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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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Edição especial dedicada 
à Jornada Paulista

sta edição especial da revista 
Plástica Paulista tem a matéria 
de capa dedicada ao evento mais 
importante da Regional São Pau-
lo, a Jornada Paulista de Cirurgia 

Plástica, que está em sua 39ª edição. Em 
vez de um texto corrido sobre o evento, a 
revista conta com três artigos escritos pela 
organização do evento, para que diferentes 
aspectos da jornada fossem retratados a 
partir de diferentes perspectivas. 

O presidente da Regional São Paulo, 
Elvio Bueno Garcia, mostra o panorama 
do evento, com os seus desa� os e prin-
cipais destaques, como as discussões em 
torno do mercado de trabalho e o Super-
body, dia dedicado aos procedimentos de 
contorno corporal. 

Já o secretário da Regional São Paulo, 
Felipe Coutinho, destaca o sentimento de 
entusiasmo diante de uma programação 
cientí� ca tão completa e rica, que se tornou 
atraente até para os diversos convidados 
estrangeiros. Estes, por sua vez, também 

contemplam parte da matéria de capa, com 
os per� s e as suas participações na progra-
mação cientí� ca. 

Por � m, André Cervantes, membro 
do DEC, fala sobre a técnica de Lipo HD, 
criada pelo cirurgião plástico colombiano 
Alfredo Hoyos, um dos convidados inter-
nacionais. Controversa, a técnica tem sido 
alvo de críticas e questionamentos, mas 
também de cada vez mais demandas nos 
consultórios médicos. Com a presença do 
criador do procedimento, os mitos e ver-
dades serão debatidos com especialistas 
nacionais e estrangeiros. 

Além disso, não deixe de ler o texto 
sobre cirurgia estética, em que um estu-
do mostra como as assimetrias de qua-
dril podem impactar na cirurgia de con-
torno corporal. O trabalho teve destaque 
em publicação científica e trata de uma 
questão comum, mas que sempre desafia 
a especialidade. 

Na seção de cirurgia reconstrutiva e 
pesquisa, a Plástica Paulista apresenta um 

estudo sobre os possíveis encaminhamen-
tos de pacientes que passaram por cirur-
gia na região do tórax, área suscetível ao 
surgimento de queloide. O texto mostra a 
experiência do Hospital Universitário de Ni-
ppon, no Japão, que estabeleceu um proto-
colo capaz de reduzir as cicatrizes. 

Na coluna de marketing, é discutido o 
papel da sociedade médica na representa-
tividade da especialidade. Na re� exão, mos-
tra-se como a SBCP, em meio a outras repre-
sentações da classe médica, pode favorecer 
o mercado de trabalho do especialista.

As demais colunas retornam na próxi-
ma edição da revista. 

Boa leitura!

Editores da Revista 
Plástica Paulista
ALFREDO GRAGNANI
GUSTAVO STOCCHERO
PEDRO SOLER COLTRO

E

DIVULGAÇÃO
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www2.cirurgiaplastica.org.br

CICB •  CENTRO INTERNACIONAL

DE CONVENÇÕES DO BRASIL

DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2019
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•Cirurgias ao vivo

•Cursos de Imerssão

•Mesas Redondas e Casos Clínicos

•Trabalhos Científicos: Deadline 26 de junho

•2ª Copa dos Residentes de Cirurgia Plástica

•Programação Social

Convidados Internacionais:

Inscrição

30/05

até 4x até 3x até 2x até 2x

até 4x até 3x até 2x até 2x

Sócio SBCP e FILACP

Residentes SBCP e FILACP

Data Limite

Estrangeiros

30/06 30/07 30/08 30/09 No local

Inscreva-se até 30/05 com desconto 
e ganhe 1 curso no 1º dia do Congresso

www2.cirurgiaplastica.org.br

Passagens áereas 

com 25% de Desconto* 

Código LATAM: EOEAQ

Hospedagem:

0800 878 2697
sbcp@abraviagens.com.br
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m sua 39ª edição, a 
Jornada Paulista de 
Cirurgia Plástica - JP 
2019 está consolidada 
como um dos eventos 

cientí� cos mais importantes da 
especialidade no País. Organi-
zado pela Regional São Paulo, a 
jornada acontece entre os dias 
19 e 22 de junho, no Grand Hyatt 
Hotel, em São Paulo, com mais 
de dez convidados internacionais 
renomados entre os palestrantes.

O evento terá um dia exclusivo 
para discussão de procedimentos 
de contorno corporal, incluindo de-
bates sobre a controversa e cada 
vez mais demandada Lipo HD. 
Também haverá apresentações so-
bre cosmiatria, gluteoplastia, pro-
cedimentos da região órbito-pal-
pebral, rinoplastia, mamoplastia, 
lipoenxertia glútea, restauração 
capilar e abdominoplastia.

Os palestrantes nacionais e 
estrangeiros irão trazer as últi-
mas atualizações cientí� cas dos 
temas, com discussões aprofun-

39ª JORNADA PAULISTA DE CIRURGIA PLÁSTICA

E

Palestrantes na última edição da Jornada Paulista
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

39ª JORNADA PAULISTA DE CIRURGIA PLÁSTICA
dadas e apresentação de estu-
dos de casos, para promover a 
melhor atualização pro� ssional 
dos participantes.

Além disso, a jornada terá um 
painel sobre mercado de trabalho, 
em que serão discutidas questões 
como a invasão da especialidade, 
as melhores oportunidades de 
trabalho e os possíveis caminhos 
a serem seguidos por jovens ci-
rurgiões plásticos. Na ocasião, 
será apresentado o Censo 2019 
de cirurgia plástica. O painel con-
tará com a presença do presiden-
te da AMB (Associação Médica 
Brasileira), Lincoln Lopes Ferreira, 
e do presidente da SBCP Nacio-
nal, Níveo Steffen, entre outros.

Nesta edição da Plástica Pau-
lista, diferentes perspectivas da 
Jornada Paulista serão abordadas 
com textos assinados por Elvio 
Bueno Garcia, presidente da Re-
gional São Paulo; Felipe Coutinho, 
secretário da Regional São Paulo; 
e André Cervantes, membro do 
DEC. Vejam nas páginas à seguir. 

Palestrantes na última edição da Jornada Paulista
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39ª Jornada Paulista 
de Cirurgia Plástica 
– JP 2019 foi pla-
nejada com muito 
a� nco para torná-la 

um evento dinâmico, moderno 
e em sintonia com a velocida-
de atual da comunicação e dos 
avanços cientí� cos.

Nosso grande desa� o tem 
sido deixá-la ainda mais atrativa e 
atual, em um ambiente amigável, 
que potencialize a interatividade 
e amplie as perspectivas sobre o 
futuro da especialidade. Procura-
mos inovar, sem desviar o foco da 
densidade cientí� ca e das tendên-
cias da cirurgia plástica. Para isso, 
foi necessário mais interação com 
os parceiros e muito empenho na 
busca por novos patrocinadores.

Como principais novidades 
desta edição: 
• Buscamos internacionalizar a 

JP, com 13 convidados estran-
geiros, o dobro do ano passa-
do, e � zemos uma divulgação 
internacional mais dirigida 
por meio de nossas mídias 
e apresentações no exterior, 
além de tradução simultânea 
em inglês e espanhol.

• Novo Formato de mesa redon-
da: “Roda Viva”, em que um 
expoente do assunto respon-
derá a questionamentos de 
colegas experientes, em forma 
de debate.

• Pela primeira vez na JP, uma 

mesa com dissecção anatômi-
ca associada a preenchedores 
faciais. 

• O app SBCP da Nacional foi 
disponibilizado para o even-
to, possibilitando acesso à 
programação cientí� ca, inte-
ratividade durante as apresen-
tações, acesso a pesquisa e 
ainda uma timeline. Não deixe 
de baixá-lo.

• I Encontro de Jovens Cirurgiões 
na JP, com a presença con� r-
mada da Diretoria da Nacional, 
no qual serão discutidas pers-
pectivas sobre a especialidade.

No processo de elaboração da 
grade cientí� ca, foco central do 
evento, os membros do DEC 
(Departamento de Eventos 
Cientí� cos) avaliaram criterio-
samente o per� l de inúmeros 
especialistas nacionais e in-
ternacionais. Essa missão foi 
muito bem cumprida para que 
chegássemos a um time repre-
sentativo, experiente e capaz 
de enriquecer as discussões.

Mantivemos o forma-
to criado na edição anterior, 
quando criamos o modelo de 
um dia dedicado exclusiva-
mente a um tema especí� co. 
Desta vez, o debate será sobre 
os procedimentos ligados ao 
contorno corporal - o SuperBo-
dy. O destaque desse dia será a 
Lipo HD, criada pelo Dr. Alfredo 
Hoyos, que tem gerado cada 

O desa� o de 
atender às 
expectativas 
mais elevadas

vez mais demandas nos consul-
tórios. Ele estará presente para 
apresentar a sua técnica e de-
batê-la com outros convidados 
nacionais e estrangeiros.

Outro tema de grande re-
levância será o futuro da espe-
cialidade, discutido em painel 
sobre o mercado de trabalho 
e durante I Encontro de Jovens 
Cirurgiões na JP. No painel, 
contaremos com a presença do 
Presidente da AMB (Associação 
Médica Brasileira), Dr. Lincoln 
Lopes Ferreira, que abordará o 
ato médico e a invasão da es-
pecialidade, e com o presidente 
da SBCP Nacional, Dr. Níveo 
Steffen, que tratará da inserção 
do jovem no mercado. 

A agenda prevê também 
uma discussão sobre o linfoma 
de células gigantes e os implan-
tes mamários (BIA-ALCL), tema 
que continua latente na cirur-
gia plástica. Vamos debater a 
questão, relatar experiências de 

colegas e discutir as evidências 
cientí� cas e condutas atuais. 

Além da programação cien-
tí� ca, a Jornada Paulista conta 
com três atividades sociais: o 
coquetel após a Cerimônia de 
Abertura, na Casa Charlô; o 
jantar presidencial no Palácio 
Tangará e, no último dia (22), a 
transmissão do jogo do Brasil e 
Peru, às 16h, no tela do Hyatt, 
após o encerramento dos de-
bates. Faremos um Soccer and 
Beer, venham torcer conosco! 

Aproveito para agradecer 
todo o empenho e dedicação 
do time da Regional São Paulo 
e agradeço à SBCP Nacional por 
todo apoio, como também aos 
nossos parceiros e patrocinadores.

Juntos, faremos desta uma 
Jornada Paulista inesquecível. 

ELVIO BUENO GARCIA
Presidente da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plás-
tica – Regional São Paulo

A

DIVULGAÇÃO

Presidente da Regional São Paulo
Elvio Bueno Garcia
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Jornada Paulista 
de Cirurgia Plástica 
está completando 
39 edições em 2019 
e, sem dúvida, re-
presenta o evento 

mais importante da Regional 
São Paulo e um dos mais re-
levantes encontros científicos 
do País. Não é pequeno o 
desafio de corresponder às 
elevadas expectativas do nos-
so público, por isso nos em-
penhamos muito desde que a 
última edição terminou para 
que esse evento tenha sem-
pre o brilho que merece.

Os convidados estrangeiros 
estão extremamente empolga-
dos, assim como nós organiza-

dores, com o resultado � nal da 
programação cientí� ca e esta-
mos certos de que o impacto 
das discussões que acontece-
rão em São Paulo irá ultrapas-
sar as fronteiras do País.

Neste ano, daremos des-
taque aos procedimentos de 
contorno corporal, com o Super-
Body, que discutirá a Lipo HD, 
entre outras questões ligadas 
ao tema. Vamos nos aproximar, 
entender e absorver novos con-
ceitos nessa área, que se tornou 
hoje um dos procedimentos 
mais solicitados pelos nossos 
pacientes (veja texto de André 
Cervantes, pg. 15).

Quanto aos procedimentos 
para mamas, a JP 2019 con-

ta com atualizações e novas 
orientações relacionadas ao 
BIA-ALCL, bem como um guia 
das melhores práticas relacio-
nadas ao implante mamário.

Por ser um evento focado 
no segmento estético da ci-
rurgia plástica, a JP 2019 não 
poderia deixar de debater a 
cosmiatria, que cresce expo-
nencialmente em nossa práti-
ca. Ela estará presente de uma 
maneira “raiz”, revisitando as 
estruturas anatômicas de uma 
maneira bastante didática, 
para uma execução precisa 
e segura dos procedimentos, 
indo ao encontro do nosso 
per� l de cirurgiões. 

Aproveito esse espaço 

para parabenizar o DEC da 
Regional São Paulo, que sele-
cionou um time internacional 
de primeira linha para dividir 
os seus conhecimentos nas 
mais diversas áreas da cirur-
gia plástica estética, como 
face, nariz, pálpebra, cabelo e 
novas tecnologias.

Veja a grade cientí� ca com-
pleta nesta edição especial da 
Plástica Paulista (pg. 18 e 19), 
com o que tem de melhor e 
mais atual, marca registrada da 
Jornada Paulista. 

Aguardamos vocês com 
todo o nosso entusiasmo!

FELIPE COUTINHO
Secretário da SBCP-SP

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA MATÉRIA DE CAPA

Debates cientí� cos em diversos 
segmentos da especialidade

A

DIVULGAÇÃO

Felipe Coutinho (esquerda),
secretário da Regional São Paulo
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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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idealização de um 
corpo humano per-
feito sempre insti-
gou a humanidade. 
Na Grécia antiga, os 

artistas esculpiam em mármo-
re os seus guerreiros e deuses, 
sempre enaltecendo a forma 
física dos contornos corporais, 
projetados por meio da mus-
culatura de tronco, braços e 
membros inferiores. Este mode-
lo de arte foi resgatado durante 
a idade média (renascentismo) 
e despertou o interesse em um 
dos maiores gênios de todos os 
tempos, Leonardo Da Vinci, que 
mergulhou nos mínimos de-

talhes do estudo da anatomia 
humana e culminou na criação 
das obras “O homem Vitruvia-
no” e “A Divina Proporção”.

A cirurgia plástica do con-
torno corporal deriva desta 
busca pelo corpo ideal e, desde 
a criação da lipoaspiração nos 
anos 70, muitos cirurgiões bra-
sileiros e de outras partes do 
mundo vem aprimorando essa 
técnica para oferecer melhores 
resultados aos pacientes.

Nos anos 90, cirurgiões 
da América Latina iniciaram a 
divulgação cientí� ca de uma 
lipoaspiração que tentava si-
mular um corpo mais atlético 
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Lipoaspiração de alta 
de� nição: tempo de 
discutir mitos e verdades

por meio da retirada da gordura 
de forma assimétrica nas áreas 
da parede anterior do abdome 
e tronco posterior. Esse foi o 
“gatilho” para que um cirurgião 
colombiano chamado Alfredo 
Hoyos publicasse um livro, em 
2007,que traz uma proposta 
para sistematizar a lipoaspira-
ção. Nela, de� nem-se áreas es-
pecí� cas para a gordura ser as-
pirada e transferida para certos 
compartimentos, assim simulan-
do músculos hipertro� ados. 

Ele nomeou essa técnica 
de Lipoaspiração de Alta De-
� nição e começou a divulgar 
os seus resultados mundo 
afora, passando a ser aceitos 
pela comunidade de cirurgiões 
americanos a partir de 2013 e, 
então, a técnica foi aprimorada 
nas mãos de outros cirurgiões.

Como a cirurgia plástica 
brasileira sempre se destacou 
pelo equilíbrio de formas e 
somos pioneiros mundiais em 
estabelecer critérios de se-
gurança em lipoaspiração, a 
primeira impressão em nossa 
comunidade é que essa nova 
técnica poderia trazer riscos 
aos pacientes, principalmente 
pelos possíveis danos das as-
pirações super� ciais (necroses 
de pele, hemossiderose, etc.) e 
também pela necessidade de 
um equipamento de energia 
ultrassônica (tecnologia com 
histórico de complicações).

Ademais, o procedimento 
desperta uma série de questio-
namentos. É realmente funda-
mental oferecer um “pseudo” 
corpo atlético para homens 

e mulheres? Quais seriam os 
resultados de médio e longo 
prazo? Os pacientes teriam 
considerado que as áreas en-
xertadas podem aumentar, em 
caso de ganho ponderal e as-
sociado à � acidez de pele, tor-
nando o resultado desgracioso 
e de difícil resolução em cirur-
gia secundária?

Foram essas questões que 
nos motivaram a criar, de forma 
pioneira em nossa sociedade, um 
evento chamado “SuperBody – 
Lipo HD”. Ele ocorre durante a 
39ª Jornada Paulista de Cirurgia 
Plástica – JP 2019, para tratar 
dessa e de outras questões li-
gadas às cirurgias de contorno 
corporal. Será um dia inteiro ex-
clusivo a essa temática.

O próprio criador da lipoas-
piração de alta de� nição, o Dr. 
Alfredo Hoyos, estará no even-
to, junto a outros colegas de 
comprovada experiência nesta 
nova abordagem do contorno 
corporal. Além disso, o Depar-
tamento de Eventos Cientí� cos 
(DEC) da Regional São Paulo 
escolheu grandes experts bra-
sileiros para debaterem com os 
nossos convidados, de forma 
cientí� ca e aprofundada, para 
que todos possam ter uma dis-
cussão de alto nível e inédita 
sobre este tema em um evento 
o� cial da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica.

ANDRÉ CERVANTES
Membro do DEC-SBCP-SP
Editor do PLASTIKOS - SBCP
Assistant National Secretary 
– ISAPS/BRASIL

A

DIVULGAÇÃO

André Cervantes,
membro do DEC
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m expressivo time de 
especialistas interna-
cionais renomados 
estará presente na 
Jornada Paulista de 

Cirurgia Plástica – JP 2019 para 
enriquecer o debate com conteú-
dos cientí� cos e experiências clí-
nicas de diversas partes do mun-
do. São 13 convidados de nove 
países diferentes: Alemanha, 
Argentina, Áustria, Chile, Colôm-
bia, EUA, República Dominicana, 
Romênia e Suécia. 

Destaque para a presença do 
Dr. Alfredo Hoyos, cirurgião plás-
tico colombiano que se tornou 
mundialmente conhecido pela 
técnica da Lipo HD. Ele irá apre-
sentá-la na JP e discutirá a técni-
ca com participantes nacionais e 
internacionais.

Os convidados interna-
cionais foram criteriosamente 
selecionados a partir de sua re-
presentatividade cientí� ca, com 
a publicação de artigos e partici-
pação em publicações cientí� cas 
da especialidade, e também pela 
presença em instituições médicas 
e entidades renomadas. 

Esse intercâmbio de conhe-
cimentos cientí� cos e experiên-
cias clínicas é fundamental, no 
entendimento dos organizado-
res da Jornada Paulista, para 
que o cirurgião plástico amplie 
e aperfeiçoe o seu arsenal te-
rapêutico, oferecendo sempre o 
que há de mais e� ciente e se-
guro aos seus pacientes. 

Veja a seguir o per� l dos 
convidados internacionais.  

Amplo time de especialistas estrangeiros enriquece o debate na Jornada Paulista

U

DR. ALFREDO 
HOYOS
Colômbia

Cirurgião plástico colombiano, de 
Bogotá, é conhecido mundialmen-
te como o criador da lipoaspiração 
de alta de� nição, a Lipo HD, técni-
ca que já apresentou em congres-
sos realizados em todos os conti-
nentes. Pela primeira vez na Jor-
nada Paulista, Hoyos irá participar 
da mais profunda discussão sobre 
sua técnica já realizada no Brasil, 
durante o Superbody, quando a 
JP 2019 dedicará um dia inteiro 
exclusivamente a temas ligados 
ao contorno corporal. Dr. Hoyos é 
autor de livros e artigos cientí� cos.

DR. RICARDO 
VENTURA HERRERA
República Dominicana

Cirurgião plástico na República 
Dominicana, o Dr. Herrera com-
pletou sua especialização no Rio 
de Janeiro, Brasil, com o Professor 
Ivo Pitanguy. Pertence à Sociedade 
Dominicana de Cirurgia Plástica Re-
construtiva e Estética (SODOCIPRE) 
e à ISAPS. Na JP 2019, o Dr. Herrera 
será um dos debatedores da mesa 
com o Dr. Alfredo Hoyos, sobre Lipo 
HD, no Superbody, além de ter ou-
tras participações acerca dos proce-
dimentos de contorno corporal.
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DR. DIRK F. RICHTER,
MD, PHD
Alemanha

Professor clínico de cirurgia plás-
tica na  Universidade de Bonn, na 
Alemanha, o Dr. Richter é diretor e 
chefe do departamento de Cirurgia 
Plástica e Reconstrutiva do Hospital 
Dreifaltigkeits, em Wesseling, Ale-
manha. Dr. Richter, como parte de 
sua especialização, fez um “fellow” 
no serviço do Dr. Ivo Pitanguy e es-
pecialização com o Professor Neven 
Olivari, na Alemanha.
Seus principais focos de trabalho são 
nas áreas de rejuvenescimento facial 
e cirurgias revisionais peri orbitárias 
estéticas, além do tratamento de 
pacientes com orbitopatia endócrina 
resultante da doença de Graves. O 
Dr. Richter coordena um dos maiores 
serviços europeus de cirurgia corpo-
ral após perda maciça de peso.
Atualmente, é Presidente da Socie-
dade Internacional de Cirurgia Plás-
tica Estética  (ISAPS). Nos últimos 
anos, o Dr. Richter recebeu muitos 
convites nacionais e internacionais 
em todo o mundo para palestrar em 
importantes conferências médicas. 
Ele é autor de vários capítulos de 
livros e publicou vários artigos cien-
tí� cos, além de editar a seção de 
Cirurgia Oculoplástica no Aesthetic 
Plastic Surgery Journal.

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA MATÉRIA DE CAPA

Amplo time de especialistas estrangeiros enriquece o debate na Jornada Paulista

DR. JAMES 
NEWMAN
EUA

Cirurgião Plástico e, há 10 anos, pro-
fessor da Universidade de Stanford, 
nos Estados Unidos, o Dr. Newman 
integrou grupos de pesquisadores 
que ajudaram a desenvolver no Vale 
do Silício as mais recentes terapias 
não-invasivas baseadas em energia. 
Membro de diversas sociedades 
médicas e autor e/ou co-autor de 
10 capítulos em livros didáticos 
sobre cirurgia plástica e cirurgia a 
laser cutânea, bem como em mais 
de 40 publicações. O Dr. Newman 
se destaca por ser um investigador 
ativo em novas tecnologias no cam-
po da cirurgia estética.

DRA. MARIA 
WIEDNER
Áustria

Cirurgiã plástica formada na Áustria 
e atuante na Alemanha desde 2010, 
onde já exerceu o cargo de chefe 
do Departamento de Cirurgia Plásti-
ca, Estética e Reconstrutiva do Mal-
teser Krankenhaus,  em Bonn. Atu-
almente, trabalha no  Dreifaltigkeits
-Krankenhaus, em Wesseling. A Dra. 
Wiedner  preside o comitê de resi-
dentes de fellows da ISAPS, além de 
ser membro das sociedades Alemã e 
Austríaca de Cirurgia Plástica, Estéti-
ca e Reconstrutiva. Publicou muitos 
artigos e capítulos de livros, sendo 
regularmente convidada para pales-
tras sobre contorno corporal. Na Jor-
nada Paulista de Cirurgia Plástica – 
JP 2019, a Dra. Wiedner apresentará 
sua grande experiência no diagnósti-
co e tratamento do lipedema.

DR. BRIAN M. 
KINNEY
EUA

Cirurgião Plástico norte-americano, 
Dr. Kinney é integrante da  ISAPS 
(Sociedade Internacional de Cirur-
gia Plástica Estética), membro do 
conselho da  Sociedade America-
na de Cirurgiões Plásticos  (ASPS), 
membro do conselho de administra-
ção da Confederação Internacional 
de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva 
e Cirurgia Plástica Estética (IPRAS). 
Foi também presidente da  Funda-
ção Educacional de Cirurgia Plásti-
ca dos Estados Unidos (PSEF). Na JP 
2019, o Dr. Kinney realiza palestra 
intitulada “Advancing the art of RF 
tissue contraction with Helium Plas-
ma – The Renuvion Procedure”, em 
que traz as mais recentes perspecti-
vas cientí� cas sobre o assunto.
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DR. GUSTAVO 
ABRILE
Argentina

Diretor clínico de cirurgia plástica 
e SPA, chefe do serviço de cirurgia 
plástica do Parque de la Salud Po-
sadas-Misiones, ex-presidente re-
gional da Sociedade Argentina de 
Cirurgia Plástica (SACPER) e atual 
membro titular da entidade, ex-di-
retor do capítulo pós-bariátrica da 
SACPER, diretor do curso anual de 
atualização 2018-2019 da SACPER 
e secretário nacional assistente da 
ISAPS. O Dr. Abrile também é mem-
bro titular das seguintes entidades: 
FILACP, ASPS e ISBPS.

DR. JAVIER VERA
CUCCHIARO
Argentina

Ex-presidente da Sociedade Argen-
tina de Cirurgia Plástica (SACPER), 
membro do Comitê de Segurança 
da ASPS, membro do Comitê de 
Segurança ICOPLAST, membro do 
Comitê Cientí� co da ISAPS e diretor 
da Federação Ibero Latino-america-
na de Cirurgia Plástica (FILACP).

DR. FABIAN 
CORTIÑAS
Argentina

Especialista em cirurgia plástica, gra-
duado pela Universidad del Salvador, 
em Buenos Aires, Argentina, o Dr. 
Cortiñas é membro titular da Socie-
dade Argentina de Cirurgia Plástica e 
membro titular da Sociedade de Ci-
rurgia Plástica de Buenos Aires. Além 
disso, o cirurgião plástico é membro 
titular de ISAPS, secretário nacional 
de ISAPS na Argentina, e membro 
Internacional de ASAPS.

DR. MARTIN 
COLOMBO
Argentina

Prestigiado pro� ssional especiali-
zado em cirurgia plástica estética 
e reconstrutiva e microcirurgia, o 
Dr. Colombo atua em Buenos Aires, 
na Argentina, desde 1999. Formado 
em medicina pela Universidade de 
Buenos Aires e único a receber uma 
bolsa de estudos concedida a um 
médico argentino pela  Associação 
Britânica de Cirurgiões Plásticos e 
Reconstrutivos (BAPRAS), para rea-
lizar um programa de treinamento 
de 4 anos na especialidade no Rei-
no Unido. Atuou por 10 anos como 
cirurgião plástico no Hospital Militar 
Central de Buenos Aires  e, atual-
mente, trabalha em cirurgia estética 
e reconstrutiva em consultório par-
ticular na mesma cidade.
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DR. STEFAN 
DANILLA
Chile

O Dr. Stefan Danilla  completou 
residência em cirurgia plástica 
com distinção máxima na  Uni-
versidade do Chile, onde traba-
lha atualmente como professor 
e pesquisador. Também possui 
clínica privada focada na cirurgia 
estética do contorno corporal, 
tendo publicado vários artigos 
em revistas indexadas. É membro 
da Sociedade Chilena de Cirurgia 
Plástica,  da FILACP  e  da ISAPS. 
Na JP 2019, participa de mesa re-
donda sobre lipoenxertia glútea, 
será um dos debatedores da mesa 
sobre Lipo HD, com o Dr. Alfredo 
Hoyos, e tem outras participações 
em discussões sobre procedimen-
tos de contorno corporal.

DR. CONSTANTIN
STAN
Romênia

Nascido na Romênia, em 1956, o 
Dr. Constantin Stan é médico PhD, 
formado Magna Cum Laude na Uni-
versidade de Medicina e Farmácia, 
Iasi, em 1982. Obteve os títulos de 
PhD em Cirurgia Plástica na Univer-
sidade de Medicina de Timisoara, 
em 2010. Fluente em inglês, fran-
cês, italiano e espanhol, foi orador 
convidado em diversos congressos 
internacionais e workshops, nos 
quais apresentou vários tópicos de 
cirurgia estética e reconstrutiva da 
mama, facial e contorno corporal. 
Publicou vários artigos e pesquisas, 
bem como apresentou palestras em 
vários lugares do mundo sobre uma 
técnica que desenvolveu para o uso 
em cirurgia de implante de mama, 
chamada dissecção de bolso mul-
tiplano, além de contribuições em 
aumento de mama composto.

DR. PAOLO
MONTEMURRO
Suécia

Formado na Itália, o Dr. Montemurro 
seguiu para a prestigiada Akademikli-
niken, em Estocolmo, na Suécia, onde 
passou a compor a equipe de cirurgi-
ões plásticos e se dedica em tempo 
integral até hoje. Nessa instituição, já 
realizou mais 4.500 procedimentos 
de cirurgia estética como cirurgião 
principal. Atualmente, é responsável 
pelo programa de Fellowship da Aka-
demikliniken. Tem vários artigos publi-
cados no campo da cirurgia estética, 
sendo constantemente convidado 
como palestrante em congressos in-
ternacionais da especialidade.



20

19/06/2019 
QUARTA-FEIRA

8h - 
INSCRIÇÕES E 
RETIRADA CRACHÁS

9h – 10h - 
MESA REDONDA I – 
GLUTEOPLASTIA
Presidente: 
Dr. José Renato Harb (ES)
Moderador: 
Dr. Arnaldo Lobo Miró (PR)
Relatores:  Dr. José Horácio Costa 
Aboudib Junior (RJ) – Bases Cien-
tí� cas da Gluteoplastia, Dr. Nelio 
Watanabe Aguilera (SP) – Sistema-
tização e Evitar Complicações, Dr. 
Flavio Henrique Mendes (SP) – “Li-
pograft : Fragment Fat- Inovation in 
Harvesting”, Dr. José Mendes Jú-
nior (Sorocaba-SP) – ALCL Implante 
Glúteo, Único Caso da Literatura

10h – 11h - 
MESA REDONDA II – 
ÓRBITO PALPEBRAL
Presidente:  
Dra. Telma Abdo de Oliveira (SP) 
Secretário:
Dr. Henrique Coccaro Siqueira 
(Bebedouro-SP)
Moderadores: Dr. Antonio Car-
mo Graziosi (SP), Dr. Dov Charles 
Goldenberg (SP)
Relatores: Dr. Sergio da Fonseca 
Lessa (RJ),Dr. James Newman (EUA) 
– “Forehead Aesthetics, Introducing 
the Brow Elevation Ratio”, Dr. 
Henri Friedhofer (SP), Dr. Henrique 
Pessoa Ladvocat Cintra (RJ)

VIRANDO A MESA
Dr. Nelson Augusto Letizio 
(Rio Claro -SP)

11h – 11h45 - 
COFFEE BREAK E VISITA 
AOS EXPOSITORES

11h45 – 12h45 - 
MESA REDONDA III – FACE I
Presidente:
Dr. Cecin Daoud Yacoub (SP)
Moderadores: Dra. Lydia Ma-
sako Ferreira (SP), Dr. Benjamin de 
Souza Gomes Filho (ES)
Relatores: Dr. José Carlos Daher 
(DF) – Platismotomia, Dr. André 
Auersvald (PR) – Cervicoplastia, 
Dr. Carlos Casagrande (SC) – Re-
gião Frontal, Dr. Marcelo Rodri-
gues da Cunha Araujo (SP) – Lif-
ting Completo, Dr. James Newman 
(EUA) – “Minimally Invasive Neck 

Rejuvenation With Local Anesthe-
sia, Success and Failures”

12h45 – 13h30 - 
CONFERÊNCIA I
Tema: “Advancing the art of RF 
tissue contraction with Helium 
Plasma – The Renuvion Procedure”
Presidente:
Dr. Paulo Kharmandayan (SP) 
Secretário: 
Dr. Wagner Lopes da Silva Junior 
(Catanduva-SP)
Palestrante:
Dr. Brian Kinney (EUA)
Moderador:
Dr. Fabio Xerfan Nahas (SP)

13h30 – 15h30 - 
ALMOÇO E VISITA 
AOS EXPOSITORES

13h30 – 14h30 - 
WORKSHOP – ALLERGAN

14h30 – 15h30 - 
WORKSHOP – SILIMED

15h30 – 16h30 - 
MESA REDONDA IV – 
FACE COSMIATRIA
Secretário: Dr. Eduardo Toshiro 
Toda Nishimura (SP)
Moderadores:
Dr. André Luís de Menezes Mara-
nhão (RJ), Dr. Fabio Lopes Saito (SP)
Relatores: Dr. Luis Henrique Ishida 
(SP) – Rinomodelação, Dr. Carlos 
Casagrande (SC) – “Laser Yag e 
Erbium”, Dr. Paulo Keiki Rodrigues 
Matsudo (SP) – Toxina Botulínica 
-“Hot Topics”, Dr. Alieksiei Correa 
Carrijo (SP) – Fios e Bioestimula-
dores, Dr. Rogerio de Oliveira Ruiz 
(SP) – Laserlipolise com Efeito Skin 
Tightening para Pequenas Áreas.

VIRANDO A MESA
Dra. Eliza Minami (SP)

16h30 – 17h15 -
COFFEE BREAK E VISITA 
AOS EXPOSITORES

17h15 – 18h - 
CONFERÊNCIA II
Tema: “Multiplane Mastopexy 
Reduction for a Stable and Func-
tional Result in Breast Reduction”.
Presidente: 
Dr. Carlos Eduardo Fagotti de Al-
meida (Ribeirão Preto-SP)
Palestrante:
Dr. Constantin Stan (Romenia)
Moderador:
Dr. Eduardo Montag (SP)

18h00 – 19h00 -
AULA MAGNA DO PEECC:
Apoio da Fundação IDEAH – SBCP 
ao PEECC.
Tema: Aplicações da Neurorra� a 
Término Lateral
Coordenador do PEECC:
Dr. José Octavio Gonçalves de 
Freitas (SP)
Moderadora:
Dra. Lydia Masako Ferreira (SP)
Palestrante:
Dr. Fausto Viterbo de 
Oliveira Neto (SP)

20/06/2019 
QUINTA-FEIRA

8h – 9h - 
MESA REDONDA V – NARIZ I
Presidente:
Dr. Bruno Von Glehn Herkenhoff (RJ)
Secretária: 
Dra. Camila Zirlis Naif de Andrade (SP)
Moderadores: Dr. Luiz Carlos 
Ishida (SP), Dr. Dr. Luciano Ornelas 
Chaves (DF)
Relatores: Dr. Alexandre Piassi 
Passos (SP) – Exame Físico e de 
Imagens, Dr. José Carlos Ronche 
Ferreira (SP) – Diagnóstico e Tra-
tamento das Válvulas Nasais, Dr. 
Volney Pitombo (RJ) – Rinoplastia 
– Enxertos são necessários?, Dr. 
Mario Farinazzo de Oliveira (SP) – 
Rinoplastia Preservadora

VIRANDO A MESA
Dr. Fernando Sampaio de Almeida 
Prado (SP)

9h – 10h - 
MESA REDONDA VI – 
COSMIATRIA
Presidente:
Dr. Gladstone Eustáquio de Lima 
Faria (SP)
Moderadores: Dra. Aneta Hionia 
Vassiliadis (SP), Dra. Priscila Arru-
da Bruno (SP)
Palestrantes: Dr. Ricardo Frota 
Boggio (SP) – Anatomia Aplicada 
a Face com Dissecção de Cadáver 
(vídeo editado), Dra. Gabriela Lustri 
Eiras Schwartzmann (Ribeirão Preto
-SP), Dr. Fabian Cortiñas (Argentina) 
– “How to Blend the Lower Eyelid 
Cheek Junction with Diluted AH”

10h – 10h45 - 
COFFEE BREAK E VISITA 
AOS EXPOSITORES

10h45 – 11h45 - 

MESA REDONDA VII – MAMA I
Presidente: 
Dra. Dulce Maria Fonseca Soares 
Martins (SP) 
Secretário: 
Dra. Débora Nassif Pitol (SP)
Moderadores: Dr. Miguel Sabino 
Neto (SP), Dr. José Yoshikazu Tariki (SP)
Relatores: Mastopexia – Dr. Martin 
Colombo (Argentina), “Case Report: 
Bilateral Bottoming out and how I 
Solved it” – Dr. Paolo Montemurro 
(Suécia), Experiência com ALCL e si-
tuação no Brasil – Dr. Felipe Lehmann 
Coutinho (SP) Espuma de Silicone, 
mais uma Textura para os Implantes 
de Mama - Dr. Rodrigo Bredariol 
Achilles (SP), “Up to Date” – Dr. Dirk 
Richter (Alemanha)

10h45 – 11h45 - 
PAINEL RESIDENTES
Dr. Juliano Pereira - Sala “Virando 
a Mesa”

11h45 – 12h30 - 
CONFERÊNCIA III
Tema: “Incorporation of Minimal 
Scar Technique in Breast Augmen-
tation Best Practice”
Presidente: 
Dr. Helio de Rezende Paoliello 
Junior (SP)
Palestrante:
Dr. Paolo Montemurro (Suécia)
Moderador:
Dr. Alexandre Mendonça 
Munhoz (SP)

12h30 – 14h30 - 
ALMOÇO E VISITA 
AOS EXPOSITORES

12h30 – 13h30 - 
WORKSHOP – GALDERMA

13h30 – 14h30 - 
WORKSHOP – SINCLAIR

14h30 – 15h30 - MESA 
REDONDA VIII – MAMA II
Presidente: 
Dr. Ricardo Portella Perrone (SP) 
Moderadores: Dra. Daniela 
Francescato Veiga (MG), Dr. Antonio 
Roberto Bozola (SP)
Relatores: “Multiplane Mastopexy 
Reduction for a Stable and Functio-
nal Result in Breast Reduction” – Dr. 
Constantin Stan (Romenia), “Safe 
Way of Performing Mastopexy Aug-
mentation” – Dr. Paolo Montemurro 
(Suécia), Mamoplastia Composta – 
Dr. Eduardo Montag (SP), Avaliação 
Radiológica Pós Implante – Dra. Ana 
Claudia Weck Roxo (RJ)

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA
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VIRANDO A MESA
Dr. Marcelo Versiani Tavares (MG)

15h30 – 16h15 - 
CONFERÊNCIA IV
Tema:
“Best Surgical Technique with IMF 
Approach and Management of 
Complications”
Presidente:
Dr. Jorge Luiz Abel (SP)
Palestrante:
Dr. Paolo Montemurro (Suécia)
Moderador:
Dr. Rodrigo Pinto Gimenez 
(Campinas-SP)

16h15 – 17h - 
COFFEE BREAK E VISITA 
AOS EXPOSITORES

17h00 – 17h45 - 
CONFERÊNCIA V
Tema: “A Sequential Approach 
of the Ptotic Breast . How to Put 
Together Breast Implants and 
Surgical Procedures – My Way”
Presidente: 
Dr. Antonio Egidio Rinaldi (SP)
Palestrante:
Dr. Constantin Stan (Romenia)
Moderador:
Dr. André Cervantes Garcia 
Rodrigues (SP)

17h45 – 18h45 - 
MESA REDONDA IX – BBL – 
LIPOENXERTIA GLÚTEA
Moderadores: Dr. Níveo Steffen 
(RS), Dr. Eduardo Luiz Nigri dos 
Santos (MG)
Relatores: Dr. Stefan Danilla (Chi-
le), Dr. Rodrigo Gouvea Rosique 
(Ribeirão Preto-SP) – Segurança na 
Lipoenxertia, Dr. Alvaro Luiz Pinto 
Coelho Cansanção (RJ) – Sistemati-
zação da Lipoenxertia Subcutânea, 
Dr. Luiz Haroldo Batista Pereira (RJ) 
– Planejamento e Plano de Injeção

18h45 – 19h45 - 
CERIMÔNIA DE ABERTURA
Presidente de Honra:
Profª. Dra. Lydia Masako Ferreira (SP)
Homenageado Nacional:
Profº. Dr. Rolf Gemperli (SP)
Homenageado Regional:
Dr. Osvaldo Saldanha (Santos-SP)
Homenageado Justo Tributo:
Dr. José Teixeira Gama (SP)
Patrono da SBCP – Regional 
São Paulo: 
Dr. Ricardo Baroudi (Campinas-SP)

19h45 - 
COQUETEL – CASA CHARLÔ

21/06/2019
SEXTA-FEIRA

SUPERBODY LIPO HD

8h – 9h - 
MESA REDONDA X
Presidente:
Dr. Alexandre Alcides Mattos de 
Meira (MG)
Palestrante: Dr. Alfredo Hoyos 
(Colômbia)
Moderadores: Dr. Juan Carlos 
Montano Pedroso (SP), Dr. Fabio de 
Freitas Busnardo (SP)
Debatedores: Dr. Stefan Danilla 
(Chile), Dr. Ricardo Ventura (Repú-
blica Dominicana), Dr. Osvaldo 
Saldanha (Santos-SP)

9h – 10h - 
MESA REDONDA XI
Presidente: 
Dr. Gerson Vilhena Pereira Filho 
(Jundiaí-SP)
Palestrante:
Dr. Stefan Danilla (Chile)
Moderadores: Dr. Carlos Koji 
Ishizuka (SP), Dr.Juan Carlos Montano 
Pedroso (SP)
Debatedores: Dr. Ricardo Ven-
tura (República Dominicana), Dr. 
Alfredo Hoyos (Colombia), Dr. 
Mauro Fernando Silva Deos (RS)

9h – 10h - 
Comissão Membro Titular 
(Sala Iridium)

10h00 – 10h45 - 
COFFEE BREAK E VISITA 
AOS EXPOSITORES

10h45 – 11h15 -
CONFERÊNCIA VI
Palestrante: Dr. Ricardo Ventura 
(República Dominicana)

11h15 – 12h30 - 
PAINEL I – MARCAÇÃO AO VIVO
Moderadores: Dr. Alvaro Luis 
Pinto Coelho Cansanção (RJ), Dr. 
Osvaldo Saldanha (Santos-SP)
Relatores: Dr. Ricardo Ventura (Re-
pública Dominicana) – mulher, Dr. 
Alfredo Hoyos (Colombia) – homem, 
Dr. Stefan Danilla (Chile) – mulher

12h30 – 14h30 - 
ALMOÇO E VISITA 
AOS EXPOSITORES

12h30 – 13h30 - 
WORKSHOP – LIFESIL

13h30 – 14h30 - 

WORKSHOP – HIALUROX

14h30 – 15h30 - 
MESA REDONDA XII – OUTROS 
SEGMENTOS CORPORAIS 
E TECNOLOGIA
Presidente: 
Dr. José de Arimatéia Mendes (SP)
Moderadores: Dr. Farid Hakme 
(RJ), Dr. Fabio Xerfan Nahas (SP)
Relatores: Membro Superior – Dr. 
Ricardo Ventura (República Domini-
cana), Membro Inferior – Dr. Alfre-
do Hoyos (Colombia),Tórax Mascu-
lino – Dr. Stefan Danilla (Chile)

15h30 – 16h15 - 
COFFEE BREAK E VISITA 
AOS EXPOSITORES

16h15 – 17h30 - 
MESA REDONDA XIII – 
CONTORNO CORPORAL 
(RODA VIVA)
Palestrante no Centro:
Dr. Alfredo Hoyos (Colômbia)
Moderador:
Dr. Alexandre Piassi Passos (SP)
Debatedores: Dr. Juliano Pereira 
(Campinas-SP),Dr. Rodrigo Gouvea 
Rosique (Ribeirão Preto-SP), Dr. Anto-
nio Roberto Bozola (S.J.Rio Preto-SP), 
Dr. Juan Carlos Montano Pedroso 
(SP), Dr. Fabio Xerfan Nahas (SP),Dr. 
Luiz Haroldo Batista Pereira (RJ)

17h30 – 18h30 - 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

19h30 - 
JANTAR PRESIDENCIAL – 
PALÁCIO TANGARÁ

22/06/2019
SÁBADO

9h – 10h - 
MESA REDONDA XIV – RESTAU-
RAÇÃO CAPILAR – CALVÍCIE
Presidente: 
Dr. Ewaldo Bolivar de Souza Pinto 
(Santos-SP)
Moderador:
Dr. Fabio Antonio Naccache (SP)
Relatores:
Dr. Henrique Nascimento Radwanski 
(RJ) - Como se Iniciar na Restau-
ração Capilar e Obter Sucesso; Dr. 
Mauro de Medeiros Speranzini (SP) 
- FUE Evolução e Controvérsias; Dr. 
Carlos Oscar Uebel (RS) - Calvície 
Feminina - Porque utilizo a técnica 
“Strip”; Dr. Carlos Eduardo Guima-
rães Leão (MG) - Momento Atual da 
Restauração Capilar no Brasil 

10h – 10h45 - 
COFFEE BREAK E VISITA 
AOS EXPOSITORES

10h45 – 11h45 - 
PAINEL II – MERCADO 
DE TRABALHO
Moderador:
Dr. Elvio Bueno Garcia (SP)
Relatores: Dr. Níveo Steffen (RS) 
– Inserção do Jovem Cirurgião, Dr. 
Denis Calazans (Presidente Pruden-
te-SP) – Mídia Ética, Dr. Nivio Lemos 
Moreira Junior (SP) – Importância 
da Perícia Médica, Dr. Lincoln Lopes 
Ferreira (MG) – Presidente da AMB 
– Ato Médico e Invasão da Especia-
lidade, Dr. Alexandre Siqueira Franco 
Fonseca (SP) - Censo 2018

11h45 – 13h - 
MESA REDONDA XV- FACE II
Moderadores: Dr. Ithamar No-
gueira Stocchero (SP), Dr. Mauricio 
da Silva Lorena de Oliveira (SP)
Relatores: Dr. Gustavo Abrile 
(Argentina) – Mentoplastia (Im-
plante), Dr. Max Domingues Perei-
ra (SP) – Mentoplastia Avanço de 
Mandíbula,Dr. Aristoteles Bersou 
Junior (SP) – Lipoenxertia, Dra. 
Vera Lucia Nocchi Cardim (SP) – 
Implantes de Polietileno Poroso

13h – 14h30 - 
ALMOÇO E VISITA 
AOS EXPOSITORES

14h30 – 15h30 - 
MESA REDONDA XVI-
 ABDOMINOPLASTIA
Presidente: 
Dr. José Carlos Marques de Faria (SP)
Moderadores:
Dr. Marcelo Marafon Maino (RS), 
Dr. Wilson Cintra Junior (SP)
Relatores: Dr. Javier Vera Cucchiaro 
(Argentina) – Tulua, Dr. André Cer-
vantes Garcia Rodrigues (SP) – Sus-
pensão da Fáscia de Scarpa e suas 
Aplicações nas Abdominoplastias, Dr. 
Eduardo Lange Hentschel (SP) – Ab-
dominoplastia com Sutura de Tensão 
Progressiva, Dra. Maria Wiedner 
(Áustria) – “Differential Diagnosis 
and Treatment of Lipedema”

15h30 – 16h - 
CONFERÊNCIA VII – FACE
Tema: ”How to Correct and Pre-
vent the Over-Operated Look in 
Upper and Lower Lid Surgery”
Presidente: Dra. Erika Malheiros 
Bastos (Marília - SP)
Palestrante:
Dr. Dirk Richter (Alemanha)

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA MATÉRIA DE CAPA
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assimetria é um fe-
nômeno bem descri-
to no corpo humano. 
Estudos revelando 
desnível do tronco, 

face e mamas têm sido ana-
lisados   e documentados na 
literatura de cirurgia plástica. 
A importância de analisar as 
assimetrias da face, da parede 
torácica e das mamas no pla-
nejamento cirúrgico tem sido 
amplamente discutida. Até o 
momento, faltam estudos so-
bre a assimetria dos quadris e a 
implicação potencial nos proce-
dimentos de contorno corporal.

A assimetria do quadril e da 
perna é comum na população 
em geral. Apesar disso, as cris-
tas ilíacas ou as espinhas ilíacas 
ântero-superiores são frequente-
mente usadas como importantes 
marcos ósseos para a cirurgia de 
contorno corporal, ou seja, para 
incisão e colocação do umbigo 
durante a abdominoplastia. A 
assimetria do quadril pode ser 

Estudo 
avalia as 
implicações 
da assimetria 
do quadril 
na cirurgia 
de contorno 
corporal

A
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responsável pelas cicatrizes ir-
regulares da abdominoplastia e 
as aparentes discrepâncias no 
volume após a lipoaspiração dos 
quadris e � ancos.

Qualquer assimetria e dis-
crepância nessa área, portanto, 
pode comprometer os resulta-
dos e afetar a satisfação do pa-
ciente após cirurgia de contor-
no abdominal. É fundamental 
realizar uma análise pré-ope-
ratória detalhada da área para 
o planejamento cirúrgico ade-
quado e discutir a existência de 
assimetria com os pacientes. 
Para isso, cirurgiões plásticos 
americanos – tendo Alan Ma-
tarasso como autor sênior – 
realizaram estudo publicado 
no Plastic and Reconstructive 
Surgery de março de 2019. O 
objetivo dele foi determinar a 
presença de assimetria de qua-
dril em mulheres saudáveis   que 
se apresentaram para cirurgia 
de contorno abdominal (abdo-
minoplastia e lipoaspiração).

MÉTODOS

Foi realizada uma análise em 
100 pacientes saudáveis, sele-
cionadas aleatoriamente, que 
se apresentaram para consulta 
ao cirurgião sênior (A.M.) para 
procedimentos de abdomino-
plastia e contorno corporal, 
de 2010 a 2016. A revisão dos 
prontuários foi realizada e da-
dos demográ� cos e fotogra� as 
pré-operatórias foram coleta-
dos. Todos os pacientes eram 
do sexo feminino, sem história 
conhecida de anormalidades 
do quadril. A faixa etária foi 
de 17 a 64 anos (média de 
43,6 anos) e o índice de mas-
sa corporal variou de 16 a 47 
kg/m2 (média de 23,6 kg/m2). 
As fotogra� as pré-operatórias 
foram analisadas por três ci-
rurgiões plásticos independen-
tes (avaliadores 1, 2 e 3) que 
foram solicitados a avaliar os 
pacientes quanto à aparente 
assimetria do quadril. 

Se a assimetria do quadril 
estivesse presente, os avalia-
dores independentes notaram 
qual lado estava mais alto. 
Uma análise mais objetiva foi 
então realizada com linhas de 
grade usando o Adobe Pho-
toshop CS2 como ferramenta 
para medir a assimetria de 
quadril. A análise estatística 
foi realizada para identi� car 
discrepâncias nas avaliações e 
a con� abilidade entre os ava-
liadores foi calculada para con-
� rmar o nível de concordância. 

RESULTADOS

Todos os três cirurgiões plás-
ticos avaliadores identi� caram 
que a maioria dos pacientes 
possuía discrepâncias na altura 
do quadril, com os avaliadores 
1, 2 e 3 documentando 88, 60 
e 76% dos pacientes com as-
simetria de quadril, respectiva-
mente. Curiosamente, o quadril 
esquerdo foi considerado mais 
alto na maioria dos pacientes. 
A con� abilidade entre os ava-
liadores foi de 0,713, o que 
signi� ca que os avaliadores 
concordaram entre si aproxi-
madamente 71% das vezes. 
A análise estatística sugeriu 
que os avaliadores não foram 
estatisticamente diferentes um 
do outro (p=0,086). A análise 
objetiva com linhas de grade 
encontrou assimetria em 82% 
dos pacientes. A análise foto-
grá� ca foi consistente com a 
observação do autor sênior e 
com a suposição do estudo de 
que a assimetria de quadril é 
prevalente na população geral.

DISCUSSÃO

A avaliação e o reconhecimen-
to da assimetria preexistente 
são um componente crítico da 
consulta pré-operatória de pa-
cientes submetidos à cirurgia 
plástica. Abdominoplastia e lipo-
aspiração, isoladamente ou em 
combinação, são cirurgias muito 

procuradas com altos níveis de 
satisfação do paciente, melho-
ram a autoestima e a qualidade 
de vida. O manejo das expecta-
tivas do paciente é um compo-
nente essencial da consulta pré
-operatória e a discussão deve 
incluir uma avaliação cuidadosa 
das assimetrias pré-existentes. 
As irregularidades esqueléticas 
e dos tecidos moles contribuem 
para as discrepâncias percebidas 
e reais na altura do quadril – e 
diferenças signi� cativas podem 
comprometer um resultado ideal.

O paciente deve estar cien-
te das limitações de cada técni-
ca cirúrgica na correção desses 
problemas. As assimetrias de 
volume podem ser corrigidas 
com lipoaspiração mais agres-
siva do lado de maior volume; 
entretanto, as discrepâncias 
esqueléticas não são melhora-
das com esses procedimentos. 
Em pacientes com assimetria 
da altura do quadril a coloca-
ção da incisão com base na 
localização da espinha ilíaca 
ântero-superior pode resultar 
em uma cicatriz desigual – e o 
desenho das incisões nessa si-
tuação deve levar em conside-
ração a assimetria. Não discutir 
as inconsistências da posição 
do quadril pode levar à insatis-
fação do paciente e também a 
implicações médico-legais.

A abordagem da assimetria 
do paciente é rotineiramente 
praticada por cirurgiões plás-
ticos. Um estudo recente que 
avaliou as assimetrias corporais 
encontrou uma predominância 
do lado esquerdo do nariz, face 
e corpo, e observou que a as-
simetria do corpo humano é o 
padrão, não uma exceção. De 
fato, a maioria dos pacientes 
que se submete à avaliação 
de rinoplastia tem assimetrias 
faciais. E até 10% das mulhe-
res que se apresentam para 
o aumento mamário podem 
ter uma deformidade torácica 
preexistente, como variação da 
posição do sulco inframamário.
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A assimetria de quadril 
tornou-se mais evidente para 
o autor sênior (A.M.) na última 
década. Como resultado, ele usa 
grades fotográ� cas como uma 
ferramenta para ajudar a iden-
ti� car irregularidades durante 
a consulta pré-operatória. Tam-
bém utiliza um novo método 
para melhorar a colocação da 
cicatriz e alcançar uma melhor 
simetria. Embora as assimetrias 
não possam ser alteradas, são 
possíveis de ser explicadas com 
sucesso durante o planejamento 
cirúrgico. Marcos ósseos, como 
a espinha ilíaca ântero-superior 
ou a crista ilíaca, não são usa-
dos   para a colocação da cicatriz 
e, portanto, a técnica de sutura 
cruzada do autor sênior permite 
a colocação da cicatriz no mes-
mo nível em ambos os lados, in-
dependentemente da altura real 
ou percebida do quadril.

 A simetria é veri� cada por 
meio de suturas de seda 0 cruza-
das. A primeira sutura é colocada 
logo acima da rima vulvar, que é 
usada como um marco na locali-
zação da linha média do corpo. 
A sutura é então transposta para 
a parede torácica em linha reta e 
uma segunda sutura é colocada 
no nível do xifóide. As suturas 
são deixadas longas, entrecru-
zadas (sobrepostas) e seguradas 
com uma braçadeira; estes são 
então movidos para cada lado 
do paciente (esquerdo e direi-
to) em vários pontos nas linhas 
de incisão superior e inferior da 
pele para veri� car a simetria en-
tre os lados. Esses pontos são 
marcados e uma linha é então 
desenhada conectando todos 
os pontos. É importante notar 
que há uma discrepância natural 
entre o xifóide e a rima vulvar e 
que essas estruturas não estão 
perfeitamente alinhadas. Conse-
quentemente, temos que decidir 
qual deles usar. O autor sênior 
usa a rima vulvar como linha mé-

dia, que também é usada como 
ponto de referência para exterio-
rização do umbigo. Essa relação 
é o que os pacientes veem quan-
do olham para o abdome. 

Este estudo demonstra que 
a maioria dos pacientes que 
procura cirurgia de contorno 
abdominal tem assimetria en-
tre os quadris direito e esquer-
do. As limitações deste estudo 
são que as análises fotográ� cas 
só podem avaliar discrepâncias 
observadas na altura do qua-
dril, e não podem delinear cau-
salidade, seja de natureza mole 
ou esquelética. Este estudo é o 
primeiro a destacar a assime-
tria do quadril e seu impacto 
em pacientes que procuram ci-
rurgia de contorno abdominal.

CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo 
mostraram que a maioria dos 
pacientes que se apresenta 
para consulta de cirurgia de 
contorno abdominal tem qua-
dris assimétricos. No pré-opera-
tório, os pacientes geralmente 
desconhecem essa desigual-
dade; no entanto, muitas vezes 
eles se tornam conscientes das 
discrepâncias mais sutis após a 
cirurgia. Os pacientes podem 
notar diferenças pós-opera-
tórias na altura da cicatriz e 
no posicionamento do umbi-
go após abdominoplastia ou 
diferenças de volume após a 
lipoaspiração. É fundamental 
discutir a assimetria com o pa-
ciente antes da cirurgia na ten-
tativa de maximizar a satisfa-
ção do cirurgião e do paciente.

PEDRO SOLER COLTRO
Professor da Divisão de Ci-
rurgia Plástica da Faculda-
de de Medicina de Ribeirão 
Preto da USP. Membro 
Titular da SBCP. Editor da 
Revista Plástica Paulista

REFERÊNCIA: Maia M, Shikowitz-Behr L, Matarasso A. Hip Asymmetry: Im plications 
in Body; Contouring Surgery. Plast Reconstr Surg. 2019 Mar;143(3):513e-517e.
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região anterior do 
tórax é muito sucep-
tível ao surgimento 
de queloides, princi-
palmente por duas 

razões. Primeiro, por foliculite e 
acne. Segundo, pelos movimen-
tos frequentes dos membros su-
periores. Eles geram uma tensão 
que prolonga a in� amação na 
derme reticular das feridas. 

Os tratamentos mais utili-
zados nesses casos são: excisão 
cirúrgica, radioterapia pós-ope-
ratória, injeção de esteróides, 
massagem, terapia de pressão 
e laser terapia. Embora várias 
terapias tenham sido propos-
tas, nenhuma representa um 

consenso na medicina. Por 
isso, os autores desse estudo 
analisaram todos os casos de 
queloides de parede torácica 
anterior de tamanhos pequeno 
a moderado, tratados no Hospi-
tal Universitário de Nippon, no 
Japão, entre 2013 e 2016.

MÉTODOS

Como critério de seleção de 
pacientes, adotou-se: pacien-
tes adultos, com queloide de 
parede torácica anterior, que 
realizaram tratamento cirúr-
gico entre 2013 e 2016, no 
ambulatório de queloide do 
Departamento de Cirurgia 

Plástica, Reconstrutiva e Esté-
tica da Nippon Medical School 
em Tóquio, Japão.Todos rece-
beram o seguimento de pelo 
menos 24 meses. 

Acerca do tipo de queloi-
de, foram selecionados únicos 
ou múltiplos, provenientes de 
foliculite ou acne. Inicialmen-
te, o tratamento adotado in-
cluía excisão completa e zeta-
plastia, seguindo o protocolo 
pós-operatório de radiação e 
autotratamento da ferida. Fo-
ram excluídos pacientes com 
queloides causados por trau-
ma ou lesão artificial, incluin-
do cirurgia torácica.

Neste estudo, o queloide 

foi de� nido como uma cicatriz 
vermelha elevada em cresci-
mento contínuo, enquanto a 
cicatriz hipertró� ca foi de� nida 
como uma cicatriz endurecida 
e levemente elevada, mas sem 
crescimento contínuo. Pacien-
tes com cicatrizes hipertró� cas 
foram excluídos do estudo, 
assim como os pacientes com 
múltiplos queloides tratados 
por terapias conservadoras, por 
ressecção parcial ou por cirur-
gia de retalho.

Todos os pacientes sele-
cionados foram tratados com 
o seguinte protocolo: excisão 
completa, zetaplastia, radio-
terapia adjuvante pós-opera-

ZETAPLASTIA E RADIOTERAPIA
PÓS-OPERATÓRIA PARA QUELOIDE DA PAREDE

TORÁCICA ANTERIOR: ANÁLISE DE 141 PACIENTES 

A
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tória e seguimento da ferida 
pós-operatória.

Colocados sob anestesia, 
os pacientes receberam suturas 
de redução de tração subcutâ-
nea ou fascial e zetaplastias 
para reduzir o risco de recor-
rência. Assim, os queloides fo-
ram completamente extirpados, 
juntamente com uma margem 
de pele normal. Como resulta-
do, todos os tecidos acima da 
fáscia profunda do músculo 
peitoral maior ou periósteo 
do esterno foram removidos. 
As bordas da ferida então so-
laparam sob a fáscia profun-
da. Subsequentemente, cada 
fáscia profunda foi suturada 
com suturas de polidioxanona 
0 (PDSII; Ethicon, Inc., Somer-
ville, N.J.). À fáscia super� cial, 
utilizou-se sutura PDSII 2-0 
e 3-0. Esse protocolo coloca 
uma tensão mínima na derme 
e eleva as bordas da ferida sua-
vemente, permitindo assim que 
elas possam se amoldar natu-
ralmente umas às outras.

As zetaplastias foram en-
tão projetadas, com os lados de 
cada aba triangular variando de 
7mm a 10 mm de comprimento, 
e o campo entre cada zetaplas-
tia foi de 2-4 cm, dependendo 
do comprimento da ferida. Após 
con� rmar que os retalhos trian-
gulares estavam totalmente 
elevados e poderiam ser trans-
postos um com o outro, suturas 
dérmicas usando 4-0 PDSII fo-
ram iniciadas. Isto foi seguido 
por suturas super� ciais com po-
lipropileno 6-0 (Proline; Ethicon, 
Inc., Somerville, N.J.).

Os pacientes foram subme-
tidos à radioterapia pós-opera-
tória com um feixe de elétrons 
de quatro MeV. Uma dose total 
de radiação de 18 Gy foi entre-
gue em três frações, durante 
três dias consecutivos. 

As cirurgias eram reali-
zadas às quartas ou sextas-
feiras. Se fossem as quartas, 
a radiação começava no dia 
seguinte, quinta-feira, com o 

Sutura em múltiplas camadas para retirada de quelóide.

segundo e o terceiro tratamen-
tos na sexta e na segunda-fei-
ra. Se o procedimento fosse re-
alizado sexta-feira, a radiação 
era aplicada na segunda, terça 
e quarta-feira. 

Dependendo do horário, as 
suturas eram removidas de 7 a 
14 dias após a cirurgia e todos 
os pacientes foram solicitados 
a manter a � xação por 24 horas 
ao dia com � ta de silicone (Me-
pitac; Mölnlycke Health Care, 
Gotemburgo, Suécia), por mais 
de 6 meses. Foi explicado ao 
paciente que esta abordagem 
impediria forças mecânicas 
externas de serem colocadas 
na ferida, reduzindo o risco de 
queloide. Os pacientes foram 
solicitados a manter cada � ta, 
inclusive durante o banho, até 
ela se soltar naturalmente da 

ferida. Então, era realizada a 
trocar por uma nova � ta.

Todos os pacientes foram 
acompanhados por mais de 24 
meses, com visitas ao ambula-
tório a cada 3-6 meses após a 
cirurgia. Se uma pequena parte 
da cicatriz pós-operatória exi-
bisse rigidez com vermelhidão, 
a � ta de silicone era substituída 
por gesso esteróide (Eclar Ges-
so; Hisamitsu Pharmaceutical 
Co., Inc., Tóquio, Japão) para 
reduzir a in� amação. Nesse 
caso, o paciente era solicitado a 
trocar o gesso diariamente. Na 
visita seguinte, de 3-6 meses 
depois, o gesso esteróide era 
retirado se a rigidez e verme-
lhidão tivessem desaparecidos, 
sendo então substituído por 
pomada heparinóide (Hirudoid 
Pomada Suave; Maruho Co., 

Inc., Osaka, Japão) para manter 
a superfície da cicatriz úmida. 

No entanto, se a rigidez 
com vermelhidão persistisse 
por 6 meses, apesar do trata-
mento com esteroide, a lesão 
era considerada recidiva. Nes-
te caso, o emplastro de es-
teróide era continuado e a in-
jeção de esteróide adicionada. 
A injeção consistia em 5-10 
mg de triancinolona acetonida 
(Kenacort; Bristol-Myers Squi-
bb K.K., Tóquio, Japão), diluída 
com lidocaína a 1% para gerar 
2-3ml de solução. A injeção 
utilizava agulha 30G.

A variável de desfecho 
primário foi a recidiva em 24 
meses de acompanhamento. 
Recorrência foi de� nida como 
rigidez com vermelhidão, mes-
mo em uma pequena parte da 
cicatriz pós-operatória, que 
não respondeu a 6 meses de 
tratamento de � ta de esterói-
de. Outras variáveis   coleta-
das dos prontuários de cada 
paciente eram o tamanho do 
queloide original, se o pacien-
te tinha complicações no pós
-operatório, como deiscência 
da ferida, pigmentação, des-
pigmentação e telangiectasia, 
se o gesso esteróide foi utiliza-
do, quanto tempo a � ta de sili-
cone e o gesso esteróide eram 
utilizados, quantas injeções de 
esteróides foram administra-
das antes da maturação da ci-
catriz, quando a lesão recorreu 
e quando no pós-operatório as 
cicatrizes tornaram-se cicatri-
zes maduras (de� nidas como 
cicatrizes sem vermelhidão).

RESULTADOS

O estudo incluiu 141 lesões em 
141 pacientes, com idade mé-
dia de 42 anos, sendo que 62 
eram do sexo masculino e 79 
do sexo feminino. Das 141 le-
sões, 82 (58,2%) e 59 (41,8%) 
foram ≤10 e >10cm de diâme-
tro, respectivamente. Das 141 
cicatrizes pós-operatórias, 46 
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(32,6%) apresentaram rigidez 
por três meses após a cirurgia. 
Em todos os casos, a terapia de 
� ta de silicone foi substituída 
por gesso esteróide. 

Em 31 casos (67,4% dos 
46 casos), a rigidez com ver-
melhidão desapareceu com-
pletamente dentro de três 
meses da terapia de gesso 
esteróide. O gesso esteróide 
foi então retirado. Os 15 casos 
restantes (10,6% do total de 
141 lesões) foram conside-
rados recidivas queloidianas, 
embora a rigidez e vermelhi-
dão afetassem apenas uma 
pequena parte da cicatriz.

O ponto médio do tempo 
de recorrência resistente à 
corticoterapia foi de 8,4 (va-
riação de 6 a 14) meses após 
a cirurgia. Dos 15 pacientes 
com recidivas, 8 e 7 eram do 
sexo masculino e feminino, 
respectivamente. A recidiva 
e a não-recorrência não dife-
riram signi� cativamente em 
termos de distribuição de sexo 
(53,3% contra 38,3% do sexo 
masculino, p> 0,05). Os dois 
grupos também não diferiram 
signi� cativamente em termos 
do tamanho do queloide (9,5 
versus 8,9 cm, p> 0,05). As 15 
lesões recorrentes foram trata-
das com injeção de esteróides 
a cada 2-3 meses.

A aplicação diária de gesso 
esteróide também foi continu-
ada. Em média, nas 15 recor-
rências, os pacientes receberam 
um total de 3,8 injeções de 

esteróides. Todas as 15 lesões 
tornaram-se cicatrizes maduras 
(sem vermelhidão), mas demo-
rou mais para chegar a esse 
ponto (33,8 meses) do que as 
cicatrizes dos casos de não re-
corrência (26,8 meses).

Em termos de complica-
ções, duas das 141 cicatrizes 
pós-operatórias (1,1%) exibi-
ram pigmentação temporária 
na área irradiada três meses 
após a cirurgia. A pigmentação 
melhorou espontaneamente 
em 12 meses. Um caso (0,5%) 
exibiu telangiectasia 24 meses 
após a cirurgia. Foi tratada por 
laser Nd: YAG de pulso longo. 
A radioterapia não causou des-
pigmentação ou deiscência da 
ferida. Todas as cicatrizes ma-
duras eram macias e brancas. A 
largura das cicatrizes pós-ope-
ratórias variou de 1 a 3 mm. 
As cicatrizes tendem a ser mais 
largas na borda da zetaplastia.

DISCUSSÃO

Atualmente, o Hospital Uni-
versitário de Nippon adota 
como protocolo de terapia 
para queloide a excisão com 
sutura redutora de tensão, 
zetaplastia, radioterapia pós
-operatória e autocuidado 
pós-operatório. O presente 
estudo de 141 casos mostrou 
excelentes resultados: apenas 
10,6% dos casos recidivaram.

Além disso, as terapias de 
resgate com fita de esteróide 
e injeções resultaram na re-
solução completa das recor-
rências. Esses resultados são 
encorajadores.

Os queloides são dirigidos 
por fatores genéticos, ambien-
tais, sistêmicos e locais. Os 
fatores de susceptibilidade ge-

Caso de um paciente masculi-
no, de 39 anos, com queloide 
no peito. A. Queloide. B. Após 
a incisão. C. Após sutura. D. 
Após a cirurgia. E. Dois anos 
após o procedimento

Em 31 casos 
(67,4% dos 

46 casos), a rigidez 
com vermelhidão 

desapareceu 
completamente 

dentro de 
três meses



30

nética incluem polimor� smos 
de nucleotídeo único. Além 
disso, pacientes com múltiplos 
queloides tendem a ter históri-
co familiar. 

Além disso, os queloides 
raramente ocorrem em pessoas 
com síndrome de Down. Os que-
loides também exibem variação 
que pode estar relacionada à ge-
nética populacional e/ou fatores 
ambientais: sua incidência varia 
de 0,09% no Reino Unido a 
16% no Congo, e as populações 
de pele escura têm incidências 
de duas a 19 vezes mais altas de 
queloide do que as populações 
de pele mais clara.

Embora muitos queloides 
surjam de lesões de pele ex-
tensas, como aqueles induzi-
dos por trauma, queimadura e 
incisão cirúrgica, eles também 
podem ser desencadeados por 
lesões in� amatórias menores 
na pele, como acne e foliculite. 

No presente estudo, fo-
cou-se exclusivamente em 
queloides que surgiram na re-
gião do tórax anterior. Queloi-
des e cicatrizes hipertróficas 
são o resultado de inflamação 
crônica na derme reticular. 
Esta inflamação crônica é 
amplamente causada por ten-
são mecânica das bordas da 
ferida/cicatriz, embora tam-
bém possa piorar por fatores 
sistêmicos, como hipertensão, 
gravidez (sexo, hormônios), 
e condições que se associam 

com altos níveis circulantes 
de citocinas inflamatórias, 
como a interleucina-6. 

Em particular, o estiramen-
to cíclico ocorre durante movi-
mentos corporais diários, sendo 
um forte fator queloidogênico. 
A pele anterior do tórax é es-
pecialmente propensa a essas 
tensões mecânicas, devido ao 
seu movimento constante para 
os movimentos. Além disso, o 
movimento da respiração alon-
ga a parede torácica, também 
pode promover queloidogêne-
se, embora não tão fortemente 
quanto os movimentos do bra-
ço. Estes estresses fazem com 
que os queloides cresçam ao 
longo das linhas de tensão pre-
dominante da pele. Isso explica 
por que os queloides em áreas 
do corpo adotam formas carac-
terísticas, incluindo a forma de 
“garra de caranguejo” na pare-
de torácica anterior.

Essas observações sugerem 
que os protocolos da terapêu-
tica do queloide devam incluir 
vários métodos que, juntos, 
reduzam a mecânica local e os 
fatores sistêmicos a impulsio-
nar o desenvolvimento e a pro-
gressão dos queloides. Especi� -
camente, quando os queloides 
são removidos cirurgicamente, 
é importante para minimizar 
a tensão na derme reticular 
porque é aí que a in� amação 
crônica evolui. Isso pode ser 
feitocom suturas redutoras de 

tensão e zetaplastias no intra-
operatório e estabilizando a ci-
catriz com � xação. Além disso, 
qualquer nova in� amação pode 
ser reprimida com radiação e 
terapia com esteróides.

As suturas redutoras de 
tensão envolvem múltiplas 
camadas. A última das suturas 
faz com que as bordas da feri-
da se prendam naturalmente. 
A sutura da fáscia profunda 
reduz cerca de 90% a tensão 
na borda da ferida, enquanto 
a sutura da fáscia super� cial 
reduz os 10% restantes. É 
muito importante perceber 
que a sutura da derme por si 
só não pode liberar a tensão 
na derme: apenas suturas pro-
fundas conseguem isso.

É essencial que as bordas 
da ferida estejam naturalmen-
te próximas antes de iniciar as 
suturas dérmicas. Os autores 
acreditam que este conceito 
seja a chave para prevenir a 
formação de cicatrizes patoló-
gicas. Uma abordagem intra-
operatória que também reduz 
a tensão no plano horizontal 
é usar zetaplastias. A primeira 
zetaplastia foi realizada por 
Horner em 1837. Um dos prin-
cipais objetivos da zetaplastia é 
interromper as linhas de tensão 
em uma cicatriz. Notadamente, 
o presente estudo mostrou que 
o tamanho do queloide não 
in� uenciou a taxa de recor-
rência. Assim, este protocolo 

CIRURGIA RECONSTRUTUVA REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

Caso de uma paciente de 42 anos com queloide no tórax. C. Imediatamente após a sutura profunda e super� cial. D. Imediatamente 
após a operação e E. Dois anos após o procedimento

Os queloides 
exibem variações 
que podem estar 

relacionadas 
a genética 

populacional
e/ou fatores 
ambientais

A pele anterior 
do tórax é 

especialmente 
propensa a tensões 

mecânicas, 
devido ao

seu movimento 
constante 

É essencial que 
as bordas da 

ferida estejam 
naturalmente 

próximas antes de 
iniciar as

suturas dérmicas. 
Acreditamos que 

este conceito seja a 
chave para prevenir 

a formação de 
cicatrizes patológicas
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é adequado para queloides de 
tamanho pequeno a moderado. 

Para assegurar a redução 
de tração após a excisão de 
queloides maiores, pode ser 
necessário combinar a sutura 
da fáscia com múltiplas zeta-
plastias. A utilidade das zeta-
plastias combinadas com três 
camadas de suturas redutoras 
de tensão e radiação pós-ope-
ratória são suportadas por um 
estudo anterior dos autores, em 
que relatam que quando ape-
nas foram utilizadas suturas 
de três camadas e radioterapia 
pós-operatória para queloides 
simples de tórax, a taxa de re-
corrência foi de 14,3% .

Assim, adicionando zeta-
plastia a este protocolo, o re-
sultado terapêutico melhorou. 
Deve notar-se que as zeta-
plastias só podem ser usadas 
com quelóides cujo tamanho e 
forma permitem o fechamento 
primário com essa técnica. Ou-
tros queloides exigem cirurgia 
de retalho. Um elemento-chave 
deste protocolo de tratamento 
do queloide foi o uso de radio-
terapia pós-operatória. Muitos 
estudos mostraram que a ir-
radiação ionizante pode inibir 
a proliferação de � broblastos 
de queloides e induzir a sua 
senescência. Portanto, radiote-
rapia combinada com remoção 
cirúrgica é mais e� caz para 
quelóides do que monoterapia.

No entanto, doses mode-
radamente altas são necessá-
rias para queloides, indepen-
dentemente de seu local. Uma 
grande variedade de técnicas 
de radiação foi concebida para 
essa � nalidade. Elas variam 
em termos de fonte de radia-
ção, dose total e fracionamen-
to. Cada instalação de trata-
mento de queloide escolheu 

técnicas particulares que em 
seu julgamento melhor reduz 
recidiva do queloide, evitando 
complicações induzidas pela 
radiação, como malignidades 
ou pigmentação. 

Os autores iniciam a ra-
dioterapia com o seguinte es-
quema: 15 Gy / 3 frações / 3 
dias. Em 2007, mudaram para 
20 Gy / 4 frações / 4 dias. Essa 
mudança melhorou a taxa de 
recorrência de 43,1% para 
14,3%. Em seguida, desco-
briu-se que o ajuste � no do 
regime de radioterapia de 
acordo com a região do corpo 
poderia limitar ainda mais a 
dose da radiação sem afetar a 
taxa de recorrência. Portanto, 
os autores empregam atual-
mente a seguinte modalidade: 
um elétron de 4-MeV feixe 
numa dose total de 18 Gy em 
três fracções durante três dias, 
começando no dia pós-opera-
tório 1. A proteção completa 
para os tecidos normais é roti-
neiramente empregada.

Atualmente, não existe um 
regime de radiação amplamen-
te aceito para o tratamento de 
queloides. Diretrizes são ne-
cessárias. O grupo cooperativo 
alemão em radioterapia para 
doenças benignas recentemen-
te propôs uma possível diretriz 
nacional com base nas evidên-
cias disponíveis, a saber, raios X 
de baixa energia (150–200kV) 
ou elétrons (4-10 MeV) ou bra-
quiterapia aplicada imediata-
mente após a excisão em doses 
únicas de 2-5 Gy ou dose de 
16–20 Gy administrada em 4-5 
frações / semana.

O protocolo de radioterapia 
do quelóide de tórax adere a 
essa diretriz. No entanto, mais 
estudos são necessários para 
identi� car o tempo ideal e a 

dose de radioterapia adjuvante 
após a cirurgia de excisão do 
queloide. Apesar do uso cui-
dadoso do dispositivo redutor 
de tensão e radiação, as feri-
das resultantes são altamente 
susceptíveis de estar sujeita às 
mesmas condições mecânicas 
cíclicas locais. Esse estímulo 
pode desencadear a recorrên-
cia do queloide. Consequente-
mente, a cirurgia e a radiotera-
pia devem ser combinadas com 
autogerenciamento cicatricial, 
aplicação rotineira de � ta de 
silicone e, se necessário, o ges-
so com esteróide. O emplastro 
esteróide é uma maneira e� caz 
de tratar o problema.

Nos Estados Unidos, está 
disponível uma preparação 
de 4 μg/cm2 de flurandreno-
lida, um esteróide de força 
média. No Reino Unido, está 
comercialmente disponível a 
formulação, que compreende 
uma fita impregnada com 4 
μg/cm2 de fludroxicortida, 
também esteróide de força 
média. No Japão, duas for-
mulações de fita esteróide 
estão disponíveis: a 4 μg/
cm2 tipo fludroxicortida e 20 
μg/cm2 de gesso propionato 
deprodon, um esteróide de 
maior potência. Na experi-
ência dos autores, o gesso 
propionato deprodon trata e 
previne de forma mais eficaz 
o queloide. Outra opção de 
tratamento pós-operatório 
poderia ser a injeção de ou-
tras drogas, como 5-fluorou-
racil e imunossupressores.
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rotineira de � ta 
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necessário, o gesso 
com esteroide
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mercado de trabalho, 
independentemente 
da pro� ssão, sofre 
in� uência e pode ser 
analisado sob duas 

perspectivas econômicas com-
plementares: a macroeconomia 
e a microeconomia. O ponto de 
vista macro analisa a estrutura 
econômica de todo o país em 
relação ao crescimento do PIB, 
in� ação, relações de câmbio mo-
netário, desemprego... São deci-
sões muito amplas, portanto, que 
envolvem políticas econômicas 
governamentais longe do alcance 
do indivíduo ou das sociedades 
de classe. Essas in� uências po-
dem fazer aumentar ou diminuir 
o dinheiro disponível e, com isso, 
melhorar ou piorar o mercado de 
trabalho. Mas não há muito onde 
agir quando pensamos apenas no 
nosso setor de trabalho. 

Para analisar as decisões 
relativas ao nosso próprio ne-
gócio, precisamos lançar mão 
das ferramentas de microe-

conomia. Existem muitas for-
mas de analisar, mas um dos 
modelos mais interessantes e 
difundidos para estruturar a 
análise da competição em um 
determinado mercado de tra-
balho (normalmente chamado 
de grupo econômico) é o das 
cinco Forças de Porter. Descritas 
em 1979, elas são: 

Rivalidade entre 
os concorrentes 

Poder de negociação 
dos fornecedores 

Poder de negociação 
dos clientes 

Ameaça de 
novos entrantes 

Ameaça de 
produtos substitutos 

De forma simpli� cada, cada 
uma dessas cinco forças está 

tentando “tirar seu dinheiro” 
– e quanto maior o poder que 
cada um tem, maior a capaci-
dade de � car com uma fatia 
grande do bolo de moedas des-
tinado a cada mercado de tra-
balho. Assim, por exemplo, se 
a competição entre os concor-
rentes é muito intensa e existe 
um que consegue captar muito 
mais clientes, ele concentrará 
a maior parte da riqueza dei-
xando pouco dinheiro para ser 
dividido entre todos os outros. 
No mercado de celulares, por 
exemplo, a Apple captura qua-
se todo o lucro, uma pequena 
parte � ca com a Samsung e to-
das as outras empresas lutam 
para conseguir sobreviver. 

COMO A SBCP PODE
INTERFERIR NAS
FORÇAS DE PORTER 
Quando analisamos o papel da 
nossa Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica, entendemos 

como é complexa a função que 
ela exerce nessa luta de forças, 
inclusive exercendo papéis an-
tagônicos que tornam difícil de-
� nir prioridades. Para entender 
essa di� culdade, precisamos 
lembrar os dois motivos pelos 
quais, classicamente, as pro� s-
sões se juntam em sociedades 
de classe: aumento da força 
pelo número de participantes 
e garantia de uma condição 
mínima para cada participante. 

As corporações de ofício, 
criadas na Idade Média e de-
senvolvidas desde então, ao 
juntar muitos membros de 
uma mesma profissão, conse-
guem aumentar o poder des-
se grupo, para que possam 
enfrentar as outras Forças de 
Porter, ou seja, ter mais po-
der contra os fornecedores e 
os compradores, garantindo 
mais dinheiro para seus só-
cios. Além disso, desde a cria-
ção, existem regras que fazem 
com que a concorrência inter-

O PAPEL DA SBCP NO
MERCADO DE TRABALHO

1 

2

3

4

5

O
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na seja limitada, não permi-
tindo que um membro fique 
com todo o dinheiro enquan-
to outros não recebam nem o 
mínimo para sobrevivência. 
Ou seja, controlam a rivalida-
de entre os concorrentes, para 
que todos se somem e sejam 
uma entidade mais poderosa.

A nossa SBCP tem papel si-
milar, em alguns momentos, às 
antigas corporações de ofício. 
Consegue, ao congregar mui-
tos cirurgiões plásticos, levar 
demandas para o poder Legis-
lativo, negocia tabelas de pa-
gamento e de procedimentos 
com os convênios e cria estru-
turas de proteção contra com-
petição desleal interna. Mas a 
Medicina não é um mercado 
de trabalho simples. Por força 
constitucional, é considerada 
um ramo de trabalho regula-
mentado por leis especí� cas, 
com um órgão regulador po-
pulacional que deve gerenciar 
quem pode e o que pode ser 
feito dentro de sua área. Assim 
surgiu o Conselho Federal de 
Medicina, órgão público que 
impede a livre a concorrência 
na Medicina, garantindo que 
os médicos só recebam esse 
título – e só possam continuar 
exercendo a sua pro� ssão – se 
passarem pelo seu crivo e se 
mantiverem � éis a um código 
de Ética. 

Mas, e aqui o antago-
nismo, os Conselhos de Me-
dicina passaram a tarefa de 
certificar a proficiência em 
uma especialidade para as 
sociedades de classe. Assim, 
cabe às afiliadas da Associa-
ção Médica Brasileira dizerem 
quem tem o direito ou não de 
exercer cada uma das suas 
áreas, podendo se propagan-
dear como especialista. É a 

SHUTTERSTOCK

nossa prova de título. E qual 
o problema disso? Fica claro 
quando analisamos as Forças 
de Porter, já que agora a so-
ciedade de classe, que luta 
por um dos cinco núcleos, é 
responsável também pela for-
ça de outro núcleo, a amea-
ça dos novos entrantes. Se a 
SBCP resolve agir em inte-
resse dos atuais associados, 
preservando o mercado de 
trabalho para eles, e dificulta 
muito a entrada de novos par-
ticipantes, está em desacordo 
com as regras populacionais. 
Dessa forma, aumenta o po-
der de ameaça dos produtos 
substitutos. 

Se a SBCP atua em favor 
da certificação populacional 
dos conselhos regionais, acei-
tando a ampla mão de obra 
oferecida em alto número 
pelo aumento repentino e 
desmedido das escolas mé-

dicas, diminui o poder dos 
seus afiliados no mercado de 
trabalho e incha os seus qua-
dros de sócios, o que faz com 
que seja menos unida e, com 
isso, consiga menor poder de 
congregação. Tal fato reduz a 
força para negociações contra 
os outros três núcleos restan-
tes (fornecedores, clientes e 
substitutos).

A NOSSA
SITUAÇÃO ATUAL

E é nesse difícil momento que 
nos encontramos. Nossos pi-
lares macroeconômicos estão 
ainda um pouco confusos, de-
pois de alguns anos de crise 
internacional, seguidos de de-
sajustes em relação ao cresci-
mento do PIB, in� ação, câmbio 
monetário e desemprego, o que 
já interfere bastante negativa-
mente no mercado de trabalho. 

Nos vemos obrigados a aceitar 
uma enorme quantidade de no-
vos entrantes, com o aumento 
súbito de vagas em faculdades 
de Medicina. E estamos enten-
dendo as di� culdades de união 
em torno de temas comuns que 
aparecem quando temos um 
grande número de sócios, ge-
rando tendência à perda de re-
presentatividade, uma vez que 
podemos nos sentir desprote-
gidos dentro da nossa própria 
sociedade de classe. 

O problema, claramente, 
não é apenas nosso, já que 
todas as pro� ssões sofrem 
com a macroeconomia e to-
dos as classes médicas estão 
sofrendo com a interferência 
governamental nas vagas de 
faculdades. O que precisamos 
fazer não é uma decisão fácil 
e não há um caminho único. 
Diversas opiniões e opções se 
apresentam e discutir qual o 
caminho desejamos seguir é 
fundamental para que não � -
quemos sem um rumo. A união 
em torno de temas comuns é a 
maneira que temos de aumen-
tar o nosso poder nas forças 
de Porter. E as discussões so-
bre esse tema têm acontecido 
anualmente na nossa Jornada 
Paulista de Cirurgia Plástica a 
partir da mesa sobre Mercado 
de Trabalho. É a nossa regio-
nal de São Paulo buscando um 
caminho para que possamos 
desenvolver um espaço forte 
para todos nós. Este ano tere-
mos mais uma mesa, participe. 
Qual a sua opinião?

DR. GUSTAVO STOCCHERO
Cirurgião Plástico pela 
FMUSP, pós-graduação 
em Marketing pelo INSPER 
e Editor da Revista 
Plástica Paulista
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O único fio de sustentação
com cones que promove efeito
lifting e estimula o colágeno.
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ais de 700 partici-
pantes acompanha-
ram a 3ª JPc (Jornada 
Paulista de Cosmia-
tria), realizada nos 

últimos dias 10 e 11 de maio, 
no Hotel Transamérica, em São 
Paulo. A jornada contou com 
procedimentos ao vivo, pales-
trantes renomados, tratamen-
tos corporais e uma inédita 
dissecação anatômica, também 
transmitida ao vivo para um 
auditório lotado. 

Novas ideias já estão 
sendo discutidas para que as 
próximas edições continuem 
inovadoras, com aulas dinâ-
micas, que possam ampliar o 
arsenal terapêutico dos cirur-
giões plásticos.

Em ato inédito em even-
to deste gênero, aconteceu a 
transmissão ao vivo de uma 
dissecação de face com a 
aplicação de preenchedores 
“full face”. O procedimento 
foi realizado pelo profes-
sor Dr. Alfredo Luiz Jacomo, 
do IRCAD América Latina, o 
maior centro de treinamento 
em cirurgia minimamente in-
vasiva do continente. A Dra. 
Gabriela Schwartzmann fez 
a aplicação do preenchedor 
e, na sequência, Dr. Antonio 
Graziosi fez uma análise. O 
procedimento visou o apren-
dizado sobre precisão e se-
gurança anatômica. 

A jornada contou tam-
bém com a participação do 
dermatologista André Braz, 
que demonstrou ao vivo um 
caso masculino de preen-
chimento global da face. O 
médico ressaltou os cuidados 
na aplicação em áreas mais 
delicadas e a orientação para 

Jornada Paulista de cosmiatria 
recebe mais de 700 participantes

M
Salas para transmissão
ao vivo de procedimentos

Organizadores e participantes da jornada 

Auditório para os debates da JPc

fazer um procedimento mais 
limpo, que deixe o paciente 
com menos marcas no pro-
cesso de recuperação.

Outro dermatologista pre-
sente no evento, no segundo 
dia, foi o Dr. Marcelo Bellini, 
que realizou um procedimen-
to ao vivo em que destacou 
possíveis diferenças na aplica-
ção de toxina botulínica entre 
homens e mulheres, na mesa 
sobre Tratamento da Região 
Frontal e Temporal.

Também no segundo dia, o 
Dr. Ricardo Boggio participou 
de uma mesa sobre tratamen-
to de nariz e região perioral. 
Ele mostrou quando o preen-
chimento nasal pode ser uma 
alternativa terapêutica e reali-
zou um procedimento ao vivo. 
Além dele, a Dra. Alessandra 
Grassi Salles falou sobre o 
terço médio inferior e fez reco-
mendações acerca das técni-
cas de avaliação do paciente.

A JPc contou com três es-
paços para procedimentos cos-
miátricos, em uma sala monta-
da para a transmissão ao vivo 
das aulas práticas. A estrutura 
teve com ampla equipe técnica 
para que o evento fosse dinâ-
mico, interativo e transmitisse 
o máximo de conhecimento 
aos participantes.

Outro destaque da jornada 
foi o triple lifting, em que o ros-
to do paciente é tratado com 
uma abordagem ampla. No 
workshop sobre uso de ácido 
hialurônico, realizado pelo Dr. 
José Dalvo Maia Neto, o pales-
trante apontou os cuidados na 
aplicação dos preenchedores, 
como o uso de ressonância 
para investigar possíveis ano-
malias vasculares. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Inscrições via site - valores até 10/06

Membros SBCP / FILACP

Residentes

Estrangeiros

R$ 1.400

R$ 960

US$ 540

39ª Jornada Paulista de Cirurgia Plástica
Grand Hyatt hotel São Paulo
19 A 22 JUNHO DE 2019

VAGAS LIMITADAS
Inscreva-se www.sbcp-sp.org.br

2
Jornada Paulista

Reconstrutiva

13 e 14 Setembro
Hotel Transamerica São Paulo

Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
Regional São Paulo

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

 facebook.com/sbcpregionalsaopaulo
 instagram.com/sbcp_sp




