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im de ano, fim de gestão e a úl-
tima Plástica Paulista de 2019. 
Nesta época de celebrações e 
união, temos muito a comemorar. 
A missão desta revista, de reunir 

atualizações científicas e informações so-
bre a Regional São Paulo, foi cumprida não 
apenas por seus esforços editoriais, mas 
principalmente pelo reflexo de todos os es-
forços em torno da especialidade.

Noticiamos um calendário de eventos 
modernos, com formatos inovadores e pro-
postas dinâmicas, para aumentar a relevân-
cia prática aos participantes. Mostramos 
grandes desafios em defesa da especialidade 
e soluções criadas para fortalecer e simpli-
ficar o cotidiano do cirurgião plástico. Dis-
cutimos questões relevantes, como o perfil 
do especialista e sua presença nas diferentes 
regiões do Estado, a formação do cirurgião 
plástico, o início da carreia profissional e a 
manutenção da ética, em meio aos avanços 
das ferramentas de comunicação. 

Nesta edição, vamos mostrar quais de-
vem ser os próximos passos da Regional 
São Paulo, com a chegada da nova gestão. 
Liderada por Felipe Lehmann Coutinho, que 
acumula muitos anos de atuação ativa e 

marcante na entidade, ele revela que plane-
ja uma gestão descentralizada, encorajando 
a participação de colegas nas mais diversas 
frentes de atuação da SBCP-SP.

Ciente das mudanças em torno do merca-
do e da relação com o paciente, a nova gestão 
buscará mais integração com a dermatologia, 
como maneira de fortalecer a especialidade 
ante a ameaça da atuação indevida de não 
médicos. Também estão sendo pensadas 
ações para eventos, com foco nos conteúdos 
científicos e na presença de especialistas re-
nomados, nacional e internacionalmente. Veja 
a entrevista com o presidente eleito. 

Também trouxemos dois textos sobre 
uma questão polêmica, que preocupa princi-
palmente o cirurgião plástico muito atuante 
em procedimentos estéticos – a judicialização 
da medicina. O debate entre obrigação de 
meio e obrigação de resultado ainda se faz 
presente em casos envolvendo a especialida-
de, na Justiça brasileira, especialmente quan-
do há divulgação de “antes e depois” sobre 
o potencial das intervenções. Para tratar do 
tema, foram convidados o médico e advogado 
Rodrigo Costa Aloe, conselheiro corregedor do 
Cremesp, e Valdir de Carvalho Campos, advo-
gado, consultor, professor e palestrante. 

Outro destaque para a coluna de Cirurgia 
Plástica e Pesquisa, que apresenta um trabalho 
sobre “burnout” em residentes da especialida-
de. O estudo mostra dados preocupantes so-
bre o desgaste de residentes, que precisam se 
dedicar a uma ampla diversidade de aspectos 
cirúrgicos nos serviços de formação.

Veja também a trajetória profissional do 
Dr. José Octávio Gonçalves de Freitas, secre-
tário eleito para o biênio 2020 e 2021, com 
significativa atuação na Regional São Paulo e 
na SBCP Nacional. Em sua história na medici-
na, o Dr. José Octávio se aproximou de outras 
especialidades, mas descobriu o maior interes-
se pela cirurgia plástica e também pela vida 
acadêmica em torno da especialidade. 

Esses e outros conteúdos estão nas páginas 
a seguir. 

Boa leitura!

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

F
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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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A experiência desafiadora 
de estar à frente da 
Regional São Paulo

nfrentamos gran-
des desafios e fico 
feliz em dizer que 
realizamos muitas 
conquistas nos últi-

mos dois anos. Estar à frente 
de uma sociedade médica tão 
relevante e importante quando 
a Regional São Paulo é uma 
enorme responsabilidade e, 
por isso, assumimos o compro-
misso de não poupar esforços 
em favor da especialidade e 
da formação científica dos co-
legas cirurgiões plásticos. 

Tudo o que foi conquistado 
no último biênio é resultado di-
reto de esforços conjuntos, com 
a participação de inúmeras 
pessoas. Destaco o apoio in-
condicional da SBCP Nacional, 

cessidade de repensar estra-
tégias. Neste final da nossa 
gestão, estou extremamente 
otimista e tenho certeza de 
que a Regional São Paulo es-
tará em excelentes mãos, com 
lideranças qualificadas, cons-
cientes das necessidades do 
cirurgião plástico e que não 
irão poupar esforços para lu-
tar pela especialidade.

Desejo boa sorte e sucesso 
a todos da nova gestão!

E agradeço imensamente 
pelo suporte e participação de 
todos nos últimos dois anos.

Grande abraço!

ELVIO BUENO GARCIA
Presidente da SBCP-SP – 
Biênio 2018/2019

a participação ativa de todos 
os membros das comissões, o 
empenho da equipe adminis-
trativa, o suporte de patrocina-
dores aos eventos e demais ini-
ciativas da Regional São Paulo. 
Foram todos essenciais!

Por mais que estivésse-
mos há tempos envolvidos em 
diversas atividades na Regio-

nal São Paulo, a liderança da 
entidade é um desafio e uma 
responsabilidade que só com-
preendemos verdadeiramente 
quando o período de gestão 
tem início. Os imprevistos, os 
detalhes envolvidos em cada 
decisão, por mais preparados 
que estivéssemos, há sempre 
o risco de surpresas e a ne-

E
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ais uma gestão que 
se vai e, pela segun-
da vez, exerci o cargo 
de tesoureiro desta 
Regional São Paulo.

Muitos desafios marcaram 
um início difícil, com reflexos 
da crise financeira nacional e, 
na sociedade, pouco dinheiro 
em caixa. Apesar disso, já tive-
mos que organizar dois eventos 
importantes, logo no primeiro 
semestre de 2018.

Graças a nossa diretoria, 

pudemos criar condições para 
alinhar criatividade, bom gos-
to e excelência científica com 
equilíbrio financeiro. E fomos 
bem-sucedidos. 

Fizemos bons acordos com 
parceiros que acreditaram em 
nossas ideias, assim diminuin-
do custos com hotéis, centro 
de convenções e salões para as 
nossas confraternizações. 

Optamos por aumentar o 
público em vez de aumentar 
os valores das inscrições. Con-

seguimos doações de produtos 
de empresas que queriam ex-
por as suas marcas aos nossos 
diferenciados associados.

Todos os nossos patrocina-
dores realmente se tornaram 
parceiros e nos ajudaram no 
sustento das jornadas, para os 
quais só posso muito agradecer.

Tivemos algumas dificulda-
des, é lógico, pois a nossa péro-
la que é a Jornada Reconstrutiva 
foi deficitária. Porém, junto com 
a SBCP Nacional, colocamos a 

sua importância acima da arre-
cadação e fomos muito felizes.

Deixo a Regional São Pau-
lo com mais do que o dobro do 
nosso caixa inicial e espero que a 
próxima gestão saiba utilizar bem, 
pois cada um de nós é responsá-
vel pela vida da nossa Sociedade.

Valeu meus amigos!

EUGÊNIO GONZALEZ CAÇÃO
Tesoureiro da SBCP 
Regional São Paulo no 
biênio 2018 /2019

A gestão financeira da 
Regional São Paulo

M
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Felipe Lehmann Coutinho, 
presidente eleito da 
Regional São Paulo para 
o biênio 2020/2021
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MATÉRIA DE CAPAREVISTA PLÁSTICA PAULISTA

“Temos o 
compromisso de 

fazer um trabalho 
impecável e 
seguir como 
vanguarda”

ENTREVISTA DR. FELIPE COUTINHO

raduado em Medicina pela Universidade de São Paulo, 
trinta anos atrás, Felipe Lehmann Coutinho foi eleito para 
presidir a regional São Paulo da Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Plástica, durante o biênio 2020-2021. Aos 55 anos, 
ele possui especialização em Administração Hospitalar e 

Sistema de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas e já foi chefe do 
Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital Pérola Byington. 

Dr. Felipe, que conquistou destaque na Regional São Paulo 
principalmente pela sua atuação no DEC, o departamento cientí-
fico da entidade, detalha a seguir os planos a serem implantados 
em sua gestão.

G
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Poderia, por favor, relem-
brar aqui a sua trajetória 
na Regional São Paulo?
Quando passei a frequentar a 
Regional São Paulo, há cerca 
de catorze anos, o Dr. Antonio 
Graziosi era o presidente. Eu 
participava da organização da 
reunião mensal e, aos poucos, 
fui me aproximando do DEC, 
o departamento científico. Na 
gestão do Dr. Carlos Komatsu 
(2010-2011), conseguimos 
sediar a Jornada Paulista no 
Grand Hyatt São Paulo, um 
verdadeiro “upgrade” para 
o evento. Naquela ocasião, 
contamos com a presença do 
Professor Ivo Pitanguy, que 
nos honrou com mais uma de 
suas belíssimas conferências. 
Fomos buscá-lo no aeroporto 
e, no trajeto, fomos imedia-
tamente contagiados com a 
energia e com os pensamentos 
desta figura inesquecível. Na 
gestão do (José Teixeira) Gama 
(2012-2013), tive a chance de 
coordenar efetivamente o DEC. 
Montamos uma programação 
robusta com figuras de des-
taque internacional. Foi me-
morável convidar profissionais 

como Dean Toriumi, uma das 
principais figuras na rinoplas-
tia, Dennis Hurwitz, na cirurgia 
pós-bariátrica, James Stuzin e 
Rod Rohrich, editores do Plas-
tic and Reconstrutive Surgery, 
que fizeram a maior diferença 
no evento daquele ano. Na 
gestão do Dr. Fernando Prado 
(2014-2015), integrei a chapa 
como secretário e o Dr. José 
Octávio, como tesoureiro. 
Fizemos duas jornadas muito 
boas. E, naquela época, já me 
preparava para uma eventual 
presidência. No biênio do Dr. 
Luis Henrique Ishida (2016-
2017), houve um dinamismo 
nunca visto anteriormente. 

Em qual sentido?
Praticamente, em todos os 
aspectos. Eventos como o 
Cosmiatry, a Jornada Paulista 
de Cosmiatria e o Cespec se 
tornaram a marca registrada 
da gestão Ishida. A convite 
do Dr. Elvio (Bueno Garcia) 
retornei como secretário com 
o desafio de absorver o volu-
me de eventos herdados da 
gestão anterior e assumir um 
protagonismo, agora sob a 

liderança do novo presidente. 
Atravessamos enormes difi-
culdades, como a greve dos 
caminhoneiros que parou o 
país às vésperas da Jornada 
Paulista. Daquele episódio em 
diante vimos a capacidade 
de liderança do Dr. Elvio, que 
administrou aquela situação 
crítica com muita serenidade.

O que planeja, agora, 
para a sua gestão?
Juntamente com os Drs. José 
Octávio e Flávio Mendes, 
pretendo manter o nível de 
excelência executado nesses 
dois anos e melhorar ainda 
mais. Vamos pensar em um 
modelo que permita ao DEC 
enxergar dois, três, quatro 
anos à frente, independente-
mente dos mandatos.

Em que se apoiará a rela-
ção que pretende estabe-
lecer com a sua equipe? 
Nós montamos uma estrutura 
com completa autonomia aos 
departamentos científicos. Tra-
balharemos com três DECs. Um 
voltado à Jornada Paulista, ou-
tro à Cosmiatria e um terceiro 

à Reparadora. Ricardo Boggio, 
André Cervantes e Eduardo 
Montag estarão à frente de 
cada um deles com autonomia 
para formarem suas equipes 
sem se preocuparem com pos-
síveis interferências políticas. 

Como irá funcionar isso?
No novo formato, iremos 
envolver expoentes em de-
terminada área e convidá-los 
a pensar em um modelo de 
grade a ser adotado. Será 
uma maneira de as pessoas 
estarem envolvidas de outra 
forma, sendo corresponsáveis 
pela organização da grade, 
definindo conosco como deve-
mos divulgar o conhecimento. 
Os integrantes da mesa 
passarão, então, a ter parti-
cipação ativa no processo de 
elaboração da sua grade.

Em relação à defesa da 
especialidade, como ima-
gina que deveria ser a 
atuação da Regional?
Defender a especialidade é 
muito importante. Hoje, há 
uma ordem global que não 
reconhece mais a hierarquia 

Ao lado do presidente Elvio Bueno Garcia e do tesoureiro Eugênio Gonzalez Cação,
Felipe Coutinho exerceu o cargo de secretário na última gestão da Regional São Paulo



11

MATÉRIA DE CAPAREVISTA PLÁSTICA PAULISTA

dos serviços como sempre es-
tivemos acostumados. Parte da 
população irá, de fato, encarar 
um procedimento com outro 
profissional. Precisamos manter 
a nossa posição no mercado 
e nos preparar para inúmeras 
complicações que surgirão 
desses tratamentos realizados 
por profissionais menos quali-
ficados. O melhor a fazer é nos 
diferenciarmos e nos capacitar-
mos cada vez mais. 

O que mais de novo vem 
por aí?
Este ano, depois de uma mu-
dança no estatuto, teremos a 
possibilidade de convidar os 
colegas dermatologistas para 
a Jornada de Cosmiatria. 
Trata-se de uma mudança 
de paradigma nos unirmos 
à dermatologia e formarmos 
um grupo coeso de referência 
à população em relação à 
boa técnica. Isso será muito 
impactante. Seremos mais 
fortes a partir dessa união 
com a dermatologia.

Quantos eventos preten-
dem realizar por ano?
Seguiremos com três. Em 

abril, teremos a Jornada de 
Cosmiatria. Em junho, a JP e, 
no segundo semestre, em se-
tembro, a Jornada Reparadora. 
Também queremos reativar a 
Cespec, um curso específico 
de capacitação dos residentes 
na gestão do Dr. Ishida. Seria, 
então, um evento desses por 
semestre. Queremos dar uma 
atenção especial aos servi-
ços credenciados. Estamos 
pensando em uma forma de 
ficar ainda mais próximos da 
nova geração. Vamos procurar 
uma interação maior entre 
nós. Queremos criar vínculos, 

valorizar o ser humano, e não 
apenas entregar conteúdo. E 
temos, ainda, um projeto que 
visa organizar duas Jornadas 
no interior do estado.

Os jovens cirurgiões tive-
ram participação efetiva 
na gestão do Elvio. Como 
será daqui pra frente?
Pretendemos organizar um 
evento voltado para esse 
público, algo como um pré-
congresso na Jornada Paulista. 
É importante criar um espaço 
para serem discutidos assuntos 
como planejamento de carreira, 

mídia social e relação com con-
vênios. Da mesma forma temos 
os sêniors, a alma da Socieda-
de. Queremos criar um ambien-
te diferenciado para eles. Uma 
das ideias é promover um Roda 
Viva, criado pelo Dr. Elvio e que 
foi um enorme sucesso, para 
nossos professores. 

Como pensa que deve ser 
a relação com a Nacional?
Seguiremos caminhando e 
crescendo juntos. A Regional 
São Paulo tem um papel enor-
me ao influenciar o destino 
do que pode acontecer com 
a especialidade em âmbito 
nacional. É por aqui que têm 
surgido as grandes inovações 
em termos de modelos de 
transmissão de conhecimento 
e organização de eventos. 
Este ano, a cosmiatria, depois 
de ter nascido em São Paulo, 
teve um espaço enorme no 
congresso brasileiro e vem se 
multiplicando por todo o país. 
Temos o compromisso de fazer 
um trabalho impecável e seguir 
como vanguarda, para que 
seja replicado em outros cen-
tros o melhor que venhamos a 
produzir por aqui.

Em reunião com a diretoria e membros do DEC, na sede da Regional
São Paulo, para definições sobre a Jornada Paulista de 2019

Ao lado de membros de comissões e da diretoria,
durante a Jornada Paulista de Cosmiatria de 2019

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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PRESIDENTE DA REGIONAL SÃO PAULO
NO BIÊNIO 2018/2019 APONTA AS

PRINCIPAIS INICIATIVAS DE SUA GESTÃO

Elvio Bueno Garcia,
presidente da Regional

São Paulo no biênio
2018/2019

FOTOS: DIVULGAÇÃO



14

REVISTA PLÁSTICA PAULISTAMATÉRIA ESPECIAL

de mesas e captamos novas 
parcerias -- 15 empresas de 
fora da área da saúde se junta-
ram à Regional São Paulo. 

Internacionalizamos ain-
da mais a Jornada Paulista, 
principal evento da entidade, 
com o uso pela primeira vez de 
tradução simultânea em inglês 
e espanhol, buscando mais 
visibilidade da nossa cirurgia 

plástica e promovendo o inter-
cambio científico e cultural. 

Fortalecemos a cirurgia 
reconstrutiva, em parceria com a 
SBCP Nacional, ao realizarmos a 
Jornada Paulista Reconstrutiva e 
o Fórum de Ensino da SBCP.
A Jornada Paulista de Cosmia-
tria, no próximo ano, receberá 
inscrições de dermatologistas, 
ampliando o intercâmbio 

científico e fortalecendo a luta 
contra a invasão da especiali-
dade por não médicos.

Como foi a experiência 
de estar à frente da Re-
gional São Paulo? 
Tem sido um privilégio servir 
como presidente da Regional 
São Paulo, a maior regional 
da nossa sociedade. É uma 

residente da Regio-
nal São Paulo no biê-
nio de 2018 e 2019, 
Elvio Bueno Garcia 
enfrentou grandes 

desafios. Desde uma greve de 
caminhoneiros que quase para-
lisou a cidade pouco antes do 
principal evento da entidade, à 
necessidade de rever a agen-
da e os formatos dos eventos 
científicos, para mantê-los em 
constante atualização, ciente 
das expectativas dos associa-
dos e demais especialistas. 

Foram trabalhadas impor-
tantes iniciativas, como a defe-
sa da especialidade, a presença 
do jovem cirurgião plástico nas 
discussões da Regional São 
Paulo e melhorias no trabalho 
de comunicação. Veja a entre-
vista a seguir, em que são tra-
tados esses e outros assuntos. 

Quais foram as grandes 
marcas de sua gestão?
Trabalhamos de forma coesa 
para colocarmos a Regional 
São Paulo no caminho da 
modernidade e das principais 
tendências.

Como foi trabalhada a 
agenda e os formatos de 
eventos?
Buscamos inovar sem tirar o 
foco da densidade científica. 
Criamos uma comissão e um 
departamento jurídico para dar 
suporte às demandas e apoiar 
os nossos projetos.

Intensificamos a comuni-
cação em diversas frentes de 
atuação. Criamos uma conta no 
Instagram e ampliamos a nossa 
presença nas mídias digitais. 
Passamos a contar com a as-
sessoria de imprensa em nossas 
reuniões e eventos, para a pro-
dução de conteúdos em tempo 
real nas mídias sociais.

Tornamos os nossos even-
tos mais práticos e atrativos, 
estimulando discussões e de-
bates. Criamos novos formatos 

P
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enorme responsabilidade e, 
justamente por isso, lidamos 
com cada desafio como uma 
oportunidade de crescimento e 
de amadurecimento. 

Destaco a busca pela 
união de sócios, colabora-
dores e patrocinadores, na 
formação de um movimento 
em prol da especialidade e 
do fortalecimento da SBCP, 

como forma de potencializar 
a interatividade e ampliar as 
perspectivas sobre o futuro da 
nossa especialidade.

O que foi realizado em 
defesa da especialidade?
Protocolamos uma ação no 
Ministério Público do Estado 
de São Paulo contra a invasão 
da especialidade, nos juntando 

assim ao movimento criado 
pela SBCP Nacional. Debates 
sobre invasão da especialidade 
e defesa jurídica do cirurgião 
plástico, bem como os desafios 
do mercado de trabalho sem-
pre tiveram em destaque nos 
eventos da Regional São Paulo. 

Criamos também uma 
Comissão Jurídica e um De-
partamento Jurídico, além de 

um apoio jurídico ao sócio por 
meio de um hot line. Nos uni-
mos aos dermatologistas pela 
luta contra a invasão da espe-
cialidade por não médicos.

Qual foi o papel do jovem 
cirurgião plástico em sua 
gestão?
A atuação do jovem cirurgião 
plástico foi extremamente 
estimulada durante a nossa 
gestão, com muitos deles 
participando ativamente na 
elaboração das grades cientí-
ficas, das mesas de discussões 
e também apoiando a parte 
prática dos eventos.

O encontro de jovens 
cirurgiões plásticos da SBCP, 
por exemplo, ocorreu durante 
a última Jornada Paulista, em 
2019, com presença da direto-
ria da Regional São Paulo, da 
SBCP Nacional e de membros 
da comissão. Foram discutidos 
diversos temas, como mercado 
de trabalho, início da carreira 
profissional, mídias sociais e o 
futuro da especialidade.

Como você imagina os 
próximos passos da Re-
gional São Paulo? E da 
especialidade?
Durante essa incrível jornada, 
encontrei apoio e dedicação de 
pessoas totalmente compro-
metidas, de forma voluntária, 
com o crescimento e o forta-
lecimento de nossa especiali-
dade e da SBCP. Isso me deixa 
extremamente otimista com o 
futuro da especialidade e da 
nossa Regional São Paulo. 

Neste fim da nossa gestão, 
tenho certeza de que ninguém 
faz nada sozinho e que as con-
quistas da entidade são frutos 
do esforço de todo um grupo. 
O presidente eleito, Felipe 
Coutinho, e a sua diretoria, são 
experientes e estão preparados 
para conduzir a nossa Regional 
por caminhos ainda mais altos.

Desejo muito sucesso e 
agradeço a todos!

Elvio Bueno Garcia, na abertura da Jornada
Paulista, o principal evento da Regional São Paulo
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a década de 1980, à 
medida que a preo-
cupação do consumi-
dor com a segurança 
dos implantes ma-

mários de silicone aumentava, 
o novo sistema de vigilância 
do Food and Drug Administra-
tion (FDA) dos Estados Unidos 
começou a identificar compli-
cações locais associadas aos 
implantes de silicone, além de 
vários relatos de casos publica-
dos, que descreviam uma asso-
ciação entre câncer e distúrbios 
do tecido conjuntivo em pa-
cientes com esses dispositivos. 
Há mais de 60 anos, há con-
trovérsias quanto à segurança 
desses implantes, com mais de 

400 relatos de várias condições 
de saúde associadas aos im-
plantes mamários.

Em 1992, o FDA anunciou 
que os fabricantes de implantes 
de silicone não tinham forneci-
do dados suficientes para aten-
der adequadamente às preo-
cupações dos consumidores, e 
os implantes de silicone foram 
removidos do mercado. Em seu 
retorno, o FDA exigiu que todos 
os principais fabricantes de im-
plantes mamários realizassem 
estudos básicos para avaliar os 
perfis gerais de segurança do 
produto. Sete anos após a mo-
ratória do FDA aos implantes de 
silicone, o Institute of Medicine 
lançou um relatório detalhado 

da literatura atual, intitula-
do“Segurança dos implantes 
mamários de silicone”, que fi-
nalmente concluiu que as com-
plicações locais eram uma preo-
cupação primordial e que, para 
comentar definitivamente sobre 
doenças sistêmicas, como cân-
cer ou distúrbios autoimunes, 
mais estudos seriam necessá-
rios, pois havia até aquele mo-
mento uma escassez de estudos 
significativos e bem controlados.

O relatório desse instituto 
foi o primeiro passo para o re-
torno dos implantes mamários 
de silicone e foi fundamental 
para esclarecer as evidências 
científicas e identificar lacunas 
de informações sobre a segu-

rança dos dispositivos. Desde 
o seu retorno, está em curso 
uma extensa pesquisa sobre 
sua segurança, atribuível à 
estipulação do FDA de que os 
dois fabricantes de implantes 
mamários de silicone da época, 
Allergan e Mentor, conduzis-
sem grandes estudos pós-apro-
vação para garantir que esses 
riscos potenciais em longo pra-
zo não passem despercebidos.

É nossa função, como ci-
rurgiões plásticos, responsabi-
lizar a indústria e as outras en-
tidades envolvidas no cuidado 
de nossos pacientes, pelo 
aumento da conscientização 
sobre as práticas baseadas em 
evidências. Em julho de 2019, 

ESTUDO AVALIA AS EVIDÊNCIAS SOBRE
A DOENÇA DO IMPLANTE DE SILICONE

FOTOS: SHUTTERSTOCK

N
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Rod Rorich e colaboradores 
publicaram esse Tópico Es-
pecial no Plastic and Recons-
tructive Surgery (PRS), com o 
objetivo de revisar a literatura 
atual sobre a segurança dos 
implantes mamários de silico-
ne e as preocupações acerca 
desses dispositivos, à luz das 
notícias recentes sobre a pos-
sível existência de uma síndro-
me de “doença do implante 
de silicone” - entidade que 
atualmente não tem definição 
clara, mas foi popularizada pe-
los prestadores de serviços de 
saúde e pela mídia.

CÂNCER

A preocupação com a potencial 
carcinogenicidade dos implan-
tes mamários de silicone foi 
inicialmente despertada após 
a publicação de uma série de 
casos descrevendo três mulhe-
res com implantes mamários 
diagnosticados com linfoma 

cutâneo de células T, em 1995. 
Até o momento, existem inú-
meros estudos investigando 
a associação potencial entre 
esses dispositivos e malignida-
de; a maioria possui tamanho 
amostral e acompanhamento 
em longo prazo adequados.

Até o momento, existem 
dados extensos que refutam 
qualquer associação entre 
esses dispositivos e um au-
mento da incidência de câncer 
de mama. Muitos estudos de-
monstraram que esses pacien-
tes apresentam menor incidên-
cia de câncer de mama. Alguns 
artigos afirmam uma redução 
de risco entre 10% e 50%.

Entre 1999 e 2005, vários 
comitês científicos indepen-
dentes concluíram que não há 
risco excessivo de câncer de 
qualquer tipo em mulheres com 
implantes mamários de silico-
ne. Desde a publicação desses 
relatórios, numerosos estudos 
foram realizados para quantifi-

car melhor o risco de câncer de 
mama e outros tipos de câncer 
em mulheres com implantes 
mamários. Muitos concluíram 
definitivamente que a incidên-
cia de câncer coincide com a da 
população em geral.

Desde o artigo original de 
Mc Laughlin et al. em 2007, 
que concluiu que não há evi-
dência confiável   para apoiar 
uma relação causal entre im-
plantes mamários e câncer, boa 
parte da literatura sobre esse 
assunto permanece consisten-
te. Isso é apoiado por um gran-
de estudo observacional mul-
ticêntrico publicado em 2017, 
que analisou a segurança em 
longo prazo de mulheres com 
implantes mamários redondos 
Natrelle com gel de silicone. A 
população estudada de 55.279 
mulheres, que representou um 
conjunto de dados intermediá-
rios, posteriormente relatado 
por Coroneos et al., não mos-
trou risco excessivo para qual-

quer diagnóstico de câncer, in-
cluindo câncer no cérebro, cer-
vical/vulvar, pulmão ou mama.

LINFOMA ANAPLÁSICO
DE GRANDES
CÉLULAS (ALCL)
Relatórios da comunidade 
científica sugeriram uma pos-
sível ligação entre o linfoma 
anaplásico de grandes células 
(ALCL) e implantes mamários. 
O relatório do FDA de 2011 
incluiu 17 artigos publicados 
entre 1997 e 2010, que con-
tabilizaram 34 pacientes com 
ALCL, uma forma rara de lin-
foma não-Hodgkin associado 
à forte expressão de CD30. Em 
1997, Keech e Creech publica-
ram o primeiro relato de caso 
de ALCL associada a implantes 
mamários (BIA). 

Um artigo de 2017, intitula-
do “Epidemiologia dos Estados 
Unidos do BIA-ALCL”,relatou 
uma incidência que varia entre 
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um em 3.800 e um em 30.000 
casos por 100.000 mulheres com 
próteses de mama por ano. É 
importante reconhecer que, em-
bora haja uma associação entre 
implantes mamários (principal-
mente texturizados) e o ALCL, 
nenhuma relação causal foi do-
cumentada. Uma atualização do 
FDA publicada em 2016 mantém 
a sua posição de que todos os 
implantes mamários, lisos e tex-
turizados, têm uma garantia de 
segurança razoável e que ALCL é 
uma doença muito rara.

DOENÇA DO TECIDO
CONJUNTIVO

Na década de 1980 e no início 
da década de 1990, foram pu-
blicados pela primeira vez rela-
tos anedóticos de distúrbios do 
tecido conjuntivo em mulheres 
com implantes mamários. Até 
2004, os dados de todos, exceto 
um estudo, concluíram por una-
nimidade que não há associa-
ção entre implantes mamários 
e doença do tecido conjuntivo.

Antes de relatórios recen-
tes, a única descoberta de uma 
relação entre doença do tecido 
conjuntivo e implantes mamá-
rios veio de um grande estudo 
de coorte de profissionais da 
saúde, publicado em 1996. Em 
comparação com mulheres sem 
implantes mamários, as mulhe-
res com implantes mamários 
tiveram um risco relativo de 
1,24 (95% CI, 1,08 a 1,41) 
para qualquer doença do te-
cido conjuntivo auto-relatada. 
Para distúrbios individuais do 
tecido conjuntivo, incluindo 
artrite reumatóide, polimiosite/
dermatomiosite, esclerodermia 
e síndrome de Sjögren, o risco 
relativo de doença foi ligeira-
mente elevado, mas não mos-
trou significância estatística. 
Apenas 22,7% dos casos de 
doença do tecido conjuntivo 
auto-relatada foram confirma-
dos nos prontuários médicos 
dos pacientes.

Fryzek et al. compararam 
2.761 mulheres dinamarque-
sas com implantes mamários 
a 8.807 mulheres submeti-
das a mamoplastia redutora. 
Todos os resultados foram 
verificados e baseados em 
registros médicos comple-
tamente revisados. Após um 
tempo médio de acompa-
nhamento de 13,4 anos, os 
autores concluíram que não 
houve aumento significativo 
na incidência de qualquer 
doença específica do tecido 
conjuntivo para mulheres com 
implantes mamários. Além 
disso, este estudo não confir-
mou nenhuma diferença entre 
as duas coortes referentes à 
incidência de fibromialgia. 

Tradicionalmente, a ruptura 
do implante é considerada um 
importante fator de risco para 
o desenvolvimento de doenças 
do tecido conjuntivo em pa-
cientes com implantes mamá-
rios. Dois estudos em larga es-
cala publicados antes de 2007 
confirmaram que a ruptura do 
implante não coloca as pacien-
tes em risco aumentado para 
doenças do tecido conjuntivo.

Em maio de 2011, Li-
pworthet al.78 publicaram um 
artigo intitulado “Implantes 
mamários de silicone e doenças 
dos tecidos conjuntivos: sem 
associação”, com o objetivo de 
esclarecer as alegações restan-
tes sobre implantes mamários e 
doenças do tecido conjuntivo. É 
de notar que os autores deste 
editorial receberam consultores 
pagos dos fabricantes de im-
plantes e concluíram que essas 
alegações eram um subproduto 
de “litígios sem precedentes 
sobre responsabilidade por 
produtos em larga escala”, em 
vez de evidências científicas só-
lidas. Nele, eles citam 18 estu-
dos de coorte em larga escala, 
11 estudos de controle de caso 
e 13 metanálises independen-
tes, todas as quais refutam ine-
quivocamente uma associação 

entre implantes mamários e 
doenças do tecido conjuntivo.

Um artigo de 2017 relatou 
que, depois de analisar 55.279 
mulheres com implantes ma-
mários durante um período 
de acompanhamento de cinco 
anos, os implantes preenchidos 
com gel de silicone não apre-
sentaram risco aumentado de 
qualquer doença do tecido con-
juntivo, em comparação com as 
estatísticas nacionais ou aque-
las com implantes salinos.

Recentemente, o maior e 
mais abrangente estudo epide-
miológico sobre segurança do 
paciente e resultados cirúrgicos 
para implantes mamários de sili-
cone foi publicado por Coroneo-
set al. Em sua análise prospecti-
va de quase 100.000 pacientes 
durante um acompanhamento 
de sete anos, os autores desco-
briram que havia vários distúr-
bios do tecido conjuntivo para 
os quais os diagnósticos exce-
deram o dobro do registrado 
na população em geral -- con-
clusões contraditórias à análise 
discutida previamente. 

Por fim, Coroneos et al. rela-
taram 500 eventos autoimunes 
na coorte de implantes de silico-
ne, em comparação com cinco 
eventos naqueles com disposi-
tivos salinos. Os autores deste 
relatório destacam que, embora 
os dados do Mentor tenham 
sido relatados pelo paciente, em 
oposição aos dados do Allergan, 
confirmados por um médico, os 
cirurgiões plásticos devem es-
tar cientes de que os pacientes 
podem se reportar à clínica com 
sintomas que devem ser enca-
minhados para avaliação por 
um médico reumatologista.

Esses resultados são con-
gruentes com a maior metaná-
lise até agora escrita por Balk e 
Raman, que reuniu resultados 
de 32 estudos observacionais 
e um artigo de revisão recente, 
publicado em 2018, que en-
controu uma associação esta-
tisticamente significativa entre 

implantes mamários de silicone 
e distúrbios autoimunes/reu-
máticos, síndrome de Sjögren, 
esclerose sistêmica e sarcoidose.

Em resposta à repercussão 
da mídia, que se seguiu após a 
publicação do artigo por Coro-
neos et al., o FDA divulgou uma 
declaração para abordar as 
descobertas discutidas acima. 
Nele, eles pedem ao público e 
aos prestadores de serviços de 
saúde que vejam suas conclu-
sões com cautela, pois o estudo 
apresenta grandes deficiências. 
Binita Ashar lembra aos leitores 
que a evidência atual “não de-
monstra conclusivamente uma 
associação” e que «é necessá-
ria mais avaliação».

SAÚDE MENTAL

Os cirurgiões plásticos devem 
considerar como o nosso traba-
lho afeta o bem-estar emocio-
naldos pacientes. Breitinget al. 
constataram que mulheres com 
implantes mamários apresenta-
ram maior taxa auto-relatada de 
uso de medicamentos psicotró-
picos, incluindo antidepressivos 
e ansiolíticos. Apesar de não se-
rem diagnósticos, eles concluí-
ram que, apesar de não haver 
associação entre implantes ma-
mários e depressão, o aumento 
do uso desses medicamentos 
merece mais investigações so-
bre como o implante mamário 
afeta a psicopatologia.

Coroneos et al. não en-
contraram associação entre 
implantes mamários e a taxa 
de suicídio nos Estados Uni-
dos; essa conclusão foi con-
trária à da literatura anterior. 
Essas conclusões foram desta-
cadas na publicação de 2017 
por Singh et al., afirmando 
que a taxa de suicídio (10,6 
eventos por 100.000 pessoas/
ano) não era significativamen-
te maior que a da estatística 
nacional. Embora a literatura 
anterior a isso apoiasse uma 
associação, permanecia incer-
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to se representava ou não um 
nexo de causalidade ou se era 
secundário a um aumento da 
prevalência de psicopatologia 
subjacente prévia. Essa relação 
pode refletir outros fatores sub-
jacentes importantes, incluindo 
status socioeconômico, autoes-
tima, sofrimento psicológico e 
psicoterapia entre indivíduos 
em tratamento com implantes 
mamários. Isso é destacado 
no estudo dinamarquês sobre 
mortalidade de implantes ma-
mários, que mostrou que mu-
lheres submetidas ao implante 
tinham maior prevalência de 
hospitalização prévia por doen-
ça psiquiátrica, em compara-
ção com aquelas submetidas à 
mamoplastia redutora e outros 
tipos de cirurgia estética.

DOENÇA NEUROLÓGICA

No início dos anos 1990, vários 
relatos de casos e séries de ca-
sos descreveram pacientes com 
implantes mamários de silicone 
que posteriormente desenvol-
veram sintomas ou distúrbios 
neurológicos. Essas condições 
incluíam esclerose múltipla, 
“síndrome do tipo esclerose 
múltipla”, neuropatias motoras 
e periféricas e “síndrome da 
doença neurológica atípica”.

Em resposta a esses rela-
tórios, foram realizados três 
grandes estudos de coorte 
populacional,que examinaram 
a possível associação entre 
implantes mamários e condi-
ções neurológicas. Todos os 
resultados falharam em relatar 
uma associação entre esses 
dispositivos e as condições aci-
ma mencionadas. Pouco tempo 
depois, a Academia Americana 
de Neurologia publicou uma 
declaração explicando que as 
alegações feitas em relatos de 
casos anteriores eram insufi-

cientes para estabelecer uma 
relação causal, devido à natu-
reza metodologicamente incor-
reta desses relatórios.

EFEITOS NA PROLE

Relatos de casos iniciais de re-
sultados adversos isolados de 
saúde em crianças nascidas de 
mães com implantes mamários 
de silicone foram publicados 
em meados dos anos 90. Tais 
condições incluíam dificuldade 
em engolir, irritabilidade, erup-
ções cutâneas inespecíficas e 
fadiga, entre outros sintomas. 
Esses estudos careciam de um 
grupo controle e, além disso, 
havia aparente viés de seleção, 
pois muitas dessas crianças 
nasceram de famílias com his-
tórico de esclerodermia e dis-
motilidade esofágica.

Até o momento, quatro es-
tudos epidemiológicos em larga 
escala analisaram os resultados 
de saúde de crianças nascidas 
de mães com implantes mamá-
rios de silicone e concluíram que 
não há evidências que sugiram 
uma relação causal. 

CONCLUSÕES

O objetivo deste Tópico Espe-
cial foi apresentar o estado 
atual das evidências científicas 
relacionadas à segurança dos 
implantes mamários de silico-
ne. É responsabilidade de todos 
os médicos, especialmente dos 
cirurgiões plásticos, sempre co-
locar a segurança do paciente 
em primeiro lugar e autoavaliar 
criticamente nossas práticas 
e os parceiros do setor que 
atendem nossos pacientes. Os 
médicos devem estar familiari-
zados com a linguagem exata 
usada pelos fabricantes de 
implantes nas bulas dos dispo-
sitivos, que explicam os riscos 

potenciais associados a esses 
dispositivos. Não fazer isso leva 
a um processo inadequado de 
consentimento informado.

Poucos dispositivos mé-
dicos passaram pelo grau de 
escrutínio e especulação dos 
implantes mamários de silico-
ne. No estado atual, existem 
evidências esmagadoras para 
apoiar a sua segurança. Por 
fim, a decisão de obter, manter 
ou remover os implantes ma-
mários é da própria paciente. 
Se uma paciente optar por re-
mover os implantes mamários, 
é importante encontrar um 
cirurgião plástico certificado 
e com experiência em cirurgia 
de mama. Se um paciente op-
tar por remover os implantes, 
deve considerar remover toda a 
cápsula, a menos que a cápsula 
posterior seja aderente à pare-
de torácica, o que pode aumen-
tar o risco de pneumotórax. 
Nos casos de ALCL ou ruptura 
de implantes com cápsula es-
pessa calcificada, é necessária 
uma capsulectomia total.

Os estudos em andamento 
são fortemente incentivados 
em todas essas áreas, desde 
a detecção do câncer até as 
causas de doenças autoimu-
nes, enquanto nos esforçamos 
para melhorar a segurança do 
paciente, sua conscientização 
e educação. Pelo que sabemos, 
até o momento, não existem 
estudos concretos ou baseados 
em evidências ou dados revisa-
dos   por pares sobre a formação 
de uma nova síndrome, a doen-
ça do implante de silicone.

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: Rohrich RJ, Kaplan J, Dayan E. Silicone Implant Illness: Science versus Myth?  
Plast Reconstr Surg. 2019 Jul;144(1):98-109.



21

CIRURGIA ESTÉTICA E COSMIATRIAREVISTA PLÁSTICA PAULISTA



22

reparação em defei-
tos de orelha pode 
ser total ou parcial, 
sendo que a origem 
está em causas con-

gênitas ou adquiridas, princi-
palmente após trauma, tumo-
res e infecção.A microtia, por 
exemplo, é uma malformação 

da orelha externa, caracteriza-
da por uma orelha pequena e 
deformada. Ocorre aproxima-
damente em 1 a cada 7 mil a 
8 mil nascimentos. Cerca de 
90% dos casos são unilaterais 
e o lado direito é duas vezes 
mais frequente. O grau do 
defeito varia entre leve até a 

ausência total da orelha. 
A microtia pode se isola-

da ou estar associada a várias 
síndromes e levar à diminuição 
da qualidade de vida e baixa 
autoestima. É comum o desejo 
dos pacientes de ter orelhas 
iguais, além do uso de óculos 
e de reclamações quanto a co-

mentários sobre a orelha pare-
cer estranha. 

Após a reconstrução da 
orelha,relatos apontam que 
91% das crianças melhoram 
a autoconfiança e há também 
melhora significativa da saúde 
relacionada à qualidade de vi-
da7,8.O sucesso da reconstru-

OTIMIZANDO OS RESULTADOS COM MODELOS
TRIDIMENCIONAIS (3D) PACIENTE ESPECÍFICO

RECONSTRUÇÃO DA ORELHA:

A

REVISTA PLÁSTICA PAULISTACIRURGIA RECONSTRUTIVA E PESQUISA
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ção da orelha está relacionado 
à melhora psicológica após a 
cirurgia9. A reconstrução da 
orelha, portanto, é importante 
para obter uma orelha seme-
lhante à contralateral e reduzir 
problemas psicológicos.

A reconstrução total da ore-
lha é um dos procedimentos mais 
desafiadores da cirurgia plástica 
reconstrutora. Isso se deve em 
parte devido à anatomia da ore-
lha,  que é complexa, com depres-
sões e relevos, sendo assim uma 
estrutura tridimensional.

O procedimento cirúrgico 
mais utilizado na reconstrução do 
arcabouço cartilaginoso é com o 
uso de cartilagem costal autóloga. 
Outros métodos de reconstrução 
são com próteses de polietileno 
poroso ou próteses implantossu-
portados em situações específicas.

A construção precisa do ar-
cabouço cartilaginoso e a loca-
lização da orelha em relação à 
contralateral são pontos funda-
mentais para obtenção de um 
melhor resultado estético. Ape-
sar disso, mesmo em mãos com 
muitos anos de experiência em 
reconstrução da orelha, esta 
precisão pode não ser obtida 
por não ser possível reproduzir 
com fidelidade o arcabouço. 

A forma mais utilizada e ro-
tineira de construir o arcabouço 
é copiando a orelha normal com 
um filme transparente (bidimen-
sional), que é colocado sobre 
a orelha normal e os detalhes 
são traçados (Fig. 1). Após a 
remoção das cartilagens costais, 
normalmente 6a, 7a e 8a carti-
lagens, o filme é utilizado como 
guia para esculpir a forma da 
orelha contralateral. Utilizando 
este modelo bidimensional (2D), 
o cirurgião tem dificuldade em 
reproduzir todos os detalhes da 
orelha, uma vez que esta é uma 
estrutura tridimensional (3D). 
Embora útil, esse processoàs ve-
zes é impreciso e não oferece a 
forma verdadeira, os detalhes e 
visão tridimensional;o cirurgião 
tem que ficar comparando com 

a orelha normal, movimentando 
a cabeça, aumentando o tempo 
cirúrgico e risco de infecção. 

A fim de superar estas im-
perfeições do traçado 2D, a 
tecnologia 3D vem sendo em-
pregada. O grande aumento 
dos métodos de obtenção da 
imagem 3D (escâner 3D, foto-
grafia 3D, tomografia computa-
dorizada) e impressões 3D têm 
facilitado o emprego na cirurgia 
reconstrutora de orelha,ajudan-
do a obter a melhor forma.

A imagem da orelha do lado 
normal é obtida por um destes 
métodos de captura citados. As 
imagens são salvas em arqui-
vo tipo estereolitografia (STL), 
importadas para um programa 
que irá espelhar, modificar as 
imagens e salvar em formato 
STL. Com o auxílio de impresso-
ras 3D,as partes da orelha salvas 
em STL são impressas, esteriliza-
das e utilizadas para melhorar a 
precisão dos resultados, obtendo 
uma orelha de forma e tamanho 
semelhantes à orelha normal.
Além disso,o resultado pode ser 
mostrado para o paciente e mo-
dificado, se necessário.

MÉTODO

Para criar um molde cartilagi-
noso para um paciente com mi-
crotia unilateral, a imagem da 
face e orelhas são capturados, 
utilizando umamáquina foto-
gráfica 3D (Vectra, Canfield), 
conforme Fig. 2,ou tomografia 
computadorizada da face.

A desvantagem da tomo-
grafia é a radiação ao pacien-
te.A máquina fotográfica, por 
outro lado, tem custo elevado. 
As fotografias 3D da orelha nor-
mal podem ser salvas pelo pró-

prio programa da máquina, em 
arquivo digitalSTL. As imagens 
obtidas da tomografia computa-
dorizada são armazenadas em 
Dicom e renderizadas emSTL. 
Estas imagens em STL são im-
portadas para o programa Geo-
magic Studio (3D System) para 
modificação digital dos dados.

O arquivo digital(STL) da 
orelha normal, uma vez im-
portado para o programa Geo-
magic, realiza-se a limpeza e 
a remoção das áreas sem in-
teresse, isolando a orelha do 
crânio e estruturas adjacentes. 
O modelo digital da orelha do 
lado normal é espelhado para o 
lado contralateral, sendo as es-
truturas do modelo refinadas e 
realizado fechamento de furos, 
caso existentes.

Utilizando uma ferramen-
ta de extrusão, a orelha é es-
pessada para o lado interno e 
desta forma se comporta como 
um sólido.Com a ferramenta 
pincel, os componentes hélice, 
antélice, cimba e trago são re-
movidos digitalmente da orelha 
completa. Ahélice de forma cur-
va é esticada digitalmente para 
obter um segmento reto.

Após todas as modificações 
digitais no modelo espelhado 
da orelha, a orelha completa, 
hélice, antélice, cimba, trago, 
hélice esticada e os contornos 
2D, obtidos a partir de um 
plano criado por 3 pontos,são 
salvas em STL e enviada para a 
impressão (Fig.3). A impressão 
é em impressora Ultimaker, que 
utiliza filamentos.

O filamento utilizado é ácido 
polilático (PLA),material não tó-
xico. O processo também contou 
com uma impressora Formlab2, 
que usa resina para a impressão. 

Orelha e componentes em PLA 
são esterilizados em autoclave 
(121ºC por 1h, 30min secagem).

À medida que a orelha está 
sendo esculpida, os moldes 
são utilizados para observar 
tamanho e forma da orelha 
contralateral (Fig. 4).Os mode-
los determinam o tamanho das 
cartilagens a serem retirados 
da área do tórax.

DISCUSSÃO

Além de uma pele fina e bem 
irrigada, outro aspecto mui-
todesafiador na reconstrução 
dos pacientes com microtia é 
a obtenção de um arcabouço 
cartilaginoso 3D, tendo como 
referência um guia 2D. O mol-
de 2D espelhado não comtem-
pla alguns detalhes da orelha 
normal, como altura, profundi-
dade,largura e espessura. 

Desta forma, estes detalhes 
são estimadosno momento de es-
culpir a cartilagem. O modelo 3D 
é um objeto palpável, que permite 
ao cirurgião ter uma referência e 
utilizar no intraoperatório, durante 
a retirada da cartilagem da área 
costal e durante o processo de es-
culpir a cartilagem.

Também é possível obter 
um modelo 3D customizado 
da orelha específico e indivi-
dualizado para cada paciente 
e reconstruir a orelha o mais 
semelhante à orelha normal 
(Fig.5). Estes guias são muito 
promissores para a melhora 
dos resultados estéticos, porém 
se fazem necessários estudos 
comparativos, bem como estu-
dos de custo efetividade. 

O objetivo de utilizar um 
modelo 3D no intraoperatório é 
diminuir a imprecisão que comu-
mente ocorre durante a modela-
gem do arcabouço da orelha.

MAX DOMINGUES PEREIRA
Cirurgião plástico, 
orientador de residentes 
em cirurgia plástica e 
professor da Unifesp.

A reconstrução total da orelha
é um dos procedimentos  

mais desafiadores da cirurgia  
plástica reconstrutora
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Figura 2- Imagem digital da orelha
normal, usada para reconstruir a
orelha contralateral. Imagem 3D
obtida com câmera Vectra.

Figura 1- Modelo 2D posicionado sobre as
cartilagens costais a serem esculpidas

Figura 3- Modelo 3D obtidos em impressora de
resina. Modelos 3D da orelha, e componentes

(hélice, hélice esticada, antélice, cimba e trago).
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Figura 4 - Modelo 3D da orelha e,
no centro, o arcabouço cartilaginoso

esculpido a partir dos modelos 3D.

Figura 5 – A) orelha esquerda normal. B) microtia direita. C) Orelha direita reconstruída 

A B C
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uito tem se falado 
sobre a responsa-
bilização do cirur-
gião plástico acerca 
dos resultados de 

intervenções cirúrgicas, nota-
damente sob a recente celeu-
ma em torno da publicação 
de“antes e depois” por parte 
de alguns profissionais. 

Surge, então, a necessidade 
de analisarmos o entendimento 
atual dos tribunais brasileiros, 
indispensável para a adoção 
de estratégias para prevenir 

litígios e, num pior cenário, 
reduzir condenações para pata-
mares condizentes com a reali-
dade do caso.

Preambularmente, é ne-
cessário definirmos que a 
atuação do cirurgião plástico 
pode ser entendida pela legis-
lação civil brasileira de duas 
formas: obrigação de meio e 
obrigação de resultado.

Na obrigação de meio, o 
médico se compromete, com 
diligência e perícia, a adotar 
todas as técnicas preconiza-

das para a melhor prestação 
dos cuidados médicos – aqui 
é perfeitamente cabível a 
análise sob a luz da medicina 
baseada em evidências. Nesse 
contexto, a prestação dos ser-
viços médicos não se obriga 
a entregar um resultado ao 
paciente, como a cura da pa-
tologia, mas a fazer o máximo 
para que isso ocorra.

Já a obrigação de resulta-
do ou fim tem sua explicação 
no próprio nome: o médico se 
obriga a empregar as técnicas 

preconizadas para atingir o 
resultado esperado pelo pa-
ciente; em outras palavras, se 
obriga a entregar o resultado. 
Firma-se uma expectativa ao 
paciente de um resultado espe-
cífico e pré-estabelecido.

Em regra geral, o atuar mé-
dico é tido na literatura (dou-
trina) e nos tribunais (jurispru-
dência) como uma obrigação 
de meio, muito sob o pálio de 
que a ciência da saúde não é 
exata e, apesar de dispensados 
os melhores cuidados, o desfe-

Considerações sobre o posicionamento 
atual dos tribunais brasileiros

M

OBRIGAÇÃO DE MEIO 
OU DE RESULTADO
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cho nem sempre é o esperado. 
Outrossim, os resultados de um 
tratamento médico dependem, 
invariavelmente, da reação do 
organismo do paciente e, even-
tualmente, dos cuidados que 
dele se exige em sua residência 
(repouso, medicamentos, cui-
dados com curativos e higiene, 
dentre muitos outros). 

No âmbito das intervenções 
estéticas, resta já consolidada a 
firme convicção emanada por 
parte Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica e pelo CFM de 
que a obrigação do cirurgião 
plástico é de meio. 

Nessa conjuntura, a Re-
solução n° 1.621/20111 do 
Conselho destaca que a espe-
cialidade é reconhecida como 
única e indivisível, devendo 
ser exercida por profissionais 
qualificados e com a adoção 
de técnicas reconhecidas 
cientificamente. E, em seus 
artigos 3° e 4°, categoriza 
que o atuar do cirurgião plás-
tico “constitui obrigação de 
meio e não de fim ou resulta-
do”, ressaltando que é obsta-
da a promessa de resultados 
e é dever do médico informar 
ao paciente os benefícios e 
riscos do procedimento (o que 
se coaduna com as normas do 
Código de Ética Médica).

Por seu turno, o entendi-
mento que prevalece atualmen-
te, tanto na doutrina quanto na 
jurisprudência predominante 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), é o de que o cirurgião 

1 Disponível em: <https://sistemas.cfm.org.br/nor-

mas/visualizar/resolucoes/BR/2001/1621>. Acesso 

em 26 nov 2019.

plástico detém uma obrigação 
de fim, ou seja, que se compro-
mete a entregar ao paciente o 
resultado esperado (a melhora 
estética / efeito embelezador 
prometido), mormente nos pro-
cedimentos cirúrgicos de cará-
ter estético.

Não atingido o resultado 
esperado com a intervenção 
estética, considera-se des-
cumprida a obrigação. Diante 
do descumprimento, o pa-
ciente poderá se socorrer dos 
meios judiciais para buscar 
a responsabilização civil do 
cirurgião plástico, para que 
este seja compelido a reparar 
o prejuízo (moral e/ou patri-
monial e/ou estético).

Ademais, a responsabilida-
de civil, se dará de forma obje-
tiva ou subjetiva. 

Muito resumidamente, na 
modalidade subjetiva exige-se 
que a parte lesada (o paciente, 
no caso) demonstre que o mé-
dico agiu com culpa (imprudên-
cia, imperícia e negligência), e 
que isso lhe prejudicou (com 
a não obtenção do resultado 
estético prometido, houve um 
dano). Na responsabilidade 
objetiva, o paciente somente 
tem que demonstrar que teve 
um prejuízo relacionado ao ato 
médico – não precisa compro-
var a má prática.

Nesse contexto, o STJ tem 
mantido o entendimento que a 
responsabilização civil do cirur-
gião plástico é subjetiva, contu-
do, em decorrência da natureza 
de sua obrigação (de resulta-
do),sua culpa será presumida, 
ou seja, caberá ao médico com-

provar que o insucesso na in-
tervenção ocorreu por questões 
alheias à sua vontade e apesar 
da correta adoção das técni-
cas preconizadas na literatura 
(ocorre aqui a inversão do ônus 
da prova).Deve provar, portan-
to, que agiu com a diligência 
esperada e adotou as técnicas 
preconizadas na literatura e 
boa prática médica, ou seja, 
que não agiu de forma negli-
gente, imperita e imprudente.

Esse entendimento é ba-

lizado nas leis protetivas do 
consumo, mormente por ser o 
paciente vulnerável na relação, 
tendo em vista não ter conheci-
mento técnico na área da medi-
cina, notadamente das técnicas 
cirúrgicas. Consequentemente, 
o médico detém mais condi-
ções de produzir as provas para 
comprovar o seu escorreito agir.

Aqui, é importante ressal-
tar a imprescindibilidade da 
prova pericial nesses casos. Um 
perito médico de confiança do 

O entendimento que prevalece 
atualmente é o de que o cirurgião 

plástico detém uma obrigação de fim 
- que se compromete a entregar ao 

paciente o resultado esperado
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juiz analisará os fatos relata-
dos pelas partes e o prontuário 
médico pré e pós intervenção, 
realizará o exame físico do pa-

ciente e concluirá sua análise 
apontando ao juiz se o médico 
adotou todas as condutas pre-
conizadas na literatura médica 

e, por fim, se houve ou não má 
prática médica.

Ademais, discorrerá se os 
resultados inexitosos advieram 
de intercorrências imprevisí-
veis, descuido do paciente no 
pós-operatório ou condições 
fisiológicas que influenciaram 
em seu resultado final (como a 
ocorrência de queloides e cica-
trizes hipertróficas).

Nesses termos, resta pa-
tente que essencial se faz a 
indicação por parte da defesa 
do profissional, demandado de 
um assistente técnico especia-
lizado (cirurgião plástico) para, 
se o caso, contrapor algumas 
considerações equivocadas ou 
desproporcionais do perito ju-
dicial, especialmente quanto à 
valoração dos danos estéticos.

Além da adoção diligen-
te das técnicas preconizadas, 
os tribunais pátrios expõem 
o entendimento de que o ci-
rurgião plástico deve cumprir 
com plenitude o dever de in-
formar o paciente acerca das 
técnicas, complicações previs-
tas e os cuidados necessários 
no pós-operatório – dever de 
informar que decorre das nor-
mas deontológicas médicas, 
da legislação consumerista 
e da mencionada Resolução 
1.621/2011 do CFM. 

Aqui entra o conhecido 
termo de consentimento livre 
e informado, tão importante 
como prova nas ações judiciais 
quanto o prontuário médico.

É certo que não há um 
modelo de termo de consen-
timento para todas as inter-
venções em cirurgia plástica e 
as complicações inerentes va-

riam de acordo com o estado 
e antecedentes mórbidos de 
cada paciente. 

Por isso, é de se ter em 
mente que o termo de consen-
timento livre e informado é so-
mente a formalização do quan-
to conversado e esclarecido ao 
paciente durante a consulta e 
que deve abranger, o quanto 
possível, as complicações pre-
vistas em literatura (riscos) e os 
cuidados que o próprio pacien-
te deve ter no pós-operatório.

Sobre o termo, o Superior 
Tribunal de Justiça mantém o 
entendimento de que não se 
considera válido aquele com 
conteúdo genérico e padro-
nizado a todas as situações. 
Nessa hipótese, é tido como 
não cumprido o dever de in-
formação.

Destacamos, por fim, o 
entendimento jurisprudencial 
de que o cirurgião plástico 
não pode ser responsabili-
zado automaticamente por 
eventual erro do médico 
anestesiologista, que acarrete 
danos ao paciente.

Estes são, em brevíssimas 
considerações, os entendimen-
tos atuais dos tribunais pá-
trios sobre a responsabilidade 
civil do cirurgião plástico nas 
intervenções estéticas, que 
merecem ser sopesadas para 
a prevenção de demandas judi-
ciais ou, numa outra hipótese, 
a condução mais favorável da 
defesa do profissional.

RODRIGO COSTA ALOE
Cirurgião plástico, advoga-
do e conselheiro correge-
dor do Cremesp

REFERÊNCIAS: STJ, REsp 1.540.580/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/08/2018;  STJ, AgRg no REsp 1.468.756/DF, rel. Min. 
Moura Ribeiro, julgado em 19/05/2016;  STJ, REsp 1.395.254/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, publicado em 29/11/2013;  STJ, Informa-
tivo 491 (REsp 985.888/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 16/02/2012);  STJ, Informativo 483 (EREsp 605.435/RJ, rel. para 
acórdão Min. Raul Araújo Filho, julgado em 14/09/2011);  STJ, Informativo 443 (REsp 1.180.815/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado 
em 19/08/2010);  TJSP, Apelação 1010249-91.2017.8.26.0003, rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, julgado em 13/11/2019;  TJSP, Apelação 
1007651-83.2014.8.26.0161, rel. Des. Rui Cascaldi, julgado em 01/10/2019;  TJMG, Apelação Cível 6912260-29.2007.8.13.0024, rel. Des. 
Evandro Lopes da Costa Teixeira, julgado em 11/07/2019;  TJMG, Apelação Cível 0029966-65.2010.8.13.0019, rel. Des. Sandra Fonseca, 
julgado em 11/06/2019;  TJSC, Apelação Cível 0804958-30.2013.8.24.0023, rel. Des. Osmar Nunes Júnior, julgado em 07/11/2019;  TJSC, 
Apelação Cível 0000708-06.2011.8.24.0007, rel. Des, Rubens Schulz, julgado em 27/07/2017.
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o médico cirurgião, 
espera-se que ele 
seja capaz não so-
mente de prevenir 
como também res-

taurar as condições mais drásti-
cas de saúde. Afinal, nada mais 
justo, tal o progresso científico 
alcançado pela medicina e seus 
inegáveis benefícios trazidos à 
qualidade de vida do homem.

Nesse sentido, embora o 
alvo médico seja a excelência 
nos resultados, há que se pon-
derar acasos e imprevisibilida-
des. Elas podem decorrer de rea-
ções fisiológicas inesperadas, de 

erros, algumas vezes primários, 
de complicações no curso dos 
procedimentos, além de outros 
eventos indesejáveis, mas que 
se afiguram na rotina médica.

É ainda pior quando essas 
ocorrências ensejam batalhas, 
geralmente desfavoráveis e, na 
maioria das vezes, somente fin-
dadas com decisão do poder ju-
diciário e/ou procedimento ético 
disciplinar, o que desestimula 
profundamente o profissional 
no exercício de sua atividade. 

No livro “Responsabilidade 
Civil do Médico Cirurgião”, bus-
cou-se investigar com profun-

didade essas ocorrências, tanto 
do ponto de vista da ética mé-
dica quanto do direito, em uma 
tentativa de oferecer orientação 
segura ao profissional médico e 
alertá-lo quanto às consequên-
cias jurídicas e éticas, a fim de 
que este desenvolva seu mister 
com a tranquilidade necessária, 
tanto a si próprio quanto ao pa-
ciente sob seus cuidados. 

Nota-se o crescimento de 
demandas judiciais, propos-
tas por pacientes em face dos 
cirurgiões plásticos, visando 
indenização civil por danos 
causados em consequência de 

condutas negligentes, imperi-
tas e imprudentes. Somem-se 
ainda aquelas que beiram ao 
absurdo, decorrentes de frusta-
ção e insatisfação, mesmo que 
ausente a culpa médica, já que 
dependentes única e exclusiva-
mente das reações fisiológicas 
do indivíduo, obstando o alcan-
ce do resultado desejado.

Para o aumento de tais de-
mandas há que se considerar os 
avanços científicos e tecnológi-
cos e adicioná-los a uma nova 
forma de encarar a figura dos 
médicos na sociedade atual.

O avanço científico e tecno-

A RESPONSABILIDADE CIVIL
DO CIRURGIÃO PLÁSTICO

A imprevisibilidade 
à luz do direito civil

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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lógico contribuiu muito para o 
tratamento e restabelecimento 
de doenças que até pouco eram 
tidas como incuráveis. Entretan-
to, com os benefícios, vieram 
também os riscos. Cirurgias de-
licadas tornaram-se possíveis, 
mas os riscos decorrentes au-
mentaram sobremodo.

Impõe-se considerar o papel 
da mídia. Esta, por um lado, favo-
rece o paciente pondo-o a par de 
avanços e novas possibilidades 
de vida mais saudável. Mas, por 
outro, influencia-o desfavoravel-
mente com informações impreci-
sas acerca de enfermidades que 
o afetam. Nesse sentido, cabe ao 
médico devidamente prepara-

do o papel de explicar, desfazer 
equívocos, orientar com sensibi-
lidade e paciência, qual o melhor 
procedimento.

Diga-se que a descarada 
manipulação, distorção da in-
formação pelos veículos da 
mídia, leva a população menos 
instruída e sem opinião crítica 
construída, a se conduzir pelo 
“canto mavioso da sereia”, 
distorcendo fatos ou trans-
formando um acontecimento 
decorrente de caso fortuito em 
erro profissional crasso. 

Deve-se incentivar a ado-
ção de políticas educativas no 
sentido de desarmar as pessoas 
do preconceito de que todo re-

sultado atípico e indesejado no 
exercício da medicina é de res-
ponsabilidade do médico. Algu-
mas vezes, ele também é vítima 
e, por isso, impõe-se centrar 
nossa compreensão na monta-
gem de um desenho epidemio-
lógico do mau resultado, com 
o fim de apontar não apenas 
seu diagnóstico, mas também 
fomentar a promoção de uma 
política de condutas, meios e 
mecanismos eficazes na corre-
ção desses desvios.

As limitações da ciência mé-
dica, decorrentes da condição hu-
mana de seus profissionais e de 
infinita variabilidade de seu obje-
to (o organismo humano), tornam 

delicada a operação de diagnós-
tico, o qual nem sempre pode ser 
feito com a precisão idealizada. 
Por isso, o erro de diagnóstico 
não se traduz, necessariamente, 
em imperícia, salvo se houver erro 
grosseiro e injustificável, que se 
distancie do padrão de conduta 
de um médico de razoável pru-
dência e habilidade.

A avaliação do resultado a 
alcançar em cirurgia plástica es-
tética é extremamente subjetiva, 
variando segundo a vaidade de 
cada paciente e, na espécie, nada 
objetivamente respalda qualquer 
conclusão no sentido de não 
obtenção de resultados legitima-
mente esperados e tecnicamente 
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viáveis. É impossível se atrelar o 
sucesso do médico na totalida-
de de seus procedimentos, visto 
a heredo constituição de cada 
organismo reagir de maneira 
particular e não prognosticável. 
A imprevisibilidade de resultados 
é causa de exclusão de responsa-
bilidade do médico, daí porque a 
necessidade de evolução doutri-
nária e entendimentos jurispru-
denciais, no sentido de extirpar a 
obrigação de resultado do orde-

namento jurídico.
Deve-se ter em mente que 

é impossível ao médico cirurgião 
obter sucesso em todos os trata-
mentos que desenvolva. Isso por-
que, mesmo diante de quadros 
patológicos idênticos, o organis-
mo humano se revela distinto, ou 
seja, ainda que um mesmo trata-
mento seja empregado a pessoas 
que apresentem os mesmos sinto-
mas, isso não é garantia de que 
ambas responderão de maneira 

satisfatória ou positiva – e isso, 
não raro, é difícil de ser compreen-
dido pelo paciente que restou 
prejudicado, razão pela qual o nú-
mero de demandas indenizatórias 
contra os médicos cresce a cada 
ano de forma espantosa.

Umas das principais preo-
cupações da nossa obra foi 
demonstrar a existência da 
imprevisibilidade de resultado 
mesmo observando-se os pro-
tocolos, e destacar que a im-

previsibilidade enseja exclusão 
de responsabilidade do médico, 
em virtude da ausência do nexo 
de causalidade, que não atin-
giu o resultado esperado, por 
reações fisiológicas imprevisí-
veis do organismo do paciente. 
O médico, nestes casos, torna-
se vulnerável, por assim dizer, 
vítima de determinada situação 
que só a própria realidade, em 
seu curso natural e surpreen-
dente, é capaz de criar.

VALDIR DE CARVALHO CAMPOS
Advogado Consultor. Professor e Palestrante. Graduado em Direito. Mestre em Pesquisa e Desenvolvimento (Biotecnologia Médica), pela 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Faculdade de Medicina da Botucatu – UNESP, 2018 e Mestre pela Instituição 
Toledo de Ensino – Sistema Constitucional de Garantias de Direitos, 2018. Autor do livro: Responsabilidade Civil do Médico Cirurgião – 
A imprevisibilidade à Luz do Direito Civil. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2019.
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discussão sobre o 
uso de imagens de 
antes e depois para 
a divulgação de 
resultados de cirur-

gias para o público leigo virou 
centro de atenção nos debates 
sobre propaganda médica, 
ampliado pela decisão jurí-
dica liminar, posteriormente 
revogada, que autorizava um 
membro da Sociedade a utili-
zar desse expediente. 

Embora as discussões fi-
quem normalmente no campo 
da ética e das leis, e pareça que 
é apenas uma diferença de opi-
nião entre legalistas e progres-
sistas, pouco se fala sobre as 
reais motivações que levaram 
os Conselhos de Medicina a 
adotarem essa postura de não 
permitir tal expediente. 

PRODUTO X SERVIÇO 

Diferenciar um produto de um 
serviço parece fácil, mas com 
frequência os dois são tratados 
como a mesma coisa. E um dos 
motivos para tratá-los como si-
milar está no Marketing. 

Embora a economia de um 
país desenvolvido como os Es-
tados Unidos seja fortemente 
baseada em serviços, quando 
procuramos o gasto com pro-
paganda e publicidade, nota-
mos que é mais comum investir 
em propaganda de produtos 
do que em propaganda de ser-
viços. E por que isso acontece? 
Porque é muito mais fácil fazer 
propaganda de produtos do 
que de serviços!

Um produto é tangível, ou 
seja, pode ser descrito com os 
cinco sentidos: olfato, gusta-
ção, tato, visão, audição. Opos-
tamente, um serviço é intangí-
vel, ou seja, não tem cara, não 
tem gosto, não tem cheiro... 

Como você faz um pôster, 
um comercial, um post, uma 
live de alguma coisa intangí-
vel? Como passar a sensação 
da qualidade de atendimento 

Antes e 
depois: 
qual o 
problema? 

A
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em uma imagem, uma frase, 
um vídeo curto? 

Imagine que você quer 
vender um carro esportivo. 
Você pode colocar uma foto 
dele, mostrando a cor da pin-
tura, o belo desenho de sua 
carroceria. Pode optar por 
gravar um áudio do motor 
roncando com seus oito ci-
lindros em “V”. Mais além, 
é parte do desenvolvimento 
dos carros de luxo a criação 
de um aroma específico para 
o veículo novo. Tudo isso 

cabe muito bem nas mídias 
físicas e virtuais -- é fácil, é 
previsível, é certo. 

Agora, como você passa 
a ideia de que você oferece 
atenção, cuidado, conheci-
mento, capacidade técnica, to-
das as boas qualidades de um 
cirurgião plástico, nesse mes-
mo formato de mídias físicas 
ou virtuais? 

É difícil fazer propaganda 
de serviços. Por isso, a solu-
ção mais simples, embora 
simplória, é “produtificar” o 

Como passar a ideia 
de que você oferece 
atenção, cuidado, 

conhecimento, 
capacidade técnica, 

todas as boas 
qualidades de um 

cirurgião plástico, no 
formato de mídias 
físicas ou virtuais?
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PARA ONDE VAMOS? 

Apesar de acreditar que um ma-
nual de ética como o atual, que 
busca oferecer um padrão ético 
elevado, e que funciona mais 
como um norteador de condu-
tas do que como um retrato do 
pensamento vigente, tem a sua 
beleza e tem as suas indicações, 
não acredito que vivemos um mo-
mento em que as pessoas buscam 
perenidade e transcendência. 

Acho que, pelo contrário, es-
tamos em um momento em que 
a pressão de resultados e enri-
quecimento é grande, a concor-
rência é acirrada e os ânimos são 
extrativistas, não preservadores.

Temos muitos cirurgiões plás-
ticos nos mercados principais, 
com alta concentração, e muitos 
profissionais de marketing pre-
cisando também desse nicho. A 
tendência é a simplificação em 
busca de resultados rápidos.

O espírito do nosso tempo 
caminha para o uso de antes 
e depois e para o aumento da 
guerra comercial, com as ar-
mas que estiverem disponíveis. 
A máquina do progresso não 
para. E ao girar, gera empregos. 
Teremos mais plásticos, mais 
marqueteiros, mais advogados, 
mais mercado para todos. 

E cada um poderá decidir 
qual o caminho que quer seguir.

GUSTAVO STOCCHERO
Cirurgião plástico e editor 
da Plástica Paulista

É difícil fazer 
propaganda de 

serviços. Por isso, a 
solução mais simples, 

embora simplória, 
é “produtificar” 
o serviço, tentar 
transformar algo 

intangível em tangível

MARKETINGREVISTA PLÁSTICA PAULISTA

serviço, tentar transformar 
algo intangível em tangível. É 
a simplificação de um proble-
ma que alguns profissionais 
(ou quem cuide do marketing) 
fazem para que fique mais fá-
cil o serviço deles. 

Usar fotos de antes e de-
pois é apenas uma tentativa 
de tangibilizar a qualidade de 
um serviço, transformar em 
algo palpável, visível, facilmen-
te compreendido. Mas o nosso 
código de ética sempre se ate-
ve a esses detalhes, evitando 

que a medicina virasse produ-
to. O código de ética cobre a 
área da tangibilização, a área 
da promessa de resultado e a 
concorrência por preços. 

A discussão sobre antes e 
depois não é apenas sobre pro-
messa de resultado. É maior do 
que isso. É uma discussão sobre 
a transformação da medicina 
em produto, com o forte intuito 
de que ela fique mais fácil de 
ser vendida pela propaganda 
como ela é, sem que se exija 
uma dificuldade muito grande 

do setor de marketing. 
Antes e depois funciona 

como estratégia de propagan-
da? SIM. Tangibilizar o serviço 
sempre ajuda a vender. 

Antes e depois ajuda a me-
dicina a criar um entendimento 
de qualidade e dedicação como 
pilares da prestação adequada 
do seu serviço? NÃO. 

Simplificar a dedicação em 
um resultado palpável diminui 
as infinitas variáveis que foram 
contornadas para se chegar na-
quele resultado. 

SHUTTERSTOCK
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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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Residentes em ci-
rurgia plástica estão 
sendo acometidos 
pela Síndrome de 
Burnout, doença 

ocupacional com desenvolvi-
mento lento e progressivo, que 
se caracteriza pelo estresse 
crônico no ambiente de traba-
lho. Um estudo realizado pelo 
Programa de Pós-Graduação 
em Cirurgia Translacional, da 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), revela que 
68,5% dos residentes investi-
gados apresentavam sintomas 
de Burnout.

Foram investigados três 
aspectos da síndrome: a 
exaustão emocional, a rea-
lização pessoal e a desper-
sonalização (indiferença ou 
insensibilidade às situações 
vivenciadas pelo paciente). 

Na amostra de 130 resi-
dentes, selecionados a partir 

de programas credenciados 
pela Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica e pelo Minis-
tério da Educação, o montante 
de 89 apresentou pontuação 
preditiva à doença. Os fato-
res associados incluíam falta 
de tempo ao lazer (p=0,028), 
realização de plantões notur-
nos (p=0,042), exercer ou-
tras atividades remuneradas 
além da residência médica 
(p=0,009), dificuldade em 
conciliar vida pessoal e pro-
fissional (p<0,001) e dificul-
dade de relacionamento com 
pessoas do convívio social e 
familiar (p=0,035). 

O trabalho ressalta que a 
Síndrome de Burnout tem se 
destacado em virtude das re-
centes transformações ocorri-
das no ambiente de trabalho. 
“Há inúmeras situações es-
tressantes, como a necessidade 
de adaptação às novas tecno-

logias, os recursos escassos 
e uma concorrência cada vez 
mais acirrada. Além disso, o 
aumento do risco de desem-
prego e a piora da situação 
econômica são fatores que têm 
ocasionado um novo perfil de 
adoecimento dos trabalhado-
res”, afirma o estudo. 

Também são pontuadas as 
condições que afetam a classe 
médica, como “grande esforço 
físico, mental e relacional, em 
razão dos inúmeros fatores es-
tressores, como: sobrecarga de 
trabalho, escassez de tempo, 
privação de sono, receio de co-
meter erros, exigência de atua-
lização constante e, sobretudo, 
por lidar frequentemente com 
a dor, o sofrimento e a morte.”

Acerca da residência, o 
estudo enfatiza que se trata 
de um momento de formação 
altamente estressante, “com 
grandes responsabilidades e 

longas jornadas de trabalho, 
além do residente ter pou-
co controle sobre o trabalho 
executado.” Especificamente 
sobre a residência em cirurgia 
plástica, o trabalho aponta o 
fato de o programa ser “mui-
to procurado e exigente”, em 
que os residentes são subme-
tidos “a estresse e competição 
constante para demonstrar a 
sua competência.”

Para realizar o estudo, o 
pesquisador realizou uma pes-
quisa online entre novembro 
de 2017 e fevereiro de 2018, 
com um instrumento validado, 
o Maslach Burnout Inventory. 
A pesquisa é de autoria de 
Edson Luiz de Lima, intitulada 
“Prevalência da Síndrome de 
Burnout em residentes de ci-
rurgia plástica no Brasil”, sob 
orientação da Profa. Dra. Lydia 
Masako Ferreira, patrona da 
Regional São Paulo. 

ESTUDO REVELA ALTA PREVALÊNCIA
DE BURNOUT EM RESIDENTES DE
CIRURGIA PLÁSTICA NO BRASIL

A

SHUTTERSTOCK
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A sede da Regional São Paulo ganhou 
um espaço dedicado a seus patronos, o 
Dr. Ricardo Baroudi (in memoriam) e a 
Dra. Lydia Masako Ferreira. A inaugura-
ção aconteceu no dia 29 de novembro, 
com presença da diretoria da entidade 
no biênio 2018/2019 – o presidente 
Elvio Bueno Garcia, o secretário e presi-

dente eleito Felipe Coutinho e o tesou-
reiro Eugênio Cação. 

Bea Baroudi, esposa do Dr. Baroudi, 
esteve no encontro e se emocionou ao 
ver a foto do cirurgião plástico eternizado 
como patrono. A Dra. Lydia Masako, por 
sua vez, agradeceu a homenagem rece-
bida e declarou: “Ser patronesse é muito 

mais do que uma homenagem, mais do 
que uma insígnia, é uma responsabilida-
de. Sou cirurgiã plástica de formação e 
professora por paixão. Acredito que essas 
duas atuações contribuíram para esse 
reconhecimento, mas muito mais pela 
grandiosidade dos membros da diretoria 
da Regional São Paulo.”

HOMENAGEM AOS PATRONOS DA REGIONAL SÃO PAULO

Diretoria da Regional São Paulo recebe a Dra. Lydia Masako
Ferreira e a Dona Bea Baroudi, esposa do Dr. Ricardo Baroudi

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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DR. JOSÉ OCTÁVIO GONÇALVES DE FREITAS

“Posso melhorar a minha 
especialidade se trabalhar 
por ela e com ela”

Equipe com Dr. Aymar, em 2010
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Me senti muito honrado em 
ter sido escolhido para esta 
pequena contribuição à Re-
vista Plástica Paulista. 

Sou o primeiro de três fi-
lhos, nascido em 05 de abril 
de 1959, sendo a minha mãe 
Yara (hoje com 84 anos), dona 
de casa dedicada aos filhos e 
família por toda a sua vida, 
nos ensinando alegria, digni-
dade e honestidade; meu pai 
Octavio (hoje com 86 anos), 
médico, cirurgião plástico 
“das antigas” (fez cirurgia 
plástica, anestesia e gineco-
logia até 1959), formado na 
EPM (turma de 57), e dedica-
se à cirurgia plástica até hoje. 
Apesar de ter parado de ope-
rar com 84 anos, ele ainda vai 
diariamente ao consultório 
atender os seus pacientes de 
cosmiatria e pequenas lesões 
cutâneas. Com ele, eu aprendi 
a operar, a ser médico, a ser 
um especialista, a ser ético e, 
principalmente, a amar esta 
especialidade.

Formei-me no colegial em 
1977 e posteriormente ingres-
sei na Faculdade de Medicina 
de Mogi das Cruzes (SP), em 
1980. Fui monitor de micro-

biologia na FMUMC e, junto 
de meu primeiro orientador 
científico, o Prof. Cid Viei-
ra Franco de Godoy, estagie 
também no LIM-57 da FMUSP 
por três anos, onde me apai-
xonei pela microbiologia. Fiz 
vários trabalhos, sendo um 
premiado (Colonização bacte-
riana na episiotomia) e ajudei 
a desenvolver (sensibilizando 
gansos) a vacina da hepatite. 

Por quatro anos, fui esta-
giário no Instituto Butantan, 
onde fiz trabalhos sobre toxi-
cologia animal e publiquei um 
capítulo sobre “Tratamento de 
picadas de animais peçonhen-
tos de interesse brasileiro”. 
Depois, fui à Argentina pelo 
Instituto Butantan, onde fiz in-
cursões na Patagônia coletan-
do “culebritas e sierpentes”, 
quando estava sob orientação 
do meu segundo orientador 
cientifico, o Prof. Carlos Griso-
lia - foi uma grande experiên-
cia de vida e humanitária.

Descobri amigos, publi-
quei artigos, observei sinto-
mas e sinais em toxicologia 
animal. Quase me tornei um 
toxicologista.

No sexto ano, percebi que 

deveria ser médico de con-
sultório. O laboratório “me 
chamava”, mas algo faltava. 
Me apaixonei pela otorrino-
laringologia e oftalmologia, 
porém o que chamo de “ins-
tinto natural de cirurgião” me 
puxou para a residência na 
Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo, onde estive por 
dois anos. Lá, fiz grandes ami-
zades, entre elas com o Prof. 
Alfredo Gragnani Filho, de 
quem sou admirador até hoje. 

A partir de lá, prestei con-
curso na Santa Casa de São 
Paulo, no Hospital Brigadeiro 
e no Hospital Ipiranga, sendo 
que este último foi a minha 
opção final, onde comecei 
a trabalhar em fevereiro de 
1988 e permaneço até hoje. 
Casei-me com a Deise (den-
tista) em 1986, e deste eter-
no, atual e duradouro amor 
surgiu Camila (médica) e Vic-
tor (engenheiro).

Na residência dos Servi-
ços Integrados de Cirurgia 
Plástica - Hospital Ipiranga, 
fundado em 1974, pelo Dr. 
Aymar Edison Sperli, meu 
terceiro orientador científi-
co, aprendi a minha profis-

Por quatro anos,  
fui estagiário  
no Instituto 

Butantan, onde 
fiz trabalhos sobre 
toxicologia animal

O que chamo  
de “instinto natural 

de cirurgião” me 
puxou para a 
residência na  
Santa Casa  

de Misericórdia  
de São Paulo

Dr. José Octávio, em mutirão nacional para reconstrução mamária

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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são e muito mais, pois tive 
uma afinidade imediata e 
mútua com Dr. Aymar. Por 
três anos, além de seu resi-
dente, aprendi a organizar 
o Serviço, planejar projetos 
e administrá-los, aprendi a 
fazer regimentos (tanto que 
redigi o primeiro regimento 
da Comissão de Especialista 
e Titular da SBCP, nos anos 
90), fui admitido e concursa-
do no Hospital Ipiranga, des-
de 1993, onde fui auxiliar de 
ensino, preceptor, coordena-
dor de serviço, chefe do Cen-
tro Cirúrgico, chefe de Servi-
ço, diretor do Departamento 
de Cirurgia e, desde 2015, 
regente do Serviço, após a 
aposentadoria definitiva do 
Dr. Aymar Sperli.

Por indicação do Dr. 
Aymar, na gestão do Prof. 
Cassio Raposo do Amaral 
como Presidente da Regional 

São Paulo, eu cuidei do Curso 
de Residentes, que era minis-
trado no Hospital Municipal e 
depois foi por mim transferido 
à sede da APM, onde perma-
neceu por muitos anos. 

Fiquei com esta incum-
bência por muito tempo, 
encontrando e conhecendo 
grandes amigos, como o Dr. 
Lybio Martire Jr., que também 
se dedicou muito a este curso. 
Por causa desta iniciação po-
lítica, fui do DEC da Regional 
São Paulo por muitos anos, 
Comissão de Especialista, Co-
missão de Titular e ajudei a 
fundar o capitulo de Mama da 
SBCP, entre outras atividades. 

Sempre estive nos basti-
dores da SBCP, trabalhando 
com o pensamento de que 
posso melhorar a minha espe-
cialidade se trabalhar por ela 
e com ela. Ocupei o cargo de 
Diretor Médico da Assembleia 

Legislativa do Estado de São 
Paulo, entre 1990 e 1996. Me 
especializei em peritagem mé-
dica e assuntos jurídicos em 
1995/96 , fundando inclusive 
uma Associação de Assuntos 
Jurídicos, na qual advogados, 
juristas, o Dr. Aymar, o Dr. 
Tarik, entre outros, atuavam 
junto, com cursos e aulas na 
Associação dos Magistrados 
de São Paulo. Bons tempos.

Enquanto isso, atuava em 
meu consultório, atendendo e 
operando os meus pacientes, 
quando em 2009 senti falta 
de algo. Sentia um vazio na 
alma, pois gostava de ensinar 
(fazia trabalhos científicos, 
dava aulas nos congressos da 
SBCP, ensinava no Serviço e 
etc.), mas ainda faltava algo.

Foi então que me aproximei 
daquela que hoje é a pessoa 
que mais prezo e admiro em 
minha vida profissional, aca-

Sempre estive 
nos bastidores da 
SBCP, trabalhando 
com o pensamento 

de que posso 
melhorar a minha 
especialidade se 
trabalhar por ela 

e com ela

Equipe dos SICPHI, inauguração
do novo ambulatório em 2011
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dêmica e pessoal: a Profa. Dra. 
Lydia Masako Ferreira, minha 
atual e eterna orientadora.

De 2009 a 2013, estive 
sob orientação dela em busca 
do título de Mestre em Ciên-
cias (Cirurgia Translacional), 
com a tese “Peptídeo relacio-
nado com gene de calcitonia 
e substância P em pele de ra-
tos após expansão cutânea” 
-- título acadêmico que trago 
com muito orgulho, pois mi-
nha mente foi aberta, meus 
valores foram ampliados e 
minha consciência científica 
foi burilada a tal forma de 
hoje ser um médico especia-
lista completamente diferen-
te daquele que se formou. A 
completa dedicação da Profa. 
Lydia à minha formação e 
“nova formatação” foram im-
pressionantes e inesquecíveis.

Em 2014 e 2015, fui te-
soureiro da SBCP-SP, sob 

a gestão do presidente Dr. 
Fernando Prado e secretário 
Felipe Coutinho. Em 2016 e 
2017, tive a honra de ser te-
soureiro da SBCP Nacional, 
sob a gestão do presidente 
Dr. Luciano Chaves e secretá-
rio Dr. Denis Calazans.

Em 2018 e 2019, fui coor-
denador do antigo PEC, hoje 
totalmente restruturado como 
PEECC (Programa de Ensino, 
Educação, Capacitação Con-
tinuada) da SBCP Nacional, 
trazendo a pontuação das au-
las nos eventos da Sociedade 
para a prova de Especialista 
(ajuda importante da Comis-
são na aprovação dessa ideia, 
sob anuência do seu Coorde-
nador na época, o Prof. Dr. 
Miguel Sabino Neto).

Hoje, como secretário elei-
to para o biênio 2020/2021, 
da SBCP-SP, tendo a honra 
de ter como presidente o Dr. 

Felipe Coutinho e o tesoureiro 
Dr. Flavio Mendes. Sinto que 
ainda tenho muito para fazer 
e ajudar com o meu trabalho 
e dedicação à nossa SBCP.

Ressalto que a “minha 
casa”, o Hospital Ipiranga, 
continua em meu coração, 
com a ajuda de Dr. Rinaldo 
Fischler (Chefe de Serviço), 
Dr. Silvio Ognibene (Coorde-
nador de Ensino), Dr. Carlos 
Ricther, Dr. Fernando Signori, 
Dr. Suk Woh Soh, Dr. Sidney 
M. Keira (Preceptores) e nos-
so auxiliar de Ensino, o Dr. 
Marcelo Buscariolli. Tendo 
meus residentes desde 1974, 
procuramos ensinar e prepa-
rar os médicos que chegam 
para o grande desafio que é 
ser cirurgião plástico.

Agradeço pela oportuni-
dade de contar um pouco de 
minha trajetória profissional 
e acadêmica.

De 2009 a 2013, 
estive sob orientação 
da Dra. Lydia Ferreira 
em busca do título 

de Mestre em 
Ciências (Cirurgia 

Translacional), com 
a tese “Peptídeo 
relacionado com 

gene de calcitonia 
e substância P em 
pele de ratos após 
expansão cutânea”

Equipe dos SICPHI sob regência do
Dr. Jose Octavio G. de Freitas (2013)



REVISTA PLÁSTICA PAULISTATEMA DA SEÇÃO

44

Os próximos eventos
da SBCP-SP

já estão marcados
JPc2020
Jornada Paulista de Cosmiatria
Data: 23 a 25 de Abril
Local: Pro Magno Eventos

JP2020
Jornada Paulista de Cirurgia Plástica
Data: 10 a 13 de Junho
Local: Grand Hyatt São Paulo

SBCP-SP
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
Regional São Paulo

Realização

Savethedate

www.sbcp-sp.org.br
(11) 3825-9685 ·  facebook.com/sbcpregionalsaopaulo ·  instagram.com/sbcp_sp

AgênciA de turismo oficiAl RESERVE SUA HOSPEDAGEM COM ANTECEDÊNCIA

TRANSlINE VIAGENS E TURISMO
(11) 3264-0073 · Whatsapp (11) 96381-0731 · reservas@transline.com.br


