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Realização

A Jornada Paulista Reconstrutiva – JPr 2020 traz a cirurgia plástica pós-bariátrica como temática para 
este ano.

Dois convidados estrangeiros e mais de 40 especialistas brasileiros participam da programação científica.

O evento será virtual, em plataforma especialmente customizada para o melhor ambiente de 
aprendizado e discussões científicas de alto nível.

Conteúdos publicados a partir do dia 11 de setembro, com acesso por dois meses.

Estão previstos chats e salas virtuais de reuniões, espaço para materiais complementares, fórum para 
discussão de casos, rede social exclusiva, exposição virtual e espaço para apresentações de pôsters e 
vídeos previamente inscritos. Acesse o site www.sbcp-sp.org.br/jpr2020 e faça sua inscrição.

Valores

InscrIções

Interação online
Com apenas um click, convide colegas ou palestrantes 
para chat privado ou conversa por vídeo

Empresas expositoras
Tenha contato direto e interação em tempo real com empresas 
expositoras e fique por dentro das inovações do mercado

Material de apoio
Vídeos de cirurgias e PDFs de artigos científicos 

disponibilizados pelos palestrantes

Discussão de casos
Faça upload de imagens e dados de casos desafiadores, 
para que colegas especialistas possam avaliar e 
comentar

Fórum de discussões
Envie dúvidas e comentários

a partir de 31/08/2020

Membros SBCP / FILACP

Residentes

Estrangeiros - US$ 80

R$ 250

R$ 125

R$ 400

www.sbcp-sp.org.br/jpr2020

www.sbcp-sp.org.br
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pandemia causada pelo novo Co-
ronavírus impactou de maneira 
significativa a formação dos resi-
dentes em cirurgia plástica. Com 
os serviços limitados a atendimen-

tos de urgência e emergência, a experiência 
que normalmente seria adquirida pelos jo-
vens cirurgiões, com procedimentos repara-
dores e estéticos, foi muito prejudicada. Além 
disso, alguns dos espaços foram reconfigu-
rados, em função das mudanças adotadas 
para receber pacientes graves de COVID-19, 
especialmente no auge da pandemia.

Com o ocorrido, muitos residentes sen-
tem que 2020 foi um ano aquém do espe-
rado para a formação deles. Realmente, al-
ternativas estão sendo estudadas para que 
os jovens possam evoluir em sua curva de 
aprendizado, mesmo que o período precise 
de algum complemento no próximo ano. Por 
outro lado, a pandemia reascendeu as dis-
cussões em torno da formação do cirurgião 
plástico, com debates sobre os modelos, os 
serviços e as necessidades gerais da espe-
cialidade. Diante disso, a revista Plástica 
Paulista convidou o Prof. Dr. Rolf Gemperli, 
chefe do serviço de cirurgia plástica do HC, 
para apresentar a sua perspectiva sobre a 
formação do cirurgião plástico. Residentes 
de diversos serviços também foram ouvidos 
e compartilharam as suas preocupações. 

Por fim, o Dr. Felipe Coutinho, presidente da 
Regional São Paulo, fala sobre o papel da 
SBCP na qualificação e atualização cons-
tante do especialista.

Além disso, essa edição traz dois artigos 
sobre diferentes técnicas para implantes ca-
pilares, a FUE e a FUT. Dois especialistas, com 
ampla experiência no segmento, destacam as 
vantagens, os riscos, os cuidados e os desa-
fios de cada procedimento na seção Cirurgia 
Estética e Cosmiatria. Em Cirurgia Reparado-
ra e Pesquisa, a presidente da Sociedade Bra-
sileira de Queimaduras – Regional São Paulo 
concede uma entrevista sobre o panorama 
de queimados em São Paulo, destacando as 
dificuldades geradas pela pandemia.

O editor da revista, Dr. Fabio Nahas, fez 
uma ampla entrevista com o Dr. Arturo Ra-
mirez Montañana, que integrou uma força-
-tarefa da ISAPS para investigar os riscos em 
torno da lipoenxertia glútea, que resultou 
em orientações de segurança mundialmente 
seguidas. O procedimento também é tema 
de entrevista com o Dr. André Cervantes, 
coordenador do DEC da Regional São Pau-
lo, cujo estudo sobre o tema provou que o 
procedimento é muito seguro, frente ao co-
nhecimento atual das medidas de segurança.

A edição apresenta também entrevis-
ta com o Dr. Pablo Elias, que compartilha 
a sua experiência profissional no Hospital 

de Campanha do Anhembi, durante o auge 
da pandemia em São Paulo. Outra matéria 
especial aborda o uso de pressão negativa 
para o tratamento de feridas complexas, 
cujo estudo sobre o tema tem gerado pro-
tocolos com resultados muito animadores.

A revista também mostra as adequa-
ções realizadas para que a prova para se 
tornar membro titular da SBCP continuas-
se sendo realizada, mesmo com as restri-
ções da quarentena. Em Meu Olhar Clíni-
co, o Dr. Osvaldo Saldanha conta em suas 
próprias palavras a sua trajetória profissio-
nal, destacando os momentos mais mar-
cantes de sua jornada. E, por fim, essa edi-
ção apresenta uma nova seção, chamada 
Passatempo, em que o cirurgião plástico 
fala sobre seus interesses além da cirurgia 
plástica. Na estreia da coluna, o Dr. Ricar-
do Marujo mostra a sua paixão por carros 
antigos e revela que chegou a ganhar um 
Thunderbird 1956 de uma paciente.

Boa leitura!

DR. FABIO XERFAN NAHAS
Editor
DR. RODOLFO LOBATO
Coeditor
DR. RAFAEL DENADAI
Coeditor

A
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ão podemos parar. 
Embora o processo 
de flexibilização da 
quarentena já tenha 
começado, ainda é 

incerto quando haverá uma 
vacina ou tratamento efetivo 
contra a COVID-19, permitin-
do a retomada completa das 
atividades. Por isso, a Regional 
São Paulo tem buscado alter-
nativas para dar continuidade 
às suas principais missões, a 
de contribuir com a formação 
do cirurgião plástico e defen-
der a especialidade.

Estamos trabalhando para 
customizar uma plataforma 
digital, viabilizando assim a mi-
gração de nossos eventos cien-
tíficos ao universo virtual, da 
melhor forma possível. Isso não 
será algo temporário. Em algum 
nível, mesmo após a pandemia, 
manteremos alternativas e re-
cursos digitais em paralelo aos 
eventos presenciais. São muitas 
as possibilidades, nas quais a 
plataforma customizada pode 

contribuir para uma experiência 
ampla e mais abrangente de 
aperfeiçoamento profissional.

Esse modelo de ensino à 
distância veio para ficar. Prova 
disso é uma pesquisa realiza-
da com apoio da Regional São 
Paulo, em que 900 associados 
de todo o país responderam 
questões sobre o tema e tele-
medicina. O trabalho mostra 
que 43% dos cirurgiões plásti-
cos brasileiros deram início aos 
atendimentos virtuais durante 
a pandemia. As aulas online ti-
veram ainda mais adesão, com 
cerca de 90% dos responden-
tes realizando algum curso ou 
qualificação no período.

Esse novo normal na cirur-
gia plástica também gerou mu-
danças na prova para membro 
titular da SBCP, como mostra 
matéria especial desta edição. 
Foi adotado um novo modelo, 
em que a pesquisa é valorizada 
e incentivada para a obtenção 
do título, sem prejuízo a avalia-
ção em meio digital.

Aproveitamos para refor-
çar o nosso compromisso de 
gestão responsável. Em meio à 
pandemia, estamos constante-
mente avaliando as finanças da 
entidade, e buscando soluções 
para que o impacto da suspen-
são dos eventos presenciais 
seja contornado, sem prejuízo 
ao empenho da Regional São 
Paulo em buscar soluções ino-
vadoras para a especialidade. 

Agradecemos a todos os 
colegas que se mantiveram 
atuantes e presentes nas di-
versas comissões da Regional 
São Paulo, para o cumprimento 
dessa missão. Juntos, ainda re-
alizaremos muitas conquistas!

DIRETORIA DA 
REGIONAL SÃO PAULO
Felipe Lehmann 
Coutinho, Presidente
Dr. José Octavio 
Gonçalves de Freitas, 
Secretário
Dr. Flávio Henrique 
Mendes, Tesoureiro

Soluções
customizadas

N

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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pandemia do novo 
Coronavírus criou 
uma situação sem 
precedentes no mun-
do. Enquanto inúme-

ros esforços são realizados para 
conter o avanço da COVID-19 e 
reduzir a mortalidade nos casos 
mais graves, o atendimento aos 
demais pacientes sofre grandes 
transformações, com foco con-
centrado em urgências e emer-
gências, postergando as situa-
ções que podem aguardar. Isso 
trouxe desafios significativos a 

pacientes queimados, como re-
vela a Dra. Maria Carolina Cou-
tinho, presidente da Sociedade 
Brasileira de Queimaduras – Re-
gional São Paulo, em entrevista 
à revista Plástica Paulista.

Realizada na primeira quin-
zena de julho, essa foi a segun-
da entrevista sobre o mesmo 
tema concedida pela Dra. Ca-
rolina à SBCP-SP. A primeira 
ocorreu em maio, como parte 
do projeto “COVID-19: O Cirur-
gião Plástico na Linha de Fren-
te”, em que o presidente da 

Regional São Paulo, Dr. Felipe 
Coutinho, e demais integrantes 
da diretoria e outras áreas da 
entidade entrevistam cirurgiões 
plásticos sobre diversos aspec-
tos da pandemia. Gravadas no 
formato de videoconferência, 
as entrevistas estão disponíveis 
no site da Regional São Paulo.

Entre maio e julho, pouco 
mudou no cenário dos pacien-
tes queimados no Estado de São 
Paulo. “Como as unidades de 
queimados são ambientes mais 
fechados, pelo risco elevado de 

infecção, elas acabaram sendo 
direcionadas para a COVID”, 
conta a Dra. Carolina. Na capital 
paulista, por exemplo, duas das 
cinco unidades da área foram 
fechadas, restando apenas uma 
para pacientes pediátricos.

A capacidade de atendimen-
to foi reduzida, mas a demanda 
aumentou. “Pais ocupados em 
home office e sem auxílio para 
cuidar dos filhos, essa situação 
aumentou os acidentes domés-
ticos para níveis semelhantes 
aos de férias escolares”, conta 

ATENDIMENTO 
A QUEIMADOS É 
PREJUDICADO PELA 
PANDEMIA

A
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a cirurgiã plástica. Além disso, 
existem as demandas geradas 
por acidentes com álcool líquido 
e álcool gel, cujo uso disparou 
como prevenção ao Coronavírus. 
“As pessoas não estavam prepa-
radas para lidar com inflamáveis 
em casa. Tem gente que passa 
no braço todo, molha a manga 
da blusa e vai mexer no fogão. 
Muitos acidentes estão aconte-
cendo”, diz a Dra. Carolina.

Em levantamento nacional, o 
Brasil já soma mais de 400 casos 
de incidentes com álcool líquido 

e álcool em gel, cujos pacientes 
precisaram de internação. Por 
conta da escassez de leitos e pelo 
risco de exposição do paciente à 
COVID, no hospital ou no traje-
to ao hospital, visto que muitos 
pacientes precisam se deslocar 
entre cidades para obter atendi-
mento, algumas medidas foram 
adotadas. “Buscamos dar alta 
precoce, realizamos atendimen-
tos ambulatoriais em vez de in-
ternações, sempre que possível, e 
também instruímos os pacientes 
a realizar alguns tratamentos em 

casa”, conta a médica.
O foco tem sido na fase 

aguda dos atendimentos, mes-
mo assim, é preciso lidar com 
mais pacientes do que leitos dis-
poníveis, e até com a falta de in-
sumos e medicamentos. “Houve 
falta de bomba de infusão, por 
exemplo, o que prejudicou o 
controle da analgesia pós-ope-
ratória do paciente”, revela. 

O tratamento das sequelas, 
por sua vez, tem sido poster-
gado por vários motivos, como 
falta de profissionais (por ado-

ecimento ou deslocamento a 
outras áreas) e pela própria 
dinâmica das novas estruturas 
hospitalares. Diante disso, as 
questões estéticas têm mais 
chances de recuperação tardia, 
contudo as sequelas funcionais 
nem sempre podem ser recu-
peradas da mesma forma. “Vi-
vemos um cenário com muitas 
incertezas, por isso acho pouco 
provável que os hospitais mu-
dem antes de 2021, retornando 
às estruturas anteriores à pan-
demia”, avalia a Dra. Carolina. 
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Fue e Fut: especialistas falam sobre 
técnicas de transplante capilar

Dr. Flávio Abboud e Dr. Ricardo Gomes Lemos escrevem artigos sobre o uso das técnicas no tratamento da calvície

s cirurgias para trans-
plante capilar são 
procedimentos que 
acumulam grandes 
aperfeiçoamentos e, 

atualmente, oferecem resultados 
bem satisfatórios no combate à 
calvície e consequente satisfação 
do paciente. Dentro da cirurgia 

plástica, essa subespecialidade 
apresenta demanda expressiva e 
tem conquistado cada vez mais 
pacientes, uma vez que os re-
sultados estão se tornando mais 
harmônicos e naturais.

Duas das técnicas mais 
utilizadas no país e no mundo 
serão debatidas nesta edição 

da revista Plástica Paulista, por 
especialistas com ampla expe-
riência. A FUE (follicular unit 
excision) e a FUT (follicular unit 
transplantation) serão detalha-
das em dois artigos a seguir, 
escritos respectivamente pelos 
especialistas Dr. Flávio Abboud 
e Dr. Ricardo Gomes Lemos. 

Nos textos, os cirurgiões 
plásticos falam sobre a execu-
ção das técnicas, os cuidados 
necessários, os riscos, as vanta-
gens e desvantagens, entre ou-
tros aspectos, para que o leitor 
possa compartilhar da perspec-
tiva de grandes especialistas. 

Boa leitura!

A
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RESTAURAÇÃO CAPILAR COM A TÉCNICA
FOLLICULAR UNIT EXCISION (FUE)

DR. FLÁVIO ABBOUD – CIRURGIÃO PLÁSTICO E ESPECIALISTA EM IMPLANTES CAPILARES

A FUE (Follicular Unit Excision) 
foi primeiramente descrita em 
1993 por Masumi Inaba, no Ja-
pão, o qual introduziu o uso de 
punch de 1 mm para extrair as 
unidades foliculares (UF). Pos-
teriormente, a técnica foi apri-
morada e difundida entre os es-
pecialistas em calvície.  Trata-se 
de uma técnica que permite a 
excisão UF de modo individuali-
zado, com o micropunch (bisturi 
de lâmina circular), o qual pode 
estar acoplado em equipamen-
tos motorizados, robóticos ou 
no modo manual (Figura 1). 
Classicamente, é realizada com 
os cabelos raspados.

Minha experiência com 
transplante capilar começou em 
2004, com a execução da técni-
ca FUT (Follicular unit transplan-
tation), contudo, desde 2012, 
minha preferência é pela FUE, 
inicialmente usando máquinas 
e posteriormente migrando 
para o método manual, o que, 
pessoalmente, me proporcionou 
mais qualidade nos enxertos ex-
traídos  (Figura 2). A opção pela 
referida técnica aconteceu devi-
do alguns motivos que foram re-
levantes tanto para mim, quanto 
para o paciente.

Nesse caso, destaco a 
possibilidade de escolher as 
melhores e maiores UF; explo-
rar outras áreas doadoras no 
corpo do paciente (incluindo 
barba, tórax, membros, etc); e 
por fim, por ser uma técnica na 

qual as cicatrizes resultantes 
são puntiformes (Figura 3). As-
sim, é importante destacar que 
a FUE não é uma técnica sem 
cicatriz, como muitas vezes é 
divulgado erroneamente. Des-
se modo, milhares de cicatrizes 
são distribuídas uniformemente 
na área doadora, fato que pode 
ser uma vantagem, dependen-
do do futuro corte de cabelo 
do paciente. Entretanto, uma 
FUT bem realizada também 
pode oferecer uma cicatriz de 
boa qualidade e quase imper-
ceptível. É claro que também 
dependemos da qualidade da 
cicatrização de cada paciente 
para ambas as técnicas. 

Inicialmente, acreditava-se 
que a FUE deveria ser destina-
da apenas a pequenos casos, 
entretanto hoje se sabe que é 
possível realizar mega e gigas-
sessões com o emprego dessa 
técnica (Figura 4). Obviamente 
que baseado na minuciosa ava-
liação da área doadora, a qual 
deve ter sua abordagem  rigo-
rosamente respeitada e indivi-
dualizada, no que diz respeito à 
sua extensão, quantidade de UF 
extraídas e diâmetro do micro-
punch escolhido. Caso contrá-
rio, danos irreversíveis podem 
ocorrer na região, incluindo 
necrose, raleamento visível, le-
são dos bulbos remanescentes 
e grandes cicatrizes.  Isso tudo 
deve ser levado em conta, pois 
a área doadora é finita e, assim, 

a extração deve ser limitada e 
planejada, pois a grande maio-
ria dos pacientes necessitará de 
futuras sessões de transplante 
capilar para complementar re-
giões já operadas ou abordar 
regiões ainda não restauradas. 

Em alguns casos, é possí-
vel associar as duas técnicas 
(FUE + FUT), conhecida como 
método híbrido, com o objeti-
vo de obter maior número de 
UF por cirurgia. No Brasil, Dr. 
Marcio Crisóstomo é um dos 
divulgadores, tendo descrito seu 
próprio método.  A técnica FUE 
também pode ser realizada com 
o fio longo. Essa abordagem é 
indicada para aqueles pacientes 
que não querem ou não podem 
raspar todo o cabelo, e tem a 
vantagem de visualizarmos a 
distribuição e posicionamento 
ideal dos fios na restauração 
capilar, além de vislumbrarmos 
no pós-operatório imediato 
como será o resultado final. As-
sim, alguns punches específicos 
para essa abordagem foram 
desenvolvidos e difundidos por 
especialistas, como o Dr. Otávio 
Boaventura, que criou o proces-
so de Open Punch.

O uso do fio longo (Preview 
Long Hair) foi idealizado e des-
crito pelo Dr. Marcelo Pitchon 
na técnica FUT e desde então 
ficou consagrada e foi adotada 
por muitos cirurgiões. Outra 
possibilidade da FUE é realizar 
a técnica no shave, na qual são 

cortados apenas os fios de ca-
belos que serão extraídos. 

Como as UF extraídas pela 
técnica FUE são extremamente 
delicadas e com pouca ou ne-
nhuma cobertura, o uso dos 
implanters afiados é minha 
preferência para colocação (Fi-
gura 5), tanto nas incisões pré-
vias, quanto no stick and place 
(incisa e insere a UF, imediata-
mente). Pois desse modo, ma-
nipulamos o mínimo possível 
os enxertos.  Além disso, uma 
equipe especializada e bem 
treinada é fundamental para 
a fluidez e sucesso da cirurgia 
(Figura 6), organizando, conta-
bilizando e lapidando as UF no 
microscópio. É preciso ter um 
time de colaboradores que sai-
ba e queira estar presente.

Diante do exposto, na mi-
nha opinião, ambas as técnicas 
são consagradas e resolvem, 
individualmente, mais de 90% 
dos casos. Decidir entre uma ou 
outra dependerá da escolha do 
cirurgião em concordância com 
o seu paciente.  É importante 
ressaltar também que a prin-
cipal finalidade do transplante 
capilar é a restauração da área 
com alopecia, e assim, além da 
perfeita extração, seja por FUT 
ou FUE, é fundamental que o 
planejamento e a colocação 
das UF sejam ideais para cada 
caso, conferindo assim total na-
turalidade e consequente satis-
fação do cirurgião e paciente.

REFERÊNCIAS: 1. Papel, Ira D. Facial Plastic and Reconstructive Surgery. Thieme 2009:p.419.    2. Pathomvanich, Damkerng; Imagawa, Kenichiro. Hair Restoration 
Surgery in Asians. Springer 2010:p.133.    Rassman WR, Bernstein RM, Mc Clellan M, et al. Follicular unit extraction: minimally invasive surgery for hair transplan-
tation. Dermatol Surg 2002;28:720–8    3. Pitchon M. Preview long hair follicular unit transplantation: An immediate temporary vision of the best possible final 
result. Hair Transplantation Forum International. 2006;16(4):113-115.    4. Boaventura O. Long hair FUE and the donor area preview. Hair Transplantation Forum 
International. 2016;26(5).    Crisóstomo M, Crisóstomo MG, Tomaz DCC, Crisóstomo MCC. Untouched Strip: a technique to increase the number of follicular units 
in hair transplants while preserving an untouched area for future surgery. Surg Cosmet Dermatol. 2011;3(4):361-4.
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Figura 1: Punch acoplado ao handle 
para realização de FUE manual

Figura 2:
Unidades Foliculares
(enxertos) extraídos
da área doadora
do paciente
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Figura 3: Cirurgia realizada com a técnica FUE manual. A) Area 
doadora no pré-operatório; B) Área doadora no pós-operatório 
imediato; C) Área doadora no 4º dia de pós-operatório, D)  Área 
doadora no 15º dia de pós-operatório. Utilizou-se punch de 0,9 
mm da Cole Instruments®

A

C

B

D

Figura 4: Megassessão realizada com a técnica FUE manual. 
Foram transplantados 3.771 unidades foliculares para 
restauração da zona anterior

Figura 5: Colocação das unidades foliculares 
com auxílio do implanter (Lion®)

Figura 6: Colaboradora inserindo a unidade 
folicular no implanter (Lion®)
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O transplante folicular com 
fios longos é uma metodo-
logia sofisticada única e al-
tamente artística. Descrita e 
publicada em 2006, pelo co-
lega e cirurgião plástico bra-
sileiro Marcelo Pitchon, como 
“Preview Long Hair Follicular 
Unit Transplantation”, é uma 
abordagem na qual o cirur-
gião da calvície transplanta 
cabelos reais, longos, entre 
3 a 10 cm e não apenas fios 
curtos (1mm) ou raspados, 
como normalmente feito. De 
forma que o procedimento é 
realizado sem a necessidade 

de raspar a área doadora.
Os enxertos, as unidades 

foliculares contendo de 1 a 4 
fios, são dissecados sob mi-
croscopia (8 a 10x aumento) 
da faixa de couro cabeludo 
extraída (fig. 1). Uma equipe 
competente e altamente trei-
nada realiza a confecção das 
unidades foliculares com per-
da mínima, ao redor de 1%. 
Porém, a formação e treina-
mento dessa equipe de quatro 
a seis técnicos, com uma curva 
de aprendizado longa, é uma 
das desvantagens da técnica. 

Minha experiência com a 

técnica começou exatamen-
te há 13 anos, em agosto de 
2007, e essa migração contou 
com uma aderência imediata, 
devido às vantagens que serão 
discutidas a seguir. 

A possibilidade de visua-
lização da cobertura que está 
sendo conferida a área calva 
fornece ao cirurgião controle 
visual total e preciso da cons-
trução gradual e progressiva 
da massa capilar, que está 
sendo distribuída tridimensio-
nalmente e estrategicamente 
sobre a região receptora. Des-
ta forma, o cirurgião deve ter 

como conceito fundamental 
utilizar a quantidade míni-
ma de fios por um quadrado, 
criando uma densidade de 
satisfação estética adequada 
à região receptora. Essa visu-
alização permite ao cirurgião 
uma administração mais inteli-
gente das reservas da área do-
adora que são limitadas. Esse 
conceito racional não só eco-
nomiza quantidades de extra-
ções exageradas de cabelo ao 
longo da vida dos pacientes, 
bem como minimiza o trauma 
cutâneo na área doadora. 

A retirada da faixa de cou-

FOLLICULAR UNIT TRANSPLANTATION
(FUT) COM FIOS LONGOS COMO
ABORDAGEM PREFERENCIAL NA

RESTAURAÇÃO CAPILAR
DR. RICARDO GOMES DE LEMOS - CIRURGIÃO PLÁSTICO E ESPECIALISTA EM IMPLANTES CAPILARES
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REFERÊNCIAS: 1. Pitchon M. Preview Long Hair Follicular Unit Transplantation: An immediate temporary vision of the best possible final result. Hair Transplantation 
Forum International. 2006; 16 (4) 113-115.

ro cabeludo deve ser realizada, 
levando-se em consideração a 
densidade das unidades folicu-
lares por cm quadrado, a elas-
ticidade da região, bem como 
as características do cabelo, 
como cor, textura e espessura. 
O fechamento sem tensão as-
sociado à sutura tricofítica con-
fere normalmente uma cicatriz 
linear, de excelente qualidade. 

Já a lógica da implantação 
das unidades foliculares, repou-
sa sobre a metodologia “Stick 
and Place”, ou seja, perfuração 
seguida por imediata colocação 
da unidade folicular dentro do 
orifício confeccionado. Normal-
mente, o cirurgião realiza inci-
sões prévias, com um número 
de orifícios pré-determinados, 
quando o transplante é realizado 
com fios curtos. Como com os 
fios longos a visão da densidade 
é imediata, é mais inteligente e 
racional a implantação progres-
siva. Tenho como rotina a utili-
zação de agulhas hipodérmicas 
de diversos calibres, dependendo 
do tamanho das unidades folicu-
lares, e tenho duas assistentes, 
uma destra e outra canhota, que 
me auxiliam na implantação com 
pinças delicadas.

Outra grande vantagem do 
fio longo é o controle visual to-
tal do ângulo, direção e curva-
tura dos cabelos que podemos 
moldar, aumentando radical-
mente a precisão artística e a 
naturalidade ao procedimento 
(figuras 2 e 3). Particularmente 
útil na recriação da linha ante-
rior, nos picos temporais e na 
região do vértex (figura 4). 

Não utilizamos curativo no 
P.O. e já realizamos a primeira 
lavagem no dia seguinte, em 
nossa clínica . O paciente é en-
tão ensinado a lavar os cabelos 
diariamente com as polpas dos 
dedos, assim como penteá-los, 
com cuidado, sem preocupação 
de arrancá-los. A observação do 

resultado prévio, após a lavagem 
e secagem dos cabelos, mesmo 
que temporariamente, uma vez 
que os cabelos começarão a cair 
a partir de 10 a 15 dias, diminui 
consideravelmente a ansiedade 
do paciente e promove uma alta 
apreciação e reconhecimento 
da cirurgia que foi executada. O 
paciente permanece encantado 
durante essa fase de transição 
e expressa muita gratidão ao ci-
rurgião e sua equipe, estreitan-
do a relação médico-paciente 
(figuras 5 e 6).

A despeito de inúmeros 
avanços nas duas últimas déca-
das, taxas de crescimento ade-
quadas permanecem ainda um 
grande desafio aos cirurgiões 
da calvície. “Preview Long Hair” 

permite uma única oportunidade 
de aprendizado, através da com-
paração do resultado final com o 
resultado prévio, imediatamente 
após a cirurgia. Isso confere ao 
cirurgião conclusões mais preci-
sas em relação ao crescimento 
das unidades foliculares implan-
tadas. Outra grande vantagem 
do procedimento. 

Em conclusão: embora de 
execução técnica mais difícil 
que o FUT ou FUE com fios 
curtos ou raspados, a utili-
zação de fios longos na FUT 
oferece muitos benefícios, 
incluindo otimização e maxi-
mização do uso da área do-
adora, precisão em relação à 
angulação, direcionamento e 
curvatura dos fios. Entre be-

nefícios adicionais, destacam-
-se uma reação extraordina-
riamente positiva e imediata 
dos pacientes ao resultado 
da visualização, assim como 
uma redução significativa 
no tempo da inatividade no 
pós-operatório, uma vez que 
o período de formação das 
crostas é camuflado pelos ca-
belos longos. 

Visualizar o transplante ca-
pilar com fios longos, mostran-
do ao cirurgião a maneira mais 
precisa de obter resultados be-
los e artísticos, e maximizando o 
uso da área doadora, funciona 
como outro dos métodos mais 
importantes que agregam quali-
dade e excelência à arte e ciên-
cia do transplante capilar atual.

Implantação das unidades foliculares 
seguindo ângulos e curvaturas adequados 
da região do vértex.

Pré operatório e pós operatório imediato com 
cabelo ainda molhado.
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esponsável por um 
dos principais servi-
ços de formação em 
cirurgia plástica do 
País, no Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da USP, o Prof. Dr. Rolf 
Gemperli concedeu uma ampla 
entrevista à Plástica Paulista 
para compartilhar a sua pers-

pectiva sobre a residência na 
especialidade, os possíveis aper-
feiçoamentos e as discussões 
sobre novos modelos.

Com a chegada da pande-
mia, o HC passou por reestrutu-
rações para receber os pacientes 
graves de COVID-19 e, apesar de 
afetar a formação dos residentes, 
essa experiência reforçou a im-

portância da especialidade. “Inú-
meros casos de lesão por pressão 
necessitaram de reconstruções 
complexas. A cirurgia plástica do 
HCFMUSP foi requisitada, não 
somente realizando reconstru-
ções, mas também na preven-
ção”, conta o Chefe do Serviço.

Além disso, o Prof. alerta 
para a má-formação de outros 

serviços. “Esses cirurgiões mal-
formados entram despreparados 
no mercado de trabalho, compe-
tem com profissionais médicos e 
não-médicos e isso desvaloriza 
a especialidade, além de gerar 
prejuízos à comunidade”, afirma.

Veja a entrevista completa a 
seguir. 

OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO
EM CIRURGIA PLÁSTICA

Plástica Paulista - Como o 
senhor vê o processo de 
formação do cirurgião plás-
tico no Brasil atualmente?
Prof. Dr. Rolf Gemperli - Na 
minha opinião, atualmente, o 
processo de formação é insufi-
ciente e equivocado. O modelo 
atual requer dois anos de cirur-
gia geral e três anos de cirurgia 
plástica, sendo complementado, 
a critério do cirurgião, com um 
ano adicional de uma subes-
pecialidade. Esse modelo foi 
criado anos atrás e permanece 
até hoje, mas no meu modo de 
ver é ultrapassado e eu venho 
buscando mudanças.

Por que mudar o modelo? 
Na minha visão, por dois mo-
tivos. Primeiro, porque esses 
dois anos de cirurgia geral são 
apenas um “pré-requisito” 
para entrar na especialidade e 
acabam não credenciando nem 
formando adequadamente o 
profissional como cirurgião ge-
ral. Eu sou favorável ao acesso 
direto e queria pontuar isso de 
duas formas: 

Deixaríamos de ter que 
submeter o residente a dois 
processos seletivos (para ci-
rurgia geral e posteriormente 

A

para cirurgia plástica). Como 
citado previamente, esses 
dois anos são apenas pré-re-
quisitos que não preparam o 
profissional para ser cirurgião 
geral efetivamente na maioria 
das residências, visto que, na 
realidade, ele acaba fazendo 
estágios rotatórios nas diver-
sas especialidades (sem focar 
especificamente na cirurgia 
geral), mas na maioria das ve-
zes não está capacitado para 
realizar as cirurgias que apren-
deram durante a residência.

O próximo passo é criar um 
programa de cirurgia básica 
+ especialidade cirúrgica, que 
possa ser acessado a partir de 
um único processo seletivo. 
Nesses dois anos de cirurgia 
básica, o residente passaria 
por diversas áreas cirúrgicas 
(como anatomia topográfica, 
técnica cirúrgica, trauma, etc), 
que seriam áreas afins com a 
especialidade cirúrgica específi-
ca, seguindo, após os dois anos, 
com o programa específico 
de cirurgia plástica, no qual 
permanece por três anos. Esse 
modelo já existe na residência 
de neurologia e dermatologia, 
por exemplo, em que, após 
uma prova única, os médicos 
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fazem o primeiro ano de clínica 
médica e os próximos dois anos 
especificamente nas áreas de 
neurologia e dermatologia.

Alguns docentes da área 
de cirurgia plástica defendem 
até a extensão para quatro 
anos, sendo este 4º ano de 
especialização em uma área 
específica, como rinoplastia, 
reconstrução microcirúrgica ou 
reconstrução de mama. Isso 
já é tendência nos Estados 
Unidos e está se tornando 
tendência aqui também. Eu 
vejo que, num futuro breve, o 
cirurgião plástico generalista 
vai ter cada vez menos espaço, 
atuando mais em campos es-
pecíficos. Entretanto, devemos 
ficar atentos para manter o 
contato com a base da cirurgia 
plástica, visto que, inicialmen-
te, ela que nos traz pacientes.

Essa adaptação na for-
mação já foi iniciada em 
algum serviço?
O HCFMUSP realizou essa 
adaptação do currículo há dois 
anos. Atualmente, é possível 
prestar concurso específico 
para o programa de cirurgia 
geral, que dura três anos e 
confere ao graduado o título 
de cirurgião geral. Outra possi-
bilidade é adentrar ao progra-
ma de “cirurgia básica”, o qual 
não habilita esse profissional 
para se intitular cirurgião ge-
ral, apenas o credencia como 
pré-requisito a prestar as es-
pecialidades cirúrgicas. Esse é 
um passo inicial, se quisermos 
modificar o processo seletivo 
para o acesso direto.

Qual o outro motivo para a 
mudança nesse modelo de 
formação?
Alguns dos atuais serviços 
credenciados de residência em 
cirurgia plástica não preenchem 
os requisitos para formação a 
adequada e não conseguem 
ensinar e treinar as compe-
tências específicas de cirurgia 

plástica, pois muitos deles utili-
zam apenas os residentes como 
mão-de-obra para as suas 
cirurgias particulares, limitando 
o ensino completo do residente. 
Logo, acredito que deve haver 
uma redução no número de 
vagas de residência em alguns 
serviços que não formam ade-
quadamente os especialistas. 
Além disso, alguns serviços 
deveriam ser fechados, uma vez 
que não têm estrutura, nem a 
capacidade para esta formação.

O senhor não acredita que 
a maioria dos serviços for-
me bem o profissional?
Não consigo lhe colocar em nú-
meros, mas estamos formando, 
em alguns serviços, cirurgiões 
plásticos totalmente desprepa-
rados para exercer essa função. 
Esses cirurgiões malformados 
entram despreparados no mer-
cado de trabalho, competem 
com um grande número de 
profissionais médicos e não-
-médicos e isso acaba gerando 
uma desvalorização da especia-
lidade, além de gerar prejuízos 
à comunidade.

Qual o papel da SBCP nesse 
processo?
A SBCP, na minha visão, deve 
estar atenta constantemente à 
formação do cirurgião plástico 
no Brasil. Deve averiguar se 
os serviços formam bem, se os 
membros exercem a profissão 
de maneira correta, se estão 
aptos a atuar em todas as áreas 
da cirurgia plástica. Eu vejo que 
muitos dos colegas plásticos, 
principalmente os recém-forma-
dos, focam apenas na estética e 
abandonam a cirurgia plástica 
reparadora. Acredito que mui-
tos deles não o fazem por não 
gostarem, mas por não terem 
formação suficiente para atuar 
nas diversas áreas. Isso faz com 
que as demais especialidades 
médicas acabem invadindo a 
cirurgia plástica.

A SBCP até tenta suprir 

essa falha realizando cursos 
paralelos para formação, mas 
não cabe a ela essa função. 
Ela deve priorizar a fiscalização 
dos serviços credenciados e 
interromper aqueles que não 
capacitam os cirurgiões. 

De que forma a pandemia 
afetou a residência em 
cirurgia plástica e a forma-
ção do cirurgião plástico 
em treinamento?
Durante a pandemia, pode-
mos observar a importância 
da especialidade. Inúmeros 
casos de lesão por pressão em 
pacientes graves de COVID-19 
acabaram necessitando de re-
construções complexas. A área 
de cirurgia plástica do HCF-
MUSP foi requisitada a atuar 
de forma ampla frente a esses 
casos, não somente realizando 
reconstruções complexas, mas 
também na prevenção. Junta-
mente com a Escola Politécnica 
da USP e a empresa FOM, 
desenvolvemos colchões de 
proteção para as diversas áre-
as em que surgem lesões de 
pressão nos pacientes prona-
dos, reduzindo drasticamente a 
formação destas lesões.

Qual mensagem o senhor 
gostaria de deixar para os 
futuros cirurgiões plásticos, 
os recém-formados e os 
jovens cirurgiões?
Uma vez ouvi uma frase dita 
pelo ex-presidente Prado Neto 
que me marcou bastante: “Nós 
devemos reinventar a cirurgia 
plástica”. Ele tem toda razão. 
Nós temos que desenvolver 
cada vez mais as áreas dentro 
do nosso universo cirúrgico, 
as reconstruções mamárias, as 
reconstruções microcirúrgicas, 
os enxertos de gordura nas mais 
variadas indicações, as inovações 
no tratamento de queimados 
e de feridas complexas, etc. A 
cirurgia plástica sempre foi uma 
especialidade de vanguarda e 
deve continuar assim.

Alguns docentes 
defendem a extensão 

para quatro anos, 
sendo este 4º ano 

de especialização em 
uma área específica, 

como rinoplastia, 
microcirurgia ou 

reconstrução de mama. 
Isso já é tendência nos 

Estados Unidos

Cirurgiões 
malformados entram 

despreparados no 
mercado de trabalho, 
competem com um 
grande número de

profissionais médicos 
e não-médicos e 
isso desvaloriza a 

especialidade
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O PAPEL DA
REGIONAL SÃO PAULO 
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odo estudante de 
medicina, desde os 
primeiros anos de 
faculdade, escuta de 
professores e cole-

gas que estudar é uma cons-
tante nessa profissão. O diplo-
ma de médico, a residência em 
cirurgia geral e a residência em 
cirurgia plástica são etapas de 
um processo contínuo de trei-
namentos e atualizações, que 
acompanharão o especialista 
por toda a carreira profissional.

Quanto mais aprendemos, 
mais descobrimos que precisa-
mos aprender, mesmo que esse 
conhecimento ainda não esteja 
disponível na literatura médica. 

É necessário investigar, discutir, 
registrar os resultados e colo-
cá-los à prova para que a cirur-
gia plástica brasileira continue 
sendo protagonista mundial 
da especialidade, assim como 
os pacientes possam ter mais 
opções de abordagens, com se-
gurança e bons resultados.

A ciência avança rapida-
mente e cabe a nós não só 
acompanhar esses avanços, 
como também contribuir para 
que eles sejam confiáveis, se-
guros e eficientes. É nesse con-
texto que surge uma das prin-
cipais missões da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica, 
em suas representações regio-

T

nais e Nacional. Buscamos for-
mas de acesso e promoção da 
ciência de alto nível.

A linha de frente dessa mis-
são são os eventos científicos – 
jornadas temáticas, congressos, 
fóruns e demais formatos. Esta-
mos sempre trabalhando para 
reunir especialistas renomados, 
do Brasil e de outros países, para 
discutir as inovações da especia-
lidade, as expectativas do pacien-
te, os desafios da profissão e o 
planejamento da carreira.

Precisamos estar atentos 
e sempre nos questionando 
sobre as transformações da 
medicina e da sociedade, para 
que o nosso trabalho se man-
tenha relevante ao momento 
que vivemos. A pandemia é um 
exemplo disso. Fomos todos 
surpreendidos pelo impacto 
desse vírus mortal, que afetou 
os serviços da especialidade, 
obrigou eventos a serem can-
celados e atendimentos a se-
rem suspensos.

Migramos então para o 
ambiente virtual. Inicialmente, 
usamos os recursos que esta-
vam disponíveis para realizar 
a primeira Jornada Paulista 
online, a JP na Web, que aca-
bou superando a participação 
do evento presencial. Agora, 
customizamos uma platafor-
ma para as necessidades es-
pecíficas do cirurgião plástico 
e faremos um evento virtual, 
a Jornada Reconstrutiva, com 
possibilidades que até hoje não 
tínhamos explorado. 

Agradeço ao engajamento 
de inúmeros colegas, desde 
jovens cirurgiões às lideranças 
de serviços renomados, nas 
diversas comissões e frentes 
de atuação da Regional São 
Paulo. Essa união tem sido fun-
damental para que possamos 
nos adaptar rapidamente e de 
maneira eficiente às mudanças, 
mantendo o compromisso da 
entidade com a constante atu-
alização científica e capacita-
ção profissional do especialista.

DR. FELIPE COUTINHO, 
PRESIDENTE DA SBCP-SP

DIVULGAÇÃO
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e tornar cirurgião 
plástico não é uma 
conquista fácil, nem 
rápida. Após seis anos 
de graduação, ainda 

são necessários outros dois de 
residência em cirurgia geral e 
mais três de cirurgia plástica, 
muito frequentemente seguido 
por ao menos um ano de fellow, 
para aperfeiçoamento na subes-
pecialidade desejada. Isso é só o 
começo. O cotidiano do especia-
lista mescla atividade profissio-
nal, atualização científica e aper-
feiçoamento técnico, em algum 
nível, durante toda a vida.

O início dessa jornada, con-
tudo, sofreu um grande impacto 
com a pandemia da COVID-19. 
As cirurgias eletivas foram sus-
pensas, para reduzir o risco de 
contágio conforme o vírus se 
alastrava pelo Brasil. Essa medi-
da afetou principalmente os resi-
dentes do último ano, geralmen-
te mais dedicados aos procedi-
mentos estéticos. “As cirurgias 
da face, por exemplo, só os R5 
realizam”, conta a Dra. Michelle 
Adriane Brandão, residente do 
Hospital Estadual Geral Ipiranga. 

Ela conta que teve apenas 
17 dias de atividades regulares 
no R5, até março deste ano, 
quando a pandemia mudou 
completamente a rotina do hos-
pital. O mesmo aconteceu com 
os residentes da USP, quando 
o Hospital das Clínicas foi re-
estruturado para ser um dos 
principais espaços para atendi-
mento de pacientes graves de 
COVID-19 em São Paulo. “Con-
tinuamos com um volume alto 
de cirurgias reconstrutivas, de-
vido às demandas oncológicas, 
de pacientes queimados e com 
feridas complexas”, conta o Dr. 
Vitor Penteado Figueiredo Pa-
gotto, residente do último ano.

O Dr. Pagotto chegou a 
participar de um grupo fo-
cados em feridas, para lidar 
com as lesões por pressão 
em pacientes graves de CO-
VID, que permanecem dias 

PANDEMIA AFETOU 
TREINAMENTO DE RESIDENTES

no respirador. Ele conta que 
é compensador ter um papel 
ativo no combate à pande-
mia; por outro lado, ficam 
incertezas quanto ao prejuí-
zo na formação. Assim como 
as demais especialidades ci-
rúrgicas, a cirurgia plástica 
requer treinamento para que 
os residentes se sintam segu-
ros frente aos procedimen-

tos. “Aprendemos com a prá-
tica”, afirma a Dra. Michelle.

Conforme foram adotadas 
medidas de flexibilização da 
quarentena, já no segundo 
semestre de 2020, alguns 
procedimentos cirúrgicos vol-
taram a ser realizados. Mesmo 
assim, a demanda é menor e 
meses de treinamento foram 
perdidos. As possíveis medi-

das de compensação dividem 
os residentes, por questões 
de disponibilidade, demanda 
de pacientes, volume de cirur-
gias e modelos de participa-
ção dos futuros especialistas 
na rotina dos serviços. 

Além disso, existem gran-
des incertezas pela frente. 
“Cada serviço tem suas ques-
tões, mas, de modo geral, 

S
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ingressar nos dois momentos da 
residência? Não seria melhor se 
todos os serviços disponibilizas-
sem um ano opcional, para su-
bespecialidades?

Não existe – e talvez nunca 
existirá – consenso sobre essas 
questões. A Dra. Rebecca Rosse-
mer, hoje no primeiro ano de Plás-
tica no HC, conta que nem todos 
os residentes têm plena convicção 
da especialidade cirúrgica quando 
ingressam na cirurgia geral. Ela 
mesma havia pensado em cirurgia 
pediátrica, antes da plástica. Por 
outro lado, uma prova unificada 
reduziria o foco do residente na 
avaliação, permitindo dedicação 
completa ao aprendizado da re-
sidência. “Talvez novos modelos, 
com de avaliação em série ou 
anual”, sugere a residente.

O Dr. João Guilherme Ca-
valcanti Krieger, residente do 
último ano da FAMERP/FUN-
FARME (Hospital de Base de 
São José do Rio Preto), levanta 
outro ponto importante, que 
a Regional São Paulo vem de-
batendo frequentemente em 
congressos e jornadas, sobre 
o planejamento de carreira do 
cirurgião plástico. “Temos uma 
ampla formação acadêmica, 
mas nada focado nas questões 
jurídicas, comerciais e de gestão 
de carreira”, diz o residente.

Esse aprendizado, conta 
ele, acontece com dicas de 
profissionais mais experientes 
e, muitas vezes, na base da 
tentativa e acerto. Ingressar no 
mercado de trabalho requer 
muitos desafios ao cirurgião 
plástico, que podem englobar 
a abertura de clínica, divulga-
ção do trabalho, avaliação de 
nichos de mercado e públicos, 
planejamento da evolução 
profissional e outros pontos. 
“Existem questões de regula-
mentação, por exemplo, que 
são muito específicas. Acre-
dito que nos ajudaria muito 
se houvesse algo obrigatório 
nos programas de residência”, 
afirma o Dr. Krieger.

muitos pacientes estão com 
receio de se expor para rea-
lizar procedimentos que não 
sejam urgentes ou essen-
ciais”, diz a Dra. Michelle.

Embora os residentes 
mais afetados tenham sido 
os do último ano, quando há 
mais contato com procedi-
mentos eletivos, alguns dos 
possíveis modelos de com-

pensação podem prejudicar 
a formação dos novos resi-
dentes. Caso as demandas 
por procedimentos eletivos 
sejam divididas, quem esteve 
neste ano no R3 ou R4, pas-
saria a contar com um núme-
ro menor de cirurgias. “Terí-
amos todos que focar para 
aproveitar ao máximo cada 
cirurgia”, diz a residente.

MODELOS DE
FORMAÇÃO

A pandemia trouxe grandes 
desafios à formação do cirurgião 
plástico, mas antes dela já exis-
tiam questões sendo debatidas e 
com fortes argumentos para am-
bos os lados. É realmente preciso 
fazer cirurgia geral antes da plás-
tica? E as provas, não poderia 
ser apenas uma avaliação para 

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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o mesmo tempo em 
que a lipoenxertia 
glútea foi gradual-
mente se populari-
zando mundo afora, 

os incidentes com o procedi-
mento também apresentaram 
aumento e despertaram o sinal 
de alerta na comunidade mé-
dica. Desde então, muitos es-
tudos têm sido realizados com 
o objetivo de compreender os 
riscos da cirurgia e encontrar 
alternativas para a sua realiza-
ção de forma segura e eficien-
te, com resultados satisfatórios 
e maior grau de previsibilidade.

O Dr. André Cervantes, co-
ordenador do Departamento 
de Eventos Científicos (DEC) da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica – Regional São Paulo 
(SBCP-SP), foi co-autor de um 
importante artigo de pesquisa, 
publicado no jornal científico 
de maior prestígio e repercus-
são da especialidade, o Plastic 
and Reconstructive Surgery 
(PRS), no qual demonstra que o 
procedimento chega a ser mais 
seguro em relação a outras ci-
rurgias plásticas amplamente 
realizadas, desde que conduzi-
do por profissionais qualifica-
dos e da forma adequada.

Em entrevista à revista 
Plástica Paulista, o Dr. Cervan-
tes destaca os principais pon-
tos de atenção ao procedimen-
to. Veja a seguir:

A lipoenxertia glútea deve, 
necessariamente, ser re-
alizada apenas na região 
subcutânea?
O trabalho realizado por nós em 
2018 comprova, por teste esta-
tístico, que é mais seguro proce-
der com a lipoenxertia na região 
subcutânea. Existem riscos na 
região intramuscular. Quando a 
injeção é aplicada no músculo, 
a possibilidade de micro ou ma-
croembolia gordurosa aumenta 
mais de 90 vezes. Do ponto de 
vista técnico, a injeção deve ser 
feita na lateral de um triângulo, 

“LIPOENXERTIA
GLÚTEA É UM
PROCEDIMENTO
SEGURO QUANDO
REALIZADO DA
FORMA ADEQUADA”

que é exatamente onde se exclui 
as veias que podem potenciali-
zar o risco de embolia. Existe um 
triângulo de segurança, confor-
me descrito pelo Dr. Yves-Gerard 
Illouz. Portanto, as lipoenxertias 
nessa região precisam ser feitas 
lateralmente, na face externa da 
região glútea.

Tecnicamente, o que pode 
ser feito para evitar que a 
injeção, inadvertidamente, 
avance para a região in-
tramuscular? Como o ci-
rurgião plástico pode lidar 

com esse desafio frente à 
anatomia da paciente?
O cirurgião plástico precisa 
estar muito atento à anatomia. 
O Dr. Álvaro Luiz Cansanção, 
autor principal de nossa pes-
quisa, também publicou um 
artigo no qual recomenda o 
uso de ultrassom intraopera-
tório, para saber onde está a 
ponta da cânula na lipoen-
xertia de gordura. Isso é algo 
muito interessante, embora 
nem sempre muito prático de-
vido à disponibilidade do equi-
pamento no centro cirúrgico e 

treinamento para usá-lo. 

A realização de tomo-
grafia computadorizada 
é sempre necessária no 
pós-operatório?
Não é o exame que fazemos 
no pós-operatório para contro-
le. Esse não é o melhor exame 
para partes moles. A ressonân-
cia magnética é mais eficiente. 
Recomenda-se solicitar esse 
exame quando há a suspeita 
de cisto oleoso ou infecção. 
Isso pode acontecer quando 
o cirurgião, em vez de fazer 

A
DIVULGAÇÃO
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o procedimento com injeções 
cruzadas e contínuas, o faz 
em “bolus”, potencializando 
a chance de ter um “lago” de 
gordura que sofrera lipólise 
e formara cistos oleosos. Nas 
situações em que o paciente 
manifesta dor, a ressonância 
magnética é o exame de esco-
lha para diagnóstico.

Com apenas aplicações 
subcutâneas, há risco de 
perda do volume aplicado, 
com resultados insatis-
fatórios? Que estratégia 

adotar para evitar ou cor-
rigir essa questão?
Nosso estudo não pesquisou 
este desfecho entre os cirurgiões 
plásticos, entretanto, na minha 
experiência clínica a perda 
do resultado é mínima, dada 
a presente padronização da 
técnica de injeção. A estratégia 
para evitar a perda é manter a 
injeção em leque, como se esti-
véssemos semeando o material. 
À medida que temos mais área 
para que aquele transplante seja 
irrigado, aquela gordura acaba 
sobrevivendo e permanecendo. 

Há expectativa de que, 
com o aperfeiçoamento da 
técnica, ela possa um dia 
ser realizada de forma in-
tramuscular com a devida 
segurança? 
A aplicação não deve ser feita 
de forma intramuscular. Existe 
uma diferença entre os tipos de 
embolia: a macroembolia e a 
microembolia. A macro é quando 
o cirurgião, de alguma forma, 
injeta acidentalmente a gordura 
nas veias glúteas. Quase 100% 
dos casos são fatais. Contudo, a 
maioria dos casos em que ocorre 

a embolia gordurosa é por micro-
êmbolos que entram no sistema 
venoso pelo gradiente de pressão 
negativo, que faz com que a 
gordura injetada intramuscular 
possa se direcionar para o trígono 
obturador, onde estão as veias 
glúteas. São casos sem mortes na 
maioria das vezes, embora sejam 
ocorrências graves, com a ne-
cessidade de o paciente receber 
tratamento intensivo por grandes 
áreas de infarto pulmonar.

Algo mais sobre o assunto 
deve ser pontuado na sua 
visão?
A lipoenxertia glútea, quando 
realizada com critério e por 
profissionais capacitados, da 
forma subcutânea, traz resul-
tados duradouros e seguros. A 
nossa pesquisa foi importante 
globalmente para demonstrar 
que estatisticamente o risco 
de morte pelo procedimento 
é menor que pesquisas seme-
lhantes, mas que tiveram núme-
ro de pacientes menores que os 
compilados em nosso estudo. O 
resultado de uma pesquisa de 
várias sociedades que precedeu 
a nossa concluiu que o risco de 
morte seria 1:3,000, tornando 
o BBL (Brazilian Buttocks Lift) 
o procedimento estético mais 
letal entre todos, e que causou 
até o banimento deste procedi-
mento em alguns países - nota-
damente o Reino Unido. O nos-
so estudo, publicado na revista 
de maior impacto da cirurgia 
plástica, o Plastic and Recons-
tructive Surgery (PRS), mostrou 
que na realidade temos uma 
incidência de 1:20.000, o que 
é menor, por exemplo, que os 
dados de letalidade de uma 
abdominoplastia (1:13.000). 

Na discussão de nosso 
estudo pontuamos claramente 
que plano subcutâneo e pro-
fissionais capacitados podem 
diminuir exponencialmente 
os eventos fatais, como o que 
ocorreu no advento da lipoaspi-
ração, nos anos 80.
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lipoenxertia glútea 
se popularizou mun-
do afora, sendo co-
nhecida em alguns 
países como Brazi-

lian Butt Lift. As mudanças no 
contorno corporal, combinando 
lipoaspiração e aplicação da 
gordura na região glútea, des-
pertam interesse pela naturali-
dade e projeção dos resultados. 
Isso tem feito a procura dispa-
rar nos consultórios de cirurgia 
plástica, nos últimos anos, em-

bora o procedimento já tenha 
cerca de quatro décadas.

Ao mesmo tempo em que 
a procura aumentou, os casos 
de complicações e inclusive de 
óbitos de pacientes também 
acenderam o sinal amarelo 
para a comunidade médica. 
São recentes os estudos que 
começaram a jogar luz sobre 
essas complicações, identifi-
cando as situações de risco e 
os processos envolvidos. 

Presidente eleito da So-

ciedade Mexicana de Cirurgia 
Plástica, o Dr. Arturo Ramirez 
Montañana participou de in-
vestigações científicas rele-
vantes sobre a lipoenxertia 
glútea, gerando recomenda-
ções fundamentais de segu-
rança ao paciente.

Nesta entrevista concedida 
ao Prof. Dr. Fabio Nahas, editor 
da Revista Plástica Paulista, o 
Dr. Montañana conta a sua ex-
periência como membro da for-
ça-tarefa da ISAPS (Sociedade 

Internacional de Cirurgia Plásti-
ca Estética) para a lipoenxertia 
na região glútea. Esse amplo 
trabalho deu origem a diversas 
recomendações de segurança, 
hoje conhecidas e amplamente 
adotadas na cirurgia plástica. 

Além disso, o Dr. Montaña-
na é ex-presidente do Board 
Mexicano de Cirurgia Plástica, 
que qualifica cirurgiões plásti-
cos por meio de certificação, re-
novada a cada cinco anos. Leia 
a seguir a entrevista completa.

Dr. Arturo Ramirez Montañana 
fala sobre a força-tarefa da Isaps 

para Lipoenxertia Glútea

ENTREVISTA

Por Dr. Fabio Nahas, editor da revista Plástica Paulista

A

Dr. Fabio Nahas – No Bra-
sil, os cirurgiões plásticos 
começaram a trabalhar 
com a injeção de gordura 
na região glútea no final 
da década de 80, mas a 
procura era pequena. Na-
quele tempo, as aplicações 
eram feitas com muita 
gordura e, por isso, tive-
mos alguns acidentes e, 
infelizmente, alguns óbitos 
por embolia gordurosa. 
Desde então, a comunida-
de médica passou a con-
centrar esforços nos estu-
dos sobre o procedimento. 
Como foi a sua experiência 
nesse momento, com esse 

tipo de cirurgia?
Dr. Arturo Ramirez Mon-
tañana – Assim como muitos 
colegas aqui do México, 
eu comecei a realizar esse 
procedimento, a fazer uma 
lipoaspiração e depois aplicar 
a gordura na região glútea, 
para melhorar a aparência, há 
cerca de 15 anos. Aos poucos, 
começamos a aumentar a 
quantidade de gordura aplica-
da. Tivemos muitos problemas 
e alguns óbitos na minha 
cidade natal, mesmo com 
cirurgiões bem experientes. 
Isso chamou a minha atenção. 
Estávamos fazendo alguma 
coisa errada. Os óbitos e ou-

tras eventuais complicações 
ocorreram com bons cirur-
giões plásticos, certificados 
pelo Board. Por isso, passei a 
estudar mais o procedimento, 
em busca de repostas.

Dr. Nahas – A aplicação era 
dentro do tecido adiposo 
ou dentro do músculo, no 
início de sua prática nesse 
procedimento?
Dr. Montañana - No começo, 
assim como muitos colegas, 
injetávamos em todos os luga-
res, da pele ao periósteo. Me 
lembro do Dr. Thomas Roberts 
III, dos Estados Unidos, que 
aplicava centenas de seringas 

da pele até o periósteo. Me 
lembro de palestras do Dr. José 
Guerreiro Santos, que enfati-
zava bastante que a gordura 
sobreviveria melhor se fosse 
aplicada intramuscular. Portan-
to, fazíamos isso de propósito 
porque era o que conhecíamos 
na época. Acreditávamos que 
a gordura sobreviveria mais 
facilmente se fosse aplicada 
dentro do músculo.

Dr. Nahas – Você citou a 
embolia gordurosa, po-
deria elaborar um pouco 
mais sobre o que desper-
tou a sua atenção para 
esse risco?
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Dr. Montañana - Tivemos 
o caso de uma paciente que 
faleceu na minha cidade, 
apesar de o cirurgião ser 
muito experiente, por quem 
tenho muita admiração. Ele já 
atendeu centenas de pacien-
tes, em mais de 25 anos de 
experiência. Sua clínica tem 
boas instalações, com todas as 
certificações. Enfim, ele é um 
cirurgião plástico bem treinado 
e experiente, justamente por 
isso foi um choque a morte 
daquela paciente. Eu pensei 
que, se isso aconteceu com ele, 
poderia acontecer com qual-
quer profissional. 

Lembro exatamente o dia 
porque recebi um telefone-
ma dele, para falar sobre o 
ocorrido. Era uma paciente 
jovem, com pouco mais de 
20 anos, que retirou menos 
de um litro na lipoaspiração. 
Durante a segunda seringa, 
aplicada dentro do músculo, 
a paciente teve uma parada 
cardiorrespiratória. Fizeram 
o que era possível dentro do 
centro cirúrgico, mas ela não 
resistiu. Foi uma morte súbita 
dentro do centro cirúrgico. 
Nesse dia que eu comecei a 
procurar respostas.

Dr. Nahas – Você decidiu 
estudar também a posição 
anatômica para injeção. 
Como teve essa ideia? 
Dr. Montañana – Depois de 
receber o telefonema daquele 
colega, eu liguei para o meu 
departamento forense. O 
patologista que estava encar-
regado da autópsia permitiu 
que eu entrasse para ver o 
procedimento. Fiz algumas 
fotos, nas quais é possível ver 
gordura dentro do ventrículo 
direito do coração. Levei vários 
dias para entender como a 
gordura injetada no músculo 
da região glútea, de repente, 
aparecia na cavidade direita 
do coração. Depois de tentar 
entender o mecanismo, pensei 

que não havia outro motivo 
senão as veias - não tem outra 
explicação cirúrgica nem ana-
tômica. A segunda questão era 
sobre a localização das veias 
ligadas ao problema. Quais 
delas poderiam estar envolvi-
das? Para responder, fomos ao 
departamento de anatomia e 
começamos a investigar essa 
zona muito perigosa. 

Dr. Nahas – Quais são os 
limites dessa região peri-
gosa? Qual a profundidade 
da seringa?
Dr. Montañana – Essa região 
de perigo, chamada de forâmen 
ciático maior, que na verdade 
não é exatamente um forâmen. 
Temos uma incisura óssea, no 
ligamento entre cóccix e ísquio. 
Temos um orifício grande onde 
estão localizados as veias glúte-
as superiores, os feixes glúteos 
inferiores e os feixes ilíacos 
internos. Existem três troncos 
principais de veias: três grandes 
vasos, que são as veias supe-

riores e inferiores glúteos, e as 
veias ilíacas internas. 

Medimos este forâmen 
em tomografias de homens e 
mulheres, e também medimos 
a altura, o diâmetro ântero-
-posterior e, principalmente, a 
inclinação do forâmen quando 
o paciente está deitado na 
posição pronada, com a cabe-
ça para baixo. Foi então que 
fizemos essa avaliação. A altu-
ra do forâmen era de 4,7cm. 
O diâmetro ântero-posterior é 
de 5,8 cm e o ângulo de incli-
nação é 53 graus. É isso que 
tínhamos na época.

Observamos essas medidas 
e passamos a investigar como 
evitar danos às veias durante 
a lipoenxertia? Pensamos que, 
agindo num plano mais pro-
fundo, o risco seria maior, por-
que a trajetória anatômica das 
veias nesta área é muito com-
plexa. Em alguns pacientes, 
a distância da pele até a veia 
pode ser de 3 cm, enquanto 
em outros é de 4 cm. Não 

sabíamos como evitar esse 
problema. Passamos então a 
fazer estudos em cadáveres, 
tentando atingir essas veias 
de propósito. Fizemos isso em 
2017, com espécimes frescos, 
injetando gordura da maneira 
convencional, como costumá-
vamos fazer com os pacientes.

Observamos que usando 
as abordagens superiores era 
mais difícil atingir as veias, 
mas usando a abordagem late-
ral inferior era mais fácil. Essas 
veias podem ter diâmetro de 
até 10 mm. Existem três pro-
blemas: as paredes são finas, 
há ausência de válvulas e a 
pressão é muito baixa. Essas 
são características conhecidas 
destas veias, muito diferente 
de outras grandes veias em 
outras partes do organismo. 

Dr. Nahas – A região glútea 
é curva. Então, no momen-
to da aplicação, ao entrar 
com a agulha na porção 
lateral inferior, o músculo 
é atingido. Isso significa 
que não precisa de muito 
esforço para você, abaixo 
do glúteo máximo, atingir 
essas veias.
Dr. Montañana – Sim, prin-
cipalmente se usado o sulco 
glúteo inferior. Não tínhamos 
informações suficientes, há três 
anos e meio, por isso a reco-
mendação era evitar a área de 
risco quando usar a aborda-
gem lateral ou a abordagem 
inferior. É preciso inclinar a sua 
cânula em 60 graus ou mais 
em direção à pele. Se você 
inserir a cânula no suco glúteo 
e for paralelo ao solo, você vai 
atingir com a ponta da cânula 
esses vasos, o que é muito 
arriscado. Contudo, inclinando 
a cânula em 60 graus ou mais, 
a ponta ficará distante dos 
vasos. Essa foi a nossa reco-
mendação naquela época. 

Dr. Nahas – Mas a apli-
cação seria dentro do 

Dr. Arturo Ramirez Montañana,
cirurgião plástico

DIVULGAÇÃO
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músculo?
Dr. Montañana – Sim, o 
nosso foco naquela época era 
apenas manter a ponta da 
cânula longe das veias. Tam-
bém constatamos que ao usar 
a abordagem superior, o sacro 
agiria como uma espécie de 
proteção ao vaso, como um 
escudo. Usando essa abor-
dagem é mais difícil atingir 
as veias. Assim, na época, 
buscamos evitar a abordagem 
lateral e inferior. A abordagem 
superior, principalmente na 
linha média, era melhor para 
a segurança da paciente.

Dr. Nahas – Quando a apli-
cação não é inclinada, há 
risco de entrar na pelve?
Dr. Montañana – Sim, há 
risco de atingir qualquer 
estrutura dentro da pelve. 
Não há barreira anatômica. 
Ao usar a abordagem lateral, 
você pode acabar entrando 
na pelve e atingindo todas as 
veias ilíacas internas.

Ao realizar uma lipoaspi-
ração, por exemplo, caso seja 
utilizada a abordagem lateral 
ou a abordagem inferior, o 
músculo pode ser perfurado, 
com risco de atingir dentro da 
pelve e causar inúmeras lesões. 

Há risco de perfurar a re-
gião do abdômen por meio da 
parte posterior. O reto ou qual-
quer outra estrutura dentro 
da pelve podem ser atingidos, 
principalmente se for usada a 
abordagem inferior ou lateral 
na região glútea. 

Dr. Nahas – Isso seria uma 
tragédia porque uma pun-
ção no reto pode causar 
sepse rapidamente no 
paciente.
Dr. Montañana – Com certe-
za. Por isso, gostaria de enfa-
tizar essa questão. O diâmetro 
do forâmen ciático é de 56 mm, 
o que representa uma área bem 
grande. É uma área que pode 
ser atingida facilmente. Na épo-

ca em que estávamos realizan-
do as injeções em cadáveres, 
injetávamos a gordura de todas 
as formas que aprendemos, em 
todos os lugares, da pele ao 
periósteo. Usávamos todas as 
abordagens. 

Depois, encontramos 
muita gordura dentro do 
músculo. Me chocou quando 
estávamos fazendo a dissec-
ção do músculo e encontra-
mos toda essa gordura. Eu 
não havia aplicado gordura 
naquele local de propósito. 
Até então, não tínhamos ne-
nhuma explicação do porquê 
isso estava acontecendo.

Dr. Nahas – A gordura es-
tava aparecendo mesmo 
sem as injeções terem sido 
realizadas na parte infe-
rior, próxima aos vasos?
Dr. Montañana – Exatamen-
te. Quando abrimos a região, 
observamos muita gordura 
saindo dali. Havia alguma 
comunicação entre os espaços, 
mas que desconhecíamos. 

Dr. Nahas – Como foi a 
descoberta dessa comuni-
cação? 
Dr. Montañana – Hoje, enten-
demos o que está acontecendo. 
Existe um trabalho bem inte-
ressante, feito pelo Dr. Daniel 
Del Vecchio, que chamou esse 
fenômeno de migração de gor-
dura porque assim que injetada 
sob a fáscia, a gordura migra 
para as zonas com menos resis-
tência. Ela vai procurar as áreas 
com pressão baixa, ao redor 
das veias, onde há tecido mole. 
Sempre que a gordura for in-
jetada abaixo da fáscia glútea, 
não temos mais controle. 

Existe outro trabalho, 
da Dra. Green, uma cirurgiã 
plástica brasileira, em que o 
ultrassom é usado para saber 
exatamente o local da ponta 
da cânula a cada movimento. 
Assim, é possível mantê-la 
acima da fáscia.

Dr. Nahas – Mas exata-
mente como a gordura 
entra no vaso sanguíneo? 
É necessário haver uma 
laceração?
Dr. Montañana – Existem 
duas situações. Na primeira, 
uma veia com laceração, 
mesmo que muito pequena, 
acaba recebendo a gordura 
porque a pressão interna 
da veia é muito inferior à 
pressão com que aplicamos 
a gordura. Essa diferente é 
grande e, como resultado, a 
gordura entra na veia. 

Outra teoria é que, ao 
aplicar a gordura dentro do 
músculo, o procedimento 
pode afetar a veia, causando 
um estiramento dela, que re-
sultaria em pequenas lacera-
ções. Mesmo sem a ponta da 
cânula atingindo a veia, essa 
situação seria suficiente para 
haver um canal de entrada 
para a gordura. 

Dr. Nahas – Houve um 
estudo em Miami (EUA) 
muito importante para 
investigar os riscos ligados 
às aplicações de gordura 
na região glútea, que teve 
a sua participação. Como 
foi essa experiência? 
Dr. Montañana – Participei 
do estudo com outros seis 
cirurgiões plásticos no Centro 
de Pesquisas Anatômicas de 
Miami (MARC Institute). A 
equipe era liderada pelo Dr. 
Peter Rubin, cirurgião plástico 
norte-americano, com partici-
pação do Dr. Richard D’Amico, 
Dr. Constantino Mendieta, Dr. 
Simeon Wall, Dr. Daniel Del 
Vecchio, Dr. Raul Gonzalez e 
eu. Éramos seis injetores.

O plano era simples. Con-
seguimos gordura doada por 
cirurgiões da Califórnia e re-
alizamos aplicações em cadá-
veres, com as nossas técnicas 
cotidianas. Foram feitas apli-
cações com seringa pequena, 
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grande, com bombas... Enfim, 
usamos as mesmas técnicas 
que adotamos nas práticas 
cotidianas. Depois, os cirurgi-
ões plásticos saíram da sala 
para dar lugar a microcirurgi-
ões, que fizeram a dissecção 
dos cadáveres.

Descobrimos que havia um 
fator de curva na cânula. Ao 
usar cânulas longas e finas, elas 
sofriam uma certa angulação, 
podendo então atingir regiões 
mais profundas. Esse fator de 
curva pode acontecer em dois 
pontos – dentro da cânula e 
na junção entre a seringa e 
a cânula, especialmente se a 
seringa utilizar o mecanismo 
de luer lock. Por isso, ele não é 
recomendado para aplicações 
na região glútea.

Dr. Nahas – Foi a partir 
dessa experiência que 
surgiu a recomendação de 
cânulas maiores? 
Dr. Montañana – Sim, exa-

tamente. Além disso, com a 
força-tarefa que criamos para 
os estudos, entrevistamos 
32 cirurgiões plásticos que 
tinham perdido pacientes. 
Todos afirmaram com plena 
convicção que tinham reali-
zado aplicações de gordura 
apenas na região subcutânea. 
Contudo, ao revisar o laudo 
patológico, observamos que 
havia gordura nos mais diver-
sos espaços nos cadáveres. 

Isso acontecia porque, 
mesmo o cirurgião tendo 
convicção de aplicar no 
subcutâneo, ele não tinha 
controle da ponta da cânula 
em todas as aplicações. Mui-
tas acabavam no músculo 
por causa do fator de curva 
da cânula fina. Assim, pas-
samos a recomendar cânulas 
maiores, de 04 milímetros ou 
mais, para mitigar esse risco.

Dr. Nahas – Houve mais 
alguma descoberta no 

estudo?
Dr. Montañana – Houve sim, 
há cerca de oito meses. Confir-
mamos que é possível realizar 
aplicações apenas na região 
subcutânea. O cirurgião deve 
usar a mão não dominante e 
ficar atento à ponta da cânula, 
a cada toque. É preciso con-
trole sobre o local em que ela 
está atingindo. 

Dr. Nahas – Você ainda faz 
injeções na região glútea?
Dr. Montañana – Para ser 
honesto, não. Eu nunca fiz 
muito desse procedimento. A 
grande maioria da minha práti-
ca cirúrgica é com procedimen-
tos faciais. Portanto, não vale a 
pena correr o risco.  

Dr. Nahas – Mas em casos 
de pacientes com foco no 
contorno corporal, você 
faria o procedimento? 
Dr. Montañana – Faria sim, 
mas seguindo ao máximo as 

recomendações, como o uso 
de cânula grande, da mão não 
dominante, abordagem lateral, 
evitar a abordagem inferior. 
Assim, qualquer cirurgião con-
segue fazer a lipoenxertia.

Dr. Nahas – Mudando 
de assunto, quais são os 
planos da ISAPS para se-
gurança do paciente na 
cirurgia?
Dr. Montañana – A segu-
rança é um dos pontos mais 
importantes, além de ser uma 
das principais responsabili-
dades da ISAPS. É necessário 
garantir a melhor proteção ao 
paciente e, quando há inter-
corrências, não só o paciente 
é prejudicado, toda a carreia 
profissional do cirurgião plásti-
co fica marcada. 

Dr. Nahas – Na sua opi-
nião, qual vai ser o pró-
ximo avanço na cirurgia 
estética?
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Dr. Montañana – Estamos 
tentando entender um pouco 
mais sobre o uso do ácido tra-
nexâmico. Há muita literatura 
disponível sobre o uso desse 
medicamento por outras espe-
cialidades, como a ortopedia. 
Mas não temos muitas infor-
mações sobre o seu uso em 
contextos de cirurgia plástica. 
Existem relatos de práticas 
clínicas, da experiência pon-
tual de cirurgiões, mas não 
há consenso sobre o seu uso. 
Faltam evidências.

Além disso, o Dr. Peter 
Rubin, da Universidade de Pitt-
sburgh (EUA), está trabalhando 
para desenvolver uma cânula 
sensível, um novo produto. É 
um dispositivo simples, eletrô-
nico e pequeno, que pode ser 
conectado a qualquer cânula, 
seja em injeção de gordura ou 
lipoaspiração. Esse dispositivo 
pode ser aplicado em qualquer 
ponta de cânula. 

Quando a cânula toca a 

gordura, o circuito está aber-
to, acendendo uma luz verde. 
Mas quando toca a fáscia ou 
o músculo, acontece o disparo 
de um alarme sonoro, com a 
luz passando a ser vermelha. 
A condução da eletricidade 
no tecido adiposo, comparado 
ao músculo, é totalmente 
diferente. Isso é percebido 
pelo circuito eletrônico. É algo 
muito interessante.

Dr. Nahas – Não haveria o 
risco de o alarme disparar 
quando o músculo já esti-
ver perfurado?
Dr. Montañana – Esse é um 
ponto importante. Sempre 
ouvimos falar da perfuração 
da parede abdominal durante 
a lipoaspiração. Muitas vezes, 
em revisão de autópsia, são 
constatadas múltiplas perfu-
rações. Com esse dispositivo, 
conseguiremos estar cientes 
de que passamos ou tocamos 
a fáscia. Portanto, o dispo-

sitivo pode ser útil quando 
estivermos na região glútea 
ou realizando lipoaspiração 
na parede abdominal.

É importante manter a pon-
ta da cânula distante da fáscia. 
Ainda precisamos de mais pes-
quisas sobre o dispositivo, mas, 
no futuro, acredito que ele será 
muito útil. Ressalto que todo o 
crédito é do Dr. Peter Rubin.

Dr. Nahas – Para finalizar, 
qual seria a sua mensa-
gem ao jovem cirurgião 
plástico?
Dr. Montañana – Em pri-
meiro lugar, é preciso muito 
esforço para se tornar cirurgião 
plástico, em qualquer lugar, em 
qualquer país. São muitos anos 
para se tornar um especialista. 
Portanto, é muito importante 
entender que, depois de todos 
esses anos de esforços, preci-
samos pensar que devemos ter 
uma carreia longa como cirur-
gião plástico. Não precisamos 

colocar a nossa carreira toda e 
nem todos os esforços realiza-
dos em risco. Não há dinheiro 
que faça valer a pena arriscar 
a carreira o tempo todo. 

Precisamos pensar sempre 
no grau de segurança do pro-
cedimento. Temos que avaliar 
a segurança. Estamos sempre 
focados no resultado, mas não 
podemos esquecer que a segu-
rança é igualmente importante. 
Um descuido na segurança pode 
afetar a carreira, gerar proble-
mas jurídicos, decepcionar seus 
familiares e seus colegas.

Dr. Nahas - Vou citar o meu 
chefe, o Dr. Luiz Vasconez , 
que costumava dizer: você 
não precisa ganhar a me-
dalha de ouro toda vez que 
está operando um paciente. 
Pode ganhar a medalha de 
prata e ficar contente, bem 
como o seu paciente. Isso é 
algo que os jovens cirurgi-
ões precisam entender.

FOTOS: SHUTTERSTOCK
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PRESSÃO NEGATIVA ASSOCIADA AO
ENXERTO DE GORDURA NO TRATAMENTO

DE FERIDAS COMPLEXAS
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tratamento de feri-
das complexas desa-
fia a medicina desde 
os seus primórdios, 
em particular, a es-

pecialidade da cirurgia plástica, 
desde o século XX. 1,2 Ferida 
complexa é ferida de difícil 
resolução, aguda ou crônica, 
e que está associada a uma 
ou mais das seguintes situa-
ções: perda cutânea extensa, 
viabilidade de tecidos compro-
metida, infecções agressivas e 
associação a doenças sistêmi-
cas.3 Em membros inferiores, 
feridas complexas geralmente 
envolvem elevada morbidade, 
elevado custo e elevado risco 
durante o seu tratamento.
Entre as principais inovações 
tecnológicas que surgiram 
a partir do sécu-
lo XXI, 

metade delas apareceram 
como tratamentos coadjuvan-
tes no campo da cicatrização 
e da regeneração tecidual. 
Entre essas, encontraram-se a 
terapia de ferida com pressão 
negativa (TFPN), o enxerto de 
gordura autólogo (EGA), as 
matrizes biológicas (MB) e a 
terapia com células mesen-
quimais derivadas da gordura 
(CMDG).4

A TFPN apareceu no final do 
século XX e se mostrou com 
grande aplicação no tratamen-
to de feridas complexas em 
diversas apresentações. A pres-
são negativa apresentou 
evidências con-
s i s t e n -

tes, na remoção do exsudato, 
na regressão do edema, na 
proteção e na redução do ta-
manho da ferida5,6. Apresentou 
também estímulo para neo-
vascularização, para formação 
do tecido de granulação e seu 
nível terapêutico foi observado 
em pressão negativa de pelo 
menos - 80 mmHG7. Aplicou-
-se a pressão negativa em fe-
ridas de maneira isolada ou 
associada a outras 
terapias, como 
à instila-
ção 

de medicamentos, à enxertia 
cutânea, à utilização de MB, à 
aplicação de terapia celular7,8,9.
O preenchimento do subcutâ-
neo para o aumento volumétri-
co e correção de deformidades 
persistiu como uma das prin-
cipais utilizações do EGA10,11. 
Com a descoberta das CMDG 
e a observação dos efeitos 
tróficos e regenerativos das 

mesmas, amplia-
ram-se as 

O

SHUTTERSTOCK
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aplicações do tecido adiposo 
e de seus subprodutos12,13. No 
entanto, apesar de sua simpli-
cidade, baixo custo e grande 
potencial, poucos trabalhos se 
encontraram na literatura sobre 
a aplicação isolada de tecido 
adiposo autólogo “in natura” 
no tratamento de feridas com-
plexas.14,15,16

Em 2019, baseado nesse conhe-
cimento, indicou-se a aplicação 
da TFPN associada ao EGA como 
um tratamento de “resgate” 
para uma ferida complexa por 
osteomielite em perna direita, 
com perda parcial do retalho fas-
ciocutaneo local e com a grande 
exposição óssea observada. Em 
apenas quatro semanas, sem 
utilização de novo retalho, ob-
teve-se a resolução da mesma, 
com 100% de integração do en-
xerto de pele sobre o tecido ne-
oformado20. Desde então, tem se 
aplicado esse protocolo para fe-
rimentos complexos de membros 
inferiores, com exposição e risco 
de viabilidade de osso, tendão, 
cartilagem e/ou articulação, onde 
ocorreu a perda de retalhos ou a 
indisponibilidade dos mesmos. 
Em menos de um ano, desde a 
publicação da nota prévia do tra-
tamento, conseguiu-se também 
organizar um estudo tipo série 
de casos, prospectivo, observa-
cional, interinstitucional.

A TFPN, associada ao EGA, 
pareceu alcançar melhores re-
sultados no tratamento de fe-
ridas complexas, se for compa-
rada com a TFPN convencional. 
O EGA, associado à TFPN, pode 
ser aplicado, acondicionado e 
mantido sobre feridas comple-
xas em quantidade maior, em 
condição melhor que a habitual 
e também revelou a possibili-
dade de efeitos melhores, se for 
comparado ao EGA empregado 
em feridas de maneira con-
vencional. Nessa série, a asso-
ciação da TFPN e EGA propor-
cionou 95% de resolutividade 
quanto ao desfecho primário 
definido por esse estudo. Con-

Figura 1. TFPN e EG como fator de estímulo e matriz biológica

siderou-se um resultado muito 
positivo, apesar de se tratar de 
um estudo baseado em série 
de casos prospectiva de feridas 
complexas com alcance limita-
do de evidência (nível 4).  
Contudo e importante ressaltar 
as situações clínicas, de elevado 
risco e morbidade, envolvidas 
nessa série, e que se resolveram 
com procedimentos pouco in-
vasivos e baixo índice complica-
ções. Os resultados dessa asso-
ciação significaram uma ruptura 
de paradigma, em determinados 
casos, nos quais apenas as ma-
trizes biológicas heterólogas e 
os retalhos autólogos, estariam 
indicados17 (Figura 1) .

Lesão complexa extensa em 
membro inferior, evidenciando 
exposição articular em região 
proximal. A) Aspecto inflamado 
da ferida antes da colocação 
do EGA+TFPN. B) Aspecto da 
lipotransferência. C) Resultado 
final após EGA + TFPN e fecha-
mento da ferida com enxerto 
de pele total pequeno. Caso 
sem intercorrências.
Grande parte do tecido adi-
poso aspirado se compõe de 
adipócitos maduros com gran-
de sensibilidade à isquemia e 
apoptose e baixa concentração 
de células mesenquimais. Mas 
após observar a literatura e os 
resultados obtidos, verificou-se 
que a gordura “in natura” tem 

grande potencial na regenera-
ção tecidual. No Brasil, o Prof. 
Pellon (RJ) ressaltou a impor-
tância em se preservar a matriz 
extracelular e a integridade das 
conexões intercelulares do teci-
do adiposo enxertado em cica-
trizes e feridas18,19. 

Esse aprendizado influen-
ciou na escolha da extração do 
tecido adiposo com cânulas de 
maior diâmetro e na redução 
da manipulação do produto as-
pirado. Esses foram alguns dos 
princípios aplicados no desen-
volvimento do método dessa 
série de casos.

A combinação da TFPN 
com gordura e seus derivados 
não é inédita na literatura. 
Porém, os dois trabalhos, que 
precederam o presente estudo, 
apresentaram outro método, 
versaram sobre feridas crônicas 
pequenas, de origem venosa, 
arterial, diabetogênica, com 
melhora parcial (20% - 30%), 
com emprego de pequenos 
volumes de EGA (5cc a 10cc), 
ou mesmo apenas com em-
prego de fração estromal, sem 
adipócitos viáveis. Tampouco 
valorizou-se a TFPN como fator 
diferencial na melhora das feri-
das estudadas.8,16

Nessa série, a pressão ne-
gativa em associação com o 
enxerto de gordura foi capaz 
de promover estímulo suficien-

te para viabilizar a cicatrização 
progressiva de feridas comple-
xas, para a cobertura de teci-
dos expostos ameaçados, para 
preenchimentos de grandes 
irregularidades e perdas de 
tecido. Logrou-se inclusive a 
cobertura de material de sín-
tese exposto, com estabilidade 
de resultado, e em menor tem-
po, quando comparado a outro 
relato da literatura.21

Além disso, a aplicação do 
protocolo TFPN com EGA em 
feridas complexas, por vezes 
extensas, muito assimétricas e 
irregulares, levou a uma modi-
ficação da aplicação da TFPN, a 
ponto de se criar especificidade 
e diferenças técnicas suficien-
tes para viabilizar o registro de 
um novo modelo de utilidade 
da TFPN (INPI no. BR 20 2019 
024885 3). A bolsa de gordura 
se transformou no “padrão-
-ouro” para reter e estabilizar 
EGA junto a ferida, pois evitou 
o desperdício ou perda não 
intencional de tecido adiposo, 
fato observado nas primeiras 
tentativas de vedação dos cura-
tivos feitos com reservatório, às 
custas de espuma de TFPN re-
cortada. Além disso, o curativo 
mais hermético e complascente 
facilitou sobremaneira a fixação 
dos adesivos para aplicação da 
TFPN, onde é importante a pele 
seca e limpa. (Figura 2)



31

MATÉRIA ESPECIALREVISTA PLÁSTICA PAULISTA

REFERÊNCIAS: 1. Piccinini PS, Girelli P, Dias GF, Chedid GB, Ramos RFM, Uebel CO, et al. História da Cirurgia Plástica: Sir Harold Gillies, pioneiro da cirurgia plástica reconstrutiva. 
Rev. Bras. Cir. Plást.2017;32(4):608-615     2. Coltro PS, Ferreira MC, Batista BPSN, Nakamoto HA, Milcheski DA, Junior PT: Tratamento cirúrgico das feridas complexas: experiência 
da cirurgia plástica no Hospital das Clínicas da FMUSP. Rev Med (São Paulo) 2010; 89(3/4):153-7.     3. Ferreira MC, Tuma Jr P, Carvalho VF, Kamamoto F: Complex wounds. Clinics 
2006; 61(6):571-8.     4. Hultman CS, Friedstat JS. The ACAPS and SESPRS surveys to identify the most influential innovators and innovations in plastic surgery: no line on the 
horizon. Ann Plast Surg. 2014;72(6):S202-S207.     5. Argenta LC, Morykwas MJ. Vaccum-assisted closure: a new method for wound control and treatment: clinical experience. 
Ann Plast Surg. 1997; 38(6):563-76; discussion 577.     6. Lima RVKS, Coltro PS, Junior JAF: Terapia por pressão negativa no tratamento de feridas complexas. Rev. Col. Bras. 
Cir. 2017; 44(1):81-93.     7. Birke-Sorensen H, Malmsjo M, Rome P, Hudson D, Krug E, Berg L et al. Evidence-based recommendations for negative pressure wound therapy: 
treatment variables (pressure levels, wound filler and contact layer) - steps towards an international consensus. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2011; 64 Suppl:S1-16.     8. Deng 
C, Yao Y, Liu Z, Li H, Yang Z, Wang D, Wei Z.. Chronic wound treatment with high-density nanofat grafting combined with negative pressure wound therapy. Int J Clin Exp Med 
2019; 12(2):1402-11     9. Aldunate JLCB, Vana LPM, Fontana C, Ferreira MC: Uso de matriz dérmica associado com o curativo por pressão negativa na abordagem da contratura 
em pacientes queimados. Rev. Bras. Cir. Plást. 2012; 27(3):369-373     10. Coleman SR: Structural Fat Grafts: The Ideal Filler? Clin Plast Surg 2001; 18(1):111-119     11. Khouri 
RK Jr., Khouri RK. Current Clinical Applications of Fat Grafting Plast Reconstr Surg 2017; 140(3):466-86e     12. Bellini E, Grieco MP, Raposio E: The Science behind autologous 
fat grafting. Annals of Medicine and Surgery. 2017; 24: 65-73     13. Condé-Green, A., Marano, A. A., Lee, E. S., Reisler, T., Price, L. A., Milner, S. M., & Granick, M. S. (2016). Fat 
grafting and adipose-derived regenerative cells in burn wound healing and scarring: A systematic review of the literature. Plastic and reconstructive surgery, 137(1), 302-312.     
14. Piccolo et al.  Clin Plast Cir. 2015; 42(2): 263-83 Piccolo NS, Piccolo MS, Piccolo MTS. Fat Grafting for Treatment of Burns, Burn Scars, and Other Difficult Wounds Clin Plastic 
Surg. 2015; 42(2): 263-83     15. Malik D, Luck J, Smith OJ, Mosahebi A. A Systematic Review of Autologous Fat Grafting in the Treatment of Acute and Chronic Cutaneous Wounds 
PRS Global Open 2020; 8(5): e2835     16. Stasch T., Hoehne J., De Baerdemaeker T.H.R., Grandel S., Herold C. Débridement and Autologous Lipotransfer for Chronic Ulceration 
of Diabetic Foot and Lower Limb Improves Wound Healing. Plast Reconstr Surg, 2015; 136(6): 1357- 66.     17. Severo AL, Coppi EFM, Cavalheiro HA, Dal Bosco AL, Barreto Filho 
B, Lemos MB: Reconstrução de membro inferior – retalho fasciocutâneo sural.  Rev Bras Ortop (Sao Paulo) 2019; 54(02): 128-133     18. Pellon MA, Chia CY, Llano EA, Teran RB 
in Reconstrucción de Traumas Complejos en Miembros Inferiores com Terapia Celular y Microcirugía. Ed. Impressión Medica, Colombia, 2017.     19. Pellon MA. Características 
moleculares y microanatómicas de la grasa y su aplicación em el tratamento de quemaduras agudas y secuelas. Cir Plast Iberolatinoam. 2020; 46 (supl 1):S53-62.     20. Souza 
et al. Fat grafting associated with negative pressure wound therapy. Acta Cir Bras. 2019; 34(9): e201900907     21. Lin YN, Chuang CH, Huang SH, Lin TM, Lin IW, Lin SD, Kuo YR 
Fat grafting for resurfacing na exposed implant in lower extremity: A case report. Medicine (Baltimore). 2017; 96(48): 1-4.

Figura 2. Evolução da técnica e registro de modelo de utilidade de TFPN

A) Primeira geração do tratamento de feridas complexas de membros inferiores com EGA + TFPN. Utilizando a espuma do curativo para formação 
da loja de contenção da gordura. B e C) Segunda geração do tratamento: utilizando malha de petrolato para conter a gordura na leito da lesão, após a 
confecção da loja e colocado o curativo com pressão negativa. D) Confecção da loja de contenção na espuma do curativo de pressão negativa. E) Pedi-

do de patente do tratamento de feridas complexas com EGA+TFPN.

O protocolo de enxerto 
de tecido adiposo associado 
a TFPN mostrou ser possível a 
obtenção de três efeitos bási-

cos: estimular a cicatrização, 
atuar como matriz biológica e 
atuar como preenchedor em 
leitos de feridas complexas. 
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cirurgião plástico 
Dr. Pablo Eduardo 
Elias, membro titu-
lar da SBCP (Socie-
dade Brasileira de 

Cirurgia Plástica), tem atua-
do na linha de frente contra 
o novo Coronavírus desde 
que a pandemia começou a 
ganhar força no Brasil. Vo-
luntário no Hospital de Cam-
panha do Anhembi, realiza 
plantões de madrugada na 
área vermelha, onde estão os 
pacientes mais graves e che-
gou a entubar cerca de 50 
pacientes com a COVID-19.

“No começo, tive a im-
pressão de haver resistência 
de alguns profissionais em 
atuar nessa área, pelo risco de 
contágio. Mas com o tempo 
ficou claro que, com os devi-
dos cuidados e uso correto 
dos EPIs, era sim possível se 
proteger”, conta o médico, 
que chegou a fazer cerca de 
60 plantões e três testes que 
deram resultado negativopara 
o novo Coronavírus.

Seguindo as orientações 
das autoridades médicas, o 
cirurgião plástico praticamen-
te fechou o seu consultório 
particular, mantendo apenas 
os atendimentos de urgência, 
como reconstrução em pa-
ciente com câncer de mama e 
ruptura de prótese. No âmbito 
pessoal, o Dr. Pablo chegou a 
ficar meses afastado da filha 
de dois anos, pois ela e a mãe 
moram com a avó da criança, 
cardiopata. “É um risco, que 
decidimos evitar”, diz ele. 

No hospital de campanha, 
ele destaca o entrosamento 
com a equipe de enferma-
gem. “Estavam todos sempre 
dispostos a trabalhar muito, 
atendendo os pacientes de 
risco. O engajamento deles 
é impressionante”, destaca 
o cirurgião plástico. Nos mo-
mentos de maior demanda, 

CIRURGIÃO PLÁSTICO CONTA A SUA
EXPERIÊNCIA EM HOSPITAL DE CAMPANHA

O

chegou a haver um pouco de 
espera para a transferência de 
pacientes, quando os quadros 
se agravavam e era preciso 
entubá-los. “Conseguir vaga 
em UTI, no auge da demanda, 
chegou a levar cerca de um 

dia”, recorda. 
Com a redução dos casos 

e desativamento do Hospital 
de Campanha do Pacaembu, 
no fim de junho, o futuro do 
Hospital do Anhembi ainda 
era incerto na primeira quin-

zena de julho. Contudo, o 
processo de reabertura da 
atividade econômica suge-
ria cautela, por uma possível 
elevação da curva de contá-
gio. “O número de casos tem 
diminuído aqui (no início de 

Vista do pavilhão do Anhembi,
transformado em hospital de campanha,

antes dos atendimentos terem início

FOTOS: REPRODUÇÃO
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CIRURGIÃO PLÁSTICO CONTA A SUA
EXPERIÊNCIA EM HOSPITAL DE CAMPANHA

julho), mas acho que seria 
precipitado também fechar o 
hospital antes de observar a 
evolução do cenário de rea-
bertura”, comenta o médico.

Além dos plantões, o cirur-
gião plástico é professor em 
duas faculdades, a Faculdade 
de Medicina do ABC e a Uni-
versidade Municipal São Cae-
tano do Sul. Ele comenta que 
os jovens estudantes estão pre-
ocupados com a formação, pela 
redução de procedimentos na 
residência. “Os representantes 
dos residentes estão cogitan-
do a possibilidade de refazer o 
ano”, diz o Dr. Pablo. O número 
de pacientes atendidos foi bai-
xo no ambulatório de cirurgia 
plástica estética, prejudicando 
a formação dos residentes jus-
tamente num dos segmentos 
mais almejados por eles.

Com o início da abertu-
ra, contudo, a demanda tem 
crescido. Embora exista ain-
da um receio de exposição 
por muitos pacientes, outros 
acabam atraídos pelos pre-
ços mais competitivos dos 
serviços. “Mesmo assim, esta-
mos evitando procedimentos 
maiores, conforme orientação 
das autoridades médicas”, 
observa o médico.

A experiência do cirurgião 
plástico, na linha de frente 
do combate à pandemia, foi 
algo único e desafiador. Uma 
mudança em muitos aspectos, 
desde a necessidade de lidar 
com incertezas e reorganizar 
rotinas, até o impacto inespe-
rado na vida pessoal. Diante 
disso, o especialista ressalta a 
necessidade de ter uma quali-
ficação profissional abrangen-
te e em constante aperfeiçoa-
mento, para que seja possível 
enfrentar as adversidades 
profissionais, por mais ines-
peradas que sejam, e manter 
o exercício da medicina nas 
áreas de demanda.

Pavilhão do Anhembi sendo
preparado para atendimento
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Regimento do Exame 
para Membro Titular 
da SBCP tem sido aper-
feiçoado ao longo dos 
anos, com alterações 

substanciais para se adaptar aos 
novos desafios da Sociedade e de 
seus membros. Nos últimos anos, 
teses passaram a ser aceitas, desde 
que ainda não publicadas, com te-
mática em cirurgião plástica ou tra-
balhos que contemplem métodos 
não invasivos, como uso de toxina 
botulínica e preenchedores. 

Ao se tornar Membro Titu-
lar da SBCP, o cirurgião plástico 
passa a ter uma participação 
societária mais ativa, com atu-
ação em congressos e jornadas 
científicas, além da possibilida-
de de mais envolvimento nas 
diversas áreas da Sociedade. 

O trabalho científico reque-
rido para se tornar Membro 
Titular, além de estar ligado à 
cirurgia plástica, deve ser de 
interesse científico/profissional. 
Esse modelo fortalece a Cirurgia 
Plástica no país, ao contribuir 
com o domínio de novas téc-
nicas, o desenvolvimento das 
diversas áreas da especialidade 
e pela ampliação do suporte 
científico à atuação profissional.

Com a finalidade de auxi-
liar os candidatos a redigir os 
trabalhos científicos, a entidade 
disponibilizou, neste ano, uma 
série de apresentações sobre 
cada item do trabalho científico, 
dando ênfase ao planejamento 
e à forma e redação do trabalho. 
Essa iniciativa foi desenvolvida 
por membros da Comissão de 
Ascensão a Membro Titular.

Além disso, foram desen-
volvidas aulas nas jornadas e 

EXAME PARA MEMBRO TITULAR: 
MUDANÇAS FRENTE À PANDEMIA

O

no Congresso Brasileiro sobre 
orientação do trabalho, dando 
a oportunidade de contato com 
os pré-candidatos em fase ainda 
inicial dos trabalhos.

PANDEMIA

Neste ano, todos foram surpre-
endidos com o cancelamento 
das jornadas ao longo do ano, 
por conta da pandemia, mas a 
Comissão rapidamente se adap-
tou à nova realidade, passando a 
oferecer o exame em plataforma 
digital. Regimento e Edital foram 
reescritos para que o exame pu-

desse ser conduzido dessa forma. 
Além disso, foram mantidas 

as atividades de apresentações 
em jornadas, porém com apre-
sentações online, como ocorreu 
na Jornada Carioca. 

Esta forma online permitiu 
que o Exame para Ascensão a 
Membro Titular continuasse sen-
do realizado durante a pande-
mia. Já foi registrado aumento na 
procura, por cirurgiões plásticos 
que diminuíram o ritmo cirúrgi-
co devido à pandemia e tiveram 
mais tempo para se dedicar à 
preparação do trabalho.

A SBCP sugere que, como 

a demanda dos pacientes ain-
da não retornou ao normal em 
muitos segmentos da especiali-
dade, o cirurgião plástico apro-
veite o momento para realizar o 
exame. A Sociedade espera por 
todos de braços abertos!

PROF. DR. FABIO NAHAS
Prof. Livre-Docente Adjunto 
da UNIFESP/Escola Paulista 
de Medicina
Coordenador da Comissão 
do Exame para Membro 
Titular da SBCP
Editor da Revista  
Plástica Paulista
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• Envio do trabalho científico à 
Comissão de Ascensão a Mem-
bro Titular.

• Após avaliação do material, 
a Comissão poderá sugerir 
aperfeiçoamentos.

• Caso necessário ajustes, a 
nova versão do trabalho será 
reavaliada.

• Quando aprovado, o candi-
dato deve preparar a sua aula e 
gravá-la em plataforma digital, 
conforme instruções do Edital. 
A gravação tem como objetivo 
evitar prejuízos causados por 
oscilações no sinal da conexão, 
no dia da avaliação da banca.

• No dia do exame, o candidato 
deve estar online, assim como a 

banca, enquanto a apresentação 
for assistida pela Comissão.

• A Comissão poderá arguir 
o candidato para eventuais 
dúvidas.

• Após a apresentação, a Co-
missão irá se reunir e discutirá 
cada trabalho individualmente. 

• Algumas apresentações po-
derão necessitar de alterações e 
serão sugeridas pela banca. Após 
alguns dias, o candidato será cha-
mado para reapresentar o estudo, 
fazendo uma nova gravação e 
uma nova sessão com a banca.

• Caso o trabalho precise de 
grandes alterações, o candidato 
poderá ser aconselhado a apre-
sentá-lo em outra oportunidade.

MEMBROS DA 
COMISSÃO DE TITULAR 

Alexis Lemos Pacheco
Porto Alegre/RS
Tel: (51) 3346-1772

 alexislp@terra.com.br

Antonia Marcia 
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Nigri dos Santos 
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Tel: (31) 3324-0327
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Joao Medeiros Tavares Filho 
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Tel: (21) 2285-1563
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Pinheiro Correia
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Luiz Alberto de Sousa Leite
Recife/PE
Tel: (81) 3466-0006

 leitela@hotmail.com

Marcelo de Oliveira e Silva
Rio de Janeiro/RJ 
Tel: (21)2287-1501

 drmocontato@gmail.com

Ognev Meireles Cosac
Brasília/DF
Tel: (61)3345-0139

 ognev@terra.com.br

Paulo Keiki Rodrigues Matsudo

São Paulo/SP
Tel: (11)2577-7007

 pkrmatsudo@uol.com.br

Pericles Vitorio 
Serafim Filho
Joao Pessoa/PB
Tel: (83) 3224-3331

 periclesfilho@gmail.com

Sergio Levy Silva 
Rio de Janeiro / RJ
Tel: (21)2273-2147

 slevy@br.inter.net

Wilson Cintra Junior
São Paulo/SP
Tel: (11)3704-7284

 wcintra@terra.com.br

Veja as etapas para se 
tornar Membro Titular:

Veja os Membros da Banca e suas respectivas 
regiões de origem, para que os candidatos, 
respeitando as regiões, possam tirar suas dúvidas.

Coordenador
Dr. FABIO NAHAS
São Paulo/SP

 fabionahas@outlook.com

Coordenador Adjunto
Dr. RONAN HORTA
Belo Horizonte/MG

 ronan838@gmail.com
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minha paixão por 
carros começou aos 
10 anos. À época, 
o meu avô Samuca, 
pai da minha mãe, 

era proprietário de um Pontiac 
1950 azul marinho. Eu lembro 
bem de como acumulava muito 
barro na saia traseira daquele 
veículo. Retirar aquela saia e la-
var o carro todo quando voltá-
vamos de Suzano, onde ficava 
o sitio dele, era uma diversão 
para mim. Eram tempos ma-
ravilhosos, porque podíamos 
desfrutar de três meses de fé-
rias naquele local, o Sítio das 
Pedras. Uma pedreira, de onde 
o meu avô extraia milhares de 
paralelepípedos, serviu de ins-

piração para batizar o local. 
Certa vez, em uma viagem ao 
Rio de Janeiro, o meu avô ficou 
encantado com o Corcovado. 
Ao retornar, ele fixou um Cristo 
Redentor de três metros de al-
tura no topo da pedra mais alta 
do sítio. Desde então, qualquer 
pessoa conseguia avistar, a qui-
lômetros de distância, o Cristo, 
que era iluminado a partir de 
um motor a gasolina, já que 
não havia ali luz elétrica.

Foi por essa peculiaridade 
que a propriedade mudou de 
nome e passou a se chamar Sí-
tio do Cristo. Havia, ali, vários 
lagos onde pescávamos, uma 
fonte natural de água cristalina 
e uma gruta onde meus avós 

incrustaram a imagem de Nos-
sa Senhora de Aparecida. Me 
lembro como se fosse hoje: eu 
tinha uns seis anos e sempre 
adorava ficar com o meu avô. 
Certo dia, ele estacionou o Pon-
tiac naquela gruta, em um de-
clive. Fiquei em pé no banco do 
carro sozinho, brincando com a 
direção. Só que me empolguei, 
mexi na marcha e o carro de-
sengatou e começou a descer a 
pirambeira. O Pontac foi parar 
no meio das bananeiras – e eu 
com as mãos na direção dele. 
Tivemos de chamar o caseiro, 
que chegou com o trator para 
retirar o Pontiac dali.

No sítio, existia um Jeep 
e esse trator, todos velhos. Eu 

“O hobby por carros 
antigos produz endorfinas 

da melhor qualidade”

A incrível história da paixão do Dr. 
Ricardo Marujo por carros antigos. 

Voraz colecionador, ele, entre outros 
feitos, ganhou de presente de uma 

paciente, uma famosa atriz de 
Hollywood, um Thunderbird 1956

A
“Tive o meu 

primeiro carro, um Jeep 
fabricado em 1951, 

aos 17 anos, época em 
que entrei na faculdade 

de medicina. Eu o 
apelidei de Afrânio. 

O carro ficou famoso 
em Ribeirão Preto. 

Chamava a atenção 
por ser vermelho por 
fora e todo branco 

por dentro”
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ele, fui visitar o local. Naquela 
feira, acabei comprando o meu 
Fordinho 1930, 100% original, 
realizando mais um sonho. Co-
meçava, ali, a minha coleção.

Próximo da casa onde eu 
morava, um antigo mobilista, 
o Maurício Max (Mao), abriu 
uma loja de carros antigos. 
Esse fato contribuiu com a 
minha total perdição por auto-
móveis antigos, porque, desde 
então, a ferrugem penetrou de 
vez no meu sangue. Acabamos 
nos tornando grandes amigos, 
e o Mao me vendeu cerca de 
dez carros em um intervalo de 
dois anos. O primeiro foi um 
fusca 1950 totalmente origi-
nal. Depois, um Karmann-Ghia 
conversível 1969 que eu soube, 
mais adiante, que pertencera a 
um amigo meu cirurgião plásti-
co. Alguns meses depois, o Mao 
me contou que um cliente havia 
percorrido a rota 66 a bordo de 
um Corvette 1960, gravando 
um documentário para a Rede 
Globo. E que, por ter gostado 
tanto, trouxe o veículo para o 
Brasil. Essa pessoa, no entanto, 
resolveu voltar para os Esta-
dos Unidos e colocou o carro 
à venda. Assim que o Mao me 
informou isso, não tive dúvida: 
comprei o Corvette. 

Ganhei prêmio com aquele 
carro em Águas de Lindóia, onde 
ocorre a mais famosa exposição 
de carros antigos do Brasil. Os 
antigomobilistas (pessoas que 
têm paixão por carros que mar-
caram época) levam seus car-
ros nessas feiras, onde eles são 
expostos para o público. Uma 
comissão de experts no assunto 
os avalia e premia o mais belo, 
o mais original, o the best of the 
show. Foi a partir do ano 2000 
que comecei a frequentar encon-
tros de carros antigos. Cheguei 
a ir a feiras nos Estados Unidos 
(Hershey, Peabble Beach), na 
Europa (Essen, Modena, Citè de 
L’Automobile), America do Sul 
(Autoclassica, que acontece na 
Argentina, o maior evento do 

sonhava em dirigi-los. Até que 
chegou o dia em que o meu 
avô me ensinou e, desde os 11 
anos de idade, passei a dirigir. 
Era uma sensação lúdica, pois 
eu era uma criança e já dirigia 
trator e Jeep. Tive o meu primei-
ro carro, um Jeep fabricado em 
1951, aos 17 anos, época em 
que entrei na faculdade de me-
dicina. Eu o apelidei de Afrânio 
por ser diferente. O carro ficou 
famoso em Ribeirão Preto, inte-
rior de São Paulo. Chamava a 
atenção por ser vermelho por 
fora e todo branco por dentro. 

Lembro de um final de tarde 
ensolarado quando o guiei sem 
a capota até Sertãozinho, onde 
fui dar aula em um cursinho. Ao 
final da aula, às 22h30, eu preci-
sava retornar a Ribeirão. Quando 
peguei o Afrânio, percebi alguns 
relâmpagos no céu. Logo pensei: 
“Ferrou! Preciso correr para fugir 
da chuva”. Mas não adiantou. 
Foi eu pegar a estrada e aquele 
toró chegou. A chuva machuca-
va o meu rosto. Bom, cheguei 
em Ribeirão todo ensopado. No 
terceiro ano da faculdade, em 
1978, um senhor viu o meu Jeep 
em um posto de gasolina e me 
propôs trocá-lo pelo seu Dodge 
Dart 1976. Eu disse a ele que 
somente o trocaria se fosse pau 
a pau – e ele topou. Lembro 
muito das caronas que eu dava 
para o Porto, o Neto, o Vaguinho, 
amigos da faculdade. Seja para 
onde quer que a gente fosse 
com o carro, estávamos sempre 
escutando Pink Floyd, Beatles e, 
às vezes, Roberto Carlos, no meu 
TKR. Éramos ecléticos.

Fiquei com aquele Dodjão 
durante dois anos apenas. Ele 
consumia muito combustível. 
Troquei-o por um Opala Mar-
rom Coupé 1978. Ele tinha 
rodas tala larga e cromadas e 
ficou comigo até praticamente 
o término da minha faculdade. 
O carro chamava a atenção 
porque era muito bonito. Mui-
tos anos depois, em São Paulo, 
encontrei um amigo, o João 

Dodge que foi
trocado pelo “Afrânio”

Thunderbir 1956 usado no casamento da filha

Paiva, que cursava odontologia 
lá na USP e ele disse que lem-
brava muito de mim por causa 
do tal Opala. Hoje, somos como 
irmãos. Ele é professor titular 
de endodontia da USP. E, sem-
pre que estamos com amigos, 
ele recorda passagens daquele 
meu Opala, que troquei por um 
MP Lafer. Mais pra frente, dei o 
carro de entrada para comprar 
o meu primeiro apartamento, 
em 1979, em Ribeirão Preto. 
Lembro de que rodei vários me-
ses com um fusca branco cain-
do aos pedaços, que comprei 
somente para não ficar a pé. 
Em 1983, retornei a São Paulo. 

Sempre tive o sonho de ter 
um calhambeque. Certo dia, em 

Ibiúna, eu encontrei um amigo 
que me indicou uma pessoa 
que estaria vendendo um Jeep 
1942 do Exército Americano, 
de guerra, totalmente origi-
nal. Eu o comprei assim que o 
vi. Ele é o primeiro carro dessa 
minha coleção chapa preta, ou 
seja, carros acima de 90% de 
originalidade, com pedigree e 
número do motor idêntico ao 
do chassi. Esse Jeep é equipado 
com sirene, rádio comunicador, 
rifle, tanque portátil de gasolina, 
ou seja, é completíssimo. Pensei 
logo nos meus netos andando 
nele comigo. Esse mesmo ami-
go, que era deficiente visual, me 
indicou uma feira de carros em 
São Roque e, acompanhado por 

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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tipo do nosso continente), em 
Lindóia e Campos do Jordão, os 
maiores eventos que ocorrem no 
Brasil. E sempre retornava desses 
locais com artigos de antigomo-
bilismo que adquiria, como bom-
bas de gasolina da década de 30, 
40, pedal cars, placas antigas de 
marcas de carros que decoram a 
minha garagem, de Ibiúna, e o 
meu galpão em São Paulo. 

Nessas feiras, eu ficava fas-
cinado com alguns carros que, 
tempos depois, tive a oportuni-
dade e a felicidade de conseguir 
comprar. Um deles foi o Jaguar 
XK 150 S 1959, maravilhoso, o 
meu xodó. Não foi à toa que a 
minha norinha, Julia, escolheu 
esse carro para o casamento 
com meu filho, Gabriel, cirurgião 
plástico em Ribeirão Preto. Ela 
chegou e partiu da igreja a bor-
do do Jaguar. Com esse mesmo 
carro, em 2015, participei pela 
primeira vez das Mil Milhas His-
tóricas. Competiram cinquenta e 
cinco carros antigos das décadas 
de 50, 60, 70 e 80. Eu era o pi-
loto e o meu filho mais velho, Fe-
lipe, oftalmologista, o copiloto. A 
largada aconteceu em São Paulo. 
E passamos por Angra dos Reis, 
Minas Gerais, pelas serras minei-
ras, pelo Rio de Janeiro, Campos 
do Jordão e voltamos para São 
Paulo, onde a chegada se deu no 
Shopping Iguatemi.

Essas provas, nas quais 
percorremos mil e oitocentos 
quilômetros em três dias de 
competição de regularidade, 
unem muito a dupla. As Mil 
Milhas proporcionaram um 
contato muito interessante, ín-
timo, aberto, sincero e amoroso 
entre mim e o meu filho, vinte e 
quatro horas por dia. Coisa rara 
nos tempos atuais. O folclore 
dessas provas são os carros 
mais antigos. Quando nos apre-
sentamos para retirar as plani-
lhas e o Jaguar ser adesivado, 
algumas pessoas disseram: 
“Você irá mesmo correr com 
esse carro? Já reservou a pla-
taforma?”. Para eles, o Jaguar 

certamente não chegaria ao fi-
nal da prova. Achavam que, por 
causa da quantidade de serras, 
os freios não iriam aguentar. 
Mas só tivemos de nos preo-
cupar em colocar gasolina no 
carro, que não apresentou ne-
nhum problema. Mais ainda: 
graças à competência do Felipe, 
ganhamos a prova na catego-
ria (carros da década) de 50 e 
terminamos em quinto lugar na 
classificação geral.

A minha coleção de carros 
antigos ficou robusta depois 
que eu ganhei – de presente de 
um paciente pelo meu aniver-
sário de 55 anos – uma Porsche 
911 Targa 1980 chapa preta. 

Eu o convidei para um churras-
co, em Ibiúna, e fui recepcioná-
-lo quando ele e a sua família 
pousaram o helicóptero na mi-
nha chácara. Depois de todos 
me cumprimentarem, percebi 
o paciente falando assim ao 
telefone: “Já! Pode entrar!” Aí, 
ele virou e me disse: “Vamos 
lá, doutor, trouxe um presente 
que acho que você irá gostar”. 
Estamos andando em direção à 
entrada da chácara quando eu 
percebo entrando pelo portão 
uma Porsche vermelha mara-
vilhosa com um laço vermelho 
enorme no teto. Logo, eu disse 
a ele que não estava acredi-
tando no que via. E ele falava: 

“Você me disse que gostava de 
carros antigos. Então, resolvi 
te dar um. Você é meu amigo 
e merece”. Eu quase chorei de 
tanta gratidão pelo gesto dele. 

Bom, vários convidados 
deixaram de apreciar o he-
licóptero e foram ver o meu 
presente, o mais marcante que 
eu recebi até hoje. E falo isso 
não baseado no valor do veícu-
lo, mas em relação ao carinho 
e atenção que o paciente teve 
por mim. As nossas famílias 
ficaram muito amigas e a Pors-
che está praticamente zero qui-
lômetro. Motor, funilaria, pintu-
ra, estofamentos, enfim, estão 
todos novos. A bordo desse 

Galpão onde
guarda os carros

“Foi a partir do ano 2000 que comecei a frequentar 
encontros de carros antigos. Cheguei a ir a feiras 
nos Estados Unidos (Hershey, Peabble Beach), na 
Europa (Essen, Modena, Citè de L’Automobile), 
America do Sul (Autoclassica, que acontece na 
Argentina, o maior evento do tipo do nosso 
continente), em Lindóia e Campos do Jordão,  
os maiores eventos que ocorrem no Brasil”
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carro, eu e o meu filho fizemos 
outra Mil Milhas Históricas, em 
2018. A largada aconteceu em 
Porto Alegre e passamos pela 
Serra da Canastra, por Santa 
Catarina, pelo Paraná e, na vol-
ta, pela serra Gaúcha até che-
garmos novamente na capital 
do Rio Grande do Sul. 

Também não me esqueço 
de outro presente que ganhei de 
uma famosa atriz de Hollywood, 
minha paciente. Em 2013, fiz 
uma viagem internacional com o 
meu amigo Fabio Naccache, para 
visitar a feira de carros antigos de 
Hershey, no estado da Pensilvâ-
nia. Quando estávamos na loja 
da Prada, em Nova York, o meu 

telefone tocou. Do outro lado da 
linha, uma paciente em quem eu 
havia feito lipo e mamoplastia de 
aumento dizia que uma amiga 
dela viu e adorou o resultado da 
cirurgia. E que, também, gosta-
ria de passar em uma consultar 
comigo. Argumentei, porém, 
que estava em Nova York e não 
no Brasil. E ela me respondeu: 
“Poxa, ela mora em Nova York”. 
Aí ela revelou o nome da atriz e 
perguntou se poderia passar o 
meu telefone a ela. Assim que 
concordei, o Fabinho instantane-
amente me disse o nome de pelo 
menos cinco filmes que a aquela 
atriz havia estrelado. 

Não demorou cinco minu-

tos e o meu telefone tocou. Era 
a atriz, que disse: “Doutor, vi 
o corpo esculpido e as mamas 
da Samira. O senhor poderia 
me examinar aqui em casa? O 
meu motorista lhe pega às 20h, 
tudo bem?”. O Fabinho insistiu 
em ir junto comigo no papel de 
assistente, queria ir comigo lá de 
qualquer jeito para conhecê-la. 
Por mais que eu falasse a ele 
que talvez fosse inconveniente, 
ele acabou indo comigo. Bom, lá 
chegamos, a porta da casa dela 
se abre e aparece aquele mulhe-
rão descalça. Algumas crianças 
brincavam naquela linda pen-
thouse e o marido da estrela de 
Hollywood lia um jornal, na sala. 

A atriz, super doce, logo me 
agradeceu por ter ido ao seu en-
contro. E nos ofereceu algo para 
beber. Como não sou adepto de 
bebida alcoólica, pedi água. Já 
o Fabinho embarcou em um vi-
nho junto do marido dela, que 
me perguntou o que eu estava 
fazendo em Nova York.

Disse a ela que visito a ci-
dade pelo menos três vezes ao 
ano – duas para participar de 
congressos de cirurgia plástica 
e uma para fazer compras. Mas 
que, daquela vez, estaria indo 
para Hershey ver carros antigos. 
“Qual carro especificamente?”, 
ele me perguntou. Aí citei um 
Corvette pré 1960 e um Thun-
derbird  anos 50. De pronto, 
a atriz me diz: “Eu tenho três 
Thunderbirds na minha fazenda 
em Woodstock!” Aí ela me pe-
gou pela mão e subimos para 
um quarto. Lá, depois de se des-
pir, perguntou o que eu poderia 
fazer para melhorar seu corpo 
após  três gestações? Confesso 
que eu tremia, quase não to-
quei em seu corpo. E expliquei 
poderia fazer uma lipoaspiração 
e colocar uma prótese. Aí, a atriz 
disse iria ao Brasil dali vinte e 
cinco dias para um ensaio foto-
gráfico com o Carl Langenfeld 
e perguntou se eu conseguiria 
operá-la naquela época. 

Depois de, obviamente, 
afirmar que eu providencia-
ria tudo, nós descemos. Lá em-
baixo, o Fabinho estava metido 
em altos papos com o marido 
da atriz. Papo vai, papo vem, 
me dou conta que era quase 
meia-noite, o que não seria 
problema não fosse o fato de 
a gente ter um vôo, logo cedo, 
para Hershey. Bom, explicamos 
isso e o marido dela perguntou 
se eu poderia deixar um cartão 
meu com ele. Logicamente, eu 
não o tinha naquele momento. 
A minha saída foi anotar o meu 
telefone em um guardanapo. E 
ele, como retribuição, escreveu 
o dele em um pedaço do jor-
nal que estava lendo, rasgou-o 

“Com o Jaguar XK 150 S 1959, meu xodó, participei 
pela primeira vez das Mil Milhas Históricas, em 

2015. Competiram cinquenta e cinco carros antigos 
das décadas de 50, 60, 70 e 80. Eu era o piloto e 
o meu filho mais velho, Felipe, oftalmologista, o 
copiloto. Ganhamos a prova na categoria (carros 

da década) de 50 e terminamos em quinto lugar na 
classificação geral”
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e me entregou. Já no elevador, 
um fato engraçado, o Fabinho 
me diz: “Eu preciso ligar para 
alguém e contar tudo isso. Ain-
da não estou acreditando que 
estava na casa dessa atriz”. 
Tive de pedir, por favor, para ele 
não abrir a história a ninguém. 

Bom, pegamos o vôo e, ao 
chegarmos em Hershey, o meu 
telefone toca. É ela, a atriz, que 
me pergunta: “O senhor irá mes-
mo comprar um Thunderbird?”. E, 
na sequência, ela emenda: “Não 
compra, não. Eu lhe dou um dos 
meus. Venha passar o final de 
semana na minha fazenda e aí o 
senhor escolhe um dos três”. Ar-
gumentei que seria muito difícil de 
eu ir, ainda que o Fabinho tivesse 
adorado a ideia. Gentilmente, ela 
compreendeu e disse que, então, 
iria enviar para mim fotos dos três 
carros para que eu já escolhesse 
um deles. Bom, o final da história 
é que a atriz veio ao Brasil e eu 

fiz lipo em seu corpo inteiro. Ela 
adorou o resultado.

E acabei mesmo ganhando 
de presente dela um Thunder-
bird 1956 conversível preto, 
que está prestes a chegar no 
Brasil. Foi muito gostosa a sen-
sação de ganhar um presente 
tão marcante. Antes de eu re-
tornar para Nova York, duas 
enormes caixas de presente 
que continham doze esculturas 
de metal em base de madeira 
com emblemas de diversos car-
ros antigos chegaram no meu 
consultório. Também enviadas 
pela atriz. Um bilhete super 
carinhoso as acompanhava. 
Ainda que fosse muito famo-
sa, essa atriz foi muito bacana 
comigo e me tratou com uma 
simplicidade contagiante. 

Depois que conhecei o Paulo 
Louco, um dos maiores conhece-
dores de carros antigos e de Pors-
ches do Brasil, a minha coleção 

de carros antigos ficou bem mais 
diferenciada. Há mais ou menos 
seis anos, eu fui ao hospital Sírio 
Libanês para dar alta para um 
paciente. Papo vem, papo vai, 
o assunto carros antigos entrou 
na conversa. Foi então que esse 
paciente me conta que possuía 
um museu com 350 carros e 
450 motos. Aí ele me convidou 
para ir lá fazer uma visita. “Você 
procura o meu curador, o Paulo 
Louco, que irá te mostrar todos 
os galpões”, me disse o pacien-
te. Bom, a partir dessa vista, eu 
e o Paulo nos tornamos grandes 
amigos. Hoje, o Paulo Louco me 
orienta em tudo em relação à 
minha coleção de carros. Acabei 
adquirindo mais dois Porsches e 
alguns outros carros muito baca-
nas graça à expertise dele. 

Em agosto do ano passado, 
a minha filha, Lara, e o Luis Feli-
pe, ambos advogados criminalis-
tas, casaram-se na minha cháca-
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Com o filho, Felipe, no Jaguar usado nas mil milhas, em 2015

“‘O senhor irá 
mesmo comprar um 
Thunderbird?’, me 

perguntou a atriz de 
Hollywood que operei. 
‘Não compra, não. Eu 
lhe dou um dos meus. 
Venha passar o final 
de semana na minha 

fazenda e aí o  
senhor escolhe um 
dos três’. Acabei 

mesmo ganhando 
de presente dela um 
Thunderbird 1956 
conversível preto”
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ra. E ela chegou para a cerimônia 
com um Thunderbird 1956. E no 
casamento do meu filho, Felipe, 
a Laura, minha norinha, escolheu 
o meu Fusca 1950 para chegar 
à festa, em Ribeirão Preto. Atu-
almente, não tenho intenção de 
comprar mais carros. Pretendo 
ficar com os 25 que possuo e, se 
aparecer algum negócio muito 
interessante, tento fazer uma tro-
car e pronto. O problema é que 
a minha garagem, um galpão 
alugado na Vila Nova Conceição, 

onde eu guardo esses carros, fi-
cou pequena. Agora, estou cons-
truindo uma garagem própria e 
exclusiva para preservá-los em 
um local mais espaçoso e que irá 
integrar uma oficina para peque-
nos reparos. Conto com o auxílio 
de um motorista que limpa e faz 
os carros funcionarem, uma vez 
a cada sete dias. E, nos finais de 
semana em que permaneço em 
São Paulo, adoro dar umas voltas 
com meus velhinhos conversí-
veis, para sentir a sensação de li-

berdade, o vento e o sol no rosto.
A minha esposa, Flávia, por 

outro lado, aprecia a beleza 
dos carros conversíveis, mas 
prefere a discrição dos carros 
fechados. Certa vez, fomos al-
moçar no Fasano Boa Vista, lo-
calizado em Porto Feliz, interior 
de São Paulo, com o Jaguar. Foi 
uma experiência muito praze-
rosa. O dia estava ensolarado 
e viajamos cerca de duzentos 
e vinte quilômetros pela Rodo-
via Castello Branco numa boa. 

O hobby por carros antigos é 
um recarregador de energias, 
um elo para consolidação de 
amizades super interessantes, 
um constante injetor de adre-
nalina no sangue, um canal de 
net work incrível. E, principal-
mente, produz endorfinas da 
melhor qualidade. A garimpa-
gem é o grande barato de um 
colecionador. E, no meu caso, 
um prazer enorme patrocinar, 
presenciar e sentir a restaura-
ção de um carro antigo.
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“Depois que conhecei 
o Paulo Louco, um dos 
maiores conhecedores 
de carros antigos e de 
Porsches do Brasil, a 

minha coleção de carros 
antigos ficou bem mais 

diferenciada”

“Estou construindo 
uma garagem própria e 
exclusiva para preservá-
los em um local mais 
espaçoso e que irá 

integrar uma oficina 
para pequenos reparos. 
Nos finais de semana 

em que permaneço em 
São Paulo, adoro dar 

umas voltas com meus 
velhinhos conversíveis, 
para sentir a sensação 
de liberdade, o vento e 

o sol no rosto”

Presente inesquecível:
Porshe Targa 911, ano 1980

O “Afrânio” - apelido
dado ao Jeep de 1951

Opala em uma das
viagens a Ribeirão

RICARDO ALVES MARUJO,
63 anos, formado na USP de Ribeirão Preto. Fez residência em cirurgia plástica no Hospital dos Defeitos da Face, em São Paulo. Foi 
fellow em queimaduras no Massachussets General Hospital-Shreiners Burn Institute, em Boston. Atualmente, chefia uma das equipes da 
retaguarda de cirurgia plástica do Hospital Albert Einstein
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“O importante é ter o equilíbrio 
científico na execução de novas 
propostas técnicas, para que as 

mudanças sejam de forma segura”

DR. OSVALDO SALDANHA

Loretta e eu, com o Prof. Perseu Lemos.
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oi durante o terceiro 
ano da faculdade de 
medicina da Univer-
sidade Federal de 
Pernambuco, com o 

Prof. Perseu Lemos, amigo de 
meu pai, que tive o primeiro 
contato com a cirurgia plástica. 
A especialidade ficaria em esta-
do de latência por alguns anos. 
Após um interesse temporário 
em ortopedia, psiquiatria e 
cardiologia – com opções de 
residência médica nessa última 
especialidade, no Rio de Janei-
ro e em São Paulo –, decidi vir 
para Santos, no litoral paulista.  

Por intermédio do Dr. An-
tônio Francisco Knudsen, re-

sidente do segundo ano em 
cirurgia plástica na Santa Casa, 
de Santos, tive a oportunidade 
de conhecer o Dr. Ewaldo Bo-
livar de Souza Pinto. Retomei, 
então, o desejo de conhecer a 
especialidade e fiz a residência 
no Hospital dos Estivadores de 
Santos, um serviço completo, 
com departamentos de crânio-
-facial, queimaduras, mão e fis-
suras lábio-palatinas, entre ou-
tros, tendo os preceptores Luiz 
Eduardo Monte Alegre Bueno e 
Iramaia Ferraz de Almeida. 

Durante a residência, por 
intermédio do Dr. Ewaldo, tive 
contato com grandes cirur-
giões plásticos nacionais e 

Com o Dr. Ewaldo Bolivar de Souza 
Pinto, meu pai putativo.

Dr. Jack Sheen e o Dr. Peter Fodor.

F
internacionais. Naquele perío-
do, reencontrei o Prof. Perseu, 
que também possuía grande 
relacionamento com a cirurgia 
plástica mundial. Assim, pude 
usufruir de um grande apren-
dizado científico por meio de 
um convívio frequente com ele. 
Convidado a integrar o staff 
do serviço do Hospital dos Es-
tivadores de Santos, me tornei 
regente do “Serviço Dr. Ewaldo 
Bolivar de Souza Pinto” duran-
te 20 anos, adquirindo uma lar-
ga experiência com as intensas 
atividades acadêmicas.

Com o aprendizado adqui-
rido como presidente da Escola 
Americana de Santos (1994-

1998), fui convidado para o 
cargo de tesoureiro geral da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica (SBCP), na chapa enca-
beçada pelo Dr. Farid Hakme, 
eleita e reeleita para os biênios 
1996-1997 e 1998-1999. 

Nesse intervalo, adqui-
ri experiência administrativa 
societária e pude expandir o 
meu relacionamento com os 
cirurgiões plásticos brasileiros. 
Em 1997, publico na Revista 
Catarinense de Cirurgia Plásti-
ca um trabalho pioneiro sobre 
a utilização de implantes ma-
mários, em casos selecionados 
de redução mamária, com fina-
lidade de promover resultados 

Dr. Illouz, em sua residência em Paris, por ocasião dos 
20 anos da lipoaspiração (1999); os Drs Tom Biggs e

Foad Nahai; e o Dr. Sherrell Aston, em Santos.

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL
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mais harmônicos. Tal trabalho 
chegou a ocupar, novamente, 
as páginas da mesma publica-
ção e, em 2008, essa técnica, 
utilizada por grande parte dos 
cirurgiões plásticos, constou do 
livro do Dr. Coiffman, em 2008.

Entre 2000 e 2001, desem-
penhei a função de secretário 
geral da SBCP na gestão do Dr. 
Luiz Carlos Celi Garcia. A ideia 
de inovação na cirurgia plásti-
ca sempre se fez presente em 
minha personalidade. Tenho 
comigo ideias que norteiam a 
nossa maneira de agir. São elas: 

Todo médico, com maior ou 
menor dosagem, pensa sempre 
em inovação; 

A bagagem que se aprende e 
se utiliza com as técnicas existen-
tes deve sempre ser revisitada, 
para que possa ser aprimorada; 

O importante é ter o equi-
líbrio científico na execução de 
novas propostas técnicas, para 
que as mudanças sejam de 
forma segura;

As técnicas revolucionárias 
são fruto de uma série de fato-
res que envolvem cada passo da 
descoberta, somadas às circuns-
tâncias locais e pessoais, além 
de necessidades temporais.

Considerando esse con-
texto, no ano 2000 desenvolvi 
a Lipoabdominoplastia (LAP), 

fruto da imperativa necessida-
de naquele momento e estabe-
lecendo uma nova fronteira na 
redução das complicações nas 
abdominoplastias. Após os obs-
táculos iniciais, especialmente a 
confirmação da evidência cien-
tífica da manutenção dos vasos 
perfurantes abdominais (base 
da técnica), demonstradas pe-
los trabalhos da Dra. Ruth Graf 
e do Dr. Alexandre Munhoz, a 
técnica foi sendo compreendi-
da e utilizada progressivamen-
te, tornando-se referência não 
só no Brasil, mas em todos 
os continentes. A partir des-
sa data, iniciei uma maratona 
de viagens pelo Brasil e exte-
rior, realizando conferências e 
demonstrações cirúrgicas em 
mais de quarenta países, que, 
ainda hoje, são frequentes em 
minha rotina. Com finalidade 
de auxiliar no descolamento do 
túnel e proteção da borda do 
retalho abdominal, desenvolvi 
um instrumento, o Retrator Sal-
danha com garras protetoras 
de lesão dérmica. 

A primeira publicação in-
ternacional sobre a LAP se deu, 
em 2001, no Aesthetic Sur-
gery Journal e, posteriormente, 
no Aesthetic Plastic Surgery 
(2003), Plastic and Reconstruc-
tive Surgery-PRS (2009 e 2013) 

Dr. Mustardè, durante o 7º Congresso da IPRAS, e o Dr. Coiffmen durante a
comemoração do 50º Aniversário da Sociedade Colombiana de Cirurgia Plástica

Dr. Farid e o
Prof. Pitanguy

e Clinic in Plastic Surgery (2010 
e 2020). Tive a oportunidade, 
ainda, de publicar três livros 
sobre a técnica: Lipoabdomi-
noplastia na língua portuguesa 

(2004), Lipoabdominoplastia 
na língua espanhola (2005) e 
Lipoabdominoplasty (2006). E 
escrevi os seguintes capítulos 
de livros: 

1. Annals of the International Symposium Recent Advances in plastic 
Surgery (Toledo/Souza Pinto) – Star Shaped Omphaloplasty (1989); 

2. Arquivos Catarinenses de Medicina (Jorge Bins Ely) –  
Uso de implantes em mamaplastia redutora (1997); 

3. Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética (Coiffman) –  
Uso de Implantes de silicón en las mamoplastias reductoras (2008);

4. Cirurgia Plástica, Reconstructiva y Estética (Coiffman) – Lipab-
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dominoplastia con despegamiento selectivo (2008); 

5. Tratado de Cirurgia Plástica na Obesidade (Rezende) -  
Lipoabdominoplastia Pós-Cirurgia Bariátrica (2008); 

6. Aesthetic Plastic Surgery (Sherrell Aston) –  
Lipoabdomionoplasty with Selective Undermining (2009); 

7. Tratado de Cirurgia Plástica Após Grandes Perdas Ponderais 
(Edmar Maciel) – Lipoabdominoplastia (2010); 

8. The Art of Aesthetic Surgery (FoadNahai) –  
Lipoabdominoplasty (2011); 

8. Cirurgia Plástica para a formação do Especialista (Carreirão) – 
Lipoabdominoplastias (2011);

9. Tratatto Internazionale di Cirurgia Estetica (Scuderi/Toth) –  
Lipoabdominoplastica – Intervento di Saldanha (2012);

10. Plastic Surgery Third – Neligan – Lipoabdominoplasty (2013).

Em 2015, tive a oportuni-
dade de ser supervisor da tra-
dução do livro Texto de Cirurgia 
Plástica (Neligan tradução da 3ª 
edição) e fiz o prefácio do livro 

Ritidoplastia – Arte e Ciência 
(Cardoso de Castro, 2007) e, 
também, participei de algumas 
discussões de trabalhos cientí-
ficos no PRS e APS. Na condi-

Com o Dr. Sergio Carreirão, na minha 
posse como presidente da SBCP

Entregando o Título de Patrono da
Cirurgia Plástica Brasileira ao Pro. Ivo Pitanguy (2006)

ção de convidado, estive em 
conferências, palestras, organi-
zação de cursos, entre outros, 
em mais de seiscentos eventos 
nacionais e internacionais. E, 
como organizador de eventos, 
somam mais de sessenta no 
Brasil e exterior. Em meio a essa 
dinâmica cirúrgico-acadêmica, 
retornei ao cargo de secretá-
rio geral da SBCP, nos anos de 
2004 e 2005, durante a gestão 
de Sérgio Carreirão. 

Passei a ocupar o posto de 
presidente da SBCP, no biênio 
2006-2007. Desde que assumi 
o posto máximo na entidade, 
eu tinha em mente criar um 
título para o Prof. Ivo Pitanguy 
e que representasse a essência 
do que ele representou para os 
cirurgiões plásticos brasileiros. 
E foi com a ajuda do colega e 
amigo Douglas Jorge que tive 
o grande prazer de criar o títu-
lo Patrono da Cirurgia Plástica 
Brasileira ao querido mestre 
Ivo Pitanguy. Tal honraria fora 
entregue durante o Congresso 
Nacional, em minha cidade 
natal, Recife, em 2006. Alguns 
meses depois, criei uma ga-
leria na sede nacional, onde 
a foto dele foi compartilhada 
com as fotos dos ex-presiden-
tes nacionais.

No mesmo ano de 2006, 
criamos o Congresso do 
DESC, hoje na 14ª edição. O 
evento reúne todos os resi-
dentes dos serviços creden-
ciados da SBCP, além dos 
alunos que já concluíram a 
residência e fazem o exame 
para obtenção do título de 
especialista. Somam-se ain-
da a esse evento exclusivo 
os regentes dos serviços cre-
denciados, onde se discute o 
ensino da especialidade, rea-
lizam-se provas de avaliação 
dos residentes do 1º, 2º e 3º 
anos, além de apresentações 
de trabalhos científicos pelos 
residentes. E a moderação das 
mesas científicas fica a cargo 
dos regentes. 

A conclusão da minha ges-
tão como presidente da SBCP 
foi marcada pela aquisição de 
metade do 2º andar do exce-
lente e refinado prédio na Av. 
Funchal, 129, atual sede da 
entidade. Para tanto, o caixa 
da gestão era suficiente para a 
compra da nova sede, não ha-
vendo a necessidade da venda 
dos dois andares (10º e 11º) 
da antiga sede, localizada à 
Av. Pacaembu, o que faria com 
que permanecessem preserva-
dos como patrimônio da SBCP. 
Outra metade se somaria a ela, 
durante a gestão do meu queri-
do amigo, Prado Neto.   

Em 2008, coordenei a Co-
missão de Lipoaspiração da 
SBCP e fui diretor do Departa-
mento de Relações Internacio-
nais (2008 - 2009). Dois anos 
depois, em 2011, recebi da 
American Society for Aestethic 
Plastic Surgery (ASAPS) o prê-
mio Ted Lockwood Award for 
Excellence in Body Contouring, 
uma honraria normalmente en-
tregue a cirurgiões americanos, 
das mãos do presidente Fel-
mont Eaves. Mais adiante, as-
sumi o cargo de Editor Interna-
cional do PRS, durante os anos 
de 2010-2013, concluindo 
uma parceria entre o Jornal e a 
SBCP, o que permitiu um rodí-
zio de representantes da nossa 
Sociedade nesse cargo. E exerci 
o cargo de diretor do departa-
mento de Eventos Científicos 
da SBCP, entre 2010 e 2011, 
e fui nomeado chanceler da 
SBCP entre 2012 e 2013, ano 
esse em que conclui a tese de 
doutorado na Universidade de 
São Paulo (USP). Ali, tive como 
orientadores o Prof. Dr. Marcus 
de Castro Ferreira e a Prof. Dra. 
Alessandra Grassi Salles. Tam-
bém pude desfrutar de uma 
banca especial composta pe-
los Prof. Drs. Marcus de Castro 
Ferreira, Rolf Gemperli, Nivaldo 
Alonso, Fábio Nahas e Marcelo 
Sacramento Cunha, todos com 
livre Docência.
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No mesmo ano de 2013, 
desenvolvi, em parceria com a 
Dra. Alessandra Grassi Salles, o 
Escore de Segurança em Proce-
dimentos da Cirurgia Plástica, 
publicado pela primeira vez na 
Revista Brasileira de Cirurgia 
Plástica, em 2014, e, posterior-
mente, republicado em suple-
mento da mesma revista, três 
anos mais tarde. Hoje, reconhe-
cido e utilizado em recomenda-
ções de segurança do paciente 
pela SBCP, instituições médicas 
e também não médicas, ele fora 
idealizado pela necessidade de 
se estabelecer parâmetros de 
segurança em cirurgia plástica, 
para se evitar complicações. 
Envolvendo não só um fator 
preditivo de complicações – 
mas os seis mais frequentes – 
contempla o princípio de não 
interferência nas indicações 
médicas.

Em 2014, desenvolvi e pu-
bliquei trabalho sobre a recons-
trução mamária com retalho 
excedente de abdominoplastia 
reversa. Ele foi fruto de experiên-
cia em tratamento de lesões na 

região torácica, decorrentes de 
ressecção tumoral, o que evita o 
surgimento de maiores deformi-
dades a partir de protocolos tra-
dicionais. Essa técnica é indicada 
para casos limitados e representa 
a não dissociação das cirurgias 
reconstrutora e estética.

Entre 2015 e 2018, exerci 
o cargo de diretor do Depar-
tamento de Ensino e Serviços 
Credenciados da SBCP – DESC. 
De forma compartilhada com 
todos os membros do DESC, 
elaborei projeto de revigora-
mento, renovei o regimento, 
unifiquei o ensino teórico por 
meio do Curso Integrado Na-
cional (CIN), planejei e execu-
tei visita a todos os serviços 
credenciados espalhados pelo 
Brasil, em 2017. E, mais, editei 
o livro do DESC, composto de 
três volumes, que é o livro texto 
oficial da SBCP composto por 
capítulos genuinamente brasi-
leiros e de excepcional quali-
ficação científica. Em parceria 
com a Comissão de Especialis-
ta, iniciamos a regulamentação 
de provas para os residentes de 

2º e 3º anos, com critérios de 
pontuação para aproveitamen-
to no exame para a obtenção 
do Título de Especialista, quan-
do da conclusão da residência. 

Atualmente, Regente do 
Serviço de Cirurgia Plástica 
Osvaldo Saldanha, credencia-
do pela SBCP, MEC e UNIMES 
(Universidade Metropolitana 
de Santos), onde sou professor 
de cirurgia plástica. 

Coordenamos a Comissão 
de Estudos para Segurança em 
Cirurgia Plástica da SBCP, entre 
2016 e 2019.

Desafiando as zonas de 
conforto e conservadorismo, 
apostei na tendência da mo-
derna lipoaspiração (LipoDe-
finição) anatômica e realizei 
os dois primeiros eventos 
mundiais, exclusivos, sobre o 
tema. Eles ocorreram em 2018 
e 2019, e contaram com um 
público de mais de 450 parti-
cipantes, revelando o grande 
interesse dos cirurgiões bra-
sileiros na execução desse 
refinamento da lipoaspiração. 
Com isso, foi necessário ini-

Da esquerda para a Direita, os Profs. Drs. Marcelo Sacramento Cunha, Nivaldo Alonso, 
Osvaldo Saldanha, Marcus de Castro Ferreira, Rolf Gemperli e Fábio Nahas

Apostei na 
tendência da moderna 

lipoaspiração 
anatômica e realizei os 
dois primeiros eventos 
mundiais, exclusivos, 

sobre o tema, 
em 2018 e 2019. 
Recebemos um

público de mais de 
450 participantes
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ciar um planejamento e uma 
organização de cursos, com 
grupos de poucos cirurgiões, 
dedicados ao ensino pleno da 
LipoDefinição. Para tanto, con-
to com um time qualificado de 
cirurgiões plásticos, como os 
Drs. Benjamin de Souza Gomes 
Filho, Osvaldo Saldanha Filho, 
Cristianna Bonetto Saldanha e 
Luis Contin Neto, além do co-
lega da República Dominicana, 
o Dr. Ricardo Ventura, um dos 
pioneiros da técnica, ex-aluno 
do Prof. Pitanguy e aficionado 
pelo ensino dos procedimentos 
do contorno corporal. 

Em vias de publicação, 
coordeno a edição do livro Li-
poDefinição – 3ª Geração da 
Lipoaspiração, primeira obra 

brasileira sobre o tema, que 
conta com a participação de 
experientes cirurgiões e irá 
abordar a técnica sob o ponto 
de vista e conceito brasileiros. E 
estou programando o 1st Worl-
dwide Live Surgery, o primeiro 
evento híbrido de cirurgia plás-
tica exclusivamente sobre a 
LipoDefinição, que ocorrerá em 
São Paulo. Sinto uma grande 
satisfação ao perceber que esta 
técnica tem se estabelecido em 
nosso país por meio do fomen-
to do qual não abro mão.

Sigo, atualmente, a minha 
vida acadêmica na Faculdade de 
Medicina da Unimes. Sou editor 
internacional do Aesthetic Plas-
tic Surgery (APS). E cumpro um 
intenso calendário de viagens 

científicas, com palestras e cirur-
gias demonstrativas, pelo Brasil 
e no exterior. O consultório e o 
centro cirúrgico são os locais 
que me fazem sentir imensa sa-
tisfação, quer seja exercendo a 
atividade privada ou no ensino 
compartilhado com meus resi-
dentes e o staff do serviço.

Deixo explícito o meu agra-
decimento a Deus pelos ami-
gos-irmãos que adquiri durante 
a trajetória profissional e com 
os quais compartilho todas as 
conquistas. E demonstro ca-
rinho por cada um deles, pela 
minha família, meus professo-
res, parceiros do meu serviço, 
onde sempre encontro apoio 
e deixo explícita a minha gra-
tidão a todos.

Equipe do Body Contouring
Definition Synposium (2019)

Em vias 
de publicação, 

coordeno a edição 
do livro LipoDefinição 

– 3ª Geração da 
Lipoaspiração, primeira 

obra brasileira sobre 
o tema
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REPRODUÇÃO

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica 
– Regional São Paulo (SBCP-SP) realiza a 
Jornada Paulista Reconstrutiva –JPr 2020 
entre 11 de setembro e 02 de outubro. 
O evento será virtual, focado na temática 
das cirurgias pós-bariátricas, cuja de-
manda vem apresentando crescimento 
constante no País. Os conteúdos serão 
gravados e veiculados toda terça-feira e 
sexta-feira, a partir das 17h, em platafor-
ma customizada especialmente para o 
evento, com dispositivos para interação 
com palestrantes e participantes, além de 
mecanismos sofisticados de segurança.

A programação científica conta com 
renomados especialistas estrangeiros e 
brasileiros, para conferências e mesas 
redondas. Entre eles: Dr. Jeffrey Guseno-
ff (EUA) e Dr. Martin Morales (México), 
além de Dr. Hélio Paoliello, Dra. Lydia 
Masako Ferreira, Dr. Antonio Carmo 
Graziosi, Dr. Fabio Nahas, Dr. Fausto 
Viterbo, Dr. Ithamar Stocchero, Dr. Elvio 
Bueno Garcia, Dr. Miguel Sabino e Dr. 
André Cervantes, entre os convidados 
nacionais. Veja a programação completa 
no portal da SBCP-SP.

Também estarão disponíveis espa-
ços para discussões de casos, apresen-
tação de pôsters e vídeos, postagem de 
material complementar às conferências, 
feed para postagens sobre o evento, 
chats e salas virtuais de reuniões, expo-
sição virtual customizada a cada exposi-
tor, entre outras novidades.

“Buscamos o que há de melhor para 
oferecer uma versão virtual que englo-
basse tudo que existe em eventos pre-
senciais. E fomos mais adiante, criamos 
novas possibilidades, como o fórum para 
discussão de casos clínicos e o espaço 
de tema livre, para pôsters e vídeos”, 
conta o Dr. Flávio Mendes, tesoureiro 
da Regional São Paulo e organizador do 
evento. “De agora em diante, os eventos 
sempre terão elementos virtuais, serão 
eventos híbridos, mesmo após o fim da 
pandemia”, diz o Dr. Felipe Coutinho, 
presidente da Regional São Paulo.

O início da flexibilização das restrições 
da quarentena, impostas pelo Governo 
de São Paulo como medida de combate 
à pandemia do novo Coronavírus, possi-
bilitou a abertura de clínicas e consultó-
rios médicos particulares, que estiveram 
fechados ou atendendo apenas casos 
de urgência entre março e junho. Com 
isso, houve retomada da demanda por 
procedimentos estéticos eletivos, mas 
médicos e clínicas precisaram se adap-
tar ao novo normal.

As recomendações de segurança e 

adaptações em clínicas e consultórios 
foram tema de reportagem publicada 
em junho, pelo SBT, no jornal “Primeiro 
Impacto”, com entrevista do presidente 
da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plás-
tica – Regional São Paulo (SBCP-SP), Dr. 
Felipe Coutinho. 

Na matéria, o Dr. Coutinho destaca as 
orientações das autoridades mundiais de 
saúde, como evitar procedimentos amplos 
ou combinação de procedimentos, que 
possam gerar um período prolongado de 
recuperação, além de outros cuidados.

PÓS-BARIÁTRICA 
É TEMA DA JPR 2020

ENTREVISTA AO SBT

Dr. Felipe Coutinho, presidente
da Regional São Paulo

O estudo “Telemedicina e cirurgia 
plástica durante a pandemia: como 
o cirurgião plástico brasileiro utilizou 
teleconsultas e teleaulas”, cujo autor 
principal é o Dr. Rodolfo Costa Lobo, 
com apoio da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica (SBCP) e a Regional 
São Paulo, traçou um panorama do 
uso da telemedicina entre os cirur-
giões plásticos brasileiros.  Realiza-
da entre 15 de junho a 08 de julho, 
com a participação de mais de 900 
associados da SBCP, a pesquisa mos-
trou que  43% dos cirurgiões plásti-
cos brasileiros participantes iniciaram 
o uso da telemedicina, que a dificul-
dade para exame físico foi o maior 
limitante da consulta e que também 
foi a principal causa para aqueles que 

optaram por não realizar atendimen-
tos via telemedicina. 

Quanto ao ensino on-line, mais 
de 90% dos cirurgiões plásticos têm 
assistido aulas à distância e pelo 
menos 70% pretende manter essa 
rotina. Na opinião dos participantes, 
as principais ações regulamentado-
ras do Conselho Federal de Medicina 
(CFM) devem ser direcionadas para 
privacidade e segurança do paciente, 
regulamentação das consultas digi-
tais, responsabilidade legal sobre as 
condutas e regulamentação do siste-
ma de cobranças. O trabalho foi rea-
lizado em coautoria com os seguintes 
cirurgiões plásticos: Dr. André Cervan-
tes, Dr. Pedro Soler Coltro, Dr. Rafael 
Denadai e Dra. Maíra Scapolan.

Telemedicina durante a pandemia


