana, provavelmente 
devido à sua estreita adesão à 
ferida resultante da recupera-
ção da microcirculação local, 
que permitiria aumento da 
oferta de fagócitos e de fatores 
bacteriostáticos séricos. 

O glicerol desidrata a pele 
por meio de remoção intracelu-
lar de fluidos. Essa alteração, no 
entanto, não leva a mudanças 
na concentração iônica intrace-
lular, assim mantendo sua inte-
gridade estrutural. Esta preser-
vação do método tem sido des-
crita favoravelmente na literatu-
ra, sendo que as características 
celulares são reconstituídas por 
reidratação com solução salina. 

No estudo, a pele de ti-
lápia submetida ao protoco-
lo de glicerol foi reidratada e 
considerada histologicamente 
semelhante à pele de tilápia in 
natura. Houve  uma discreta de-
sorganização das fibras do colá-
geno mais profundo, mas sem 
desagregação. Alguns estudos 
na literatura também mostraram 
essa preservação da arquitetura 
celular para outros enxertos.

Apesar do glicerol agir 
como um agente de fixação po-
tente de tecido, bem como dimi-
nuir microorganismos viáveis, é 
essencial combinar este agente 
com outras métodos de este-
rilização, visando a eliminação 
completa de patógenos. Esterili-
zação por irradiação é o método 
de escolha nesta situação, uma 

vez que é eficaz no extermínio 
de bactérias, fungos e vírus, de-
vido a danos diretos ao DNA.

Estudos anteriores reco-
mendaram ensaios para a es-
colha do método de rádio este-
rilização apropriado para a re-
moção completa de patógenos, 
preservando a mecânica e pro-
priedades do material indutivo. 
Estudos anteriores avaliando 
enxertos ósseos mostraram 
alterações microestruturais, 
biológicas e mecânicas com di-
ferentes dosagens de radiação.

Da mesma forma, estudos 
com enxertos de tendão alogêni-
co mostraram que materiais irra-
diados em doses variando de 1,5 
a 2,5 Mrads (15 a 25 kGy) têm 
menor elasticidade e resistência 
ao estresse quando comparado o 
controle não irradiado. Este estudo 
com a pele de tilápia mostrou que 
a deformação por tração e valores 
de carga para extensão de tração 
foram significativamente menores 
àquelas amostras que receberam 
a maior irradiação dosagens (30 
e 50 kGy). Amostras de pele sub-
metidas a 25 kGy não diferiu das 
amostras não irradiadas.

Em relação à deposição de 
colágeno, observou-se que foi 
maior nas amostras submetidas 
a 25 kGy do que nas amostras 
não irradiadas. No entanto, não 
houve diferença entre os coefi-
cientes de colágeno tipo I e tipo 
III em qualquer um dos grupos 
analisados. Dados referentes às 
alterações de tipificação de co-
lágeno antes da irradiação gama 
são imperceptíveis na literatura. 

No entanto, estudos anterio-
res em enxerto mostraram que, 
embora as doses de radiação 
acima de 25 kGy não alteram a 

ligação cruzada de colágeno, isso 
pode danificar a quantidade de 
colágeno desnaturado. Além dis-
so, numa análise microestrutural 
espectroscópica, observou-se que 
os enxertos de pele irradiados aci-
ma de 30 kGy alterariam ligações 
de hidrogênio e grupos de amida 
de colágeno. Estas alterações po-
deriam causar um aumento de 
fibras prévio a desnaturação, à 
semelhança do que acontece no 
tecido ósseo quando a dosagem 
de radiação é de 33 kGy ou mais. 
Então, poderia ser que o aumento 
total de colágeno observado ao 
usar 30 kGy pode ser devido ao 
aumento anterior no volume de 
fibra, em um processo antes de 
sua desnaturação.

Alguns autores relataram 
que a irradiação do tecido ósseo 
à dosagens de 20 e 25 kGy é sufi-
ciente para eliminar S. epidermidis 
e B. pulimilis, conhecidos por se-
rem resistentes à radiação gama. 
Também foi descrito que estas 
dosagens seriam seguras sem 
causar danos mecânicos neste 
material. Singh et al. (2016) e ISO 
11137: 2006 (Baker et al. 2005) 
recomendam uma dose de 25 
kGy para o futuro uso do material 
como enxerto. Neste estudo, esta 
dosagem não alterou a mecânica 
nem as propriedades histológicas 
da pele de tilápia.

CONCLUSÃO

Esterilização química, bem como 
a radio esterilização nas dosagens 
de 25 kGy e 30 kGy, são eficazes 
no preparo da pele de tilápia do 
Nilo para uso como cobertura, e 
esse método não altera as pro-
priedades mecânicas nem histoló-
gicas da pele da tilápia.
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transtorno dismórfico 
corporal (TDC) guar-
da em si um estigma, 
quando comparado 
a outros transtornos 

mentais, e é facilmente banali-
zado e subestimado por se con-
fundir com vaidade e aparente 
futilidade. Por isso, a maioria 
das pessoas com TDC sente ver-
gonha e prefere não falar sobre 
os seus sintomas. Nessa soli-
dão, muitas vezes fazem parte 
de redes socias cuja identidade 
de grupo pode alimentar ainda 
mais a doença. Geralmente, a 
insatisfação com a aparência 
física começa na infância ou na 
adolescência, e muitos demo-
ram cerca de 15 anos até con-
seguirem tratamento adequado.

O TDC é um distúrbio com-
plexo da imagem corporal que 
envolve numerosos comporta-
mentos e regiões do corpo, e se 
associa a elevados índices de 
comorbidades, de impacto no 
funcionamento cotidiano e de 
ideação e tentativas de suicídio.

Pessoas com TDC se preo-
cupam intensamente com um 
ou mais defeitos, ou falhas per-
cebidas na aparência física, que 
podem não ser observáveis aos 
outros, como algo muito feio, 
desinteressante, anormal ou 
deformado. As preocupações 
podem variar desde a falta de 
atratividade ou de caracterís-
ticas que não são perfeitas, 
corretas e simétricas, ou har-
moniosas, ao limite da mons-
truosidade e repugnância. 

Às vezes, a preocupação 
nem é tanto com o que ou-
tro pode ver, mas com o nojo, 
a aversão e a vergonha que 
sentem em relação ao próprio 
corpo. Por isso, algumas pes-
soas podem inspecionar repe-
tidamente o defeito percebido 
ou evitar olhar e até mesmo 
tocar o corpo. Outras tentam ser 
outra pessoa, que apreciam ou 
idealizam, através de múltiplas 
e radicais cirurgias. Essas preo-
cupações podem estar focadas 

COMO 
IDENTIFICAR O 
TRANSTORNO 
DISMÓRFICO 
CORPORAL

O

em uma região 
específica ou se 
estenderem a mais 
áreas do corpo, ou 
ainda se apresenta-
rem de forma vaga, 
como uma sensação 
generalizada de feiura.

Geralmente, as preo-
cupações são consideradas 
naturais e lógicas, e pessoas 
com TDC sentem muito medo 
de piorar se não prestarem 
atenção e cuidarem do defeito 
percebido, porque acreditam 
que podem melhorá-lo. Al-
guns comportamentos são re-
petitivos, sempre em resposta 
às preocupações com a apa-
rência física, como a compara-
ção com os outros, a observação 
ao espelho (várias vezes ao dia 
ou num único momento, durante 
várias horas), ou a sua evitação; 
as estratégias de camuflagem 

SHUTTERSTOCk
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e intensidade que consomem, 
provocam muito sofrimento 
subjetivo e, frequentemente, 
geram prejuízos nas relações 
afetivas, sociais e laborais, afe-
tando o funcionamento global 
de seus portadores.

O TDC pode levar o indiví-
duo a evitar o trabalho, laser, a 
escola ou outras situações pú-
blicas em razão das preocupa-
ções com a aparência. Em casos 
mais graves, pode gerar com-
portamentos com risco de vida, 
como se sujeitar a múltiplos e 
recorrentes procedimentos esté-
ticos e cirúrgicos, ou, ainda, no 
extremo do sofrimento emocio-
nal, ao próprio suicídio.  

Cerca de 80% dos cirur-
giões plásticos identificam o 
TDC apenas após a cirurgia, 
uma vez que, muitos desses 
pacientes, são funcionais e 
têm um discurso adaptado 
e adequado à realidade que 
buscam modificar. 

Alguns sinais de alerta são 
importantes de observar e po-
dem direcionar uma anamnese: 
explicar detalhadamente o defei-
to percebido, apresentar compor-
tamento habitual de comparação 
com os outros, reagir de forma 
intensa (ansiedade) ao ver fotos 
ou filmes com pessoas “ideais”, 
revelar uma autoavaliação ex-
tremamente negativa tanto da 
aparência como da personalida-
de, mostrar extrema dificuldade 
em expor o corpo, ou partes dele, 
para si mesmo ou para o outro, 
apresentar isolamento social e 
afetivo de uma maneira geral, 
ocupar grande parte da sua vida 
e tempo com preocupações e ru-
minações com a aparência (vida 
restrita) e, muito particularmente, 
buscar artifícios (ideais) e não 
olhar/melhorar o corpo em si (por 
ex. ser parecida com alguém, ter 
a face ou outras partes do corpo 
com aspecto de cirurgia plástica, 
“ter silicone” e não a mama, fa-
zer a cirurgia ou o tratamento es-
tético para postar selfies - exposi-
ção ao outro) e não exatamente 

para apreciar o próprio corpo.
Entretanto, ser portador de 

TDC, dentro de um espectro 
leve a moderado, não é critério 
de exclusão para um procedi-
mento estético e/ou cirúrgico. 
Por isso, o tratamento do TDC 
transita necessariamente por 
uma equipe multiprofissional.  

O TDC – assunto central 
do livro “Transtorno dismórfico 
corporal: a mente que mente” 
– é um transtorno neuropsiqui-
átrico que transforma o corpo 
em um problema físico. O cor-
po – objeto e endereço da dor 
psíquica – é visto dentro de um 
grande leque multidisciplinar. 
Por isso, no livro, a abordagem 
sobre essa condição mental 
complexa, que transita por di-
ferentes áreas médicas, ocorre 
por meio de opiniões de dife-
rentes especialistas em saúde 
sobre o assunto. 

A obra está didaticamente 
dividida em quatro partes. A 
primeira apresenta ao leitor 
os aspectos clínicos do TDC. 
A segunda assinala as preocu-
pações dismórficas corporais 
nas várias especialidades e 
abordagens multidisciplinares. 
A terceira parte descreve os 
comportamentos repetitivos 
e as formas de relação com o 
corpo e o TDC, seja na tran-
sexualidade ou na dismorfia 
muscular. E, por fim, a quarta 
parte apresenta os tipos de 
tratamento e as possibilidades 
de pesquisa e triagem da con-
dição mental. 

O TDC é uma condição 
mental complexa envolvida no 
relacionamento com o corpo, 
com o afeto e com a identi-
dade, e que gera sofrimento 
emocional intenso. O TDC não 
é vaidade, é uma doença séria 
e que tem tratamento.

maria José 
azevedo de Brito
Psicóloga clínica e 
professora do mestrado 
profissional da Univás

COMO 
IDENTIFICAR O 
TRANSTORNO 
DISMÓRFICO 
CORPORAL

(maquiagem, bronzeamento, 
mudanças de roupa ao longo do 
dia, ausência de óculos com gra-
duação, uso de óculos escuros, 
piercing para ofuscar o tamanho 
e forma do nariz, penteados para 
disfarçar o defeito e o uso de gor-
ro, ou boné,  por exemplo). Mais 
ainda: busca de reassegurar o de-
feito percebido (em razão das an-
gustiantes dúvidas de percepção), 
exercícios físicos excessivos ou 
levantamento de peso, compras 
compulsivas de produtos estéti-
cos, ou ainda a busca compulsiva 
por procedimentos estéticos em 
cirurgia plástica, dermatologia ou 
odontologia. 

Essa busca pode ser po-
tencializada com as novas 
tecnologias que disponibili-
zam recursos, como filtros, que 
“apagam” defeitos e imperfei-
ções. Todos esses comporta-
mentos, pelo tempo, frequência 
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rescer num mercado 
competitivo é difícil. 
Podemos trabalhar 
o nosso consultório 
e oferecer um aten-

dimento excelente, além de 
cuidarmos da formação para 
estarmos sempre atualizados, 
mas se os pacientes não apare-
cerem, mesmo o melhor produ-
to não gera dinheiro. 

Por isso, é importante que te-
nhamos um “boca a boca” para 
nos divulgar. Se não o tivermos, 
existem alternativas para substi-
tuí-lo, como as propagandas pa-
gas, o Google Adwords. Mas se-
riam elas realmente substitutas, 
apenas com diferente eficiência? 

A verdade é que ambos 
entram de maneira distinta no 
comportamento do consumi-
dor. Para entender melhor essa 
questão, analisaremos o pro-
cesso de decisão de compra.

Todos os consumidores já 
passaram por isso. é por meio 
dessa sequência de eventos 
que decidimos e avaliamos o 
que compramos. é uma pro-
gressão lógica, que fazemos 
automaticamente e nem sem-
pre percebemos. Trata-se de 
um passo a passo, formado 
por cinco etapas: Reconheci-
mento da necessidade; busca 
de informações; avaliação das 
alternativas; decisão de compra 
e avaliação do resultado. 

As compras mais simples 
ocorrem sem atenção especial a 
esses passos. Para escolher suco, 
refrigerante ou água no restau-
rante, não ficamos racionalizan-
do as etapas da decisão. Mas 
quando as compras envolvem 
um custo elevado, financeiro ou 
emocional, como são as cirurgias 
plásticas, cada momento da deci-
são de compra é bem analisada. 

RECONHECIMENTO
DA NECESSIDADE

Uma pessoa que não tem um 
problema não busca uma so-
lução. Por isso, os profissionais 

de marketing buscam “ativar o 
consumidor”, ou seja, fazem 
alguém que está tranquilo em 
casa começar a ficar preocupa-
do. Brincadeiras a parte, essa 
fase pode ser importante para 
a detecção de pressão arterial 
elevada ou do diabetes, por 
exemplo. O problema existe, 
mas a pessoa não consegue 
reconhecê-lo.

Nesse momento, são im-
portantes as campanhas à 
população, com matérias de 
jornais, Tv e revistas. Essa pu-

blicidade funciona bem porque 
não é uma tentativa de venda 
explícita. A propaganda direta, 
por outro lado, tende a pressio-
nar demais a pessoa, que nessa 
fase ainda não pensa em pro-
curar uma solução.

BUSCA DE
INFORMAçõES

quem sabe que tem um proble-
ma, passa a buscar uma solução. 
Nessa fase de grande atividade 
cerebral, acontece uma procura 

ativa de informações para saber 
mais sobre a necessidade que 
agora está evidente: Como re-
solve? quem resolve? quanto 
custa? Onde encontro? 
Agora, informações direciona-
das e nomes são procurados, 
criando um banco de dados 
mental (às vezes até escrito) de 
tudo que está relacionado ao 
problema. quem mais aparece 
nesse momento, mais vezes 
é adicionado a esse banco de 
dados. é assim que propagan-
das objetivas, como o Google 

GOOGLE
ADWORDS
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Adwords, que direciona as apa-
rições exatamente para as pa-
lavras-chave de quem as busca, 
são mais efetivas. 

AvALIAçÃO
DAS ALTERNATIvAS

Com essa montanha de infor-
mações, agora começa um pro-
cesso de triagem, em que a pes-
soa inicia a decisão por quem 
vai resolver a sua necessidade. 
São feitas consultas, para que se 
entenda o que cada profissional 

oferece de positivo e negativo. 
As opções vão se afunilando até 
uma única alternativa. Mas é 
aqui que as coisas podem ficar 
complicadas.

Como cirurgia plástica é 
uma área muito técnica, os pa-
cientes até tentam saber tudo 
(e por vezes até acham que 
sabem) por meio do que con-
seguem encontrar na internet, 
mas não conseguem julgar o 
que é certo ou errado. 

Por motivos emocionais 
que são aos poucos cada vez 

mais compreendidos, os pa-
cientes preferem considerar 
mais a opinião de algum leigo 
do que a de um especialista, 
já que existe uma tendência 
a pensar que o especialista 
está lá como um vendedor, 
portanto enviesado, enquanto 
o amigo “que sabe bastante 
disso” é uma fonte de infor-
mação independente.

é aqui que nada ultrapas-
sa o boca a boca. Ele pode ser 
presencial ou virtual, por meio 
de mídias sociais. O impor-

tante é que a mensagem seja 
entregue por outros, em vez 
de você (ou seu site) dizendo 
que você é um bom cirurgião e 
uma boa opção. 

DECISÃO DE COMPRA

O passo seguinte é a decisão 
de compra -- um processo é 
unilateral, em que não há espa-
ço para o marketing. Agora, o 
cliente já decidiu e está apenas 
efetuando a sua escolha. 

AvALIAçÃO
DO RESULTADO

Após todo o esforço, o nosso 
paciente vai parar para pensar 
o que ele achou da relação cus-
to-benefício, ou seja, se ele acha 
que recebeu mais do que entre-
gou (seja em tempo, dedicação 
ou dinheiro). Se ele achar que 
teve um saldo positivo, vai se 
tornar o seu divulgador no boca 
a boca. Se ficou insatisfeito, pode 
ser um problema em potencial.

CONCLUSÃO

Google Adwords e boca a boca 
são diferentes formas de divul-
gação, que não se substituem 
e não devem ser tratadas da 
mesma maneira. Cada uma en-
tra numa fase do processo de 
decisão de compra, e elas de-
vem ser tratadas como formas 
complementares de divulgação. 

O ideal seria manter uma 
presença individualizada tanto 
na fase de busca de informação 
quanto na fase de avaliação de 
alternativas. Como essa última 
acaba sendo mais decisória, 
pois é quando as informações 
são afuniladas, o boca a boca é 
considerado mais eficaz do que 
as propagandas, que atingem 
o consumidor ainda numa fase 
de coleta de dados.

gustavo stocchero
Cirurgião plástico e editor 
da Plástica Paulista

shutterstock

BOCA A
BOCA
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s benefícios da parti-
cipação em pesquisas 
científicas durante a 
residência médica, 
incluindo a cirurgia 

plástica, têm sido amplamente 
divulgados na literatura revisa-
da por pares e nos encontros 
dedicados ao ensino médico. 
via de regra, acredita-se que re-
sidentes ativamente envolvidos 
com pesquisa durante o treina-
mento serão automaticamente 
pesquisadores no futuro. Toda-
via, isso não é necessariamente 
uma verdade absoluta.

De fato, um corpo crescente 
de evidências tem sugerido que 
a formação de cirurgiões pes-
quisadores envolve inúmeros 
outros fatores que estão além 
da participação em pesquisa per 
si. Como abordado na última 
coluna Ciência em Foco, o esta-
belecimento de um ambiente de 
pesquisa favorável pode gerar 
“cirurgiões em formação pes-
quisadores” (ou seja, residentes 
que participam de pesquisas).

Baseado exclusivamente 
nessa afirmação, a presença de 
orientação estruturada (orien-
tador, infraestrutura e financia-
mento; oficinas de habilidades 
fundamentais [o método] e 
redação de manuscritos) tem o 
potencial de aumentar a parti-
cipação dos residentes nas ati-
vidades científicas. Porém, é no-
tório que inúmeros serviços de 
residência que possuem progra-
mas de pesquisa bem estabele-
cidos não atingem este objetivo 
(residente com participação efe-
tiva e regular em pesquisa) para 
todos os residentes durante os 
três anos de formação. 

Enquanto essa meta duran-
te o treinamento (participação 
de todos os residentes) deve 
ser, por si só, um tópico de 
discussões específicas, conhe-
cer as justificativas para a não 
publicação durante a residência 
médica pode auxiliar no reco-
nhecimento de limitações e, por 
conseguinte, no estabelecimen-

PESqUISAS E ARTIGOS CIENTíFICOS
NA RESIDêNCIA EM CIRURGIA PLÁSTICA: 

O

to de mudanças no processo de 
ensino e aprendizagem voltado 
para a pesquisa científica. 

Pesquisadores dedicados 
ao ensino médico realizaram 
levantamentos quantitativos e 
qualitativos sobre o ponto de 
vista dos residentes relaciona-
do a dois tópicos: 1) não parti-
cipação em pesquisa científica 

e 2) não publicação de artigos 
científicos durante a formação. 
Dentre os achados que foram 
mais comumente encontrados 
e repetidos nas diversas pes-
quisas estão: falta de tempo; 
falta de experiência com pes-
quisa; falta de oportunidade; 
falta de suporte financeiro; 
falta de apoio; baixa priorida-

de ou publicação não é uma 
prioridade; ausência de interes-
se em carreira acadêmica; de-
mandas clínicas da residência; 
demandas familiares; medo de 
ser rejeitado pelos periódicos; 
rejeição prévia; estudo metodo-
logicamente fraco; resultados 
negativos; dificuldades com 
análises estatísticas; resulta-

AS JUSTIFICATIvAS (OU “DESCULPAS”) PARA NÃO EMBARCAR NESTA JORNADA
SHUTTERSTOCk
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De forma concomitante, os 
residentes devem ponderar sobre 
as suas razões para não embarcar 
na jornada científica durante a 
residência. Justificativas reais ou 
“desculpas” infundadas? Não 
usem exclusivamente a apresen-
tação de resumos em congres-
sos para demonstrar ou validar 
sua participação em pesquisa. 
Lembrem-se: a apresentação de 
um resumo em congresso é um 
trabalho incompleto; o resumo é 
apenas parte do processo. Finalize 
isso! Busque auxílio e publique 
seu artigo completo. Embarque 
na jornada científica agora, não 
espere o término da residência. 
Aproveite o caminho e tenha ex-
periências recompensadoras.

Não antecipe respostas in-
fundadas (“não preciso”, “já 
sei”, “ninguém me apoia”, “o 
residente não tem interesse”, 
etc.) sem efetivamente realizar 
o escrutínio sobre o que esta por 
de trás dessas perguntas. Não 
baseie suas respostas em ideias 
abstratas que não sejam con-
substanciadas por resultados.

Mensure as suas atividades 
de pesquisa (de forma individu-
al [cada residente] ou coletiva 
[serviço como um todo]) nos 
últimos meses ou anos. Com 
os resultados e informações 
(produtos da mensuração) em 
mãos, aplique esse exercício de 
perguntas e respostas. 

você certamente encontra-
rá lacunas que podem ser pre-
enchidas e detalhes que podem 
ser aperfeiçoados/modificados.

Divida com a comunidade 
científica tanto esses seus resul-
tados iniciais, quanto as medi-
das implementadas e as conse-
quências obtidas. Independente 
da área do conhecimento, o en-
sino sempre será um processo 
em construção permanente.

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

PESqUISAS E ARTIGOS CIENTíFICOS
NA RESIDêNCIA EM CIRURGIA PLÁSTICA: 

dos similares foram publicados; 
problemas de autoria; e ausên-
cia de orientador disponível. 

Logicamente, é possível 
identificar, sem nenhum es-
forço, diversos aspectos que 
podem ser transformados/con-
tornados tanto por meio da es-
truturação de um ambiente de 
pesquisa favorável quanto pela 

adoção de detalhes técnicos 
para a elaboração do projeto 
inicial e redação do manuscrito. 

Nesta perspectiva, todos os 
envolvidos no treinamento da 
nova geração de cirurgiões plás-
ticos devem refletir criticamente 
sobre o estado atual do ensino 
da pesquisa durante a residência. 
quais são as condições ofereci-

das para a produção científica 
no serviço do qual faço parte? 
Estamos atendendo os interesses 
dos residentes e/ou os interesses 
pessoais/institucionais? 

Sem dúvidas, o balanço/
equilíbrio entre esses interesses 
será, no mínimo, uma resposta 
elegante. Lembrem-se: os resi-
dentes precisam de vocês!

AS JUSTIFICATIvAS (OU “DESCULPAS”) PARA NÃO EMBARCAR NESTA JORNADA
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os meses de fevereiro 
e março, o presidente 
da Regional São Pau-
lo, Elvio Bueno Gar-
cia, concedeu duas 

entrevistas ao SBT. Na primeira, 
exibida no Jornal do SBT, Elvio 
criticou a decisão do Conselho 
Federal de Odontologia (CFO), 
que permitiu aos dentistas rea-
lizarem procedimentos estéticos 
como aplicação de toxina botu-
línica, uso de preenchedores e 
até bichectomias. “Numa even-
tual complicação, isso segue 
para o médico. O dentista não 
pode internar no hospital e tra-
tar uma necrose ou uma embo-
lia”, disse ao jornal.

Na segunda entrevista, 
para o jornal Primeiro Impacto, 
o presidente da Regional São 
Paulo falou sobre segurança 
do paciente, por conta do caso 
de uma mulher que enfrentou 
complicações após uma anes-
tesia, foi levada ao hospital, 

Regional São Paulo defende a especialidade 
em entrevistas para a imprensa

mas não resistiu. A paciente 
havia passado por uma abdo-
minoplastia, que acabou dei-
xando um pouco de gordura 
acumulada na região e, por 
isso, precisou passar por um 
novo procedimento. 

Ao ser submetida nova-
mente a anestesia, surgiram 
as complicações. Ao jornal, 
Elvio esclareceu os cuidados 
que o paciente e o médico 
devem ter antes de realiza-
rem qualquer procedimento 
que envolva anestesia geral. 
Além disso, foi enfatizado que 
a maneira mais segura de rea-
lizar cirurgias plásticas é com 
cirurgiões plásticos credencia-
dos pela SBCP. “Um cirurgião 
credenciado pela sociedade 
tem as qualificações necessá-
rias para cuidar da segurança 
do paciente e está preparado 
para lidar com eventuais com-
plicações”, disse o presidente 
da Regional São Paulo. 

IMAGENS: REPRODUçÃO

Elvio Bueno Garcia, presidente da Regional
São Paulo, em entrevistas ao SBT

rincipal evento da 
Regional São Paulo, 
a Jornada Paulista 
de Cirurgia Plástica 
– JP 2019 tem foco 

nos procedimentos estéticos, 
mas também deve abordar os 
demais segmentos. A edição 
deste ano possui uma ampla 
agenda de convidados interna-
cionais, incluindo especialistas 
em rejuvenescimento facial, li-

poaspiração, contorno corporal, 
reconstrução de mamas e mi-
crocirurgia, entre outros temas. 

Estão confirmadas as se-
guintes participações: Dirk F. 
Richter, da Alemanha; Alfredo 
Hoyos, da Colômbia; Paolo 
Montemurro, da Suécia; Cons-
tantin Stan, da Romênia; Martin 
Colombo e Javier vera Cuc-
chiaro, da Argentina; Ricardo 
ventura Herrera, da República 

Dominicana; Stefan Danilla, do 
Chile; Brian M. kinney e James 
Newman, dos Estados Unidos; 
e Fabian Cortinas, da Argentina.

Também estão previstas sa-
las paralelas para a realização 
de workshops patrocinados por 
empresas, nos quais serão tra-
tados temas como segurança 
em cirurgia plástica, marketing 
e alta performance para clínicas. 

A programação social 

contará com um coquetel 
de abertura, na Casa Charlô, 
e um jantar presidencial, no 
Palácio Tangará. 

O evento acontece entre os 
dias 19 e 22 de junho, em São 
Paulo, no Grand Hyatt Hotel - 
Av. das Nações Unidas, 13301. 
Preços promocionais para hos-
pedagens e inscrições ante-
cipadas. Grade atualizada no 
portal da Regional São Paulo.

JORNADA PAULISTA DE CIRURGIA PLÁSTICA RECEBE 
CONvIDADOS INTERNACIONAIS RENOMADOS

P

N

EvENTOS
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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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divulgação

uando tinha 9 anos 
de idade, houve um 
acidente com meu 
único irmão, um ano 
mais velho, no qual 

perdeu parcialmente uma das 
orelhas. Lembro-me de tê-lo 

acompanhado algumas vezes 
ao consultório do médico que 
o operou, o qual ficava a Ala-
meda Rio Claro, em frente ao 
Hospital Matarazzo. Fiquei im-
pressionado com aquela figura 
elegante, de roupa branca im-

pecável, explicando aos meus 
pais o que precisaria ser feito. 
Ficou na minha memória o Dr. 
Paulo de Castro Correa, a quem 
tive oportunidade de comentar 
este fato quando da comemo-
ração dos seus 90 anos.

Ao me transferir de um colé-
gio no bairro do Ipiranga, onde 
residi, para o Arquidiocesano na 
vila Mariana, a fim de cursar o 
colegial, me perguntaram se 
queria ser médico ou engenheiro 
para escolher o grupo que deve-

“Fiquei impressionado com 
aquela figura elegante, de 
roupa branca impecável”

Q

O cirurgião 
plástico Douglas 
Jorge conta a 
sua trajetória 
profissional à 
Plástica Paulista
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ria frequentar. Isto porque em um 
grupo haveria aulas de desenho 
geométrico e, no outro, aulas de 
biologia. Somente aquelas duas 
profissões eram valorizadas na-
quele momento, ficando as ou-
tras em segundo plano. Como o 
professor de desenho era consi-
derado muito bravo, naturalmen-
te optei pela outra classe.

Fui da primeira turma do re-
cém-fundado Curso Objetivo em 
1966, situado a Rua da Glória, e 
entrei na Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São 
Paulo na segunda chamada.

Terminada a graduação 
em 1972, optei pela Cirurgia 
Geral, cumprindo o programa 
de Residência em 75. Foi um 
período muito rico em apren-
dizado e oportunidades cirúr-
gicas, pois a política assisten-
cial implantada na instituição, 
sob o comando do Prof. Emílio 
Athié, Diretor da Faculdade e 
do Departamento de Cirurgia, 
era de que os médicos deve-
riam atuar em tempo integral. 

As reuniões científicas ocor-
riam diariamente no período da 
tarde, com a presença de todo 
corpo clínico do departamento, 
até impressionando professo-
res convidados de outras insti-
tuições. Lá, estavam presentes, 
além do Prof. Athié, os profes-
sores Alípio Correa Neto, Álvaro 
Dino de Almeida, Nairo França 
Trench, Luiz Oriente, João Fava, 
Fares Rahal, Peretz Capelhu-
chnic, Carlos Estevâo Frimm, 
Jorge Nagib Amary, Rui Raul 
Dahas Carvalho, Antonio Du-
arte Cardoso, Geraldo vicente 
de Azevedo, Manoel Tabacow 
Hidal e muitos outros a quem 
me desculpo por não lembrar 
neste momento. Os mais jovens 
estavam se preparando para o 
concurso de livre-docência e 
tive uma maior participação na 
colaboração com o Prof. Fares 
Rahal, com quem convivi mais 
intensamente naquele período. 

Ao término do segundo ano 
de residência, iniciei um trabalho 

de plantonista no Hospital São 
Bernardo a convite do Dr. Samir 
Rasslan, que estava preparando 
o início de sua brilhante carreira 
acadêmica. Lá, conheci o Dr. Aral-
do Ayres Monteiro que de certa 
forma influenciou minha decisão 
de escolher a Cirurgia Plástica 
como especialidade ao me convi-
dar para assistir uma reunião da 
Disciplina de Cirurgia Plástica do 
Hospital das Clínicas da FMUSP.

Por meio de um pedido do 
Prof. Fares ao Prof. Alípio, fui por 
este apresentado ao Prof. vitor 
Spina, que me orientou a pres-
tar provas para concorrer a uma 
vaga no Curso de Especialização 
em Cirurgia Plástica do Hospital 
das Clínicas. Tendo sido aprova-
do juntamente com Julio Moraes 
Besteiro, João Carlos Sampaio 
Goes, Luiz Carlos Manganello e 
Jorge Puga Rebello, completei o 
Curso em 1978. Neste período, 
continuei atuando como chefe 
de plantão de cirurgia, no Pronto 
Socorro Central da Santa Casa 
de São Paulo, no período notur-
no, como também ajudando na 
realização de pequenas cirurgias 
plásticas ambulatoriais na mes-
ma instituição, sob a chefia do 
Prof. Antonio Duarte Cardoso. 

Até 1974, havia dois Ser-
viços de Cirurgia Plástica na 
Santa Casa de São Paulo. Um 
ligado ao Serviço de Otorrino-
laringologia, iniciado por José 
Rebelo Neto nos anos 30 e 
que, após sua saída, ficou sob 
o comando do Dr. Wladimir do 
Amaral. O outro ligado à Fa-
culdade, no Departamento de 
Cirurgia, sob a chefia do Prof. 
Antonio Duarte Cardoso, que 
era auxiliado pelo seu filho, Dr. 
Álvaro Duarte Cardoso. 

Com a morte do Dr. Wladi-
mir, seu serviço foi extinto. Em 
certa ocasião, reservadamente, 
o Prof. Spina me questionou se 
eu atuava na Santa Casa (en-
quanto ainda cursando a Espe-
cialização no HC) e nada disse 
depois que confirmei que o 
Prof. Cardoso era o responsável 

pelo Serviço. Talvez o momen-
to mais significativo naquela 
época foi ter participado das 
primeiras plásticas microcirúr-
gicas realizadas no Instituto de 
Ortopedia e Traumatologia do 
Hospital das Clínicas, pelo Prof. 
Marcus Castro Ferreira.

Embora tivesse sido con-
vidado pelo Prof. Orlando Lo-
dovici - que substituiu o Prof. 
Spina na chefia da Disciplina 
de Cirurgia Plástica do Hospital 
das Clínicas - a prestar concur-
so para assistente, optei por me 
aventurar pelo interior da Bahia 
(Itabuna) a convite de amigos 
médicos, mas após 1 mês de 
experiência não me adaptei e 
resolvi voltar para São Paulo. 

SANTA CASA
DE SÃO PAULO 

O Dr. Alvaro Duarte Cardoso foi 
contratado para atuar no De-
partamento de Cirurgia – Área 
de Cirurgia Plástica – em mar-
ço de 1978, e o Prof. Athié me 
convidou para integrar a equipe 
em maio do mesmo ano. Porém, 
teria que continuar cumprindo 
plantões no Pronto Socorro Cen-
tral como chefe de equipe cirúr-
gica, onde permaneci até 1981.

Em 1979, foram admiti-
dos os dois primeiros médicos 
residentes na Área de Cirurgia 
Plástica, que até hoje formou 
aproximadamente 60 médi-
cos dos quais apenas um não 
conseguiu ser aprovado para a 
obtenção do título de especia-
lista pela Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica. 

Desde a saída voluntária do 
Dr. Álvaro Duarte Cardoso em 
1989, por indicação do Diretor 
Clínico, passei a ocupar o cargo 
de Chefe de Clínica Adjunto do 
Departamento de Cirurgia – 
Área de Cirurgia Plástica. Em 
2003, assumiu a chefia da Área 
o Prof. Dr. Américo Helene Jr.

Por mais que tenhamos 
nos empenhado em expandir a 
atividade do Serviço, contando 

A política assistencial 
implantada na 

Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa 

de São Paulo, sob o 
comando do Prof. Emílio 

Athié, era de que os 
médicos deveriam atuar 

em tempo integral

Até 1974, havia dois 
Serviços de Cirurgia 

Plástica na Santa Casa 
de São Paulo. Um 

ligado ao Serviço de 
Otorrinolaringologia e 

outro ligado à Faculdade, 
no Departamento 

de Cirurgia

Ao término do segundo 
ano de residência, 

iniciei um trabalho de 
plantonista no Hospital 
São Bernardo a convite 

do Dr. Samir Rasslan

Em 1979, foram 
admitidos os dois 
primeiros médicos 
residentes na Área 
de Cirurgia Plástica 
da Santa Casa, que 

até hoje formou 
aproximadamente 

60 médicos
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temporariamente com a cola-
boração de ótimos profissionais 
como José Carlos Ronche Ferrei-
ra, vera Lucia Nocchi Cardim e 
Luiz Carlos Manganello de Sou-
za, a Instituição não demonstrou 
maior interesse em nos apoiar. 
Embora seja uma Instituição de 
assistência, ensino e pesquisa, 
considerada entre as melhores 
do país, a Santa Casa de São 
Paulo prioriza a atividade as-
sistencial, pouco investindo em 
pesquisa, ficando isto a cargo 
do empenho de cada um. Os 
colegas que por lá passaram en-
contraram melhores condições 
de evoluir na vida acadêmica 
em outras Instituições. 

Desde julho de 2017, ocu-
po o cargo de vice-diretor Clíni-
co da Santa Casa de São Paulo, 
cuja função é limitada pelas 
normas administrativas atual-
mente implantadas. Continuo 
ativo e presto aqui uma home-
nagem ao Prof. Dr. Benjamin 
Golcman, que enriquece nossas 
reuniões científicas semanais 
com sua presença.

HOSPITAL INFANTIL
MENINO JESUS 

Após concurso público, fui atuar 
no Serviço de Cirurgia Plástica 
do Hospital Infantil Menino Je-
sus em 1986, lá permanecendo 
até a aposentadoria em 2015. 
Também participaram Luiz Car-
los Manganello de Souza, Mar-
celo Nunes Elieser e Belmino 
Correa Araújo. Fazíamos parte 
de uma equipe multiprofissional 
para atendimento prioritaria-
mente aos fissurados lábio-pa-
latais. A carência de recursos 
não nos impediu de prestar 
assistência a mais de três mil 
pacientes naqueles anos.

HOSPITAL DO SERvIDOR
PúBLICO MUNICIPAL

Durante a gestão da prefeitura 
na qual foi criado um sistema 
conhecido como PAS, passei 

três anos (1996-1999) como 
cirurgião plástico do Serviço 
de Cirurgia Plástica do Hos-
pital Municipal, inicialmente 
sob a chefia do Dr. Aldir Men-
des de Souza e o substituindo 
posteriormente na chefia por 
dois anos. Confesso que não 
me adaptei ao Serviço devido 
a questões administrativas pe-
culiares e alguns conflitos com 
colegas do grupo. Tão logo en-
cerrada a gestão, pude retornar 
ao Hospital Menino Jesus. 

HOSPITAL SAMARITANO

Atuei como médico interno e 
posteriormente como planto-
nista desde 1975 até aproxi-
madamente o ano 2000. Fui 
vice-Diretor Clínico no biênio 
2007-2008 e Diretor Médico 
Executivo do Hospital em 2011-
2012, ocasião em que o hospi-
tal estava sendo modernizado e 
posteriormente foi vendido. 

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE CIRURGIA PLÁSTICA

Atuei como tesoureiro da 
SBCP - Regional São Paulo 
na gestão do Dr. Hamilton 
Aleardo Gonela (1996-1997) 
e como tesoureiro da SBCP - 
Nacional nas gestões do Dr. 
Oswaldo Ribeiro Saldanha 
(2006-2007) e José Yushikasu 
Tariki (2008-2009). Fui Coor-
denador do Departamento de 
Defesa Profissional na gestão 
do Dr. Sergio Carreirão (2004-
2005) e do Dr. José Horácio 
Aboudib (2014-2015). Fiz 
Parte da Comissão de Prêmios 
(1998-1999) e do Conselho 
Fiscal (1998-2011).

Permaneço como mem-
bro do Conselho Científico da 
Revista da SBCP desde 2004. 
Considero que neste período 
pude colaborar para a melhora 
administrativa da Sociedade, 
me tornei conhecido e conhe-
ci muitos membros aos quais 
devo respeito e amizade. Não 

teria como elencar neste es-
paço que me foi oferecido os 
nomes de tantos colegas e fun-
cionários com quem convivi e 
passei a admirar. 

ATUAçÃO CIENTíFICA 

Participação no Curso de Gra-
duação da Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Santa Casa 
de São Paulo e na Residência 
Médica da Santa Casa de São 
Paulo desde 1978. Tive 15 tra-
balhos publicados, participei de 
09 capítulos de livros, proferi 
121 palestras e participei de 
301 eventos científicos. 

ATIvIDADES PARALELAS 

Fiz parte da Câmara Técnica 
de Cirurgia Plástica do CRE-
MESP desde sua implantação, 
em 1998, até o início da atual 
gestão. Atuei como Delegado 
da Associação Paulista de Me-
dicina (1997-2000) e do Con-
selho Regional de Medicina 
de São Paulo (2011-2018). Fui 
membro de Comissões de ética 
Médica do Hospital Infantil Me-
nino Jesus (2004-2007 e 2008-
2010), Hospital Samaritano 
(2004-2005) e Santa Casa de 
São Paulo (2012-2014).

O FUTURO

Ao completar setenta anos em 
outubro de 2018, considero 
que devo continuar priorizando 
minha vida familiar, me dedi-
cando aos pacientes que ainda 
me procuram direta ou indire-
tamente e sendo aturado pelos 
que ainda podem contar comi-
go, auxiliando-os no desafio de 
progredir na especialidade.

douglas Jorge
Cirurgião plástico, vice-
Diretor Clínico da Santa 
Casa de São Paulo e 
membro do Conselho 
Científico da Plastikos 
(Revista da SBCP).

No Hospital Infantil 
Menino Jesus, fazíamos 

parte de uma equipe 
multiprofissional 

para atendimento 
prioritariamente aos 

fissurados lábio-palatais

Tive 15 trabalhos 
publicados (na Santa 
Casa), participei de 

09 capítulos de livros, 
proferi 121 palestras 
e participei de 301 
eventos científicos

Pude colaborar para a 
melhora administrativa 

da SBCP, me tornei 
conhecido e conheci 
muitos membros aos 
quais devo respeito  

e amizade

Ao completar setenta 
anos em 2018, devo 
continuar priorizando 

minha vida familiar, me 
dedicando aos pacientes 

e sendo aturado  
pelos que podem  

contar comigo



40

revista plástica paulistaresponsaBilidade civil

CICB •  CENTRO INTERNACIONAL
DE CONVENÇÕES DO BRASIL
DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2019

O maior evento de Cirurgia Plástica
do mundo em um dos mais modernos
Centros de Convenções do Brasil.


