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EDITORIAL

Os destaques da
Plástica Paulista
FOTOS: DIVULGAÇÃO

ão tempos difíceis. Enquanto o
mundo enfrenta a pandemia do
novo Coronavírus, o especialista em cirurgia plástica passa por
dilemas e desafios inéditos. Da
suspensão de cirurgias eletivas, que ameaça
a sobrevivência de inúmeras clínicas particulares, à reconfiguração de hospitais, que
se preparam para o auge do surto no país,
o cirurgião plástico está enfrentando uma
nova rotina, com elevado risco de contágio
e receio de expor a saúde de seus familiares.
Cada experiência é única, com dificuldades e perspectivas distintas. Por isso, a
Regional São Paulo elaborou um projeto de
entrevistas, no qual a diretoria da entidade
fala com cirurgiões plásticos das mais diversas áreas de atuação, no Brasil e no exterior. Os depoimentos revelam o cotidiano
em hospitais, as mudanças adotadas para
a sobrevivência de clínicas particulares, as
diferentes estratégias adotadas em outros
países e os receios de especialistas que acabaram infectados no exercício da profissão.
O próprio presidente da Regional São
Paulo, Felipe Coutinho, testou positivo para
Covid-19, muito provavelmente por conta
de um procedimento reconstrutivo, e en-
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frentou dias difíceis ao lado da família, que
também adoeceu. Todos, felizmente, evoluíram sem complicações e estão bem. O seu
depoimento, em primeira pessoa, faz parte
da matéria de capa desta edição.
Além disso, entrevistamos o Dirk Richter, presidente da ISAPS, que falou sobre os
momentos mais marcantes de sua trajetória
profissional e compartilhou a sua perspectiva sobre a formação do cirurgião plástico,
bem como o uso de novas tecnologias para
a realização de eventos científicos.
Sobre cirurgia estética, convidamos dois
renomados cirurgiões plásticos, Luiz Carlos
Ishida e Alan Landecker, para contrapor diferentes abordagens sobre a rinoplastia – a preservadora e a estruturada. Foram tratadas as
principais características de ambas, com vantagens e desvantagens, para que o cirurgião
plástico tenha um panorama do segmento.
Em artigo do editor Fabio Nahas para Segurança do Paciente, tratamos dos cuidados
com a lipoaspiração, um dos procedimentos
estéticos mais realizados no Brasil e no mundo.
O especialista aponta as principais causas de
óbitos, os fatores de risco, as diferentes técnicas
e a atenção aos detalhes do procedimento.
Em Meu Olhar Clínico, a Plástica Paulista
3

traz o depoimento de um dos pioneiros em
microcirurgia no Brasil, o cirurgião plástico
Julio Morais. No texto escrito em primeira
pessoa, ela conta a sua trajetória profissional, revela como surgiu o interesse pela microcirurgia e fala sobre as suas perspectivas
a respeito da formação nas especialidades.
Por fim, essa edição apresenta uma
nova coluna, a Passatempo. Para mostrar
que nem só de atendimentos e salas de
operações vive um cirurgião plástico, a coluna revela interesses diversos dos especialistas. Nessa primeira edição, entrevistamos
a cirurgiã plástica Ana Elisa Boscarioli, a
primeira mulher brasileira a chegar ao cume
do Monte Everest. Ela conta como surgiu
a paixão pelo alpinismo, bem como foi o
preparo para esse desafio e para escalar os
picos mais altos de todos os continentes
Boa leitura!
DR. FABIO XERFAN NAHAS

Editor
DR. RODOLFO LOBATO

Coeditor
DR. RAFAEL DENADAI

Coeditor
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O conteúdo dos
artigos aqui
publicados é de inteira
responsabilidade
de seus autores,
não expressando,
necessariamente, o
pensamento da diretoria
ou do corpo editorial.
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A Regional São Paulo
frente à Covid-19
FOTOS: DIVULGAÇÃO

pandemia do novo
Coronavírus talvez
esteja sendo um dos
maiores
desafios
mundiais dos últimos tempos. Sem vacina, nem
tratamento eficaz, com índice
de mortalidade expressivo em
determinadas populações e capacidade elevada de contágio,
o vírus surpreendeu a todos e
criou cenários inimagináveis.
Comércio fechado, eventos suspensos, turismo praticamente
inexistente e inúmeros países
em lockdown, com as pessoas
proibidas de saírem às ruas.
No Brasil, o surto demorou
mais para chegar. Até houve esperança de que, talvez, ele pudesse ser controlado antes de
vivermos as mesmas situações
de outros países. Mas não foi o
que aconteceu.
Diante da situação, a Regional São Paulo postergou
para 2021 dois de seus principais eventos -- a Jornada
Paulista de Cosmiatria (JPc) e

A

-tarefa para manter o cirurgião
plástico informado, da melhor
maneira possível, nessa fase turbulenta. Com boletins periódicos
e conteúdos multimídia para o
site e as redes sociais da Regional São Paulo, estamos acompanhando os desdobramentos da
pandemia no País e oferecendo
suporte ao especialista.
Das atividades hospitalares
aos desafios financeiros para
quem trabalha em clínicas e
consultórios particulares, buscamos consultores jurídicos,
contábeis e demais especialistas para orientar e auxiliar.
Também entrevistamos diversos cirurgiões plásticos para
que fosse compartilhada a experiência de trabalhar na linha
de frente contra o Covid-19,
nos hospitais de referência.
Mostramos o lado pessoal
desse momento, com profissionais que acabaram contaminados e superaram a doença.
Abordamos questões ligadas
ao isolamento social e compar-

a Jornada Paulista de Cirurgia
Plástica (JP), sendo esse último
um dos mais importantes encontros científicos da especialidade na América Latina. Foi
uma decisão difícil, mas necessária e inevitável. Dias depois,
companhias aéreas começaram
a anunciar o cancelamento de
voos e eventos de qualquer
natureza foram suspensos no
País, para evitar aglomerações.
Adotamos também outras
medidas para redução de custos
e pela segurança de nossa equipe. Suspendemos as atividades
em nossa sede e demos férias
coletivas aos funcionários. A diretoria passou então a trabalhar
remotamente, assim como fez
grande parte do país, e renegociamos contratos, nos reunimos
virtualmente com parceiros e
fornecedores, em busca das melhores soluções para o momento
de crise e para a futura retomada das atividades.
Em paralelo, começamos a
montar uma verdadeira força7

tilhamos iniciativas de colegas
que estiveram empenhados
em, além de cumprir os deveres profissionais, dar o suporte
emocional aos familiares mais
vulneráveis. Todos esses conteúdos estão em nosso portal e
em nossas redes sociais.
Pela imprevisibilidade dos
fatos e pela rapidez com que mudam, talvez o cenário brasileiro
já esteja bem diferente quando
esse artigo for publicado. Mas
seja como for, estejam certos de
que a Regional São Paulo estará
sempre empenhada em dar suporte ao especialista. Torcemos
pelo melhor e trabalhamos muito
pelo cirurgião plástico.
DIRETORIA DA
REGIONAL SÃO PAULO

Felipe Lehmann
Coutinho, Presidente
Dr. José Octavio
Gonçalves de Freitas,
Secretário
Dr. Flávio Henrique
Mendes, Tesoureiro

MATÉRIA DE CAPA
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PRESIDENTE DA ISAPS, DIRK RICHTER FALA SOBRE
A TRAJETÓRIA PROFISSIONAL E OS DESAFIOS DA
FORMAÇÃO EM CIRURGIA PLÁSTICA
residente da ISAPS
(International Society
of Aesthetic Plastic
Surgery), o cirurgião
plástico Dirk Richter
se tornou mais do que uma
liderança mundial da especialidade. Ele é amplamente reconhecido por sua excelência em
procedimentos maxilofaciais,
transmite seus conhecimentos
a cirurgiões jovens e experientes mundo afora, com entu-

P

siasmo marcante e presença
frequente nos mais importantes congressos e jornadas de
cirurgia plástica do mundo.
Nesta edição da Plástica
Paulista, Richter concedeu entrevista ao editor e cirurgião
plástico Fabio Nahas, para
quem contou suas inspirações,
trajetória profissional, ingresso
na liderança da ISAPS e desafios de engajamento das novas gerações. Nas páginas a

seguir, Richter reflete sobre o
uso de novas tecnologias para
o aprendizado à distância, o
papel dos congressos médicos,
a formação de lideranças entre
jovens cirurgiões plásticos e os
diferentes modelos para especialização em cirurgia plástica.
PP – Nos conte um pouco
sobre a sua carreira profissional.
Acredito que damos valor
8

àquilo que é incentivado
por nossos ídolos. Ainda na
infância, com quatro ou cinco
anos, tive como ídolo o meu
instrutor de esqui. Ele era
um excelente instrutor, muito
apaixonado pelo trabalho,
e estudava odontologia,
também algo que ele falava
muito e gostava.
Para mim, ele era um
ídolo porque era um excelente
esquiador, tanto que eu aca-
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MATÉRIA ESPECIAL
FOTOS: DIVULGAÇÃO

bei por me tornar adepto ao
esporte e cheguei a ser instrutor também. Mas de tanto
falar em odontologia, também
me interessei pela profissão e
comentava isso. Até que um
dia, ele disse que se eu era
realmente tão interessado
em odontologia, deveria me
juntar a ele.
Fiz um breve estágio com
ele. Era para durar apenas uma
semana, mas seguiu por dois
meses e meio. Até que, aos 17
anos, decidi estudar odontologia. Na época, acabei por trabalhar como auxiliar no Departamento de Cirurgia Maxilofacial,
onde conheci um cirurgião. Ele
estudava odontologia e medicina, e me recomendou estudar
cirurgia maxilofacial. Naquela
época, já estava com algo entre
20 e 22 anos.
Passei então a estudar
medicina, embora já estudasse
odontologia. Na Alemanha,
para ser cirurgião maxilofacial

Então, mudamos no sentido
contrário. Passou a ser preciso
fazer seis anos em cirurgia
plástica, sem a necessidade
de treinamento em cirurgia
geral. Nos anos 90, voltaram
a ter dois anos de residência
em cirurgia geral ou em outros
departamentos de cirurgia,
como a cirurgia maxilofacial. É
assim até hoje. Eu penso que
esse é o melhor modelo.

é preciso ter formação nas
duas áreas. Então, fiz as duas.
Completei ambas e comecei a
realizar os tratamentos maxilofaciais, em Koln, na universidade. Foi como tudo começou.
PP – Então você fez uma
residência em cirurgia
maxilofacial?
Sim, eu fiz.
PP – Era justamente sobre isso que estava para
te perguntar, sobre a
formação do cirurgião
plástico. Aqui no Brasil é
preciso fazer residência
de dois anos em cirurgia
geral para ser especialista. Você acredita que
essa seria a melhor alternativa?
Na Alemanha, nos anos 80,
era preciso fazer seis anos em
cirurgia geral e depois outros
dois anos em cirurgia plástica.
Mas isso não era suficiente.

PP – Então, para ser
cirurgião plástico na
Alemanha é preciso fazer
dois anos de outra especialidade cirúrgica?
Isso. É possível fazer seis
meses em anestesia geral,
dois anos em cirurgia geral,
um ano em maxilofacial, etc.
Tem que ser um combinado
de formações.
PP – Qual é a sua impressão sobre esse tipo de
formação?
9

Acredito que seja o melhor
caminho. Estou hoje liderando
um programa de formação,
que me permite dar treinamento por seis anos a residentes.
Isso é viável porque estou
qualificado a prover treinamento em cirurgia geral. Não
acredito que a melhor solução
seja fazer um treinamento de
seis anos exclusivamente no
mesmo departamento.
Quando recebo residentes
com experiências em outras
áreas, vejo que eles trazem
perspectivas criativas e são
mais maduros. Assim é melhor,
começando com conhecimento
básico, não importa a origem.
Eu mesmo, por cerca de um
ano, fui médico de emergências e voava para atendimentos de helicóptero. Gostava
muito disso, foi uma boa experiência. Quando você decola,
não sabe o que irá encontrar,
mas sabe que será especial,
que o forçará a tomar decisões.

MATÉRIA ESPECIAL
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PP – A formação das novas gerações sempre foi
algo muito importante
para você. Por que você
tem esse engajamento?
Talvez porque eu já esteja há
20 anos ligado a programas
de formação, acompanhando
a evolução dos residentes,
que se tornaram cirurgiões
tão qualificados. Além disso,
vejo a importância de prover
uma qualificação elevada aos
jovens cirurgiões plásticos,
diferente de como é feito em
outros países aqui da Europa.
Portanto, acredito que exista
uma grande necessidade de
cuidar das novas gerações
e fico muito feliz por fazer
parte isso.
Em hospitais universitários há sempre a necessidade
de haver unidades para
queimados e pacientes com
traumas, o que beneficia uma
formação mais diversificada
do residente. É importante
deixar claro às gerações mais
novas o quanto essa formação é necessária – muitos
pensam apenas que vão se
tornar bons cirurgiões estéticos e isso é suficiente. Dizem
que não precisam ser médico
de emergência ou cirurgião
geral. Mas não acho correto.
Você precisa ser um bom
médico, com treinamento não
apenas em cirurgia estética.
Isso me motiva. Tenho paixão
pela profissão.
PP – E como você enxerga o papel dos congressos no futuro?
Os congressos sempre foram
muito importantes para nós,
que aprendemos com esse
modelo, com professores na
frente e alunos sentados,
escutando. Mas isso deixou
de ser moderno e aceito
pelas novas gerações. Eles
precisam de mais interação,
gostam de uma abordagem
técnica, feita um a um para
10

as discussões. Eles cresceram
com essas opções a todo
o momento, com tudo à
disposição. É uma característica dessa geração: se eles
querem comprar algo, eles
conseguem imediatamente.
Isso também vale para a
educação. Se eles vão precisam de conhecimento para
uma cirurgia, eles não irão
ao congresso, mas buscarão
informações e conhecimento
das fontes disponíveis naquele momento. Mas isso ainda
é difícil de fazer de forma
segura. Os jovens residentes
procuram vídeos no YouTube,
saem em busca da fonte que
estiver disponível, mesmo
sabendo que há riscos envolvidos. Por isso, eles nos
cobram: por que vocês não
oferecem esses vídeos? Por
que vocês não providenciam,
como representação da especialidade, essas ferramentas
de aprendizado?
Estamos hoje focados
nessas questões. Na ISAPS,
estamos provendo às gerações
mais jovens, e todos os membros, ferramentas de ensino à
distância. Temos uma plataforma com quase 70 livros, no
valor US$ 70 mil, pois é assim
que eles aprendem hoje, em
seus smartphones, no trem,
etc. Eles não vão a congressos. Quando anunciamos um
congresso, a primeira pergunta
que ouvimos é se o evento
será transmitido em streaming.
Os mais jovens não enxergam o valor do network, das
percepção das amizades nos
eventos, comum nas gerações
mais velhas. Eu confesso que,
às vezes, vou a eventos mesmo
quando os temas não são tão
interessantes para mim. Vou só
para reencontrar meus colegas
– quero estar lá, rever amigos,
ter um momento agradável.
Esse tipo de percepção,
acredito, se deve porque os
jovens nunca experimenta-
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ram esse tipo de network ou
simplesmente isso não seja
importante para eles. Seja
como for, é uma grande mudança. Eles pensam que não
precisam estar lá, pois podem
acessar o conteúdo online e
isso é suficiente. Por isso, começamos a transmitir online
os eventos e as reuniões. Por
outro lado, estamos buscando
opções para não deixar de
ter pessoas nos encontros. É
importante haver interação
pessoalmente e discutir casos.
É algo que acontece frequentemente. É uma grande experiência. Talvez não tão simples
de ter pela internet. Quando
transmitimos os nossos eventos, também transmitimos os
nossos coffee breaks e tentamos demonstrar o ambiente,
esses momentos de interação
pessoal, para demonstrá-la
aos mais jovens.

MATÉRIA ESPECIAL

É impressionante. Dá para
acompanhar palestras, fazer
uma pausa no meio do evento
e depois continuar. Apesar
de ser ao vivo, é possível
pausá-lo. Ir à cirurgia ao vivo,
etc. Ainda está no começo e
requer ajustes técnicos, mas
é tudo muito realista. Isso
demonstra que os modelos
de interação virtual estão
realmente em progresso. Há
possibilidade de consultas
virtuais, com novas tecnologias, que fazem parecer que
o paciente, mesmo em outro
país, está realmente na sua
frente. Dá vontade de apertar
as mãos para cumprimentá-lo.

De qualquer forma, é muito importante entender o que
as novas gerações pensam e
precisam. Eles cresceram num
ambiente em que tudo e todos
estão sempre disponíveis.
PP – Você acha que poderíamos ter um congresso
totalmente virtual?
É preciso pensar fora da caixa,
especialmente nesse momento de crise pela pandemia do
novo coronavírus. Tenho visto
modelos impressionantes de
educação completamente virtual e há muito que se pode
fazer dessa forma. As novas
tecnologias de realidade virtual e realidade aumentada,
com óculos similares aos que
o Google havia lançado, é
possível ir às salas de palestras. É possível ver produtos
em exposição, ter contato com
vendedores, com técnicos, etc.

PP – Mas se perde o contato humano?
Sim, é uma questão a se pensar para as novas gerações.
Não sei o quanto dá para realmente comparar a percepção
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de contato humano nos encontros pessoais, em eventos e
reuniões, com o network feito
virtualmente. Estamos todos
conectados, as novas e as
gerações mais antigas, mas de
formas distintas. Enfim, temos
que levar isso em consideração
e buscar soluções.
PP – Você acha que as
novas gerações, nesse
contexto, terão lideranças para seguir ensinando cirurgia plástica?
Tenho um pouco de receio
disso, porque as habilidades
de liderança deles, das novas
gerações, são básicas. Eles não
procuram muito isso. Parece
que não querem ser líderes.
É um desafio engajá-los a ser
mais abertos a essa função. Na
ISAPS, começamos um treinamento para formar lideranças
entre jovens.

MATÉRIA ESPECIAL
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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.
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CIRURGIA ESTÉTICA

ESTRUTURADA OU PRESERVADORA?

Veja as diferenças entre as
técnicas de rinoplastia em
artigos de especialistas
rinoplastia figura entre as dez cirurgias
plásticas de caráter
estético mais realizadas no País, somando
quase 80 mil procedimentos por
ano, segundo o último Censo
Brasileiro de Cirurgia Plástica
da SBCP Nacional. A demanda
também é elevada em outros

A

tico que busca ampliar o seu
arsenal terapêutico. Isso garante mais opções ao paciente
e abordagens mais adequadas
ao caso e à demanda.
Por isso, essa edição da revista Plástica Paulista traz dois
textos para a sessão de Cirurgia Estética e Cosmiatria. Um
sobre a rinoplastia estruturada

países, o que justifica o avanço
científico e aprimoramento técnico constante da abordagem.
Assim como outros segmentos da especialidade, as
intervenções no nariz contam
com diferentes estratégias,
com vantagens e desvantagens
distintas, que devem ser bem
avaliadas pelo cirurgião plás-
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e outro sobre a de preservação.
Ambos foram escritos por renomados especialistas, os cirurgiões plásticos Alan Landecker e
Luiz Carlos Ishida.
Complicações, curva de
aprendizado, reoperação e técnicas combinadas estão entre
os tópicos desenvolvidos pelos
autores. Veja a seguir.
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RINOPLASTIA PRESERVADORA
DR. LUIZ CARLOS ISHIDA

A rinoplastia preservadora tem
estado em destaque, principalmente na Europa, que abrigou
mais de dez eventos internacionais voltados ao tema nos últimos dois anos. Com a divulgação
desta abordagem na rinoplastia,
muitas dúvidas têm surgido. Tentaremos esclarecer algumas da
mais frequentes aqui.
O que é rinoplastia preservadora?
É aquela em que se modifica
forma e tamanho do nariz, preservando ao máximo as estruturas anatômicas nasais.

Que estruturas são preservadas?
No tratamento do dorso nasal,
pode ser preservada a cartilagem septal na sua união com
seus processos laterais (triangulares), a transição ósteo-cartilaginosa (zona K) ou mesmo
o dorso nasal como um todo.
No terço inferior, preserva-se
a integridade das cartilagens
alares, evitando ressecções e
preservando os ligamentos do
scroll e de Pitanguy, principalmente os seus componentes
verticais até recentemente ignorados. Osteotomias com au-

xílio do Piezo e o acesso fechado também são considerados
procedimentos preservadores.
Todas as estruturas são
sempre preservadas na
rinoplastia preservadora?
Não. A depender do caso operado, podemos ser preservadores somente nos ligamentos e
no dorso, ou exclusivamente
na ponta e no dorso, ou só
nos ligamentos, etc. Os procedimentos da rinoplastia
preservadora vêm agregar à
rinoplastia convencional e estruturada, oferecendo opções
14

de tratamento para a ponta,
dorso e partes moles, que
podem ser utilizados isoladamente conforme indicação e
experiência do cirurgião.
Por que preservar as estruturas?
Existem inúmeras vantagens
em se preservar as estruturas anatômicas. Por exemplo,
a preservação da estrutura
cartilaginosa do terço médio
preserva a função da válvula
nasal interna, mantém a sua
largura e evita a necessidade de enxertos na região. A
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CIRURGIA ESTÉTICA
REPRODUÇÃO

preservação das cartilagens
alares evita retrações alares, mal posicionamentos
tardios das cruzes laterais,
além de diminuir a necessidade de enxertos na ponta
nasal. A preservação da zona
K possibilita um dorso sem
irregularidades ao toque e
diminui o tempo cirúrgico. Os
componentes verticais dos
ligamentos do Scroll e Pitanguy têm papel importante
na definição da ponta nasal,
sendo que a sua preservação
diminui a necessidade de
enxertos na ponta e reduz o
edema pós-cirúrgico.
A rinoplastia preservadora é uma invenção
recente?
A rinoplastia preservadora do
dorso nasal começou a ser
pensada em 1914 por Lothrop,
mas foi em 1954 que Cottle
publicou push-down composto
de osso e cartilagem. Huizing
(1975) e Drumheller’s (1973)
descreveram o let-down (uma
modificação no push-down de
Cottle), e o push-down cartilaginoso descrito por Ishida, em
1999, já tem mais de 20 anos.
Existe uma única técnica
de rinoplastia preservadora?
Atualmente, existem várias
abordagens possíveis na rinoplastia preservadora para
o tratamento do dorso nasal,
sendo os mais utilizados os
tratamentos compostos (terço superior e médio tratados
em conjunto), como Cottle,
Let-down, Saban, SPQR (estas variam no tipo de osteotomias laterais e no tipo e
forma de ressecção do septo
nasal), e no tratamento isolado do dorso cartilaginoso
(Ishida), com ou sem a preservação do bony cap. O mesmo
acontece na ponta nasal, com
várias opções para se preservar tanto a estrutura como as

rinoplastia preservadora?
As complicações dos procedimentos preservadores são
diferentes das rinoplastias
convencionais. No dorso, geralmente é a recidiva da giba
nasal, gap ósseo na região da
raiz nasal, recidiva da laterorrinia, entre outras. A escolha
da técnica correta de rinoplastia preservadora do dorso
permite contornar estes problemas, mas exige uma familiaridade do cirurgião com as
técnicas existentes. Na ponta,
a preservação dos ligamentos
pode resultar em excesso de
volume na supra ponta ou
mesmo o inverso, um exagero
na definição da transição dorso para ponta. A preservação
das cartilagens alares geralmente é fácil, mas em casos
de grandes assimetrias de
forma e tamanho, podem dificultar a cirurgia, aumentando
o tempo cirúrgico.

partes moles, incluindo os ligamentos nasais.
Quais as vantagens da
rinoplastia preservadora?
A rinoplastia preservadora apresenta várias vantagens, tanto
para o paciente quanto para o
cirurgião. O fato de preservar
as estruturas mantém a competência das válvulas nasais,
a continuidade e a largura do
dorso nasal, além do fato de
não desestruturar o nariz, que
minimiza muito a necessidade
de enxertos. O tempo cirúrgico geralmente é muito menor,
uma vez que as estruturas são
reposicionadas e não precisam
ser reconstruídas. O resultado a
longo prazo tende a ser mais estável, uma vez que não depende
de pontos e enxertos, e sim das
estruturas anatômicas próprias
do paciente. A maior vantagem
da rinoplastia preservadora, no
entanto, é que na eventualidade de uma cirurgia secundária,
o procedimento é muito mais
semelhante à rinoplastia primária, e os procedimentos da rinoplastia preservadora podem ser
realizados novamente.

A curva de aprendizado é
longa?
Realizar uma cirurgia completamente preservadora é
muito diferente de uma rinoplastia convencional ou
estruturada. Pode parecer

Quais as desvantagens da
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um tanto intimidador para o
cirurgião novato na área. No
entanto, os procedimentos
da rinoplastia preservadora
podem ser adotados incrementalmente e isoladamente, adotando um a um em
conjunto com as práticas já
utilizadas. Desta maneira, o
cirurgião pode começar a ser
preservador no dorso, nos casos mais indicados, mantendo seu tratamento de ponta,
ou vice-versa, até ficar confortável com as técnicas e
ampliar as suas indicações.
A rinoplastia preservadora é para todos os pacientes?
Embora alguns cirurgiões
optem pela rinoplastia preservadora em 100% dos pacientes primários, a maioria
acaba optando por realizar
a abordagem preservadora
entre 10% e 80% dos casos.
A rinoplastia preservadora é
mais uma opção para o cirurgião plástico e, apesar da
rinoplastia ser muito técnico
dependente, existe uma porcentagem dos pacientes que
claramente se beneficiariam
dessa abordagem.

CIRURGIA ESTÉTICA
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RINOPLASTIA ESTRUTURADA
DR. ALAN LANDECKER

A rinoplastia estruturada, desenvolvida no final do século 20, é
uma técnica cirúrgica que utiliza
enxertos de cartilagem autógenos e pontos de fixação para
fortalecer o esqueleto ósteo-cartilaginoso após a sua escultura.
Conceitualmente, a técnica
foi desenvolvida devido aos seguintes fatores:
A observação a longo prazo
de que técnicas puramente redutoras possuem alta chance de
causar deformidades estéticas e
funcionais, devido ao colapso do
esqueleto ósteo-cartilaginoso
que mantém as vias aéreas pérvias e sustenta a pele do nariz.
O fato de o nariz sofrer a
ação deletéria de várias forças
incontroláveis após a cirurgia:
peso da pele, contração do tecido de cicatrização, ação da
musculatura local e regional,
forças respiratórias e o fato das
pessoas manipularem constantemente o nariz. A ação de algumas dessas forças é permanente
e agirá sobre o nariz durante o
resto da vida do paciente.
Levando isso em consideração, o enfraquecimento do sistema de sustentação que ocorre
durante a abertura do nariz e a
fase redutora da cirurgia (causada pela interrupção dos ligamentos entre as cartilagens e
a redução do tamanho destas)
torna o nariz mais vulnerável à
ação dessas forças, potencializando a chance de deformações.
A abordagem estruturada
foi então desenvolvida segundo a teoria de que quanto mais
fortalecermos o nariz ao final da
cirurgia, mais resistente ele será
à ação das forças deletérias,
oferecendo resultados mais previsíveis e consistentes do ponto
de vista estético e funcional.

VIAS DE ACESSO
E INDICAÇÕES

FONTES DE CARTILAGEM
E FIOS DE SUTURA

A rinoplastia estruturada pode
ser realizada com vantagens
e desvantagens por via aberta
ou fechada. Minha preferência
é pela via aberta, pois oferece
melhor capacidade diagnóstica,
mais visualização/espaço e, portanto, mais facilidade e precisão
no posicionamento dos enxertos e suturas, que fortalecerão
o esqueleto nasal. Entretanto,
a desestruturação e o trauma
cirúrgico são maiores.
A técnica é indicada na
imensa maioria das rinoplastias primárias, sendo capaz
de corrigir problemas comuns
como linhas dorsais inestéticas, devido a malposicionamento das cartilagens triangulares, problemas de rotação
e projeção da ponta nasal e a
deformidade em parêntese.
Em casos secundários,
na minha opinião, é a única técnica capaz de resolver
deformidades causadas pelo
colapso do esqueleto ósteo-cartilaginoso.
Exemplos:
colapso ínfero-medial das
cartilagens triangulares (causando linhas dorsais inestéticas e insuficiência da válvula interna), pinçamentos
e retrações das asas nasais
e anormalidades de rotação/
projeção da ponta nasal.
O uso de enxertos torna
possível customizar o nariz
às proporções faciais de cada
paciente em casos primários
e secundários, especialmente
quando é necessário aumentar
determinadas partes do nariz.
Exemplos: altura do dorso e
alongamento do nariz por meio
de aumentos na projeção e/ou
rotação da ponta.

Os enxertos podem ser confeccionados usando cartilagem
septal, costal e auricular. Em
casos primários, a cartilagem
septal é mais usada por já estar
no nariz e devido à frequente
necessidade de septoplastia.
Em casos secundários, as três
fontes podem ser usadas; mesmo assim, como veremos a seguir, há indiscutível preferência
pela cartilagem costal.
Para sutura é interessante usar fios de absorção lenta,
como o PDS. O objetivo é fixar
as estruturas em posição até
que um tecido de cicatrização
maduro se forme ao redor das
cartilagens, mantendo-as na
posição desejada a longo prazo.
Fios de Nylon devem ser usados
somente em situações indispensáveis pois aumentam o risco de
infecção após a cirurgia.

PRINCIPAIS ENXERTOS
Existem vários enxertos que podem ser utilizados na rinoplastia estruturada. Os principais:
SpreaderGrafts: colocados
entre o septo dorsal e as cartilagens triangulares, servem
para retificar o septo e posicionar as cartilagens triangulares
na posição correta, para que
tenhamos uma válvula interna
funcional e linhas dorsais esteticamente desejáveis.
Estaca Columelar: colocada entre os ramos mediais das
cartilagens alares, serve para estabilizar as cartilagens da ponta
e ajuda a determinar rotação e
projeção da ponta. Deve ser fixada em relação ao dorso para
que não fique flutuante, aumentando o risco de perda de rota16

ção e projeção da ponta após
a cirurgia. Isso pode ser feito,
por exemplo, incorporando-a a
spreadergrafts estendidos e utilizando suturas para conectá-la
ao septo caudal. O SEG (enxerto
de extensão septal), fixado de
forma látero-lateral ao septo
caudal, é uma outra alternativa
popular para estabilizar as cartilagens da ponta.
Enxerto de Gunter (Lateral
Crural StrutGraft): colocado
numa loja confeccionada entre
o forro e a parte posterior do
ramo lateral da cartilagem alar,
estendendo do dômus até a
abertura piriforme e medindo
cerca de 30mm, este enxerto
serve basicamente para melhorar a sustentação da asa nasal.
Excelente para corrigir a deformidade em parêntese, pinçamentos e retrações das asas,
deve ser esculpido cuidadosamente para evitar que fique
visível e/ou obstrua a válvula
externa. Em casos secundários,
pode substituir um ramo lateral
reduzido ou ausente.

VANTAGENS
E DESVANTAGENS
A principal vantagem da técnica
estruturada é o fortalecimento
do esqueleto ósteo-cartilaginoso ao final da cirurgia, tornando-o mais resistente às forças
pós-operatórias e oferecendo
resultados mais previsíveis e
consistentes em termos de estética e função respiratória.
As principais desvantagens
da técnica incluem curva de
aprendizado desfavorável, endurecimento do nariz devido
ao uso dos enxertos, risco de
reabsorção dos enxertos, maior
chance de infecção, maior tem-
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po operatório, maior trauma cirúrgico e edema pós-operatório
aumentado e prolongado.

LIÇÕES APRENDIDAS
Em cirurgia plástica, nenhuma
técnica cirúrgica é capaz de garantir resultados satisfatórios.
Isso é especialmente real em
rinoplastia devido à relativa imprevisibilidade do processo cicatricial após a cirurgia. Cruelmente, não é incomum se deparar
com maus resultados finais em
pacientes cujos narizes saíram
“perfeitos” da sala cirúrgica.
Uma indiscutível desvantagem da técnica estruturada
é sua maior complexidade,
fazendo com que a curva de
aprendizado seja desfavorável.
Isso porque há muitas nuances
que só são percebidas após
muitos anos de experiência e
ao analisar os resultados insatisfatórios que todos os cirurgiões possuem. Consequentemente, o ensino se torna difícil
e as chances de aparecerem
complicações tendem a ser
maiores entre cirurgiões menos experientes.
Em linhas gerais, devemos
adotar o pensamento de que o
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mais abundante, naturalmente
reta, fácil de esculpir e oferece
o pericôndrio.
Em rinoplastia primária, o
material preferido para a confecção dos enxertos é a cartilagem
septal. Há casos em que a cartilagem septal é insuficiente e/ou
fina demais para estruturar satisfatoriamente o esqueleto nasal.
Diante disso, houve um aumento
nas rinoplastias primárias com
cartilagem costal nos últimos
anos, fato que diminuiu as reoperações em minha clínica.
Em rinoplastia secundária,
a chance de reabsorção dos
enxertos é maior devido à pior
qualidade do leito receptor em
termos de vascularização. Esse
fenômeno é causado pela proliferação de tecido cicatricial e
tende a piorar a cada cirurgia
realizada posteriormente. Sendo assim, a imensa maioria
dos casos secundários (76%)
tem sido realizada usando
cartilagem costal devido à sua
indiscutível maior resistência à
reabsorção e confiabilidade.
Durante o manejo pós-operatório, há dois fatores que merecem destaque. Em primeiro
lugar, os pacientes devem ser
lembrados de que a técnica ten-

esqueleto deve ser fortalecido
ao máximo, ao final da cirurgia.
O objetivo é diminuir as chances de complicações devido à
imprevisibilidade do processo
cicatricial, oferecendo ao paciente um nariz que permanecerá estável ao longo do tempo. Isso é especialmente real
em pacientes com cartilagens
frágeis e pele mais “pesada”,
como ocorre numa significativa
parcela da população brasileira. Em outras palavras, quanto
mais frágeis as cartilagens do
paciente, mais estruturação
deve ser feita para combater
os efeitos deletérios das forças
pós-operatórias.
Minhas complicações ao
longo dos anos mostram que a
qualidade da estruturação depende do material dos enxertos.
Isso porque os enxertos podem
sofrer variados e imprevisíveis
graus de reabsorção, resultando em perda de suporte estrutural com eventual comprometimento estético e funcional. As
cartilagens septal e auricular
são menos confiáveis, pois são
menos rígidas, menos resistentes à infecção e possuem mais
chances de reabsorção. Por outro lado, a cartilagem costal é
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de a causar edema mais significativo e prolongado. A observação clínica mostra que o edema
só desaparece totalmente após
três a quatro anos da cirurgia,
fato que invariavelmente gera
ansiedade na maioria dos pacientes. Adicionalmente, o uso
de enxertos leva a um aumento
na rigidez ao toque, especialmente na ponta do nariz. Isso
tende a diminuir ao longo dos
anos devido à reabsorção parcial dos enxertos e à resolução
do edema pós-operatório.
Além da reabsorção variável dos enxertos, a principal
complicação da rinoplastia estruturada é a infecção. A chance disso ocorrer é mais significativa devido ao maior trauma
cirúrgico pela necessidade de
dissecção, tempo cirúrgico e a
inclusão de enxertos e fios cirúrgicos. A infecção é mais frequente em casos secundários
também devido à menor vascularização local causada pela
proliferação de tecido cicatricial
devido à(s) cirurgia(s) prévia(s).
Isso faz com que o forro nasal
seja mais fino e menos resistente à translocação bacteriana.
Adicionalmente, podem haver
cicatrizes internas e a dificuldade técnica em muitos casos
faz com que a ocorrência de
perfurações na mucosa durante
a dissecção seja maior, aumentando as chances de contaminação dos enxertos.
Em conclusão, a rinoplastia é
considerada por muitos a cirurgia
mais desafiadora da especialidade. Analisado pelo paciente de
forma milimétrica, o resultado
pode afetar significativamente a
harmonia facial e ter implicações
funcionais graves. Levando em
conta as vantagens e desvantagens, minha experiência mostra
que quanto mais fortalecermos o
nariz ao final da cirurgia usando
a técnica estruturada, mais previsíveis e consistentes serão os resultados a longo prazo, do ponto
de vista estético e funcional.

CIRURGIA RECONSTRUTIVA

microcirurgia reconstrutiva surgiu no Brasil
no início da década
de 1970, provocando
impactos na cirurgia
plástica reconstrutiva e em todas
as demais especialidades que
dependiam dos recursos então limitados de reconstrução. A cirurgia plástica, especialidade cujas
prioridades são a reconstrução
de forma e função do corpo humano, foi a primeira a usar as
técnicas microcirúrgicas.
O setor de microcirurgia
da Unifesp foi organizado pela
Profa. Lydia Masako Ferreira no
início da década de 90 e tem
como objetivo atender casos de
defeitos complexos, provenientes de trauma, ressecção tumoral ou mesmo de deformidades
congênitas de cabeça e pescoço, tórax, parede abdominal,
membros inferiores e tratamento da paralisia facial.
O serviço conta atualmente
com a participação dos seguintes cirurgiões plásticos: Dr. An
Wan Ching, Dr. José de Arimatéia Mendes, Dr. Roney Fechine
e Dra. Flávia Vianna. Existem
atividades semanais ambulatoriais, cirúrgicas e laboratoriais,
nas quais os residentes e fellows
realizam treinamento prático.
A aplicação mais óbvia da
microcirurgia é transferir blocos
de tecidos saudáveis de uma
parte do corpo (doadora) para
uma região defeituosa (receptora). No entanto, essa cirurgia
é um verdadeiro desafio na população pediátrica. A ressecção
de grandes tumores ou traumas
complexos em crianças resulta
em implicações funcionais e
cosméticas específicas. Em
região de cabeça e pescoço,
por exemplo, a identificação
da melhor opção reconstrutiva
considera o crescimento facial e
mandibular ao longo do tempo,
além da dentição permanente,
simetria facial, preservação do
nervo facial e morbidade da
área doadora.

A
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A MICROCIRURGIA PED

Caso 1: Criança de 9 anos com hemangioendotelioma epitelióide de mandíbula.
Realizado hemipelvimandibulectomia direita e reconstrução com retalho microcirúrgico
de fíbula da mandíbula. Foto da direita com seguimento de 12 meses.

Os tumores malignos do esqueleto maxilofacial são relativamente incomuns em crianças
e na maioria dos casos são lesões benignas, como ameloblastoma, fibroma ossificante juvenil
ou displasia fibrosa. Os tumores
malignos mais frequentes são
os sarcomas, que geralmente
requerem quimioterapia ou quimiorradioterapia neoadjuvantes,
enquanto o carcinoma espinocelular ocorre raramente.

Os defeitos faciais pós-trauma em crianças são geralmente derivados de acidentes
de trânsito e, na maioria dos
casos, é necessária a reconstrução combinada de partes
moles e óssea. Atualmente, os
retalhos microcirúrgicos são
universalmente reconhecidos
como padrão-ouro para reconstruir defeitos maxilofaciais em
pacientes adultos, sendo que
foram utilizados pela primeira
18

vez em crianças em meados da
década de 1970.
A reconstrução de defeitos
de cabeça e pescoço em crianças é mais complicada do que
nos adultos, pois o defeito criado na área doadora e a técnica
de reconstrução no crescimento
normal devem ser considerados.
O desenvolvimento craniofacial
é um processo complexo, em
que o crescimento mandibular,
maxilar e craniano básico estão
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DIÁTRICA NA UNIFESP

Caso 2: Criança de 7 anos com ameloblastoma de mandíbula esquerda.
Realizado hemimandibulectomia esquerda e reconstrução com retalho microcirúrgico
de fíbula. A direita seguimento de 36 meses.

intimamente inter-relacionados.
A ressecção mandibular ou
maxilar realizadas em pacientes
em crescimento podem levar ao
desenvolvimento anormal des-

sas estruturas. Para reduzir esse
risco, é de fundamental importância restabelecer a oclusão
maxilo-mandibular e a articulação condilar-basicranial. A

fusão epifisária mandibulofacial ocorre entre as idades de
13 e 18 anos; portanto, todas
as ressecções realizadas antes
desse período podem levar a

deformidades faciais, se não
for realizada uma reconstrução
adequada. Além disso, a remodelação óssea após estresse
mecânico durante a vida adulta
é outro processo fundamental,
envolvido na obtenção de simetria mandibular.
O dano vascular por causa
de doença sistêmica (e tabagismo) é muito raro em crianças,
o que torna operações longas mais bem toleradas e os
processos de cicatrização são
melhores. No entanto, existem
dificuldades técnicas na população pediátrica devido aos
diâmetros menores dos vasos
e ao vasoespasmo. Além disso,
os marcos anatômicos são inconsistentes, o manejo das vias
aéreas é mais difícil, e o crescimento de vasos anastomosados é antecipado, pois não se
pode esperar que a cicatriz circular cresça na mesma proporção que os vasos circundantes.
Em modelo de rato, verificou-se que o local anastomótico cresce com os vasos e é
bem endotelializado. Por outro
lado, as vantagens dos retalhos
microcirúrgicos em crianças
incluem melhor adaptação do
crescimento do retalho e melhor capacidade de aprendizado das crianças, que fornecem
ao cirurgião resultados funcionais e estéticos mais satisfatórios. Como observado em
alguns casos a seguir, operados
pelo referido serviço.
JOSÉ DE ARIMATÉIA
MENDES
AN WAN CHING
RONEY FECHINE
FLÁVIA VIANNA
LYDIA MASAKO FERREIRA

REFERÊNCIAS: Arnold DJ, Wax MK. the Microvascular Committee of the American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery. Pediatric microvascular reconstruction: a report from the microvascular committee. Otolaryngol Head Neck Surg 2007;136:848–851. Valentini V, Califano L,
Cassoni A, Marco DM, Raponi I, Priore P, Fadda MT,Dell’AversanaOrabona G, Terenzi V. Maxillo-Mandibular Reconstruction inPediatric Patients: How
To Do It? J Craniofac Surg. 2018 May;29(3):761-766. Perry KS, Tkaczuk AT, Caccamese JF, et al. Tumors of the pediatric maxillofacial skeleton a
20-year clinical study. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2015;141:40–44. Jacob LM, Dong W, Chang DW. Outcomes of reconstructive surgery in
pediatric oncology patients: review of 10-year experience. Ann Surg Oncol 2010;17:2563–2569. Guo L, Ferraro NF, Padwa BL, et al. Vascularized
fibula graft for pediatric mandibular reconstruction. PlastReconstr Surg 2008;121:2095–2105. Phillips JH, Rechner B, Tompson BD. Mandibular
growth following reconstruction using a free fibula graft in the pediatric facial skeleton. PlastReconstr Surg 2005;116:419–424.
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A PANDEMIA DO NOVO

CORONAVÍRUS
uando surgiram as
primeiras notícias
sobre uma misteriosa pneumonia,
que gerava diversas internações na China e
desafiava os médicos locais,
o restante do mundo sequer
desconfiava do que estava
por vir. Apenas três meses depois, no dia 11 de março de
2020, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) decretava estado de pandemia, com casos
confirmados do Sars-Cov-2
em 114 nações.
Naquele momento, o mundo já acumulava 118 mil casos
do novo Coronavírus, com 4,3
mil mortes. Contudo, a chegada
da doença no Brasil ainda parecia algo distante. Havia apenas
34 casos confirmados e pouco
se falava sobre a adoção local

Q

A primeira decisão difícil
da Regional São Paulo foi
tomada no início de março,
com o cancelamento da Jornada
Paulista de Cosmiatria (JPc)
de medidas mais restritivas ou
quarentena, como acontecia
em outros países.
Mesmo assim, algumas
recomendações estavam recebendo atenção especial, entre
elas a de não realizar eventos.
Já era sabido que aglomerações
representavam um risco, levando diversas empresas e entidades a suspender, postergar ou
migrar para versões virtuais o
seu calendário de eventos. O

mesmo estava acontecendo na
Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica (SBCP).
A primeira decisão difícil
da Regional São Paulo foi tomada no início de março, com
o cancelamento da Jornada
Paulista de Cosmiatria (JPc),
prevista para abril. Era preciso
agir rápido, apesar das incertezas, pois aquele cancelamento
implicaria em custos, negociações com diversos fornecedo20

res, parceiros, palestrantes e
patrocinadores, além do anúncio ao público. Pouco depois, o
principal evento da entidade
e um dos principais encontros
científicos de cirurgia plástica
da América Latina, a Jornada
Paulista de Cirurgia Plástica,
também teve a edição postergada para 2021.
“Quando comecei a cogitar o cancelamento da JP
2020, antes da OMS reconhecer a pandemia, alguns
colegas disseram que eu estava sendo exagerado, que
isso jamais seria necessário.
As informações sobre a Covid-19 ainda eram imprecisas.
Muita gente pensava que ela
seria parecida com uma gripe,
perigosa apenas para grupos
de risco”, recorda o presidente da Regional São Paulo, Dr.

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

MATÉRIA DE CAPA
FOTOS: SHUTTERSTOCK

Um dos principais pontos turísticos de São Francisco, o Fisherman’s
Warf, praticamente vazio durante a pandemia do Coronavirus

Felipe Coutinho.
Em questão de dias, o cenário mudou drasticamente.
Nos Estados Unidos, São Francisco foi a primeira cidade em
lockdown, decretado no dia
16 de março, com os moradores autorizados a sair apenas
a mercados e farmácias, além
de serviços essenciais. O Estado da Califórnia foi o primeiro
epicentro norte-americano da
doença, logo superado por
Nova York, onde o sistema de
saúde praticamente entrou em
colapso. O país acabou por se
tornar o epicentro mundial da
Covid-19, com 1,1 milhão de
casos confirmados e 67 mil
mortes no início de maio.
Na Europa, Itália, Espanha
e, pouco depois, Reino Unido,
foram os países mais atingidos
pelo surto do novo Coronaví-

“Quando comecei a cogitar o
cancelamento da JP 2020, antes da OMS
reconhecer a pandemia, alguns colegas
disseram que eu estava sendo exagerado,
que isso jamais seria necessário”
diais chegavam a 3,5 milhões
de casos e 245 mil mortes.
Ainda havia mais perguntas
do que respostas sobre a doença. Mas já era sabido que os casos mais graves não se restringiam aos grupos de risco. Mesmo jovens saudáveis chegavam
a ser internados, com sintomas
graves, e acabavam por falecer.
O comércio havia sido fechado e
os noticiários reforçavam constantemente a recomendação

rus. A Itália chegou a ter quase
1 mil mortes por dia no auge
da crise. O Brasil ainda levou
mais algumas semanas para
ter as curvas de contágio e
mortes em crescente acelerada, como nos demais países.
A situação se agravou entre o
fim de abril e início de maio,
quando o país alcançou a marca de 100 mil casos confirmados e 7 mil mortes. Naquele
momento, os números mun21

de isolamento social. Embora a
gravidade da doença tivesse se
tornado evidente para todos,
também se discutia a futura
retomada das atividades, com
impasses entre a duração das
medidas mais restritivas para redução do contágio e o impacto
econômico da crise.
Tratamentos e vacinas
ainda estavam em fase incipiente, com os primeiros estudos anunciados, nem sempre
com resultados promissores.
Assim, mesmo entre os mais
otimistas, não havia perspectiva de total retomada das
atividades, com a rotina anterior à pandemia, ainda em
2020. Estava evidente que era
preciso encontrar caminhos
alternativos para, dentro do
possível, dar continuidade ao
que fosse possível.
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O CIRURGIÃO PLÁSTICO

Entrevista com Dra. Laielly Abbas, primeira no canto inferior

cotidiano do cirurgião plástico mudou
completamente com
o avanço do novo
Coronavírus no Brasil.
Cirurgias eletivas suspensas, telemedicina autorizada, clínicas e
consultórios fechados, hospitais
completamente reconfigurados,
UTIs lotadas, colegas adoecendo,
medidas de isolamento e inúmeras incertezas sobre o andamento da pandemia. Cada especialista tem enfrentado diferentes
desafios, mas todos estão sendo
afetados pela crise e forçados a
adequar suas rotinas.
Diante disso, a Regional São
Paulo criou um projeto batizado

O

tos de preocupação com a família,
de cansaço pelo isolamento e de
cirurgiões plásticos que adoeceram”, conta o Dr. Coutinho.
As entrevistas foram publicadas no portal da entidade e
compartilhadas em newsletter
e nas redes sociais. “Além do
registro histórico, entendemos
que é importante compartilhar
essas entrevistas para que outros colegas percebam que não
estão sozinhos nos desafios que
enfrentam e, quem sabe, a solução adotada por um cirurgião
plástico possa ajudar ou inspirar
outro especialista”, diz o presidente da Regional São Paulo.
Uma das preocupações

de “Covid-19: O Cirurgião Plástico na Linha de Frente”, que reúne
entrevistas com profissionais das
mais diversas frentes de atuação
da especialidade. “Estamos vivendo um momento histórico, por
isso precisamos fazer um registro
histórico”, explica o presidente da
entidade, Dr. Felipe Coutinho.
As entrevistas são realizadas
pela internet, em videoconferências conduzidas principalmente
pela diretoria da Regional São
Paulo, com o secretário geral, Dr.
José Octavio Gonçalves de Freitas,
e o tesoureiro, Dr. Flávio Henrique Mendes, além do presidente.
“Mostramos também o lado pessoal de cada entrevistado. Há rela22

mais relatadas nas entrevistas é
com os familiares e com a própria saúde. Apesar das cirurgias
eletivas terem sido suspensas,
muitos cirurgiões plásticos continuaram com o atendimento a
urgências. Traumas, queimaduras e tumores requerem plásticas reconstrutoras e, por diversas razões, não é possível saber
se o paciente está contaminado
com o novo Coronavírus.
Por mais que sejam adotadas medidas para evitar o contágio, a exposição é grande e, portanto, o risco também é elevado.
O Dr. Samuel Gallafrio acabou
contraindo a Covid-19 e relata
a sua experiência na série de
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O NA LINHA DE FRENTE
I MAGENS: REPRODUÇÃO

Entrevista com Dr. José Octavio, secretário geral da Regional São Paulo

entrevistas. “Tive uma recaída no
oitavo dia. Parecia estar pior do
que no começo. Além da febre,
mialgia e astenia, tive a sensação
de respirar num incêndio”, recorda o cirurgião plástico, que atua
em hospitais e clínica particular,
principalmente com feridas.
Já a Dra. Cristiane Ueno,
cirurgiã plástica brasileira que
reside nos Estados Unidos desde
2004, conta que deixa a filha na
creche para ir ao hospital. “Estou
cuidando de outras pessoas antes
da minha própria família. Corro o
risco de levar a doença para casa
e deixa a minha família doente.
Várias vezes cheguei em casa e
chorei sozinha. A gente, como

Muitas clínicas particulares
sofreram uma queda
abrupta de faturamento e
tiveram que fechar as portas
temporariamente
profissional de saúde, quer cuidar
das outras pessoas, senão não teria escolhido essa profissão. Mas
tem horas que é difícil”, conta ela.
Além dos conflitos pessoais,
existem também questões profissionais inesperadas, como o
aluguel de clínicas e consultórios.

Como manter o pagamento em
dia enquanto as cirurgias eletivas
estão suspensas? Muitas clínicas
particulares sofreram uma queda
abrupta de faturamento e tiveram
que fechar as portas temporariamente, recebendo apenas pacientes de pós-operatório. Mesmo as
23

clínicas que realizam procedimentos reconstrutivos, enquadrados
como não-eletivos, também estão
com problemas de caixa.
Há casos em que o cirurgião plástico subloca salas para
outros profissionais de saúde, o
que viabiliza clínicas maiores,
com mais estrutura, em imóveis com aluguel elevado. Mas
os sublocatários também estão
com dificuldade para manter o
aluguel em dia, agravando a situação. O advogado Dr. Carlos
Michaelis, consultor jurídico da
entidade, esclarece que é possível negociar abatimentos expressivos no valor do aluguel,
sob o argumento do impacto
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Entrevista com Dr. Samuel Gallafrio, que contraiu a Covid-19

Entrevista com Dr. Rafael Tutihashi, que contraiu a Covid-19

econômico da pandemia. Ele
detalha as recomendações em
entrevista, também postada no
portal da Regional São Paulo.
Por fim, as entrevistas trazem relatos sobre a atuação
do cirurgião plástico no ambiente hospitalar. Conforme a
doença avançava pelo mundo,
hospitais públicos e privados
no Brasil se organizaram para
receber pacientes graves de
Covid-19, que requeressem internação. Além disso, os demais
atendimentos, sejam urgências
ou não, também precisaram de
adequações, pois nem sempre
era possível testar o paciente
e ter um diagnóstico a tempo.
Em alguns hospitais particulares, houve redução das cirurgias
de urgência, por traumas, como
consequência do isolamento social. Menos gente na rua, menos
acidentes de trânsito, por exemplo. Somado ao fato do número
de leitos em UTI ter aumentado
para a crise, houve casos de UTIs
que chegaram a ficar ociosas, por
um breve período.
Nos hospitais públicos, em
contrapartida, o movimento intenso começou cedo. Os cirurgiões plásticos chegavam a enfrentar plantões extensos com apenas
um intervalo para alimentação e
uso de banheiro, assim evitando a
troca dos equipamentos de proteção pessoal. A elevada demanda
mundial desses produtos gerava
receio de escassez.
Entre os residentes, apesar

Entrevista com Dra. Cris Ueno

Entrevista com Dr. Antônio Bozola

Entrevista com Dr. Miguel Sabino

de a grande maioria ter uma
perspectiva positiva em ajudar
no combate à crise de saúde,
havia o receio da formação na
especialidade estar prejudicada. Nesse momento em que

os jovens médicos estariam
aperfeiçoando o exercício de
procedimentos estéticos e reconstrutivos, muitos acabaram
realocados a UTIs e distantes do
aprendizado na especialidade.
24

“Mostramos
também o lado
pessoal de cada
entrevistado.
Há relatos de
preocupação
com a família,
de cansaço pelo
isolamento e de
cirurgiões plásticos
que adoeceram”
“Estamos vivendo
um momento
histórico, por
isso precisamos
fazer um registro
histórico”
Mais de dez entrevistas já
tinham sido realizadas quando
essa Plástica Paulista foi finalizada e outras estavam agendadas. Veja todos os vídeos no
portal da Regional São Paulo.
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Dr. Felipe Coutinho, Presidente
da Regional São Paulo

“O DESAFIO EMOCIONAL
DA COVID-19 É ENORME.
FORAM DIAS DIFÍCEIS”
“Assim que a pandemia da
Covid-19 se estabeleceu no
Brasil, um dilema tomou conta
de mim, enquanto médico, cirurgião plástico e considerando
todo esse contexto que envolve
os profissionais da saúde: devo
ou não seguir operando? Certo
dia, surgiu uma cirurgia de reconstrução de mama imediata
para eu fazer e tive que tomar
uma decisão: passo o caso ou
cuido da paciente? De imediato, dividi a questão com a minha família. Sou cirurgião plástico, a minha formação é em

Dr. Felipe Coutinho, presidente da Regional
São Paulo, compartilha a experiência de ter
recebido o diagnóstico positivo para o novo
Coronavírus. Isolado com a família, mulher e
filho também enfrentaram a doença
reconstrução de mama, ocupo
a presidência da Regional São
Paulo e não me sentia confortável de me esquivar desse
compromisso. Acertamos que
eu deveria me cercar de todos
os cuidados, como os colegas
que trabalham com reconstrução de mama fazem, e atender
a paciente. E assim o fiz.

No terceiro dia pós-cirurgia, fui surpreendido por um
tremendo calafrio, às 4h da
manhã. Não me assustei naquele momento. Pensei que
pudesse ser um calafrio como
tantos outros, talvez um burnout. Medi a temperatura: 37
perto de 38 graus. Pensei: não
é nada. Não vesti a ideia de po26

der ser o Coronavírus, uma vez
que, aqui em casa, estávamos
completamente isolados. Tenho
dois filhos pequenos – um bebê
de sete meses e um garotinho
maravilhoso de dois anos e
meio – e um filho adolescente
que está com a mãe dele por
conta das aulas online.
Passei um dia razoável
com esse princípio de desconforto. No sábado à noite,
por volta de 19h30, senti um
frio que me fez vestir dois
casacos. Achei que uma febre estaria associada ao frio,
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Paciente: Felipe Lehmann Coutinho
Emissão: 06/05/2020 23:22:55
Data e Hora do exame: 08/04/2020 12:24:12
NOVO CORONAVÍRUS 2019 (SARSCoV2), DETECÇÃO POR PCR
Método: Reação em cadeia da polimerase em tempo real (RTPCR)
Material: lavado de nasofaringe
RESULTADO
DETECTADO (POSITIVO)

VALOR DE REFERÊNCIA
Não detectado

NOTA(1): A detecção de RNA de SARSCoV2 em materiais do trato
respiratório indica infecção por este agente. A dinâmica da
transmissibilidade por via respiratória ainda não é
completamente conhecida, sobretudo em pacientes
assintomáticos.
NOTA(2): Método desenvolvido e validado pela área de Análises Clínicas.
Recebido em: 08/04/2020 às 13:09h  Liberado em: 09/04/2020 às 12:41h

RESPONSÁVEL: DR CELSO F. H. GRANATO  CRM 34307SP

Em atendimento no hospital,
para confirmar o diagnóstico

mas o termômetro apontou
os mesmos 37, 38 graus. Não
me mediquei, mas passei uma
noite péssima. Perto da 1h da
madrugada, tomei um paracetamol. Como sentia muita
dor muscular, recorri também
a 1g de dipirona. Aí, apaguei.
No domingo, seguimos com a
rotina de sair com as crianças,
dar uma pequena voltinha no
quarteirão para elas verem
um pouco do dia e ligamos
para um colega da minha esposa, o infectologista Dr. Marcelo Litvoc.
Contei ao Marcelo sobre
todos os sintomas das últimas
48 horas. Relatei a minha passagem pelo hospital e ele foi
firme ao pedir que eu fosse,
imediatamente, para casa e
não saísse dela nem para pisar
na calçada. Era para eu me isolar e medir a minha saturação.
Dali para frente, ele passaria a
me acompanhar. Olhei para a
minha mulher, Aneta, cirurgiã
plástica, e falei: como vamos
nos isolar aqui em casa com
duas crianças? Do ponto de
vista infeccioso, a gente já deve
ter contaminado todo mundo.
O nosso desconforto com tudo
isso foi enorme.

que estava mesmo. Corri para
o meu oxímetro. Marcava 98%.
Me tranquilizei.
Emocionalmente, estava
abalado demais. Pensava na
minha família, nos amigos
adoecendo, colegas entubados. Tudo isso foi apavorante.
Como eu já havia entrevistado colegas que passaram
pela mesma situação, como
o Rafael Tutihashi e o Samuel
Gallafrio, já sabia mais ou menos o caminho dessa doença.
Estava consciente sobre o que
poderia vir e sabia que o sétimo dia era realmente o mais
importante. Mas o sétimo dia
não chegava nunca!
No quarto dia, estive no
hospital para que colhessem
o meu PCR. Foi a minha única
escapadinha. Depois do exame, aguardei o resultado, que
sairia após 48 horas. Mas, em
menos de 24h, recebi um telefonema dizendo que o meu
PCR era positivo. Era quarta-feira, o quarto dia dos sintomas. Quando a gente testa positivo, logo tudo vem à cabeça.
O que será de mim? Que horas
eu vou ter dispnéia? Que horas vou para o hospital, para
o cateter? Quando serei entu-

Oxímetro foi muito utilizado
durante a evolução da doença,
para verificar a necessidade de
uma possível internação

Decidimos que eu ficaria
no quarto do meu filho adolescente, usando o banheiro
dele. Teria um prato, copo e
talheres usados somente por
mim. E permaneceria isolado,
com luvas, máscara e álcool 70.
Seguiria assim pela próxima
semana. A segunda-feira foi o
pior dia. O Dr. Otávio Machado
de Almeida me ligou para saber
como eu estava e contei que
sentia um pequeno calafrio. A
partir de uma possível suspeita de Coronavírus, ele me disse: ‘você está completamente
dispnéico’. Tomei um susto e,
de repente, me dei conta de
27

“Sou cirurgião
plástico e minha
formação é em
reconstrução
de mama.
Não me sentia
confortável de me
esquivar desse
compromisso”
“Estava isolado
em casa. Não
imaginava
que pudesse
estar com o
Coronavírus”
“Com a suspeita
de estar com o
vírus, como irira
me isolar em casa,
morando com
duas crianças?”
“O nosso
desconforto com
tudo isso
foi enorme”
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bado? Tenho uma família com
crianças, toda uma estrutura
que depende também de mim.
Fui então checar se o
meu seguro de vida cobria
a pandemia, quem eram os
meus beneficiários. Quis saber sobre o seguro do banco, a previdência, etc. Uma
das coisas dessa doença que
mais nos assusta é o fato de
ter de ficar isolado, sem uma
rede de assistência que habitualmente contamos quando
doente. Podemos contar com
os familiares, com os amigos,
colegas, mas nessa situação
não podemos chamar ninguém nem para nos acompanhar até o hospital, por
causa da chance de passar a
doença para essas pessoas.
E ficava pensando que, se já
estava difícil de eu e a minha
esposa darmos conta dos
nossos dois filhos pequenos,
imagina comigo fora. Iria
piorar a situação. Os sintomas, porém, se mantiveram
estáveis. Fui me medicando
para a mialgia, para a queda
do estado geral ao longo da
semana, só com a dipirona.
Chegou, finalmente, o sétimo dia e comecei a melhorar.
Isso me deixou confiante. Mas,
enquanto eu me senti melhor,
a minha esposa acordou péssima. O quadro dela foi totalmente diferente. A Anetta teve
uma dor ocular terrível, cefaleia
muito intensa, dor no tórax, na
dorsal. Enfim, ficou realmente
mal. Ela é muito durona. Para
ficar daquele jeito é porque o
mundo estava acabando mesmo. Me senti pior ainda pensando que poderia ter contaminado a minha família. É o pior
sentimento que pode existir.
Em casa, eu ajudava passando
aspirador, arrumava a cama,
trocava, lavava e dava banho
nas crianças, mas era a Anetta quem dava conta da maior
parte dos afazeres em relação
aos nossos filhos. Ela é o eixo

Estava
consciente sobre
o que poderia
vir e sabia que
o sétimo dia era
realmente o mais
importante. Mas
o sétimo dia não
chegava nunca!
Quando a gente
testa positivo,
logo tudo vem
à cabeça. Tenho
uma família com
crianças, toda
uma estrutura
que depende
também de mim
A sensação
de não ter
perdido a
luta para
esse vírus é
maravilhosa,
a única parte
boa de toda
a história
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de sustentação da casa. Logo
pensei: se ela piorar, eu vou fazer o quê? E não é fácil olhar
para a sua esposa e achar que
ela possa estar pensando: ‘você
me contaminou’.
Como tudo que está ruim
pode ficar ainda pior, a Anetta não havia melhorado ainda quando, no quarto dia, o
Jorginho disse: ‘Vou vomitar’.
E assim o fez. Ele estava com
38 graus de febre. Ligamos
imediatamente para a pediatra, Dra. Lúcia Gosh, que disse:
‘Provavelmente, ele também
se contagiou’.
‘O que mais vai acontecer com a minha família?’, eu
pensei. Havia me contaminado
durante a cirurgia; contaminei,
provavelmente, a minha esposa e, agora, fiz o mesmo com o
meu filho. Só restava acontecer
o mesmo com o bebezinho, o
que seria uma loucura. Graças a Deus, nunca faltou reza
dentro de casa. Toda noite,
ajoelhado, eu pedia para Deus
proteger a minha família.
A Aneta teve um quadro
totalmente diferente do meu.
Não teve nenhuma complicação respiratória, tosse ou
dispnéia. Mas o quadro dela
se arrastou um pouco mais
em relação ao meu. Ela ficou
ruim por uns sete, oito dias, e
a gente nessa expectativa. O
Jorginho teve um pico único
de febre e mais nada. Ficou
ótimo. Aí, entramos em quarentena. Relatamos isso ao
condomínio e não poderíamos mais sair de casa. Acionávamos muito o delivery,
que funcionou bem. Depois
de uma semana, passamos a
contar mais 14 dias para ver
a evolução do caso da Anetta.
Nossa quarentena, portanto, se estendeu por 21 dias.
E aí, graças a tudo que tem
de bom, a minha esposa foi
melhorando, as crianças não
tiveram nada e os dias foram
passando. Quando completa-
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MATÉRIA DE CAPA
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Dr. Felipe Coutinho com
a esposa e os filhos

mos 21 dias, fiz um bolinho
em forma de navio e o apelidei de Navio Abaeté em alusão ao nome do nosso condomínio, Abaeté. Acendemos as
velinhas em cima do bolo e
cantamos o desembarque do
nosso do navio Abaeté, após
passar 36 dias dentro dele.
Confesso que já vivi situações nas quais me senti

em casa. Tudo acabou bem,
mas e se fosse o contrário?
Eu, realmente, estaria numa
tremenda crise. Resolvi, como
presidente da Regional São
Paulo de Cirurgia Plástica,
dividir isso porque há vários
colegas se contaminando.
Graças a Deus, todos que
eu acompanhei têm tido uma
evolução boa, muitos nem fica-

muito pior. Mas o desafio psicológico e emocional de uma
doença como a Covid-19 é
enorme. Um susto descomunal. Nunca imaginei que poderia passar por isso. Foram
dias difíceis nos quais tudo
era questionado dentro da
cabeça: valores, se deveria ou
não ter participado daquela
cirurgia, por que não fiquei

ram sabendo que estavam com
a Covid-19. Sigamos tocando
a vida. A sensação de não ter
perdido a luta para esse vírus é
maravilhosa, a única parte boa
de toda história. Quero agradecer aos amigos e a todos que
nos deram suporte. E torço para
que possamos aprender com
essa pandemia. E, claro, que ela
deixe de nos aterrorizar.”

JP NA WEB
Após a suspensão dos eventos
presenciais, a Regional São
Paulo criou uma versão virtual
da Jornada Paulista, batizada
de JP na Web. Uma série de palestras com especialistas nacionais e estrangeiros foi gravada
em videoconferências para dar
continuidade a uma das principais missões da entidade, a de
promover a atualização técnica
e científica na especialidade.

NA WEB

GLOBAL MEETING

Jornada Paulista de

Cirurgia Plástica
REPRODUÇÃO
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“Buscamos especialistas altamente qualificados, para debater temas atuais e pertinentes
ao cirurgião plástico, com o
mesmo nível de excelência
que a Jornada Paulista sempre
teve”, detalha o Dr. André Cervantes, membro do DEC e um
dos responsáveis pela iniciativa. O conteúdo será veiculado
gradualmente no portal da Regional São Paulo.

CIRURGIA RECONSTRUTIVA E PESQUISA
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L íder europeia na fabricação de impla n tes, a Família GC A est h e t ics T M
- Eurosilicon e TM e Nagôr TM , investe co nsta n te me n te e m estud os cie n tíficos
para garan tir o al to padrão de qua l idade e segura n ça d o se u po r tfól io.
S e g u i n d o o m e s m o p a d r ã o d e q u a l i d a d e , a Família GC A est h e t ics T M
-Eurosilicon e TM e Nagôr TM , lan ça uma n ova o po r tun idade e m se r viços pa ra
atual ização médica e cr escime n to das cl ín icas:

GCA Academy, um ambiente online de
benefícios exclusivos para atualização
científica, profissionalização do staff e
satisfação dos pacientes. Conheça alguns
dos serviços GCA Academy:

P E R G U N T E

AOS

N OSS OS

CO N S U LTO R ES

E

FAÇ A

PA RT E .

www.gcaacademy.com.br

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

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

/gcaestheticsbrasil
@gcaestheticsbrasil
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LIPOASPIRAÇÃO

RISCOS E LIMITES
lipoaspiração é o segundo procedimento
estético mais realizado no mundo, de
acordo com a ISAPS¹.
O limite seguro do volume a ser
lipoaspirado ainda não pode ser
definido cientificamente. Entretanto, após o uso de infiltração
desde os anos 1990, a perda
sanguínea passou a não ser determinante no limite do volume
a ser lipoaspirado e o volume
máximo foi cada vez mais ampliado. Este fato causou complicações e até mesmo eventos
fatais. Em 2003, a Sociedade
Brasileira de Cirurgia Plástica
editou uma série de limites,
que formaram parte de uma
resolução do CFM com força de
lei. Paralelamente, a Sociedade
Americana de Cirurgia Plástica
também editou uma normativa,
com caráter de recomendação,
na qual também limitou o volu-

A

taxa de mortalidade foi de aproximadamente 1: 5.000 pacientes operados, com 95 óbitos. As
causas de óbito foram variadas.
A mais frequente foi o
tromboembolismo
pulmonar
(23,1%), seguida pelas perfurações abdominais e de órgãos
(14,6%) e por complicações decorrentes de anestesia, sedação
e medicação (10%). Este último
número está provavelmente subestimado, pois boa parte dos
pacientes que tinham causa de
óbitos desconhecida faleceu fora
do ambiente hospitalar por possível intoxicação por lidocaína.
Hemorragia representou
apenas 4,6% das causas conhecidas de óbito. Os autores
verificaram também maior incidência relativa de óbitos em
pacientes submetidos ao procedimento em sistema ambulatorial. Além disso, infiltração
excessiva de fluídos, excesso de

me a ser lipoaspirado.
É extremamente difícil medir o risco da lipoaspiração,
por ser um procedimento com
muitas variáveis, tais como:
quantidade de volume aspirado, diferentes técnicas de
lipoaspiração e de infiltração,
variação em relação à extensão
das áreas lipoaspiradas, condição basal do paciente, entre
outras. Colocamos à seguir as
possíveis causas de óbitos decorrentes deste procedimento.

CAUSAS DE ÓBITOS
As causas de óbito em lipoaspiração nem sempre são identificadas, seja por dificuldades técnicas de determiná-la, seja pelo
fato de serem, em alguns casos,
consideradas segredo de Justiça. Grazer e de Jong em 2000²
realizaram um estudo com 917
cirurgiões e verificaram que a
31

remoção de gordura com perda
de volume para o terceiro espaço, múltiplas cirurgias, depressão respiratória pós-anestésica
e alta precoce foram fatores
relacionados aos casos de mortalidade. Pontua-se também
a intoxicação por lidocaína e
o excesso de epinefrina como
fatores determinantes na evolução do número de óbitos.
Em publicação recente,
numa base de dados de seguradora americana, verificou-se
como um fator de risco relevante realizar procedimentos combinados com lipoaspiração em
pacientes obesos ou idosos³.

FATORES DE RISCO
As três causas mais frequentes
de óbito em lipoaspiração, assim como as suas prevenções,
serão analisadas e discutidas.
Tromboembolismo pulmo-
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nar - O risco de trombose está
relacionado à estase, trauma
e hipercoagulabilidade. A diminuição do fluxo sanguíneo
nos membros inferiores ocorre
normalmente em procedimentos cirúrgicos de longa duração
pela posição do paciente (decúbito dorsal horizontal) e pela
não contração da panturrilha
durante o repouso. Além disso,
existem estudos que avaliaram a Pressão Intra Abdominal (PIA) após o uso de cinta
compressiva, que demonstra
um aumento de três vezes desta pressão4. Quando a cinta
compressiva é utilizada, ocorre
uma redução do fluxo sanguíneo na veia femoral comum na
ordem de 30% e um aumento
da área deste vaso de 30%, ou
seja, forte indício de estase5.
O trauma, comum a qualquer
cirurgia, ocorre nas várias regiões da lipoaspiração.
A
hipercoagulabilidade
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bulação precoce é, sem dúvida,
um procedimento relevante na
orientação pós-operatória. O
uso de heparina de baixo peso
pode ser interessante, com início
12 horas após a cirurgia, por 10
dias, período no qual ocorre o
maior risco de trombose.
Perfuração Visceral - Deve-se, no exame pré-operatório,
tentar identificar se existem hérnias de parede abdominal. Não
raramente, pode-se encontrar
pequenas hérnias incisionais
de diâmetros entre 1 e 2 mm,
indetectáveis por ultrassom ou
qualquer outro método diagnóstico. Estas hérnias estão, em
geral, localizadas na linha média
supra-umbilical; ponto de maior
risco de perfuração. Podem existir áreas de fraqueza na linha
semi-lunar, local onde ocorrem
as hérnias de Spiegel. Mais raramente, pode ocorrer fraqueza
na região lombar.
O risco de perfuração ab-

está relacionada a fatores individuais, patologias e medicamentos (anticoncepcionais,
por exemplo). Até o momento, os estudos realizados que
avaliaram se a lipoaspiração
poderia gerar algum “estado
de hipercoagulabilidade” que
desencadeasse
fenômenos
tromboembólicos verificaram
que não houve alteração dos
parâmetros estudados. Não
significa que não haja alteração de algum outro fator de
coagulação não estudado até a
presente data.
Alguns cuidados de simples
execução e baixo risco podem
ser tomados, como o uso de
aparelhos de compressão intermitente nos membros inferiores
para diminuir a estase. O tempo
cirúrgico e a extensão da cirurgia também são importantes fatores, que agem sobre a estase
e a lesão tecidual, portanto devem ser minimizados. A deam32

dominal ou visceral é real. O
cirurgião não acredita que
possa incorrer em um erro tão
grosseiro, entretanto, quando se considera o número de
lipoaspirações realizadas no
mundo, mais de 1,7 milhão
de procedimentos multiplicado
pelo número de movimentos
de impacto com a cânula em
cada paciente, verifica-se que
o número ultrapassa centenas
de milhões. Deve-se lembrar
que a perfuração pode ocorrer
não apenas durante a lipoaspiração, mas também na infiltração, quando são utilizadas cânulas mais finas, portanto com
maior poder de penetração.
As incisões devem ser colocadas em posições favoráveis,
levando-se em conta o relevo
do rebordo costal. A ponta da
cânula deve ser sempre acompanhada pela palma da mão, principalmente em pacientes obesas,
nas quais é mais difícil localizar
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a cânula apenas por visualização.
A posição na mesa cirúrgica é de extrema importância.
As pacientes devem ser colocadas em posição de hiper-extensão abdominal, tornando
o abdome convexo. Por fim,
deve-se sempre pensar na possibilidade de perfuração abdominal quando a paciente referir
dor intensa no abdômen. A
laparotomia, embora deixe
uma sequela estética, pode ser
uma conduta salvadora. É importante ressaltar que utilizar
seringa em lipoaspiração abdominal pode representar uma
medida limitadora de risco de
perfuração visceral, pela menor
intensidade de vácuo quando
comparada às máquinas de lipoaspiração tradicionais. O mecanismo de perfuração de uma
alça é a combinação de sucção
com a tração da borda cortante
da cânula. Se a força de aspiração não for tão forte, há grande
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tuar os limites da lipoaspiração,
deve-se distinguir os tipos de
infiltração utilizados na lipoaspiração. A lipoaspiração seca, na
qual não se infiltra o tecido subcutâneo, está cada vez menos
sendo utilizada. Os que ainda a
utilizam, advogam que o fato de
não infiltrar torna os parâmetros
de lipoaspiração mais confiáveis.
Poucos realizam a lipoaspiração
úmida (“wet”), na qual são injetados de 200 a 300 ml em cada
área. Na técnica tumescente são
infiltrados de 2 a 3 ml para cada
1 ml aspirados. A relação aspirado/lipoaspirado é de 1:1 na técnica superúmida (“superwet”),
que é a mais popular (17).
A técnica superúmida é
bastante eficaz, pois a epinefrina promove vasoconstrição e
o grande volume comprime as
paredes dos vasos, diminuindo
a perda sanguínea. A hidratação
e emulsificação da gordura tornam o procedimento da lipoas-

chance de não ocorrer a lesão
da parede da alça. Traumas de
contusão e perfuração de vísceras parenquimatosas estão
mais relacionados à cânula que
ao vácuo e, provavelmente, não
serão afetados pelo tipo de lipoaspiração utilizado.

ANESTESIA, SEDAÇÃO
OU MEDICAÇÕES
A anestesia geral tem como
desvantagens a vasodilatação
periférica por estimulação a nível central, os riscos decorrentes da entubação e ventilação
assistida com suas consequências no pulmão, além do uso de
múltiplas drogas que podem
gerar fenômenos alérgicos. A
anestesia local com sedação
tem o risco de levar a depressão respiratória e de intoxicação por lidocaína, além de possíveis reações alérgicas.
Com a finalidade de concei33

piração mais fácil tecnicamente.
Existe também um menor risco
de hiperhidratação quando
comparada à tumescente.
Na técnica superúmida, infiltração e aspiração por áreas
é o método mais recomendável
para evitar a hiper-hidratação. A
intoxicação hídrica, mais comum
quando se utiliza lipoaspiração
tumescente, pode provocar insuficiência cardíaca congestiva
e edema agudo de pulmão.
A reposição de volume por
via endovenosa é controversa
nos casos de lipoaspiração com
a técnica “superwet”. Existem
alguns estudos que orientam o
início da reposição com cristalóide somente após a aspiração
de 5 litros de gordura, enquanto
outros indicam apenas quando
há sinais de necessidade de expansão do volume intravascular.
Estas condutas visam diminuir
o risco de intoxicação hídrica.
A monitorização do débito uri-
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nário é obrigatória nestes casos.
A composição da solução
utilizada na maioria das lipoaspirações sob anestesia local
é a solução de Klein. Nesta solução, a lidocaína é o agente
anestésico local, e a epinefrina
tem função de vasoconstritor. O
Bicarbonato de Sódio, por sua
vez, é utilizado com a finalidade
de aumentar o pH do meio para
aumentar a velocidade de absorção da lidocaína, diminuindo
a dor no momento da injeção da
solução. O soro fisiológico favorece a compressão dos vasos
pelo extenso volume no tecido
subcutâneo, contido pela pele.
A lidocaína é o principal
problema desta solução e
merece destaque na discussão sobre seu uso. O limite
sérico é de 5 ug/ml. Sua dose
farmacológica máxima de administração é de 7 mg /kg de
peso. Entretanto, esta dose foi
calculada baseada em seu uso
no espaço peridural. A dose
máxima no subcutâneo foi estudada, devido ao uso cada vez
mais frequente para infiltração
para lipoaspiração. Chegou-se
a uma dose máxima de 35 mg/
kg de peso, quando a droga é
infiltrada neste plano, entretanto, desaconselhamos fortemente o uso desta dosagem de
lidocaína no subcutâneo, pelo
seu risco de intoxicação. O pico
sérico do anestésico, quando
infiltrado no subcutâneo, é
de 6 a 14 horas. Isso faz com
que o paciente em sistema de
hospital dia acabe tendo o pico
sérico em casa, podendo até
evoluir para óbito, sem acesso
à atenção médica.
Uma vantagem a favor do
cirurgião plástico é que o valor
sérico, determinante em relação à intoxicação, tem relação
direta com a dose total de lidocaína injetada no subcutâneo.
Para manter o método mais seguro, quando for administrada
lidocaína em dose alta, o paciente deverá ficar em observa-
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ção por 18 horas. Desta forma,
o paciente terá alta após o pico
máximo de absorção do agente anestésico, quando ocorre o
risco de intoxicação. O sintoma
inicial de intoxicação é a diminuição da sensibilidade da
língua e distúrbios visuais e olfativos. Entretanto, se a paciente ainda estiver sedada, estes
sintomas não serão detectados
pelo médico. Em seguida, podem ocorrer progressivamente
fasciculações musculares, inconsciência, convulsões, coma,
parada respiratória e cardíaca.
Existe uma série de razões,
além do uso de vasoconstrito-

res, que explicam o fato de ser
possível o uso de uma dose de
lidocaína tão maior que a preconizada pela farmacologia. O
grande volume injetado, limitado pelo revestimento cutâneo,
promove uma compressão da
parede dos vasos, diminuindo a
absorção da lidocaína.
O local de infiltração é importante na velocidade de absorção. O tecido subcutâneo do
corpo, onde lipoaspirações de
maior volume são realizadas,
permitirá uma menor absorção
da droga quando comparado
ao da face, por sua maior vascularização. O pico sérico irá
34

depender do volume da diluição já que há menor contato da
droga com os vasos. A concentração da droga também é fator determinante na absorção,
já que ficou comprovado que a
lidocaína em baixas doses atua
como vasoconstrictor.
Estima-se que aproximadamente 30% da lidocaína injetada sejam aspirada durante a lipoaspiração. Além disto, no pico
sérico, boa parte da lidocaína já
foi reabsorvida. Todos estes fatores explicam o porquê pode-se utilizar lidocaína em doses
mais elevadas no subcutâneo, o
que não recomendamos.
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Alguns cirurgiões incentivam
o uso de lidocaína mesmo em
pacientes submetidos à anestesia geral, como forma de controlar a dor pós-operatória. Como
o tempo de ação da lidocaína é
curto, cerca de 2 horas, não achamos aconselhável o uso deste
anestésico local. Entretanto, outros anestésicos de mais longa
duração podem ser utilizados.

RECOMENDAÇÕES

do total, estaria dentro de
um, assim chamado, limite
de segurança.
Entretanto, o volume
máximo ainda não foi determinado. Isto porque a perda
sanguínea não parece ser
o fator determinante e sim
fatos como a perda de volume para o terceiro espaço, o
tempo cirúrgico e o trauma

Qual seria, então, o volume máximo a ser aspirado
durante a lipoaspiração?
Segundo a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica
e Reconstrutora, utilizando-se a técnica “superwet”, 5
litros de aspirado total, na
proporção de 1 ml injetado
para 1 ml de volume aspira-

excessivo.
O Conselho Federal de
Medicina, por meio da Resolução 1.711 de 2003, coloca
como limite legal para aspiração o volume equivalente a
7% do peso corporal quando
utilizada a técnica super-úmida. Outro limite é o percentual de área a ser lipoaspirada, que seria de até 40%.
Em minha visão, acredito que
o volume máximo não deva
ser atingido rotineiramente,
apenas em casos selecionados e que serão submetidos
apenas à lipoaspiração.
As lipoaspirações de
grande volume trazem consigo fatores diversos cuja limitação e quantificação não
são mensuráveis. Além disso,
o paciente submetido à infiltração de grandes doses de
lidocaína deve ser mantido
internado por 18 horas. A
lidocaína não deve ser utilizada em pacientes sob anestesia geral e a infiltração
deve ser realizada por áreas
para minimizar o risco de intoxicação hídrica6. O uso de
seringa na lipoaspiração da
região abdominal parece ser
mais seguro em relação ao
uso de lipoaspiradores. A indicação precisa do método é
fundamental para minimizar
riscos na lipoaspiração.
PROF. DR. FABIO
XERFAN NAHAS

Editor da Revista Plástica
Paulista.Professor LivreDocente Adjunto da
Disciplina de Cirurgia
Plástica e Professor
Orientador do Programa de
Pós-Graduação em Cirurgia
Plástica, ambos da UNIFESP

REFERÊNCIAS: Disponível em: https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2019/12/ISAPS-Global-Survey-Results-2018-new.pdf. Grazer FM, de Jong RH.Fatal outcomes from liposuction: census survey of cosmetic surgeons. Plast Reconstr Surg.;105(1):436, 2000. Kaoutzanis C, Gupta V, Winocour J, Layliev J, Ramirez R,
Grotting JC, Higdon K. Cosmetic Liposuction: Preoperative Risk Factors, Major Complication Rates, and Safety of Combined Procedures. Aesthet Surg J. 2017 Jun
1;37(6):680-694. Rodrigues MA, Nahas FX ,Gomes HC, Ferreira LM. Ventilatory Function and Intra-abdominal Pressure in Patients Who Underwent Abdominoplasty
with Plication of the External Oblique Aponeurosis. Aesthetic Plastic Surgery, v. 37, p. 993-9, 2013. Berjeaut RH, Nahas, Fabio Xerfan, Iurk LK, Julino Y, Ferreira LM
. Does the Use of Compression Garments Increase Venous Stasis in the Common Femoral Vein?. Plastic and Reconstructive Surgery (1963), v. 135, p. 85e-91e, 2015.
Nahas FX Ferreira LM . Risks and Limits of Liposuction. In: Al Aly, Fabio Nahas (Org.). The art of Body Contouring. 1ed.Nova York: Thieme, 2017, v. 1, p. 323-340.
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PASSATEMPO
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Primeira brasileira a chegar ao cume do
Everest, a cirurgiã plástica e alpinista Ana
Elisa Boscarioli conta também como escalou
as montanhas mais altas de cada continente

“O Everest foi o grande
sonho da minha vida. Ficaria
arrependida se não o escalasse”
erca de seis anos
após a residência,
em 1999, li a respeito de uma trilha no
Vale de Kumbu, no
Nepal, perto do campo-base
do Monte Everest. Sempre em
busca de aventuras, decidi fazer
essa viagem. Começou com um
longo vôo via Europa, passando
por Nova Déli e Índia. Fiquei alguns dias na capital do Nepal,
Katmandu, e depois iniciei uma
caminhada de dez dias por trilhas que levam à região budista
do país, onde é possível chegar

C

somente a pé ou de mula.
Foi uma experiência incrível conviver com aquele povo
e experimenta da vida que levam na altitude. A sensação do
ar rarefeito era nova para mim;
minha primeira vez em altitude.
O cansaço aos pequenos esforços, a inapetência, a dificuldade
para dormir, as instalações bem
básicas, sem aquecimento, e o
banho, praticamente artigo de
luxo, eram uma tônica por ali.
O transporte de cargas entre
as vilas era feito no lombo dos
iaques - bovinos peludos que

vivem nas terras altas. Caminhando, em média, seis horas
e ascendendo por volta de 500
metros por dia, cheguei a 5.300
metros, onde estavam as barracas das expedições ao Everest.
A partir dali, não poderia mais
continuar sem uma permissão
especial para a escalada.
Fiquei muito curiosa. Não
queria parar de subir. Alguém
havia me dito que nenhuma
brasileira havia chegado ao
cume e aquilo soou como uma
semente para a ideia de um dia,
quem sabe, me tornar a primei36

ra a realizar o feito. De volta ao
Brasil, logo me inscrevi em uma
expedição ao Aconcágua, na
Argentina. Ainda não entendia
bem o que seria estar acima de
6.000 metros de altitude, na
zona da morte. Enquanto me
preparava, fiquei grávida da
minha primeira e única filha,
Francesca, e adiei a viagem por
um ano. Fui em 2001, quando
Francesca estava com apenas
seis meses de vida.
Fisicamente, não estava
preparada da melhor maneira.
Mesmo assim, cheguei perto
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“Quando contei ao meu marido que iria ao Everest, ele
falou: ‘Você está louca? Irá morrer! Por que não faz um
Ironman antes, para chegar lá mais preparada?’. Ele
queria, na verdade, que eu desistisse.”
do cume. Mal sabia que retornaria àquela montanha outras
duas vezes. O primeiro retorno
em 2003, quando me tornei a
primeira brasileira a chegar ao
cume pela via direta do Glaciar
Polonês, cujo trajeto é marcado
por uma rampa de 1.000 metros
e, no final, existe risco elevado
de avalanche. Dois anos depois,
o último retorno, quando enfrentamos ventos fortes de até
120km/h. Era impossível ficar
em pé, com a sensação térmica
de quase 75 graus negativos.
Nos sete anos após a primeira experiência, estive em
montanhas da América do Sul,
passando por Bolívia, Chile e
Argentina. Adquiri treinamento
para escalada em gelo, rocha,
progressão e resgate em gretas.
Ainda não tinha coragem de
contar a outras pessoas sobre o
meu sonho de escalar o Everest.
Iria parecer impossível e insano.
Quando disse ao meu marido,
ele falou: “Você está louca?
Irá morrer! Por que não faz um
Ironman antes, para chegar lá
mais preparada?” Ele queria,
na verdade, que eu desistisse.
Mas resolvi aceitar esse desafio
e completei o Ironman Brasil em
2005, superando a combinação
de 3,8km de natação, 180km de
bicicleta e 42km de corrida.
Naquele ano, depois de
estar no Aconcágua durante o
inverno, com amigos, na tentativa de montar uma expedição
brasileira ao Himalaia, decidi
adquirir mais experiência acima
de 7.000 metros. Fui então ao
Nepal escalar o Cho Oyu, que
possui 8.200 metros, o sexto
mais alto do mundo. Ali, me
tornei a primeira mulher do
Brasil a escalar uma montanha
naquela altura. O Everest aconteceria no ano seguinte. Uma

vez acima de 8.000 metros e,
de lá, avistando o meu grande
objetivo bem de perto, nada
mais iria me segurar.
Em maio de 2006, parti
para Kathmandu em uma expedição de 70 dias. O estresse
já começou no voo à cidade de
Lukla, a 2.700 metros. O avião
era pequeno, velho, operado
sob visão direta e sem instrumentos. Após trekking de dez
dias ao campo-base, a 5.300
metros, montamos acampamento em cima do gelo. Ali, a
minha casa por 50 dias tinha
apenas dois metros quadrados
e um metro de altura. A vida
se tornou bem mais simples;
imperava o instinto sobrevivência e nossas principais preocupações giravam em torno
de aquecimento, alimentação e
higiene básica. A cada semana,
na cozinha, tínhamos um balde
com 20 litros de água, aquecida em nossos fogareiros.
Éramos nove clientes em
uma expedição comercial neozelandesa, entre americanos,
australianos,
neozelandeses,
ingleses e eu, a única mulher,
brasileira. Bom, só faltaram me
perguntar o que eu estava fazendo ali! Mas a força de vontade é muito mais importante
do que a física - convivíamos
com informações de mortes e
acidentes na montanha todos
os dias. Havia também relatos
de dificuldades na via com gretas, neve alta e deslizamentos.
A sensação de que o próximo
pode ser você é constante.
Encaramos várias subidas e
dormimos nos acampamentos
superiores para aclimatação. No
último ciclo de aclimatação, chegamos a passar a noite a 7.500
metros sem oxigênio. Nessas
condições, é impossível dormir e
37
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a dor de cabeça é indescritível.
Nosso ataque ao cume foi
turbulento. Estávamos programados para sair por volta
das 20h do colo sul, a 8.000
metros, mas o vento não se
comportava como previsto. Três
horas depois, o vento melhorou
e partimos em cinco pessoas,
junto aos guias e sherpa – o
restante desistiu por fatores
emocionais ou de saúde. Curioso que sempre olhavam para
mim quando uma pessoa resolvia ir embora.
O dia do cume foi um dos
mais difíceis da minha vida. Estava com uma roupa de quase 3kg,
crampons de 1kg, piqueta de
1kg, três litros de água (que congelou) e duas garrafas de oxigênio de 5kg cada. O deslocamento
era muito lento e, às vezes, desprendíamos energia extra para
alguma ultrapassagem na corda.
O uso de oxigênio nos dava uma
sensação de estarmos 1.000 metros abaixo. Mesmo assim, a falta
de ar é enorme!
Faltando uma hora para o
cume, eu estava muito desidratada e hipoglicêmica. O guia
disse que eu deveria retornar,
por alto risco de morte. Com algumas gotas de água da minha
garrafa congelada e um gel de
carboidrato, segui sem responder ao guia. Eu me sentia forte.
Passamos pelo escalão Hillary,
uma passagem vertical de rocha
e gelo, considerada uma das
partes mais difíceis da viagem, e
finalmente chegamos ao cume.
Havia conquistado o sonho de
ser a primeira mulher brasileira
a escalar o Monte Everest.
Nos 20 minutos que fiquei
no cume, tudo passou pela minha cabeça. Foi uma grande
emoção! Só que ainda tinha
a volta, quando acontece a
maioria dos acidentes. Já tínhamos enfrentado 11h de subida.
Cheguei ao cume às 10h20 da
manhã de 19 de maio de 2006.
Retornamos ao acampamento,
no colo sul, a 8000 metros, às
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“Em maio de 2006,
parti para Kathmandu.
Éramos nove clientes em
uma expedição comercial
neozelandesa, com
americanos, australianos,
neozelandeses, ingleses
e eu, a única mulher,
brasileira. Bom, só
faltaram me perguntar o
que eu estava fazendo ali!
Mas a força de vontade
é muito mais importante
do que a força física”
16h daquele dia. Felizmente,
tudo deu certo.
O Everest foi o grande sonho da minha vida. O risco de
morte era alto, mas passaria o
resto da minha vida arrependida se não o escalasse. O ser
humano vive de objetivos. Estamos sempre em busca de algo.
Após o Everest, senti um vazio
e logo percebi que não pararia
por ali. Em busca de um novo
recorde, iniciei o projeto Seven
Summits. Agora, queria ser a
primeira brasileira a escalar as
montanhas mais altas de cada
continente. O investimento
financeiro, porém, era alto. E
patrocínio para escalar é muito
difícil de conseguir.
Em 2007, fiz uma tentativa

ao Monte McKinley, a montanha
mais alta da América do Norte,
no Alaska, com um cume que
chega a 6.190 metros acima do
nível do mar. Tive, infelizmente,
que retornar bem próximo do
final por causa de ventos fortes
e de um princípio de congelamento no polegar direito. Com
o projeto em stand by, estive em
outros países, como Equador,
Bolívia e Peru, conquistando
mais alguns picos.
Em 2011, estimulada por
uma possível concorrente, retomei o projeto com a conquista
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da Elbrus, a montanha mais
alta da Europa, com 5.642
metros, na Rússia, considerada
fácil porque metade da rota é
feita de teleférico. Não existe
montanha fácil, no entanto. Naquela ocasião, vários ataques
terroristas foram registrados na
Geórgia e tivemos que traçar
uma nova rota, circundando a
montanha em um caminhão do
exército russo.
Em janeiro do ano seguinte,
fui ao Wisdom, o mais alto da
Antártida, onde a temperatura
chega a ser mais baixas do que
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a do Himalaia. Voamos de Punta
Arenas, no Chile, em um avião
de carga russo e pousamos no
gelo, em uma base americana.
De lá, partimos em um pequeno
bimotor para o centro da Antártida, no campo-base. Tive muita
sorte com o clima, porque há
tempestades ali que duram dias
e dias. Com data marcada para
o retorno, poderia ter de partir
de lá sem chegar ao cume. Ainda
em 2012, participei de uma expedição frustrada ao Carstensz,
o ponto culminante da Oceania,
na Papua Nova Guiné. Ali, fomos
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acompanhado de dois seguranças com facões, conversou com
nossos guias locais. Queriam
US$ 20 mil para nos levar até
a montanha, mas acabaram
aceitando US$ 3 mil. Grande
amigo e parceiro de algumas
escaladas, o cirurgião plástico
Eduardo Keppke esteve naquela expedição. A aventura me
desanimou um pouco.
Em 2013, a terceira brasileira a escalar o Everest chegou
ao cume. Médica também, ela
dizia ser a mais jovem a pisar
no topo e queria ser a primeira
a completar o Seven Summits.
Isso confundiu um pouco a
mídia e o meu feito ficou um
pouco esquecido. Mas a concorrência pode ser saudável.
Saí da inércia e retomei o meu
projeto. Finalizei o Kilimanjaro,
na África, o último dos sete
cumes, seis meses depois de
passar por uma reconstrução
de ligamento cruzado de joelho. Contrariei, assim, o meu
ortopedista, que havia dito que
estaria pronta para o treino,
mas não para a guerra.
Dez dias depois de chegar da África, embarquei para
Papua. Apesar do sucesso naquela oportunidade, encarei
aventuras com os índios. Convencida pelo Eduardo Kepke,
acompanhamos um grupo de
brasileiros em uma expedição
organizada por um alemão
que, há vinte anos, morava ali e
falava a língua local. Passamos
dez dias na selva, comendo
macarrão instantâneo, arroz e,
às vezes, ovos. Chovia 20 horas
por dia e andávamos por trilhas
abertas com facão por índios
que, sem sapatos, nos guiavam.
No décimo dia, chegamos a
uma lagoa. Atrás dela, estava o
Carstensz, o ponto culminante
da Oceania, uma torre de rocha
de 4.884 metros. Fora uma escalada bem técnica, com passagens verticais e tirolesas sobre
precipícios. Subimos a noite inteira, fizemos uma foto no cume

sequestrados por índios locais.
A Papua Nova Guiné vive
em constante guerra civil. E, naquela ocasião, tivemos de fazer
uma rota diferente para desviarmos de um conflito. Acabamos
abordados por um grupo de
índios com lanças, arcos, flechas
e machados, que se posicionou
em volta da nossa pequena cabana, quando estávamos acendendo fogueiras. Ali, nos mantiveram por um dia inteiro.
Reviraram todas as mochilas e pegaram os nossos
passaportes. O chefe da tribo,
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e retornamos ao acampamento
no fim do dia seguinte. A chuva,
naquele dia, deu uma trégua.
Algo providencial, pois não poderíamos escalar com a rocha
molhada. Somava mais uma
conquista à minha lista. Restava
apenas o McKinley, no Alaska,
também conhecido como Denali, com 6.190 metros.
Os ventos no Alaska são
fortíssimos. Muitas vezes, os
aviões que fazem o trajeto de
ida e volta param por dias e nos
fazem ficar presos em meio ao
gelo. Ali, temos de carregar de
60kg a 70kg, divididos entre
mochila e trenó, para sermos
autossuficientes.
Combustível para fazer
fogo e derreter água são importantes. Assim como comida para uns vinte dias. Foi a
montanha que mais me fez
sofrer. Quase desisti depois
do primeiro ataque ao cume.
Meu polegar direito, que já
havia passado por um princípio de congelamento, sofreu
novamente. No dia seguinte,
consegui chegar ao topo, mas
descemos sob uma tempestade
que não nos permitia enxergar
onde pisávamos. A minha mascara congelou. O meu cabelo
congelado serviu de barreira
contra o vento e, assim, protegeu a minha córnea de sofrer
um congelamento.
Naquela noite, prometi que
o McKinley seria a última alta
montanha da minha vida. Hoje,
me sinto satisfeita com os meus
feitos. Felizmente, a memória é
curta para o sofrimento e lembramos sempre das boas sensações. Por enquanto, fazem
parte da minha rotina trilhas
em montanhas menores, caminhadas e passeios de bicicleta.
Mas sigo, ainda, com alguns
planos em mente.
ANA ELISA BOSCARIOLI

Cirurgiã plástica e primeira
mulher brasileira a chegar
ao cume do Monte Everest
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PROF. DR. JULIO MORAIS

“Um direcionamento precoce a uma
área específica, sobretudo em estética,
limita o conhecimento geral e impede
uma visão completa do desejo ou
problema do paciente”
omo muitos em São
Paulo, sou imigrante.
A nossa família no
Brasil se resumia a
meus pais, eu e um
irmão mais jovem. Viemos de
uma pequena aldeia da Galícia, no norte da Espanha, que,
à época, estava destruída depois da guerra civil franquista e
das consequências secundárias
da Segunda Guerra mundial.
Os primeiros tempos no Brasil
foram difíceis: dois filhos pequenos, recursos escassos e
meus pais Ricardo e Maria só
tinham estudo primário. Com
muito empenho e dedicação,
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no entanto, conseguiram levar
a vida adiante. Minha infância
e adolescência foram vividas
na simplicidade. Desde bem
pequenos, ajudávamos os pais
trabalhando em tudo o que
era possível, na pequena loja
de molduras e quadros que
montaram em São Paulo. Isso
contribuiu positivamente para
a formação de nosso caráter.
Estudei em escola pública
e, somente no último ano letivo, tive a grata satisfação de
entrar na Universidade de São
Paulo – fora o único vestibular
que prestei. Naquele momento, em 1968, acabava de ser

criado o curso experimental de
medicina na USP. Passei a fazer
parte da primeira turma dele,
que corria simultaneamente
com a tradicional da FMUSP e
se diferenciava na metodologia
didática, ao seguir o esquema
de ensino da Universidade de
Harvard (EUA).
O objetivo de ter duas metodologias de ensino diferentes
simultaneamente, na mesma
faculdade de medicina, era
comparar ao final da formação
a qualidade/capacidade dos
médicos formados, o que infelizmente nunca chegou a ser feito.
Poucos anos depois do início do
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curso experimental, a FMUSP
fundiu os dois cursos e passou
a ter uma única turma, que segue principalmente os métodos
didáticos usados no então curso experimental. Hoje, acredito
que a metodologia de estudo
adotada nesse tempo contribuiu
e influenciou o meu interesse e
atuação na parte didática.
Devo a um amigo, o Dr. Wanderley Bartalotti, cirurgião do
Hospital Nove de Julho e do Hospital Santa Cruz, o primeiro contato com cirurgia. Ele permitiu
que eu o acompanhasse, desde
o princípio da faculdade, como
observador, instrumentador, auxi-
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Em uma homenagem durante
a Jornada Paulista, de 2019

liar e, por fim, cirurgião. Sou eternamente grato a ele. A decisão
pela cirurgia – e, em princípio,
por cirurgia vascular – já estava
tomada. O destino, porém, fez
com que o caminho fosse outro.
Em 1972, quinto ano do curso,
estava no plantão noturno do
pronto-socorro do Hospital das
Clínicas quando fui “sorteado”
para instrumentar uma cirurgia
do recém-chegado Dr. Marcos
Castro Ferreira. Ele se propunha
a fazer um reimplante de mão
amputada, com microcirurgia.
Foi o meu primeiro contato tanto com a microcirurgia
quanto com a cirurgia plástica.
Até então, eu não tivera nem
sequer uma simples aula de cirurgia plástica durante todo o
curso médico. Essa cirurgia foi
muito marcante, uma vez que
foi o primeiro reimplante com
técnica microcirúrgica realizado
no Brasil. Tal contato definiu a
escolha da minha futura especialização em cirurgia plástica,
pois incluía a cirurgia vascular,
reconstrutiva e ainda satisfazia
o meu interesse e hobby pela
escultura e pintura. Em 1973,
fui admitido como residente de
cirurgia geral no Hospital das

Clínicas, premissa para depois
ingressar como residente da
disciplina de Cirurgia Plástica
da FMUSP, em 1975, sob a direção do Prof. Victor Spina.
Durante os anos de residência em cirurgia plástica,
tive a oportunidade de conviver com todos os assistentes
da disciplina, aos quais devo
a minha formação. Destaco o
Prof. Orlando Ludovici, Dr. Urio
Mariani, Dr. Jorge Ishida, Dr.
Luis Kamakura, Dr. Miguel Modolin, com os quais tinha mais
afinidade, e especialmente com
o Prof. Marcos Castro Ferreira
que, pioneiro à época, iniciava
a aplicação das técnicas microcirúrgicas na plástica, na cirurgia de nervos periféricos e na
cirurgia de mão.
Ao final da residência, fui indicado como preceptor da disciplina de cirurgia plástica. Ocupei
o cargo por pouco tempo, já que
viajei para um estágio como “attaché étranger”, na Universidade
de Bordeaux, no serviço do Prof.
Jacques Baudet, também um
dos pioneiros da microcirurgia.
Ao retornar da França, fui admitido por concurso público como
cirurgião do Hospital Brigadeiro.

Nele, trabalhei por poucos anos.
Fui transferido, como comissionado, para o Serviço de Queimados do Hospital das Clínicas, que,
naquele momento, ainda era um
setor independente e separado
da disciplina de Cirurgia Plástica.
Posteriormente, em 1980, prestei
novo concurso público e passei a
ocupar uma vaga como médico
assistente do Hospital das Clínicas, agora na Cirurgia Plástica.
O contato inicial com o Prof.
Marcos, e posteriormente a convivência durante a residência,
nortearam as minhas escolhas
dentro da especialidade. Passei
a me dedicar à microcirurgia,
como auxiliar do Prof. Marcos
na sua clínica privada e como
seu substituto na Disciplina de
Cirurgia Plástica em um grande
número de transplantes microcirúrgicos, nervos periféricos,
reversão de vasectomia, reversão de laqueadura, etc. Recordo
que, naqueles momentos, ainda
não existiam limitações formais
às áreas de atuação. O cirurgião
plástico com formação prévia
em cirurgia geral podia encarar
cirurgias intracranianas, intra-abdominais e até intratorácicas.
Tivemos a oportunidade
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“Estudei em escola
pública e, somente no
último ano letivo, tive
a grata satisfação de
entrar na Universidade
de São Paulo – fora
o único vestibular
que prestei. Naquele
momento, em 1968,
acabava de ser criado
o curso experimental
de medicina na USP”
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de realizar vários transplantes
de intestino e estômago para
a reconstrução de esôfago cervical. E mais: transplantes de
epíplon para escalpelamento,
reimplantes de dedos e alguns
procedimentos originais como
retalhos pré-fabricados para
reconstrução nasal, de orelha,
pálpebras e pênis.
Nos primeiros anos da microcirurgia, em São Paulo, muitos se interessaram pelo tema.
Poucos desse grupo inicial, no
entanto, persistiram nessa área,
seja pela dificuldade técnica,
ausência de equipamento específico, pelo porte das cirurgias
ou resistência dos convênios e
hospitais. Alguns abnegados do
grupo inicial persistiram, como
o Dr. Araldo Ayres Monteiro Jr.,
amigo e companheiro de todas
as minhas cirurgias até hoje, o
já falecido Prof. Arnaldo Zumioti e o Prof. Rames Mattar.
Desde o início da minha
atividade, já como membro do
corpo clínico do Hospital das Clínicas, montei um grupo assumindo as reconstruções da disciplina
de cirurgia de cabeça e pescoço
da FMUSP, atuando em conexão
principalmente com o Prof. Dr.
Claudio Roberto Cernea e o Dr.
Roberto Medina. Daí, resultaram
várias publicações didáticas e
trabalhos científicos conjuntos.
Esse grupo inicial se expandiu, passando a constituir um
de reconstrução microcirúrgica
em geral, incluindo tratamento da paralisia facial e outras
lesões de nervos periféricos.
As aplicações das técnicas
microcirúrgicas rapidamente
foram incorporadas por outros
especialistas do complexo do
HC na Ortopedia, Cirurgia de
Mão e Urologia. Fora do complexo HC, por falta de interesse,
pela dificuldade material em
instituir centros devidamente
equipados ou até mesmo pela
complexidade técnica da microcirurgia, foi necessário um longo período para que houvesse
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Em ação no Hospital das Clínicas

adesão de outros centros médicos do estado de São Paulo.
Participamos ativamente de
várias áreas de difusão e treinamento, no período inicial da
microcirurgia, na fundação da
Sociedade Brasileira de Microcirurgia Reconstrutiva, em 1979,
no laboratório de microcirurgia
na FMUSP, nos cursos e simpósios específicos em São Paulo
e em várias cidades do Brasil,
da América Latina e na Europa, pelo GAM (Groupe pour
l’Avancement de la Microchirurgie). Todo o trabalho de ensino
desenvolvido na disciplina de
Cirurgia Plástica pelo pequeno
grupo inicial e por aqueles que
abraçaram posteriormente essa

área de trabalho no Hospital
das Clinicas permitiu que mais
de 300 cirurgiões brasileiros e
estrangeiros fossem treinados
no laboratório de técnicas microcirúrgicas da FMUSP.
Paralelamente, obtive o
título de doutor em Clínica
Cirúrgica pela Universidade
de São Paulo, em 1989, com
a tese “Cirurgia Fetal Intrauterina: Mecanismo de cura de
feridas cutâneas em coelhos”,
um tema até então inédito na
América Latina e que hoje tem
aplicação clínica em vários países, inclusive nos centros de
ponta no Brasil. No ano 2000,
fui admitido, também por concurso público, como Professor
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Doutor do Departamento de
Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo. E, nos três últimos anos,
passei a exercer a função de diretor do Laboratório de Microcirurgia Experimental (LIM4 da
FMUSP), onde são desenvolvidas pesquisas em fisiologia de
retalhos, cultura de fibroblastos
e queratinócitos, cirurgia de
nervos periféricos, além do treinamento em microcirurgia.
Outro aspecto que merece
comentários do ponto de vista
de desenvolvimento pessoal,
e mesmo técnico, é a atividade médica fora do Brasil. Na
última década, atendendo ao
meu espírito inquieto, tenho
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Em meio a residentes e
assistentes da disciplina

Ao lado de Gustavo Sturtz
e Fabio Busnardo

aproveitado as férias e licenças
acumuladas do serviço público
para trabalhar, legalmente, fora
do Brasil (Indonésia e Portugal).
Considero essa experiência de
trabalho e vivência em outras
culturas um aprendizado de vida
valoroso. Tomar contato próximo com métodos de trabalho,
estruturas de atendimento, pacientes e funcionários diferentes
dos nossos em vários aspectos
de cultura e comportamento
nos estimula e é gratificante,
tanto do ponto de vista pessoal
quanto profissional.
Julgo também ter contribuído
significativamente com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
Assim foi desde a primeira intervenção, já como membro titular,
fazendo parte da comissão científica do XVIII Congresso da SBCP,
em 1981. Contribui ministrando
cursos em muitos congressos

Entre os Drs. Arnaldo Monteiro
e Diógenes Rocha

alternativas, aparelhos mágicos
e poções milagrosas. Particularmente na cirurgia plástica,
que recentemente convive com
a invasão maciça de profissionais de outras áreas, podemos
encontrar alguns médicos que,
logo em um primeiro momento,
se definem por uma área específica e se desinteressam pelos
demais campos de estudo.
Trata-se de um grande erro,
pois um direcionamento muito
precoce a uma área específica,
sobretudo em estética, limita o
conhecimento geral e impede
uma visão completa do desejo
ou do problema do paciente. E em nada contribuiu para
o crescimento e melhoria da
qualidade da cirurgia plástica
como um todo. Obviamente não
operamos o nariz, as pálpebras
ou o abdômen, mas o paciente
como um todo! Uma formação

nacionais e jornadas estaduais,
na difícil função de membro da
banca examinadora do título
de especialista por alguns anos,
como presidente da comissão de
prêmios e, por fim, no espinhoso
cargo de diretor do Departamento
dos Serviços Credenciados. Sempre buscamos atuar na SBCP com
o intuito de enaltecer, preservar e
aprimorar a reconhecida qualificação de seus membros.
Hoje, a partir do contato diário com estudantes de medicina, residentes de cirurgia geral
e de cirurgia plástica de vários
pontos do Brasil e do exterior,
é possível observar características de personalidade e comportamento extremamente variadas que, certamente, irão influir na futura vida profissional
desses médicos. O mundo do
cirurgião plástico, atualmente,
é rico e diversificado, cheio de
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“Em 1989, obtive
o título de doutor
em Clínica Cirúrgica
pela USP com
a tese ‘Cirurgia
Fetal Intrauterina:
Mecanismo de cura
de feridas cutâneas
em coelhos’, um tema
até então inédito na
América Latina e que
hoje tem aplicação
clínica em vários países,
inclusive nos centros de
ponta no Brasil”
extensa, completa e humanista
oferece ferramentas para que o
cirurgião saiba lidar não só com
a intervenção a que se propôs,
mas também com as variantes
dela, surpresas intraoperatórias,
possíveis complicações intra ou
pós-operatórias e até distúrbios
emocionais do paciente. Como
sempre dizia o meu saudoso
pai, na sua simplicidade, “o saber não ocupa lugar”.
O cirurgião plástico deve
se diferenciar pela qualidade
e amplitude da sua capacidade técnica, atuando cirurgicamente, mas observando
todos os aspectos físicos e até
psicológicos do paciente. No
nosso modesto entender, deve,
primeiramente, ser médico. Depois, cirurgião geral. A seguir,
cirurgião plástico. E, somente
então, especialista em uma das
áreas de atuação.

Agende
essas
datas

TEMA DA SEÇÃO

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

Os eventos da SBCP-SP
para 2020 estão chegando.

JornadaPaulista

Reconstrutiva
11 e 12 de Setembro 2020

Jornada
Paulista do

Interior
BOTUCATU

2 e 3 de Outubro 2020

Para informações sobre cada evento, programação e inscrições online, acesse www.sbcp-sp.org.br
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