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revista plástica paulista editorial

novidades à vista
plástica paulista traz nesta edição uma 
ampla reportagem de capa sobre a Jor-
nada paulista de Cirurgia plástica – Jp 
2018, que neste ano passa por signifi-
cativas reformulações. principal evento 

da regional são paulo, a Jp terá duelo de ideias 
para tratar de temas polêmicos da especialidade 
e dedicará um dia exclusivamente às plásticas da 
face. outra novidade serão os vídeos editados, 
para que o público tenha uma ferramenta a mais 
para a melhor compreensão dos temas discutidos. 

A edição apresenta também duas novas se-
ções: Ciência em foco e marketing. A primeira 
consiste na apresentação de métodos para reda-
ção de artigos científicos e como contornar as di-
ficuldades inerentes à aceitação de um trabalho 
pelas revistas científicas. A outra seção preten-
de mostrar ao cirurgião plástico como ele pode, 
sempre dentro dos mais rigorosos padrões éticos, 
divulgar o seu trabalho e se tornar mais conheci-
do entre pacientes em potencial. 

Além disso, a edição mostra o resultado da 
Jornada paulista de Cosmiatria, que recebeu 
mais de 600 participantes, e mostra a ampliação 

e como são feitos os boletins da plástica paulista 
online, que completa dois anos e passa a cobrir 
a agenda da regional são paulo, mantendo os 
conteúdos científicos que vem trazendo desde 
seu lançamento. 

em gestão profissional, o sócio da ártica 
investimentos, Luiz penno, mostra como os in-
vestimentos em ações podem ser uma opção 
interessante para manter o padrão de vida após 
a aposentadoria. em segurança do paciente, o 
anestesiologista rogério Barbosa discorre so-
bre a segurança e praticidade da anestesia com 
máscara laríngea. essa edição traz também um 
texto do advogado mohamed Adi neto sobre 
holding patrimonial, como forma de proteção 
do patrimônio pessoal. 

Boa Leitura!

editores da revista 
plástica paulista
alfredo gragnani
gustavo stocchero
pedro soler coltro

A

divulgação
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mensagem da diretoria

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS MENTOR®: Conmed (São Paulo Capital) - 0800 114 955/5081-8282 / Cene Protéses e Implantes  (Interior de São Paulo) - (17) 3355-0950 / Real Médica (Rio de Janeiro) - (21) 
3329-3131/0800-022-3637 / Orthohead (Espírito Santo) - (27) 2121-9710/2121-9740 / GJO (Minas Gerais) - (31) 3303-6060 / Grupo Empório Saúde (Vale do Paraíba) - 0800 850 1010 / F Ribeiro (Rio Grande do Sul) 
- (51) 3328-6238/3328/8567 / Grupo Empório Saúde (Paraná e Santa Catarina) - 0800 850 1010 / Brasmédica (Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins) - (61) 3273-3620 / CETEPA (Belém) - (91) 
3246-6884/3246-5637 / Biotargeting (Amazonas) - (92) 3231-1194 / Fortmed (Goiás) - (62) 3945-3031 / Art Médica (Ceará e Piauí) - (85) 3278-2844/3307-9696 / Med Surgery (Maranhão) - (98) 3248-3212/3248-3140 

/ Endocenter (Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba) - (81) 3265-9050 / SCMed (Bahia e Sergipe) - (71) 3334-2598/3334-1996.

A EXCELÊNCIA EXISTE
E ESTÁ EM SUAS MÃOS.

ESCOLHA CONFIANÇA.
ESCOLHA A MENTOR®.

Tenha a certeza que os implantes
de mama escolhidos por você são 
feitos por uma empresa com os 
mais altos padrões de qualidade 

e experiência no mundo.

©Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda., 2016.
Johnson & Johnson Medical Brasil, uma divisão de Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para 
Saúde Ltda. - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - Complexo JK - Bloco B - São Paulo/SP - 04543-011

Outubro/2016
mentorla@its.jnj.com

www.mentorimplantes.com.br

Antes da intervenção, é da responsabilidade do cirurgião advertir as futuras pacientes ou os seus representantes acerca das possíveis complicações associadas à utilização deste produto.
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mensagem da diretoria

AgendA dA diretoriA
data  AtividAdes e  pArtiCipAntes

07/11/17

reunião da diretoria com:  
- Comissão Cosmiatria - pauta: programação Científica do 
Cosmiatry módulos 05, 06 e final “Wrap up”. 
 
reunião diretoria eleita gestão 2018-2019, com: 
- expositores - pauta: patrocínios para Jp, Jpc, Jpr e 
Cosmiatry 2018.

24/11/17

reunião diretoria eleita gestão 2018-2019: 
- reunião diretoria; 
- diretoria e Comissão para orçamento de fornecedores:  
Assessoria imprensa, revista plástica paulista e redes 
sociais.

 02 e 03/12/17 Cosmiatry módulos 05, 06 e final “Wrap up”.

12/12/17

reunião diretoria eleita gestão 2018-2019 com: 
- expositor - pauta: patrocínios para eventos  Jp, Jpc, Jpr e 
Cosmiatry 2018; 
- CovisA - Coordenação de vigilância em saúde da 
secretaria municipal saúde de são paulo- pauta: regras 
para liberação de procedimentos ao vivo durante a Jpc.

19/12/17

reunião diretoria eleita gestão 2018-2019 com: 
- Comissão Cosmiatria - pauta: grade Jpc; 
- fornecedor: equipamentos para eventos 2018;  
- expositor - pauta: patrocínios Jp, Jpc, Jpr e Cosmiatry 2018.

19/01/18

reunião da diretoria com:  
- Comissão Cosmiatria - pauta: grade Jpc e convidados 
estrangeiros; 
- Comissão do deC - pauta: programação Científica Jp e 
convidados estrangeiros; 
- Comissão Apoio Jurídico e defesa profissional - pauta: 
projeto apoio jurídico ao associado.

02/02/18

reunião da diretoria com:  
- Comissão Cosmiatria - pauta: grade Jpc e divulgação; 
- Comissão reunião mensal  - pauta: programação e 
Calendário; 
- Comissão marketing nacional e internacional  - pauta: 
inovações no site e mídias sociais; 
- Comissão inovação, Ciência e tecnologia - pauta:  
diretrizes para 2018; 
- Comissão de Apoio Jurídico e defesa profissional e 
ouvidoria -  pauta:  diretrizes para 2018.

09/02/18
reunião comissão cosmiatria com a coviSA - Pauta: 
retorno com a documentação solicitada para liberação de 
procedimentos ao vivo durante a Jpc.

16/02/18

reunião da diretoria com:  
- fornecedores de equipamentos: Análise e negociação dos 
orçamentos para eventos 2018; 
- fornecedor mobiliário e decoração: negociação para 
Coquetel Jpc.

23/03/18 reunião diretoria com: 
- deC - programação e estrangeiros  Jp 2018.

26/02/18 visita técnica Hotel transamerica SP : diretoria e 
fornecedores de equipamentos para detalhes finais da Jpc.

02/03/18

reunião: 
- diretoria: Análise de orçamentos;  
- deC - programação Jp; 
- Comissão Cosmiatria - programação Jpc. 

10 e 11/03/18 Jpc - Jornada paulista de Cosmiatria 

mAis informAções Ao AssoCiAdo

stamos caminhan-
do a passos largos 
para muitas mu-
danças importan-
tes. Já realizamos 

o primeiro grande evento da 
regional são paulo, a Jornada 
paulista de Cosmiatria – Jpc, 
e reunimos mais de 600 par-
ticipantes para discutir temas 
importantes sobre essa área 
que tanto cresce na cirurgia 
plástica. mas agora, com a 
Jornada paulista, vamos colo-
car em prática mudanças mais 
significativas. não deixare-
mos de ter o antigo modelo 
de discussão em torno de 
problemas, mas passaremos a 
adotar muitos outros.

vamos dedicar um dia às 
palestras sobre cirurgias da 
face para alcançar um gran-
de aprofundamento sobre o 
tema. inauguraremos o duelo 
de ideias, para tratar de abor-
dagens polêmicas com visões 
opostas e teremos os recursos 

audiovisuais mais trabalhados 
para que possamos visualizar 
melhor os detalhes das técni-
cas em discussão. 

Já realizamos também mu-
danças importantes na comu-
nicação com o associado. Cria-
mos canais nas redes sociais, 
pelo facebook e instagram, 
com atualizações quase diárias 
sobre o que está sendo feito na 
regional são paulo. A nossa 
agenda tem muitas ações, com 
eventos, novos serviços, rela-
ções com outras entidades mé-
dicas e da área da saúde. tudo 
isso é relevante não só para a 
regional são paulo em si, mas 
para a rotina direta do associa-
do, por isso é importante que 
ele saiba, que ele acompanhe 
os nossos passos. 

elvio Bueno garcia
presidente da sociedade 
Brasileira de Cirurgia  
plástica – regional são 
paulo (sBCp-sp)

E

Felipe lehmann coutinho, elvio bueno
 garcia e eugenio gonzalez cação

divulgação
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Feito no
Brasil 
com dedicação
e responsabilidade

Somos  uma   empresa 100%  brasileira
que  nasceu  da  paixão  pela  inovação. 
Nossos produtos são a maior expressão 
do  nosso  propósito.  Para  fabricá - los,  
utilizamos  alta tecnologia  e um rigoroso
controle  de qualidade.

Certificada por orgãos regulamentadores 
nacionais  e   internacionais,  garantimos 
segurança  para  pacientes  e  cirurgiões. 
Todo  esse  cuidado faz parte do  nosso
compromisso    em    fabricar   produtos 
modernos    que    contribuem   para   o 
bem-estar e autoestima.

Essa é a nossa essência!

instagram.com/LifesilSiliconefacebook.com/LifesilSilicone

contato@lifesil.com
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lifesil.com
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mensagem do dec

divulgação

Comissão do departamento de 
eventos Científicos (deC) ga-
nhou novo fôlego em 2018. Am-
pliada com mais integrantes, ela 
segue com o papel de planejar, 

organizar e realizar os eventos científicos 
da regional são paulo. esse é um desafio 
que se distancia muito da simples realiza-
ção operacional dos eventos; estamos sem-
pre discutindo e avaliando formas de tor-
nar os debates científicos mais produtivos 
e atraentes, em linha com os formatos de 
eventos da especialidade em outros países. 

realizamos longos debates para chegar às 
novidades da Jornada paulista de Cirurgia plás-
tica deste ano. Como você irá conferir na maté-
ria de capa, mantivemos o formato das edições 
anteriores para alguns temas, enquanto outros 
decidimos abordar de forma diferente.

Atentos às demandas que crescem e po-

dem ser melhores exploradas pelo cirurgião 
plástico, trouxemos temas pouco explorados 
até então, como a cirurgia íntima e os implan-
tes capilares. e convidamos palestrantes inter-
nacionais reconhecidos por técnicas únicas, 
pelo pioneirismo em determinados segmen-
tos e, principalmente, pela ampla relevância 
na produção de conteúdos científicos. 

As plásticas reconstrutivas, segmento 
da especialidade que mais cresce nos últi-
mos anos, terão amplo espaço  em  2018, 
na Jornada paulista de reconstrução - Jpr. 
o evento irá ocorrer em 07 e 08 de setem-
bro, no Hotel Hyatt em são paulo. plane-
jamos discussões sobre os mais demanda-
dos subsegmentos, com atenção especial 
para os procedimentos em pacientes que 
enfrentaram o câncer, doença que avança 
significativamente no país.

A programação da Jp conta com dis-

cussões em torno da carreira profissional 
do cirurgião plástico, considerando as-
pectos como as demandas do mercado, a 
invasão da especialidade, a judicialização 
da medicina e as estratégias para se con-
solidar dentro de determinados segmentos. 

Boa leitura!

comissão do dec
Alexandre mendonca munhoz
Andre Cervantes garcia rodrigues
Carlos koji ishizuka
eduardo montag
fabio Xerfan nahas
José Augusto Calil
Juan Carlos montano pedroso
Luiz eduardo felipe Abla
mauricio da silva Lorena de oliveira
rodrigo pinto gimenez

comissão ganha 
novos integrantes

A



revista plástica paulista

10

matéria especial i

1-7
BR

/0
17

2/
20

16
A

 - 
A

br
il/

20
161. Lanigan S. An Observational Study of a 24 mg/ml Hyaruronic Acid with Pre-Incorpored Lidocaine for Lip Definition and Enhancement. J. Cosmet. Dermatol. 2011; 10(1): 11-4. 2. Pinsky 

MA, Thomas JA, Murphy DK, Walker PS. JUVÉDERM® Injectable Gel: A Multicenter, Double-Blind, Randomized Study of Safety and Effectiveness. Aesthet. Surg. J. 2008Jan-Feb; 28(1): 
17-23. 3. Allemann IB, Baumann L. Hyaluronic Acid Gel (JUVÉDERM®) Preparations in the Treatment of Facial Wrinkles and Folds. Clin. Interv. Aging 2008; 3(4): 629-634. 4. Eccleston 
D, Murphy DK. JUVÉDERM® VOLBELLA® in the Perioral Area: A 12-Month Prospective, Multicenter, Open-Label Study. Clinical Cosmetic and Investigational Dermatology 2012; 5: 
167-172. 5. Carruthers J, Carruthers A, Tezel A, Kraemer J, Craik L. Volumizing with a 20 mg/ml mooth, Highly Cohesive, Viscous Hyaluronic Acid Filler and Its Role in Facial Rejuvenation 
Therapy. Dermatol. Surg. 2010; 36: 1886-1892. 6. Shumate G et al. Volumizing and Moldability Characteristics of Crosslinked Hyaluronic Acid Fillers. Presented at the American Society 
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tecido adiposo bran-
co tem um papel 
central no metabo-
lismo de glicose e 
lipídios, por meio da 

produção de hormônios e cito-
cinas que modulam o metabo-
lismo sistêmico1. no entanto, a 
obesidade é acompanhada por 
um tecido adiposo disfuncional, 
com a ruptura da homeostase 
do tecido devido à hipertrofia 
de adipócitos, diminuição da 
adipogênese e da angiogê-
nese2. o aumento do tecido 
adiposo abdominal, em vez do 
tecido adiposo total do corpo, 
é considerado preditivo para a 
síndrome metabólica, que au-
menta o risco de diabetes tipo 
2 e de doença cardiovascular3.

os tecidos adiposos abdo-
minais comumente estudados 
são os depósitos subcutâneos 
e viscerais. dois subdepósitos 
podem ser distinguidos no sub-
cutâneo abdominal, superficial e 
profundo, separados pelo plano 
da fáscia subcutânea4. diferen-
tes depósitos abdominais visce-
rais podem ser distinguidos em 
seres humanos: tecido adiposo 
do omento; tecido adiposo me-
sentérico e tecido adiposo retro
-peritoneal5. Além dos tecidos 
subcutâneo e visceral, existe o 
depósito de tecido adiposo pré
-peritoneal6; menos explorado, 
localizado entre o peritônio pa-
rietal e a fáscia transversal7.

o incremento no depósito 
de tecido adiposo visceral (obe-
sidade central) representa um 
risco aumentado de doença me-
tabólica. por outro lado, a obesi-
dade caracterizada por acúmulo 

de tecido adiposo subcutâneo 
na região gluteofemoral e nas 
pernas (obesidade periférica) 
está associada a um menor ris-
co8,9. As diferenças biológicas 
intrínsecas entre os distintos de-
pósitos de tecido adiposo, nota-
damente relacionados aos seus 
perfis inflamatórios, podem ex-
plicar a contribuição específica 
do depósito para os distúrbios 
metabólicos sistêmicos10-13.

macrófagos pertencem à 
fração vascular estromal (svf) 
adiposa, juntamente com fi-
broblastos, células endoteliais, 
pré-adipócitos e uma popula-
ção de células-tronco adultas. 
eles podem modular o micro-
ambiente do tecido secretan-
do moléculas que exercem 
efeitos paracrinos e gerando 
novas células especializadas15. 
Células-tronco são um novo 
paradigma para entender a 
obesidade16 e as células-tron-
co derivadas de tecido adi-
poso (AsC) são induzidas em 
um estado pró-inflamatório 
em indivíduos com obesidade 
mórbida e têm um potencial 
de acumular lipídeos prejudi-
cado, quando comparado ao 
AsC subcutâneo derivado de 
indivíduos magros17.

os autores postulam que 
os depósitos de tecido adiposo 
branco abdominal de obesos 
no subcutâneo, visceral e pré
-peritoneal poderiam ter uma 
composição distinta de svf e 
AsC, com propriedades únicas 
que poderiam explicar diferen-
tes propriedades biológicas e 
contribuições para a patogêne-
se da obesidade.

métodos
Pacientes e 
coleta de tecido
um pequeno fragmento do 
tecido adiposo subcutâneo, 
pré-peritoneal e visceral da re-
gião abdominal foi retirado de 
pacientes não diabéticos, femi-
ninos, obesos mórbidos (índice 
de massa corporal [imC] > 40 
kg/m2) durante a cirurgia bari-
átrica (n = 12, idade = 37,3 ± 
13,4 anos, imC: 46,2 ± 5,1 kg/
m2). os dados do tecido adipo-
so subcutâneo foram publica-
dos em um estudo anterior17.

isolamento da fração 
vascular estromal (SvF) e 
cultura das células-tronco 
adiposas
os fragmentos de tecido adipo-
so subcutâneo, pré-peritoneal 
e visceral obtidos de pacientes 
obesos foram picotados e incu-
bados com 1 mg/ml de colage-
nase tipo ii (sigma Chemical, 
st. Louis, mo, euA) por 40 mi-
nutos. para eliminar adipócitos 
maduros, a suspensão obtida 
foi centrifugada (400g, tem-
peratura ambiente, 15 minu-
tos). os fragmentos de tecido 
remanescentes foram elimina-
dos com a filtração dos botões 
ressuspensos em filtros de 100 
micrometros. posteriormente, 
uma parte da suspensão con-
tendo células vasculares estro-
mais foi avaliada por citometria 
de fluxo para análise de subpo-
pulações de svf.

outra parte da suspensão 
de células do estroma vascular 
foi semeada em garrafas de 
cultura de tecidos a uma den-

sidade de 1,2-1,5 x 105 células/
cm2 com o meio dmem 10% 
sfB, para o isolamento de AsC 
por aderência no plástico. As 
células aderentes foram man-
tidas a 37°C, numa atmosfera 
úmida com 5% de Co2 até a 
monocamada de células atin-
gir a confluência, com troca 
do meio de cultura a cada 3-5 
dias. Após a confluência, as 
células aderentes (AsC) foram 
destacadas com 0,125% de 
tripsina (gibco BrL, rockville, 
md, euA) e 0,78 mm de edtA 
(gibco). Além disso, AsC foram 
analisadas por citometria de 
fluxo ou mantidas em cultura 
para indução de acúmulo de 
lipídios e análise de secreção.

ensaios de citometria de 
fluxo de células SvF e ASc
A citometria de fluxo foi reali-
zada para analisar a expressão 
de marcador de superfície de 
células de svf e AsC, obtidas 
a partir dos tecidos adiposos 
subcutâneo, pré-peritoneal e 
visceral dos pacientes obesos, 
conforme descrito anteriormen-
te17. As análises de citometria 
de fluxo foram realizadas com 
o software fACs diva 8.0, em 
100.000 e 20.000 eventos ad-
quiridos de amostras de svf e 
AsC, respectivamente.

de acordo com Zimmerlin 
e cols18, foram identificados 
pericitos, células supra-adventi-
cias e progenitoras endoteliais 
entre células não hematopoi-
éticas (Cd45 negativas) em 
amostras de svf. A expressão 
de Cd14 e Cd206 (receptor 
de manose) foi utilizada para 

CArACteriZAção dA frAção vAsCuLAr estromAL
e de CéLuLAs-tronCo AdiposAs dos depósitos de
teCido Adiposo suBCutâneo, pré-peritoneAL e
visCerAL em CAsos de oBesidAde mórBidA

O
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identificar macrófagos resi-
dentes de tecido adiposo entre 
células hematopoiéticas (Cd45 
positivas)19. AsC foram avalia-
dos de acordo com a expressão 
de Cd34, Cd146 e os 
marcadores mesenqui-
mais in vitro Cd105, 
Cd73, Cd90.

A indu-
ção de acú-
mulo de lipí-
dios e a avaliação da 
secreção de células induzidas 
foram realizadas como descrito 
em detalhes anteriormente17.

Secreção de citocinas 
pelas ASc e ASc induzidas
foi realizado um imunoensaio 
multiplex para quantificar a 
libertação de citocinas, quimio-
cinas e fatores de crescimento 
no meio condicionado das cé-
lulas. Controle e AsC induzidas 
(após 3 semanas de indução) 
foram incubadas com dmem 
com fBs a 2% por 24 horas. 
o sobrenadante da cultura de 
células foi coletado de cada 
réplica individualmente e con-
gelado a -80°C. no dia da aná-
lise, amostras foram desconge-
ladas em gelo e preparadas de 
acordo com as recomendações 
do fabricante. Bio-plexpro™  
citocina humana 17-plex e o 
painel de adipócitos humanos 
(millipore) foram utilizados 
para detectar iL-1beta, iL-2, 
iL-4, iL-5, iL-6, iL-7, iL-8, iL-
10, iL-12(p70), iL-13, iL-17, 
g-Csf, gm-Csf, ifn-gama, 
mCp-1, mip-1beta, tnf-alfa, 
leptina, adiponectina, resistina 
e pAi-1. em três experimentos 
independentes, cada uma com 
um paciente diferente, foram 
analisadas três réplicas de cul-
tura de cada depósito de tecido 
adiposo (subcutâneo, pré-peri-
toneal e visceral).

As comparações entre as 
células dos depósitos de tecido 
adiposo subcutâneo, pré-perito-
neal e visceral foram realizadas 
utilizando um teste de variância 

Cd105, Cd73 e Cd90.
A secreção de AsC foi avalia-

da no sobrenadante de culturas 
altamente confluentes mantidas 
sob condições de cultura celular 
padrão.  AsC sob condições de 
controle de todos os depósitos 
de tecido adiposo secretaram 
iL-6, iL-8, mCp-1, g-Csf e pAi-
1.  outras moléculas avaliadas 
não estavam presentes em 
níveis detectáveis e incluíram 
iL-1beta, iL-2, iL-4, iL-5, iL-7, 
iL-10, iL-12(p70), iL-13, iL-17, 
gm-Csf, ifn-gama, mip-1beta, 
tnf-alfa, leptina, adiponectina 
e resistina. As AsCs do depósito 

visceral secretou os níveis mais 
altos de iL-6, mCp-1 e g-Csf 
(p <0,05). eles mostraram uma 
tendência a secretar os maiores 
níveis de iL-8, embora não haja 
diferenças estatísticas para esta 
citocina entre os depósitos. por 
outro lado, o pAi-1 teve uma 
tendência a ser mais secretado 
por AsCs derivadas de depósitos 
subcutâneos e pré-peritoneais.

em seguida, avaliou-se a 
capacidade de AsCs dos três 
depósitos de tecido adiposo de 
obesos para acumular lipídios 
in vitro. As AsCs de todos os 
tecidos adiposos acumularam 

de análise única via não-pa-
ramétrico pareado seguido do 
pós-teste de dunn. Os valores 
de p inferiores a 0,05 foram 
considerados estatisticamente 
significantes. A análise estatísti-
ca foi realizada utilizando o sof-
tware graphpad prism 5.0 (gra-
phpad software, La Jolla, euA).

resuLtAdos

não foram observadas di-
ferenças nos pericitos (pC; 
Cd146+ Cd34-) ou nas células 
progenitoras endoteliais (ep; 
Cd34+ Cd31-) entre os depó-
sitos estudados. no entanto, 
o depósito subcutâneo foi o 
mais enriquecido com células 
supra-adventícias (sA; Cd34+ 
Cd31-, p = 0,01). Além disso, 
a percentagem de população 
Cd45+ Cd14- difere entre os 
depósitos (p = 0,03), mas não 
foram identificadas diferenças 
significativas para macrófagos 
Cd206- ou Cd206+.

temos a hipótese de que as 
AsCs derivadas de diferentes 
locais anatômicos na região 
abdominal do paciente obeso 
poderia ter características mor-
fo-fenotípicas distintas e perfil 
de secreção de citocinas. Após 
a expansão in vitro, as AsCs 
dos tecidos adiposos subcutâ-
neos, pré-peritoneais e visce-
rais mostraram uma morfologia 
fibroblastoide típica. As AsCs 
provenientes dos três depósi-
tos diferentes apresentaram 
uma expressão homogênea 
de Cd34, Cd146 e dos marca-
dores mesenquimais in vitro 

shutterstock
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poucas gotículas lipídicas intra-
citoplasmáticas após 3 sema-
nas de estímulo e não se ob-
servou diferenciação total em 
relação aos adipócitos. As AsCs 
do depósito visceral mostrou a 
menor capacidade de acúmulo 
de lipídios, enquanto as AsCs 
pré-peritoneal apresentou o 
maior (p = 0,0278).

A secreção das AsCs também 
foi avaliada após a indução in vi-
tro de acúmulo de lipídios. Curio-
samente, as AsCs pré-peritoneal 
induzidas mostraram os níveis 
de secreção mais baixos de iL-6, 
mCp-1 e pAi-1 (p <0,05) e uma 
tendência a secretar menos iL-8 e 
g-Csf. por outro lado, a citocina 
antiinflamatória adiponectina foi 
altamente secretada por estas 
células (p = 0,0278). A secreção 
de adiponectina não foi detectada 
em AsCs visceral após a indução 
para acumular lipídios.  outras 
moléculas avaliadas não estavam 
presentes em níveis detectáveis e 
incluíram iL-1beta, iL-2, iL-4, iL-5, 
iL-7, iL-10, iL-12(p70), iL-13, iL-
17, gm-Csf, ifn-gama, mip-1be-
ta, tnf-alfa, leptina e resistina.

diScuSSão

Há hipótese de que diferenças 
funcionais entre os depósitos 
de tecido adiposo seja uma 
consequência das característi-
cas intrínsecas das células re-
sidentes de cada depósito. foi 
proposto que a svf do tecido 
adiposo contribui para gran-
des diferenças entre os depó-
sitos adiposos subcutâneos e 
viscerais, em vez da fração de 
adipócitos20. mostramos recen-
temente que a svf do tecido 
adiposo subcutâneo de mu-
lheres com obesidade mórbida 
é enriquecido na população 
celular Cd45+Cd14+Cd206- 17. 
os macrófagos acumulados no 
tecido adiposo obeso estão as-
sociados a inflamação e com-
plicações metabólicas13,21-23. 
no presente estudo, depósitos 
de tecido adiposo de diferentes 

locais anatômicos apresenta-
ram diferenças na população 
Cd45+Cd14+ (p=0,03). no 
entanto, não houve diferen-
ças significativas na percenta-
gem dos fenótipos Cd206+ e 
Cd206- avaliados nem nos de-
pósitos de tecido adiposo. Já foi 
relatado previamente diferen-
ças não significativas nas con-
tagens de macrófagos Cd206+ 
encontrados em biópsias sub-
cutâneas e viscerais de tecido 
adiposo em mulheres obesas 
mórbidas, avaliadas por análise 
de imunohistoquímica24.

observado que a svf de 
tecido adiposo subcutâneo 
apresentou o maior conteúdo 
de células supra-adventícias 
Cd45-Cd146-Cd34+Cd31-. es-
sas células residem na camada 
externa da parede dos vasos 
sanguíneos como pré-adipócitos 
funcionais18. A partir de nossos 
resultados, nenhuma frequência 
notável nas subpopulações de 
svf foi encontrada no tecido 
adiposo pré-peritoneal.

no presente estudo, AsCs 
dos três depósitos revelou mor-
fologia fibroblástica semelhan-
te. não foram encontradas alte-
rações relacionadas aos marca-
dores de superfície da linhagem 
mesenquimal, de acordo com 
estudos anteriores25,26. Alguns 
estudos compararam a liberação 
das citocinas e quimiocinas de 
tecidos adiposos subcutâneos e 
viscerais inteiros, indicando um 
perfil pró-inflamatório do depó-
sito visceral, tanto de indivídu-
os magros quanto obesos27-29. 
Alguns estudos descreveram 
citocinas e quimiocinas sinteti-
zadas por AsCs do subcutâneo 
e visceral26,30.

Considerando a produção 
de rnAm, as AsCs do tecido 
adiposo visceral mostrou os 
maiores níveis de citocinas in-
flamatórias em comparação 
com o subcutâneo25. no presen-
te estudo, descobrimos que a 
secreção de citocinas das AsCs 
ocorreu como uma maneira 

dependente do depósito de 
tecido adiposo. As AsCs do te-
cido adiposo visceral foi o mais 
pró-inflamatório, secretando os 
níveis mais altos das citocinas 
pró-inflamatórias, como a iL-6 
e a tendência de ter a maior ca-
pacidade de secreção de iL-8, 
conforme esperado. foi descri-
to que toda secreção do tecido 
adiposo visceral de iL-6 é três 
vezes maior do que o depósi-
to subcutâneo27. nós também 
observamos que a secreção 
de iL-6 das AsCs do compar-
timento visceral foi quase três 
vezes maior do que a secreção 
das AsCs do subcutâneo e pré
-peritoneal. Assim, as AsCs do 
compartimento visceral in vivo 
pode representar uma fonte 
predominante dessas citocinas, 
contribuindo para a caracterís-
tica inflamatória do depósito.

mCp-1 e g-Csf também 
foram altamente secretados 
por AsCs do compartimento 
visceral. Zhu e cols.30 descreve-
ram recentemente resultados 
semelhantes usando uma abor-
dagem proteômica quantitativa 
livre de rótulos. descobrimos 
que as AsCs do tecido adiposo 
pré-peritoneal secreta níveis 
elevados de mCp-1 em compa-
ração com o depósito subcutâ-
neo. A produção de mCp-1 é 
maior na svf em comparação 
com adipócitos e, entre depósi-
tos de tecido adiposo, o visceral 
mostra a produção mais alta31. 
ele recruta monócitos, leucóci-
tos e outras células inflamató-
rias em resposta a um desafio 
inflamatório32. níveis elevados 
de mCp-1 também podem re-
crutar progenitores adipogêni-
cos da circulação33 contribuin-
do para a expansão do tecido 
durante a obesidade. o g-Csf é 
outra célula hematopoiética de 
medula óssea quimioatrativa 
clássica, mobilizando-as para a 
circulação sistêmica34. o g-Csf 
liberado por AsCs pré-peritone-
al foi detectado, enquanto que 
nenhuma secreção por AsCs do 

subcutâneo foi observada.
As AsCs do tecido adiposo 

visceral revelaram o menor nível 
de liberação de pAi-1, enquanto 
as AsCs do subcutâneo e pré-pe-
ritoneal apresentaram um nível 
três a quatro vezes maior. níveis 
elevados de pAi-1 circulante es-
tão associados ao acúmulo de 
tecido adiposo visceral, resistên-
cia à insulina e doença isquêmi-
ca do coração35. no entanto, o 
pAi-1 também está associado à 
migração celular, angiogênese36 
e regulação da fibrinólise, con-
tribuindo para o remodelamento 
tecidual. isso pode sugerir uma 
maior capacidade de remodela-
ção, em termos de componentes 
da matriz celular e extracelular, 
das AsCs do subcutâneo e pré
-peritoneal, em comparação com 
as viscerais.

A adiponectina é reconhe-
cida por suas propriedades 
anti-inflamatórias43,44 e pode re-
verter a resistência à insulina em 
animais obesos45,46. Além disso, 
altos níveis de secreção de adi-
ponectina estão associados com 
baixo risco de desenvolvimento 
de diabetes mellitus ii e de do-
ença cardiovascular47,48.

uma vez que as AsCs são 
a principal fonte de células 
responsáveis pela homeostase 
do tecido adiposo, é razoável 
assumir não apenas um papel 
pleiotrópico para AsC no ciclo 
vicioso da inflamação crônica49, 
mas também contribuições de 
AsCs distintas, de maneira de-
pendente do depósito adiposo. 
o tecido adiposo pré-peritone-
al revelou propriedades menos 
pró-inflamatórias, embora seja 
um depósito adiposo interno. 
por outro lado, as AsCs do te-
cido adiposo visceral é o mais 
pró-inflamatório.

dr. alfredo gragnani
professor Adjunto Livre 
docente da epm/unifesp, 
membro titular da sBCp  
e editor da revista  
plástica paulista
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uso e desenvolvi-
mento dos implan-
tes de silicone para 
aumento das mamas 
ocorreu, desde o 

início, de uma forma bastante 
empírica e, seja pelo fato de 
estarem amplamente ligados a 
um mercado caracteristicamen-
te sem controle centralizado ou 
pelo sucesso prontamente atin-
gido, com aumento exponen-
cial da demanda, poucos con-
sensos científicos existem em 
relação a padrões de produção.

segundo conta o nosso co-
lega tom Biggs, o surgimento 
do primeiro implante de sili-
cone foi imaginado ao olhar 
uma então novidade no banco 
de sangue: os recipientes de 
elastômero de silicone, usa-
dos como bolsas de sangue, 
em substituição aos frascos de 
vidro. substituindo o preenchi-
mento por silicone em gel, foi 
criado uma verdadeira “bolsa 
de silicone”, que em tempo 
recorde já estava implantada 
em uma paciente, abrindo um 
mercado imenso na sequên-
cia, utilizando basicamente 
um implante nessas moldes: 
um invólucro de elastômero 
(forma sólida) de silicone sim-

o Sobe e deSce
dA texturizAção doS 
iMPlANteS de MAMA

O
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ples e espesso, preenchido por  
silicone viscoso.

A ideiA que
deu errAdo

Buscando um resultado mais 
natural, mais suave, os implan-
tes passaram para uma fase em 
que os envelopes de silicone 
foram afinados, e o gel interno 
teve a viscosidade reduzida, 
o que levou a uma segunda 
geração de implantes com al-
tíssimos índices de contratura 
capsular e ruptura, com notado 
extravazamento do material in-
terno mesmo com o invólucro 
íntegro, chamado de bleeding. 

A ideia de suavidade virou 
um tormento.

A empresA que
enfrentou um gigAnte

nesse período, em busca de 
uma solução para a contratu-
ra capsular, foi inventado um 
implante revestido por uma 
camada de espuma de poliure-

tano, que criava uma estrutura 
tridimensional, onde os fibro-
blastos penetravam de manei-
ra desorganizada. As razões 
imaginadas para a redução da 
contratura foram várias, como: 
desorganização da linearidade 
dos fibroblastos; manutenção 
de um estado de inflamação 
permanente, que diminuiria 
a evolução para fibrose; forte 
aderência aos tecidos adjacen-
tes, com fixação do implante. 

independentemente do 
motivo ou da lógica das expli-
cações, o importante é que a 
resposta inicial foi muito boa, 
com expressiva redução da 
contratura no curto prazo, o 
que fez uma empresa ameaçar 
o domínio de mercado da gi-
gante dow que, insatisfeita, ao 
que parece, fez ser conhecida 
uma interpretação distorcida 
de que a degradação do po-
liuretano poderia desenvolver 
câncer nos seres humanos. 

quando foi divulgado o 
entendimento real e verdadeiro 
que a ínfima quantidade de po-
liuretano presente nos implan-
tes não oferecia risco na práti-
ca, já era tarde. A solução mais 
efetiva, até aquela época, para 
a redução de contraturas cap-
sulares já estava estigmatizada.

A BusCA de
um suBstituto

o poliuretano pode ter sido in-
devidamente humilhado, mas 
seu legado não foi ignorado. 
uma corrida para descobrir 
um substituto começou. Jun-
to a outras importantíssimas 
inovações, como a tripla ca-
mada de elastômero, sendo 
uma a barreira anti-bleeding, 
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e a alteração das propriedades 
viscoelásticas do gel de preen-
chimento, foram desenvolvidas 
duas formas de texturização do 
revestimento externo de silico-
ne, ambas na tentativa de imi-
tar algumas características do 
poliuretano: 

1- pressionar uma espuma de 
poliuretano contra o elastô-
mero de silicone ainda líquido 
Chamada de impressão negati-
va, é um verdadeiro carimbo de 
poliuretano nos implantes;

2- Jogar cristais de sal no elas-
tômero de silicone ainda líquido 
e, depois de solidificado, lavar o 
implante. Chamada de técnica 
de salt-out, ou retirada de sal, 
o principio é que, ao dissolver 
os cristais na água, permane-
ce apenas a cavidade que eles 
criaram no revestimento. Al-
guns complementos podem ser 
utilizados, como uma camada 
extra de silicone sobre os sais, 
escovar os sais, ou congelá-los.

na microscopia eletrônica, a 
técnica de retirada de sal cria 
uma estrutura tridimensional 
mais efetiva, levando a uma 
aderência e possivelmente a 
uma constante inflamação, 
o que aproximava mais essa 
técnica do poliuretano. mas 
essa aderência é apenas pelo 
chamado “efeito velcro”, não 
um verdadeiro crescimento de 
tecido cicatricial no revestimen-

to e, portanto, confere menor 
estabilidade. 

A surpresA

Com a grande melhora nos ín-
dices de contratura em qualquer 
das duas texturizações, parecia 
que tudo se tratava de detalhes, 
ou preferência por marca. As 
outras grandes inovações foram, 
em grande parte, desprezadas 
como fundamentais para essa 
melhora de resultados, e a pre-
sença de textura no revestimen-
to externo, qualquer uma delas, 
parecia a benção que faltava. 

mas uma virada na história 
(mais uma) agitou o mercado 
recentemente. o relato do sur-
gimento de linfomas associados 
a implantes texturizados ba-
gunçou o meio-campo, e agora 
o que parecia bom, ou seja, a 

texturização agressiva, já não 
parece ser. talvez pelo constan-
te estado de inflamação, quem 
sabe pela aderência não tão es-
tável... o importante é que, ago-
ra, não cabe mais acreditar que 
qualquer textura é suficiente.

o que será
do AmAnHã

A evolução dos fatos nos co-
locou num momento em que 
precisamos repensar o papel 
das texturizações, relativizar a 
sua importância para a melho-
ra dos resultados. precisamos 
revalorizar as outras inovações 
que aconteceram em paralelo 
(qualidade do silicone utiliza-
do, propriedades viscoelásti-
cas, boas camadas de barreira 
no elastômero, capacidade de 

resistir à tração), e precisamos 
entender mais cientificamente 
o papel das texturas.

estudos relativamente no-
vos indicam que algum grau de 
textura é melhor do que nenhu-
ma textura. e que os fibroblastos 
reagem diferentemente a varia-
das conformações topográficas.

Ainda é cedo para ter conhe-
cimento de longo prazo dessas 
descobertas, mas certamente já é 
hora de buscar conhecimento es-
pecífico e dar importância para o 
método de confecção da textura 
dos implantes.

gustavo stocchero
Cirurgião plástico pela 
fmusp, pós-graduação  
em marketing pelo insper  
e editor da revista  
plástica paulista



17

revista plástica paulista cirurgia estéticaALGUNS BENEFÍCIOS  
VOCÊ PRECISA VER.  
OUTROS APENAS SENTIR.

Eurosilicone Brasil
Al. Araguaia, 230,  
Alphaville – Barueri – SP
06455-000, Brasil

+55 (11) 3525 3001
SAC 0800 6033525
vendas@eurosilicone.com.br

www.eurosilicone.com.br © Copyright 2016 Eurosilicone 

/GCAestheticsBrasil

@@GCAestheticsBrasil

@@GCAestheticsBR

SiloGel Twist™

Virtualmente inquebrável

Altamente coesivo

Forma estável 

Macio

Produto registrado na ANVISA sob o nº 80674930013.

Desenvolvido com o feedback de cirurgiões que pediam por implantes macios,  
mas com forma estável, a GC Aesthetics™, que também é dona da marca Eurosilicone, 
lança uma nova linha que quebra o paradigma atual das características que um 
implante mamário redondo deve possuir. Conheça IMPLEO™.

SiloGel Twist™ é o gel de grau médico altamente coesivo exclusivo, 

presente na linha de implantes IMPLEO™. Este gel proporciona uma 
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IMPLEO™

9515_AF_AN-EuroSiliconeIMPLEO - 21x28.indd   1 8/31/16   10:54 AM



18

Jornada paulista de 
Cirurgia plástica – Jp 
2018 irá acontecer 
entre os dias 30 de 
maio e 02 de junho, 

no grand Hyatt Hotel, em são 
paulo, com uma ampla progra-
mação científica, convidados 
internacionais e formatos no-
vos para promover discussões 
em torno dos temas mais de-
mandados da especialidade. 
mais de 1200 participantes de 
todo o país são esperados para 
o encontro, que já se consoli-
dou como um dos mais impor-
tantes da América Latina. 

nesta edição, a sociedade 
Brasileira de Cirurgia plástica – 
regional são paulo (sBCp-sp) 
inaugura os debates dedicando 
o primeiro dia exclusivamente 
às cirurgias plásticas da face. 
Batizado de “superface”, o 
novo formato está dividido em 
três segmentos – terço superior, 
médio e inferior. “é uma forma 
de aprofundar as discussões 

A

na Jp 2018 haverá o superface, um 
modelo de discussão inédito no Brasil. 
serão três mesas que contemplarão 
cada terço da face, com discussão de 
casos clínicos em forma de vídeo, feitas 
pelos mais consagrados cirurgiões

JornAdA pAuListA de CirurgiA
pLástiCA inAugurA novos formAtos
e reCeBe ConvidAdos internACionAis

matéria de capa

shutterstock

em torno das diversas especi-
ficidades do tema”, esclarece 
elvio Bueno garcia, presidente 
da regional são paulo.

outra novidade será o due-
lo de ideias, formato em que 
diferentes abordagens para um 
problema serão confrontadas 
em busca de evidenciar os prós 
e contras, sempre com evidên-
cias científicas e também com 
base na prática clínica, de cada 
método. “A mamoplastia redu-

tora, por exemplo, suscita polê-
mica em torno da necessidade 
de uso de próteses”, diz André 
Cervantes, membro da Co-
missão deC, responsável pela 
programação científica da Jp 
2018. no duelo de ideias, dois 
participantes favoráveis e dois 
contrários ao uso das próteses 
irão expor as suas visões.

os recursos audiovisuais 
também serão mais explorados 
na Jp 2018. “solicitamos aos 

palestrantes vídeos editados 
para que o público possa visu-
alizar melhor o que está sen-
do debatido”, conta eduardo 
montag, membro da Comissão 
deC. trata-se de uma ferramen-
te a mais para a compreensão 
das técnicas e conteúdos em 
discussão, podendo enriquecer 
o debate e o processo didático. 

devido à crescente de-
manda nos consultórios por ci-
rurgias íntimas, a Jp 2018 terá 
a participação de especialistas 
no procedimento e debaterá 
acerca das mais recentes téc-
nicas e tendências. 

Além disso, está prevista 
também uma mesa sobre ci-
rurgia de calvície. “esse é um 
mercado ainda novo, que mui-
to pode ser explorado pelo ci-
rurgião plástico, especialmente 
agora que as técnicas estão se 
aprimorando e possibilitando 
resultados estéticos mais natu-
rais”, diz Cervantes. 

As cirurgias plásticas pós
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-bariátricas também estarão 
entre os temas de destaque, 
no segundo dia do evento. 
Com o crescente problema da 
obesidade no país, em que cer-
ca de 60% da população adul-
ta sofre de sobrepeso, segun-
do dados recentes do instituto 
Brasileiro de geografia e esta-
tística (iBge), a demanda por 
procedimentos pós grandes 
perdas de peso tem aumenta-
do expressivamente. o debate 
contará com vídeos e será feito 
no modelo “virando a mesa”, 
em que os participantes bus-
cam o máximo de aprofunda-
mento no tema.

um dos convidados inter-
nacionais, o norte-americano 
thomas Biggs, considerado um 
dos pioneiros das cirurgias de 
implantes mamários, com mais 
de 40 anos de experiência pro-
fissional, irá realizar no mesmo 
dia uma ampla palestra sobre 
a história e a evolução dos im-
plantes. A apresentação men-
cionará, inclusive, as recentes 
polêmicas acerca dos implantes 
rugosos e do risco de eventuais 
complicações. 

o palestrante também par-
ticipará de outra mesa, focada 
em mastopexia, em que o pro-

Abertura da última edição da JP

evento costuma receber
mais de 1 mil participantes

debates na JP trazem os mais
recentes avanços da especialidade

fotos: divulgação
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cedimento será discutido em 
situações de redução da glân-
dula e da prótese, na busca 
pela máxima preservação dos 
tecidos e mastopexia com ou 
sem prótese mamária.

merCAdo de
trABALHo

diversas discussões têm sido 

realizadas em torno do mer-
cado de trabalho do cirurgião 
plástico. planejamento de 
carreira profissional, opções 
por determinados segmentos 
da especialidade, saturação 
do mercado em algumas 
regiões e segmentos, possi-
bilidades de ampliação dos 
serviços ofertados ao pacien-
te, invasão da especialidade 

por outros médicos ou ou-
tros profissionais de saúde, 
tudo isso será contemplado 
na mesa sobre mercado de 
trabalho. ela terá participa-
ção do presidente da na-
cional, dr. níveo steffen, do 
tesoureiro da nacional, de-
nis Calazanz, e do dr. Laví-
nio Camarim, presidente do 
Conselho regional de medi-

cina do estado de são paulo 
(Cremesp). 

Ainda sobre mercado de 
trabalho, a regional são paulo 
planeja uma mesa rendonda 
no último dia do evento para 
discutir as possibilidades de 
integração dos mercados lati-
noamericanos, tendo em vista 
o significativo potencial do 
país para o turismo médico. 

debates contam com a
participação do público
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dennis HAmmond
Cirurgião plástico 
formado pela universi-
dade de michigan Ann 
Arbor, possui mais de 
1000 artigos científicos 
publicados em revistas 
indexadas. especialista 
em cirurgia estética 
e reconstrução de 
mamas, Hammond já 
lecionou em universi-
dades nos cinco con-
tinentes e atualmente 

possui uma clínica 
em grand rapids, nos 
estados unidos. 

dirk riCHter
presidente eleito para 
2018-2020 da socieda-
de internacionais de Ci-
rurgia plástica (isAps), 
richter atualmente 
chefia o departamento 
de cirurgia plástica do 
dreifaltigkeits kranke-
haus, na universidade 

de Bonn, na Alemanha. 

fAHd BensLimAne
Cirurgião plástico 
marroquino, atua como 
professor honorário 
sênior na queen mary 
universidade de Lon-
dres, na inglaterra, e 
chegou a ser aluno de 
ivo pitanguy. é interna-
cionalmente reconheci-
do por suas técnicas de 
remodelação facial e 

enxerto de gordura. 

osCAr rAmireZ 
pioneiro na cirurgia en-
doscópica facial, ramirez 
é internacionalmente 
reconhecido por suas 
publicações em cirurgia 
reconstrutiva e estética. 
professor adjunto na 
Cleveland Clinic, na 
florida (euA), o cirurgião 
plástico já percorreu 
mais de 50 países como 

professor convidado e 
fez inúmeras cirurgias ao 
vivo para demonstrar as 
suas técnicas únicas.

tHomAs Biggs
Considerado um dos 
pioneiros das cirurgias 
de implantes mamários, 
Biggs possui mais de 40 
anos de prática privada 
e atualmente atua em 
Huston, texas, nos 
estados unidos.

ConvidAdos internACionAis
para trazer as últimas tendências e descobertas científicas à Jp 2018, a programação conta com importantes convidados internacionais. veja a seguir:

AmYr kLink é
ConvidAdo espeCiAL dA
JornAdA pAuListA 2018

o paulistano Amyr klink, nascido 
em 1955, se tornou internacio-
nalmente conhecido por suas 
viagens a Antártica. velejador, 
já chegou a passar mais de sete 
meses com a embarcação imóvel 
no frio extremo do polo sul, reali-
zação descrita em um de seus li-
vros, “paratii – entre dois polos”. 
A publicação superou os 200 mil 
exemplares comercializados, com 
33 reimpressões, e permaneceu 
por mais de 50 semanas na lista 
dos 10 livros mais vendidos do 
país, na categoria não-ficção. 

também superou o desafio 
de navegar pela rota mais difícil 
da região, no projeto Antártica 
360 graus, ao percorrer 14 mil 
milhas em 88 dias; história des-
crita em outro livro, o “mar sem 
fim”. A publicação se tornou o 
livro mais vendido do ano de 

2000, na categoria não-ficção, 
segundo a revista veja.

Adepto a viagens solitárias, 
o paulistano é reconhecido hoje 
como um ícone de disciplina, 
persistência e contemplação da 
natureza em situações de extre-
ma adversidade. seus feitos são 
inspiradores e o levaram a se 
tornar palestrante, acumulando 
um currículo com mais de 2500 
palestras realizadas mundo afo-
ra, ao longo dos últimos 30 anos. 

Amyr é um dos convidados 
especiais da Jornada paulista de 
Cirurgia plástica – Jp 2018, man-
tendo a tradição do evento de 
proporcionar aos participantes re-
flexões que vão além da medici-
na e da especialidade, porém que 
podem contribuir para a constru-
ção de valores e de ações que fa-
zem parte da rotina médica. 

oscar
ramirez

Fahd
benlismane

dennis
Hammond

thomas
biggs

dirk
richter

fotos: divulgação
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A utiLiZAção dA HoLding pAtrimoniAL pArA A gestão,
proteção e suCessão do pAtrimônio pessoAL do médiCo

médico, em regra ge-
ral, dedica parte da 
sua vida em seu de-
senvolvimento profis-
sional, na progressão 

de uma carreira sólida, cons-
tituição de um nome no 

mercado de trabalho e 
construção do patrimô-

nio pessoal. Assim, em 
tempos modernos, 
surge uma grande 
preocupação nessa 

classe de profissio-
nais liberais, com especial 

destaque para os cirurgiões 
plásticos: os diversos aspectos 
inerentes ao resultado da pres-
tação de serviços e os reflexos 
patrimoniais, questões essas que 
serão aprimoradas adiante.

importante aspecto a ser res-
saltado diz respeito à manutenção 
e proteção do patrimônio consti-
tuído pelo médico. é sabido que 
todo ramo de atividade possui 
riscos. dessa forma, com a carrei-
ra médica não seria diferente. Há 
pouco tempo, porém, tais riscos 
não traziam maiores transtornos 
para os profissionais da saúde em 
geral. os processos por erro mé-
dico não mereciam destaque no 
poder Judiciário nacional e não 

representavam 
uma ameaça 
para a saúde 

financeira dessa classe. esse qua-
dro se alterou drasticamente. 

Atualmente, há um crescente 
e desmedido aumento das ações 
judiciais envolvendo a atividade 
médico-hospitalar. trata-se de 
uma multiplicação vertiginosa, 
conforme noticiado pelo jornal o 
estado de são paulo, em 2015, 
que, ao analisar o período de 
quatro anos, atestou que o núme-
ro de processos por erro médico 
havia crescido 140% no superior 
tribunal de Justiça. 

sobressai, nesse novo cenário, 
às cirurgias plásticas de natureza 
estética, acumulando milhares de 
ações judiciais com elevados pe-
didos indenizatórios. o superior 
tribunal de Justiça, com vasta juris-
prudência, firmou o entendimento 
de que a obrigação, nesses casos, é 
de resultado e não de meio, deven-
do o cirurgião alcançar o êxito do 
procedimento estético pretendido. 
Há, portanto, o que se denominou 
culpa presumida, sendo obrigação 
do cirurgião plástico demonstrar 
que os eventos danosos decorreram 
de fatores externos e alheios à sua 
atuação na cirurgia, sob pena de 
condenação ao pagamento de inde-
nização por danos materiais, morais, 
estéticos, dentre outros.

os impactos das menciona-
das ações indenizatórias por erro 
médico, analisados sob o viés 

patrimonial dessa classe, podem 
ser catastróficas, podendo resul-
tar até na perda efetiva dos bens. 
fundamentada por essa nova re-
alidade, a classe médica tem se 
preocupado em buscar alternati-
vas que gerem organização, pro-
teção e gestão do seu patrimônio, 
para que o médico possa, durante 
exercício profissional, concentrar-
se somente na aplicação das téc-
nicas profissionais.

questão outra que é eviden-
ciada e denota preocupação na 
classe médica é a perpetuação 
do patrimônio no seio familiar, ou 
seja, garantir que os bens sejam 
transmitidos para as gerações fu-
turas, mesmo após a ausência do 
profissional médico, preservando 
o conforto e a qualidade de vida 
para os seus herdeiros, entes que-
ridos e afins. nesse sentido, assim 
como acontece no mundo empre-
sarial, a classe médica está aten-
ta para os benefícios da adoção 
de estruturas jurídicas voltadas a 
tratar de forma planejada e ante-
cipada a transferência patrimonial, 
tentando evitar ou ao menos ame-
nizar os impactos decorrentes de 
uma sucessão não planejada ou 
da exposição dos bens aos riscos 
inerentes da atividade profissional. 
essa preocupação se mostra mais 
premente com o cenário político 
atual, haja vista a provável majo-

O
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ração na alíquota do imposto de 
transmissão Causa mortis e doa-
ção (itCmd), de 4% para 8%, ao 
exemplo do estado de são paulo, 
conforme é noticiado constante-
mente na imprensa.

Como uma perspicaz estratégia 
empresarial para minorar as con-
sequências das tortuosas questões 
aqui elencadas, há a previsão legal 
de uma pessoa jurídica, intitulada 
Holding patrimonial de bens imó-
veis urbanos e rurais. trata-se de 
uma empresa que, dentre outras fi-
nalidades, visa organizar e proteger 
o patrimônio, diminuir a incidência 
de alguns tributos e realizar o plane-
jamento sucessório familiar. 

A segregação dos bens pesso-
ais do profissional em uma pessoa 
jurídica, que terá por objetivo ex-
clusivamente a sua gestão, permi-
te conferir mais segurança a esse 
patrimônio, distanciando-o dos 
riscos da atividade médica. A pri-
meira vantagem de uma holding 
patrimonial é, portanto, a separa-
ção do patrimônio, uma vez que 
os imóveis serão integralizados 
em uma empresa controladora 
patrimonial (holding), deixando os 
mesmos de pertencerem à pessoa 
física do médico.

A holding patrimonial, além 
de promover a desejada segrega-

ção imobiliária, possui, também, 
a inconteste função de manter 
os titulares indiretos dos imó-
veis urbanos e rurais (sócios da 
holding), no anonimato, evitan-
do-se, assim, a indesejada pu-
blicidade da titularidade desses 
bens nos registros imobiliários. 
outro aspecto relevante da hol-
ding patrimonial, e não menos 
importante que os demais, diz 
respeito à formação do condo-
mínio. ela exige decisão unânime 
acerca da movimentação do pa-
trimônio imobiliário e ainda pode 
requerer a outorga de cônjuges e 
companheiros para que tal movi-
mentação se processe, causando 
sérios inconvenientes, desgastes 
e até perdas de bons negócios, 
caso o comprador não se subme-
ta a aguardar a concordância de 
um determinado condômino. A 
holding evita a manutenção do 
bem em condomínio – e capacita 
a construção de uma estrutura de 
deliberações por maioria – sem a 
necessidade de anuência de ter-
ceiros, afastando os efeitos pre-
judiciais do condomínio. 

A constituição de uma hol-
ding patrimonial deve ser tam-
bém utilizada para o planeja-
mento sucessório, cujo objetivo é 
afastar ou, no mínimo, amenizar 

os diversos problemas de ordem 
prática decorrentes da sucessão, 
por meio de uma estratégia con-
duzida ainda em vida. Com o pla-
nejamento sucessório por meio de 
uma holding, afasta-se a possibi-
lidade de: herdeiros e patrimônio 
serem lançados nos burocráticos 
procedimentos do inventário, cuja 
duração do processo pode levar 
vários anos; o patrimônio ficar in-
disposto durante a tramitação do 
inventário, causando dificuldades 
financeiras à família decorrentes 
de ausência de liquidez; e a ges-
tão dos bens da família possa ser 
comprometida por eventuais lití-
gios decorrentes da sucessão.

por meio de uma holding 
patrimonial é possível planejar a 
sucessão com uma carga tribu-
tária menor, afastando-se, ainda, 
a necessidade de pagamento de 
custas processuais e reduzindo 
drasticamente as despesas com 
honorários advocatícios, que, em 
regra, são estabelecidos no pata-
mar de 6% do patrimônio bruto 
em um processo judicial de inven-
tário. tema a ser destacado, ain-
da quando da análise por ordem 
sucessória em uma holding, é a 
possibilidade em se estabelecer 
regras contratuais para a retirada 
dos sucessores que não estiverem 

alinhados com a gestão dos negó-
cios e bens da família.

por fim, aclara-se que a ma-
nutenção do patrimônio em uma 
holding patrimonial pode gerar 
redução da carga fiscal. tome-
se, por exemplo, a existência de 
bens imóveis alugados. nesses 
casos, os aluguéis de imóveis 
detidos por proprietários pessoas 
jurídicas sofrem tributação infe-
rior ao incidente sobre imóveis 
de pessoas físicas. dependendo 
da situação até mesmo a venda 
de imóveis por meio da pessoa 
jurídica torna-se mais vantajosa, 
se comparada à venda realizada 
pela pessoa física. tudo isso pre-
cisa ser analisado caso a caso.

dessa maneira, é possível 
perceber que são diversos os 
benefícios decorrentes da ado-
ção de uma estrutura societária/
patrimonial adequada para a 
gestão do patrimônio pessoal 
do médico. salienta-se, contudo, 
que essas estruturas deverão ser 
desenvolvidas e pensadas casuis-
ticamente, levando-se em consi-
deração as peculiaridades do pa-
trimônio e de cada profissional.

mohamed adi neto
Adi & marchi Advogados 
Associados

revista plástica paulista responsaBilidade civil

A utiLiZAção dA HoLding pAtrimoniAL pArA A gestão,
proteção e suCessão do pAtrimônio pessoAL do médiCo
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recente discussão 
sobre a reforma da 
previdência jogou luz 
sobre uma verdade 
nem sempre agradá-

vel: os benefícios do inss serão 
cada vez menores e concedidos 
em uma idade cada vez mais 
avançada. independentemente 
do que o nosso congresso vier 
a decidir, a tendência global é 
de aumento da idade mínima 
em função do envelhecimento 
da pirâmide etária e da expec-
tativa de vida elevada. Assim, o 
profissional que quiser manter 
um padrão de vida igual ou se-
melhante em sua aposentado-

ria e parar ou diminuir o ritmo 
de trabalho mais cedo precisa-
rá, mais do que nunca, cuidar 
da sua própria aposentadoria. 
isto é ainda mais relevante 
para o médico que, na maior 
parte dos casos, trabalha como 
profissional liberal e não conta 
com uma estrutura corporativa 
de previdência privada, benefí-
cio comum para executivos em 
grandes empresas.

uma vez que a importância 
de poupar para aposentadoria 
esteja clara, surge a questão de 
como poupar. um investimento 
bem feito ajuda na multiplica-
ção do capital do investidor e 

pode propiciar um padrão de 
vida muito melhor no futuro. 
neste artigo, procuro desmistifi-
car o investimento em ações e 
mostrar como ele pode ser uma 
boa maneira de se preparar para 
a aposentadoria. é importante 
destacar que, nesse contexto, 
investir em ações se refere a 
comprar um pedaço (ação) de 
uma empresa com performance 
positiva sólida, pagadora de di-
videndos e com a expectativa de 
ser sócio dela por muitos anos. 
é diferente de especular com 
ações. nesse caso, a decisão 
de compra se baseia apenas na 
expectativa de que o preço irá 

subir no curto prazo.

meLHores retornos
no Longo prAZo

o primeiro ponto importante 
é o fato de que ações propi-
ciam melhores retornos do que 
renda fixa (CdBs, LCAs, etc.) 
no longo prazo. uma análise 
feita com dados referentes às 
vinte principais economias do 
mundo desde 1900 apresenta 
resultados que sustentam for-
temente a nossa hipótese de 
que a renda variável permite 
ganho persistente sobre a ren-
da fixa no longo prazo. 

investimento em Ações
pArA A AposentAdoriA

A
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embora a série utilizada 
para o Brasil seja mais curta 
(de 51 anos versus 112 anos 
para as outras economias), o 
panorama geral é o mesmo. 
vale lembrar que durante o pe-
ríodo mais antigo, não coberto 
pela série brasileira, estes paí-
ses passaram por duas guerras 
mundiais e a grande depres-
são de 1929, ainda mais seve-
ra (nos países desenvolvidos) 
quando comparada à recessão 
que tivemos em 2008.

no caso do Brasil, o retorno 
do ibovespa foi medido em dó-
lares, pois os retornos nominais 
ficam distorcidos em função 
da hiperinflação e de diversas 
trocas de moedas que tivemos 
no período. um investidor que 
“comprasse” a Bolsa Brasileira 
em 1963 e reinvestisse os divi-
dendos recebidos teria ao fim 
de 2014 um retorno médio de 
cerca de 11% ao ano em dó-
lares. em outras palavras, us$ 
100 mil investidos na Bolsa em 
1963 teriam gerado us$ 20,5 
milhões em 2014.

vAriAções de preço
irão oCorrer

o segundo ponto importante é 
o fato de que eventuais quedas 
de preço das ações não deveriam 
assustar o investidor de longo 
prazo. Afinal, a renda variável... 

gráfico 1 -  retorno renda fixa x renda variável (dados de 1900 – 2012 com exceção do Brasil) - fonte: stocks for the Long run, Jeremy J. siegel (2014)
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tabela 1 -  retorno renda variável vs renda fixa para diversos períodos de 
manutenção do investimento (Análise entre 1802 e 2012 para o mercado 
americano) - fonte: stocks for the Long run, Jeremy J. siegel (2014)

Ações

títulos públicos de longo prazo

Período de 
manutenção do 

investimento

Casos em que 
ações suPeram a 

renda fixa (Bonds)

1 ano

2 anos

3 anos

5 anos

10 anos

20 anos

30 anos

58,8%

60,5%

67,2%

67,6%

72,3%

83,9%

91,2%

varia! e mesmo os melhores ges-
tores não conseguem evitar um 
ano “ruim”. A tabela 1 mostra 
um dado bastante interessante e 
se refere a uma análise feita para 
o mercado americano: 

Considerando investimentos 
com prazo de um ano, o desem-
penho das ações superou o de 
renda fixa em cerca de 60% das 
vezes. em outras palavras, a cada 
cinco anos de investimento, em 
três observamos a Bolsa superar 
a renda fixa. por outro lado, para 
um investimento mantido em 
carteira por 30 anos, a Bolsa su-
pera a renda fixa em cerca 91% 

do tempo - considerando os 
últimos 210 anos. este ponto é 
importante, porque muitos inves-
tidores “realocam” seu portfólio 
com frequência em busca de me-
lhores retornos, mas acabam, na 
verdade, perdendo as melhores 
oportunidades.

A análise não ficaria comple-
ta se não considerasse também 
o pior cenário: suponha que um 
investidor entrou na Bolsa antes 
de uma grande desvalorização. 
não seria melhor ele ter investido 
em renda fixa? se o investidor ti-
ver um pouco de paciência após 
o evento de desvalorização, a res-

posta é não. na Bolsa americana, 
por exemplo, o pior retorno anual 
para um investimento de dez anos 
foi de -4,1%, superior ao mais 
baixo retorno obtido em renda 
fixa em um mesmo período de 
dez anos, que foi de -5,4%. 

todas essas análises acima 
consideram como investimento 
em Bolsa uma aplicação no ín-
dice de ações daquele mercado. 
um investidor que possua uma 
filosofia de longo prazo e que se-
lecione as melhores ações (boas 
empresas a um bom preço) para 
o seu portfólio, poderia ter um 
desempenho ainda melhor.

mas como seria uma estra-
tégia de alternar o portfólio de 
investimento entre renda fixa e 
renda variável conforme o com-
portamento do mercado e da 
taxa de juros? não parece bas-
tante sensato e aplicável para 
a situação atual no Brasil? para 
responder a essas indagações, 
vamos utilizar um exemplo. 
Considere os retornos obtidos 
por um gestor de recursos ame-
ricano ao longo de dez anos:

o que você faria, ao final 
de 1974, se fosse um investi-
dor que estivesse há dez anos 
investindo com ele? você mu-
daria de opinião se soubesse 
que a taxa de juros nos euA 
chegou a 10% a.a. em 1973 
e a 11,75% a.a. em 1974? 
Acredito que muitos pensariam 
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em mudar de investimento con-
cluindo: “ele perdeu o toque de 
midas”, “ganho mais com ren-
da fixa do que em Bolsa, acho 
que está na hora de trocar”, 
“estamos há 2 anos com de-
sempenho pífio”. Bem, nos vin-
te e cinco anos seguintes, entre 
1975 e 1999, este gestor obte-
ve um retorno médio de 29,4% 
ao ano! us$ 10 mil investidos 
com ele em 1975 valeriam us$ 
4,87 milhões em 1999. o nome 
dele? Warren Buffett.

A verdade é que, além dos 
custos de transação (corretagem 
e imposto de renda sobre ganho 
de capital) envolvidos com a troca 
de portfólio, acertar o “timing” 
de mercado é extremamente di-

gráfico 2 -  maior e menor retorno em investimentos em ações, renda fixa de curto e longo prazo para períodos de manutenção de 1, 2, 5, 10, 20 e 30 
anos entre 1802 e 2012 nos euA - fonte: stocks for the Long run, Jeremy J. siegel (2014)
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fícil até mesmo para os melhores 
gestores. Altas taxas de juros cos-
tumam ocorrer em situações de 
crise, justamente quando a Bolsa 
está barata e pode oferecer verda-
deiras barganhas. Assim, ao invés 
de tentar acertar o portfólio ótimo, 
é preferível se limitar ao bom e ao 
que já se conhece e não correr o 
risco de errar.

triButAção e
Custo de trAnsAção
fAvoráveis
um terceiro ponto importante 
é que a tributação e os custos 
de transação de renda variá-
vel são mais baixos do que a 
de outras formas comuns de 
investimento. Considere um 
imóvel para aluguel, por exem-
plo. o proprietário irá pagar até 
27,5% de imposto de renda 
(de acordo com alíquota pro-
gressiva, exceto se constituir 
uma holding patrimonial). se o 
imóvel estiver vago, paga iptu 
e condomínio. paga ganho de 
capital na mesma alíquota de 
investimento em Bolsa. e na 
comercialização do imóvel, itBi 
de 3% pelo lado comprador e 
comissão do corretor de até 
6% a cargo do vendedor. 

o imposto de renda sobre in-
vestimentos em renda fixa para 
pessoa física varia em função do 
tempo de aplicação, começando 

em 22,5% para aplicações infe-
riores a 180 dias e caindo para 
15% para aplicações superiores 
a 2 anos. mas qualquer distribui-
ção é taxada (existem produtos 
sem ir, mas normalmente o re-
torno destes produtos é “calibra-
do” para ficar muito próximo ao 
rendimento líquido dos produtos 
que pagam ir).

no caso de investimento 
por ações, os dividendos rece-
bidos são isentos de imposto 
de renda, enquanto o ganho 
de capital varia entre 15% e 
22,5% (em função do valor do 
ganho; maior alíquota impac-
ta em ganhos superiores a r$ 
30 milhões), devido apenas no 
momento da venda da ação. As-
sim, quem compra ações para o 
longo prazo irá receber distribui-
ções periódicas de dividendos e 
raramente irá pagar imposto de 
renda. sem contar que eventu-
ais prejuízos na venda de uma 
ação podem ser compensados 
na venda de outra ação.

proteção contra inflação
por fim, uma breve discussão 

sobre proteção contra inflação. 
essa é, comumente, a justificati-
va de quem investe em imóveis. 
Conforme ilustra o gráfico 1, um 
investimento no índice de ações 
da Bolsa teria valorizado signi-
ficativamente mesmo passando 
pelos períodos de maior inflação 
da nossa história. o mesmo não 

pode ser generalizado para a 
renda fixa. para ilustrar o ponto, 
tomemos um investimento em tí-
tulo do tesouro direto, o tesouro 
ipCA, que paga juros fixos mais 
a correção pelo ipCA, digamos 
que 5% ao ano + ipCA. em um 
cenário de inflação alta de, por 
exemplo, 80% ao ano, o retor-
no líquido de imposto de renda 
para o investidor será de (80% + 
5%)*(1-15%) = 70%. ou seja, o 
investidor estaria perdendo 10% 
do seu poder de compra.

Ajudar a desmistificar o in-
vestimento em ações e mostrar 
os potenciais benefícios de um 
investimento paciente e de longo 
prazo é muito importante. exis-
te uma grande quantidade de 
informações disponíveis sobre o 
assunto. deixo uma sugestão de 
leitura para quem quer começar 
a estudar o tema: o livro do jor-
nalista décio Bazin, faça fortuna 
com ações, de 1992. falecido 
em 2003, décio nunca teve um 
grande salário, mas investindo 
com disciplina conseguiu em 
suas próprias palavras “ter uma 
renda de dividendos durante a 
aposentadoria equivalente à de 
presidentes de empresa”. 

luiz penno
sócio da ártica investimen-
tos, mestre em finanças e 
economia pela London school 
of economics
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m 1983, a publicação 
do dr. Archie Brain 
no British Journal of 
Anaesthesia trouxe 
ao mundo a apre-
sentação de um novo 

dispositivo de via aérea que se 
tornou uma grande ferramen-
ta para uso diário nas cirurgias. 
para se ter uma comparação com 
a evolução do período, o protó-
tipo descrito foi utilizado com o 
que havia de mais seguro em 
medicações anestésicas e, hoje, 
a maioria desses anestésicos já 
não está mais disponível comer-
cialmente. A evolução do design, 
a facilidade do manuseio - mes-
mo por profissionais com pouco 
treinamento - e a baixa ocorrên-
cia de complicações consagra-
ram a máscara laríngea (mL) e 
atualmente seu uso é sinônimo 
de praticidade e segurança. 

Cinco anos após sua publi-
cação, a mL teve sua liberação 
para prática clínica nos euA.  A 
grande eficiência de seu uso 
a elevou a um posto de maior 
responsabilidade. tornou-se 
método de resgate para falhas 
de intubação e se configura 
como opção de primeira linha 
para dificuldade de ventilação 
sob máscara facial em todos 
os principais guidelines publi-
cados, além de ter aberto ca-
minho para o surgimento de 
novas tecnologias que possibi-
litem ventilação dos pacientes 
sem necessidade de intubação. 

diversos dispositivos su-
praglóticos estão disponíveis 
atualmente para uso em cirur-
gias eletivas. eles trazem como 
benefício a possibilidade de 
se fazer anestesia geral com 
ventilação controlada sem a 
necessidade de se fazer blo-
queio motor (obtido com os 
“curares”), normalmente rea-
lizada para intubação traqueal 
e sem necessidade de se trans-
por as cordas vocais com um 
tubo, que pode estar associado 
a possíveis lesões destas, mas 
comumente ocasiona apenas 

uma rouquidão temporária. 
o uso de mL se tornou a pre-
ferência dos anestesistas nos 
hospitais gerais para a maioria 
dos procedimentos de média 
e curta duração, uma vez que 
propicia grande agilidade e um 
despertar com menos descon-
forto e tosse. 

muitas publicações ava-
liam os potencias benefícios 
que as mL - em comparação à 
intubação - trazem aos pacien-
tes, ocasionando menos tosse, 

laringoespasmos, disfonia, dis-
fagia e sangramento. uma me-
tanálise do Canadian Journal of 
Anaesthesia, de 1995, demos-
trou algumas vantagens da mL 
frente à intubação. são elas: 
menos tosse e incidência de 
angina (dor de garganta), além 
de maior saturação durante o 
despertar, mais estabilidade he-
modinâmica e maior velocidade 
para seu correto posicionamen-
to tanto para anestesistas quan-
to para outras especialidades 

menos habituadas ao manuseio 
da via aérea. foi apontada ain-
da como beneficio a redução 
de necessidade de anestésicos 
para se manter o dispositivo 
adequadamente durante uma 
anestesia geral. no entanto, há 
desvantagens  associadas ao 
seu uso, como o maior risco de 
insuflação gástrica e a menor 
capacidade de vedar a via aérea 
para evitar a broncoaspiração.

em 2017, uma nova pu-
blicação no Journal of Clinical 

E másCArA LAríngeA:
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revele dados do uso de dis-
positivos supraglóticos nas ci-
rurgias plásticas no estado de 
são paulo ou no Brasil, mas na 
capital paulista muitas clínicas 
não incluem seu custo de uso 
nos pacotes de cirurgias estéti-
cas. isso ocasionaria a elevação 
do preço acordado. não costu-
ma haver valor adicional destes 
dispositivos nos hospitais. nes-
te cenário, o uso em cirurgias 
plásticas poderia ser melhor ex-
plorado e trazer alguns ganhos 
para os pacientes. situações 
como plástica mamária, pe-
quenas lipoaspirações e blefa-
roplastia, entre outras, quando 
realizadas sob anestesia geral, 
poderiam ser feitas com mL. 

intubações nasais são fre-
quentemente realizadas em 
cirurgias craniofaciais com tubo 
específicos, preferencialmente. 
Além da preparação habitu-
al, deve-se lubrificar a narina. 
mais: a associação com vaso-
constritor nasal pode minimizar 
sangramentos. em paralelo a 
toda revolução e melhoria dos 
dispositivos supraglóticos, um 
grande avanço do manejo de 
vias aéreas também se deu 
pela introdução da videolarin-
goscopia (vLp). neste método, 
há melhora da visualização de 
estruturas glóticas e diminuição 
das falhas de intubação, em es-
pecial dos casos de anatomia 
menos favorável, além de mini-
mizar o trauma laríngeo.

nada disso se faz valer se 
não houver a tecnologia incor-
porada aos locais de atuação e 
treinamento contínuo dos pro-
fissionais de saúde. os disposi-
tivos supraglóticos – em espe-
cial a mL  por ser amplamente 
difundida em nosso meio - e a 
vLp trazem mais segurança e 
conforto para os profissionais 
e pacientes e devem constar do 
arsenal terapêutico diariamente.

rogério p. BarBosa
Anestesista pela faculdade  
de medicina da usp

Anesthesia que avaliou quatro 
subtipos de mL versus tubo 
traqueal teve dificuldade de de-
monstrar a menor incidência de 
complicações da primeira. existe 
um subtipo (LmA supreme) que, 
ao ser analisada isoladamente, 
apresentou superioridade, mas 
pelo tamanho da amostra ficou 
a sugestão de novos estudos 
prospectivos para comparar o 
benefício. importante ressaltar 
que o uso eletivo de mL ou si-
milares está contraindicado na 

ausência de jejum e na presença 
de sangramento de vias aéreas, 
e tem relativa contraindicação 
nos casos de obesidade, cirur-
gias laparoscópicas e refluxo 
gastresofágico.

o padrão-ouro para avaliar se 
a intubação está correta é o uso 
da capnografia, que mede a fra-
ção expirada de Co2, sendo zero 
quando o tubo não está na tra-
queia. o capnógrafo não configura 
como padrão mínimo obrigatório 
e muitas vezes não está presente 

nos locais mais simples. solicite ao 
anestesista com quem você tra-
balha que lhe mostre a curva de 
capnografia adequada, caso não 
esteja familiarizado, pois em uma 
situação emergencial você poderá 
ajudar a identificar a intubação 
esofágica. o posicionamento cor-
reto da mL também produzirá cur-
va de capnografia que certificará o 
posicionamento dela. A ausculta 
complementa a verificação para 
todos os casos de anestesia geral. 

não existe pesquisa que 

umA ConquistA pArA A
AnestesioLogiA segurA 

másCArA LAríngeA:

referênCiAs:  Brain.  the laringeal mask – A new Concept in Airway management. Br J Anaesth. 1983, 55: 801.  J. Brima-
combe. the advantages of LmA over tracheal tube or facemask: a meta-analisys. Can J Anaesth. 1995;42 (11):1017-23.  B.f. 
van esch et al. Comparison of laryngeal mask airway vs tracheal intubation: a systematic review on airway complications. J Clin 
Anesth. 2017;36:142-150.  practice guidelines for management of the difcult Airway. Anesthesiology; 2003;98:1269-1277.
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oucas especialida-
des exigem o vasto 
treinamento cirúr-
gico, as habilidades 
técnicas, o amplo 

conhecimento e a versatilidade 
necessários quanto a cirurgia 
plástica. médicos da nossa es-
pecialidade têm historicamente 
focado os esforços na busca de 
soluções criativas para aprimo-
rar as práticas atuais (técnicas e 
tecnologias cirúrgicas) e resol-
ver problemas complexos com 
o escopo final de manter a con-
solidação e o progresso da arte 
e ciência da cirurgia plástica. 

dessa maneira, como resi-
dente da especialidade, é preci-
so estar durante três anos total-
mente imerso nessa imensidão 
de informações que faz da 
cirurgia plástica uma especia-
lidade em constante expansão 
e evolução, desafia definições, 
não limitada por parâmetros 
anatômicos ou faixa etária de 
pacientes, baseada em princí-
pios e não em procedimentos 
limitados. mais ainda: com 
princípios cirúrgicos que são 
aplicados em reconstruções 
microcirúrgicas e craniofaciais 
complexas até procedimentos 
estéticos. você receberá uma 
enchente de conhecimentos e 
trabalhará longas horas dia-
riamente e, ao final, você terá 
uma prova para obter o título 
de especialista pela sociedade 
Brasileria de Cirurgia plástica. 

Logo, como você pode adi-
cionar projetos de pesquisa de 
qualidade no contexto da resi-
dência? quão importante é a 
pesquisa para o seu treinamen-
to? o ensino-aprendizagem dos 
múltiplos elementos da pesquisa 
científica deve ser considerado 
como um componente integral 
da formação dos residentes, pois 
tem impacto positivo no atendi-
mento prestado aos pacientes e 
permite o desenvolvimento da 
leitura crítica da melhor evidência 
científica disponível, da avaliação 
e do raciocínio críticos, da trans-

ferência entre os conhecimentos 
científicos, teóricos e práticos, da 
curiosidade intelectual e de um 
padrão de aprendizagem que 
pode ser aplicado ao longo da 
vida. Acompanhem a nova colu-
na “Ciência em foco” para obter 
de forma contínua a amplitude 
de outras respostas possíveis.

durante a graduação em 
medicina e residências de ci-
rurgia geral e cirurgia plástica, 
muitos dos meus pares fizeram 
repetidas vezes perguntas re-
lacionadas à produção científi-
ca, tais como: “também quero 
ter artigos publicados: como 
é possível?” ter essa vontade/
pretensão/intensão é uma coisa, 
mas sustentá-la mesmo com os 
inúmeros obstáculos encontra-
dos ao longo do caminho é o 
verdadeiro desafio. “Como você 
conseguiu ter 20, 50, 100 arti-
gos publicados ao final de cada 
etapa do seu treinamento?” 
terminei a residência de cirurgia 
plástica recentemente e posso 
garantir que não existe mágica, 
atalhos e/ou facilidades. o que 
existe é doação, perseverança e 
muito suor. mesmo após mais 
de 120 artigos minuciosamente 
escritos e publicados em perió-
dicos científicos, revisados por 
pares com diferentes profes-
sores-mentores e colegas de 
formação, o próximo artigo con-
tinua suscitando o mesmo em-
penho e dedicação depositados 
nos primeiros.

seguem algumas sugestões 
gerais desenvolvidas e aprendi-
das nos últimos dez anos, que 
podem ser incorporadas em 
qualquer etapa do treinamento 
cirúrgico e/ou científico. enten-
dam que não são sugestões de-
finitivas ou únicas; elas devem 
ser, na verdade, adaptadas e 
incrementadas enquanto o pro-
cesso do treinamento acontece 
e/ou é baseado nos seus ante-
cedentes específicos. 

o paciente deve ser o mais 
importante; a essência deve 
sempre ser a transferência di-

CiênCiA e pesquisA
nA residênCiA em
CirurgiA pLástiCA

P

reta ou indiretamente de todos 
e quaisquer conhecimentos 
adquiridos ou desenvolvidos 
para o cuidado do seu pacien-
te. estabeleça alguns princípios 
invioláveis baseados essencial-
mente na ética e no mérito, sem 
quaisquer confabulações em 
benefício do ego; ter um artigo 
publicado não deve meramente 
simbolizar uma vitória individual 
ou propiciar afirmações do tipo 
“eu sou” ou “eu tenho” – caso 
tais afirmações sejam a justifi-
cativa para o artigo, talvez você 
pare no primeiro. defina, por-

tanto, as razões pelas quais você 
quer publicar. tenha objetivos 
bem estabelecidos para curto, 
médio e longo prazo; não espe-
re acontecer, faça acontecer.

Apresente ansiedade por 
novos conhecimentos; não per-
ca o foco um único dia do seu 
treinamento. trabalhe intensa-
mente todos os dias; são os três 
anos mais importantes de sua 
formação. Como a residência 
tem prazo para começar e ter-
minar, aproveite cada segundo 
da formação cirúrgica. durante 
a semana, reserve também um 
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CiênCiA e pesquisA
nA residênCiA em
CirurgiA pLástiCA

horário diário para a pesquisa 
(antes do início ou ao final das 
tarefas cirúrgicas). 

estabeleça uma rotina 
científica; hábitos de leitura e 
redação científica devem fazer 
parte da rotina diária. se você 
dedicar tempo apenas quando 
estiver cansado não estará co-
locando o melhor do seu em-
penho na parte científica do 
treinamento. reserve algum 
tempo particular para se dedi-
car à pesquisa de forma focada 
(os fins de semana são ótimas 
oportunidades, principalmente 

para o início do treinamento 
em pesquisa). poucas horas 
de dedicação à pesquisa serão 
produtivas mesmo em dias can-
sativos, à medida que as habili-
dades forem sendo desenvolvi-
das. Até que isso ocorra, porém, 
um bom tempo de dedicação 
focada terá se passado.

Concentre-se não apenas 
na aquisição de capacidades 
técnicas; adquira o conheci-
mento necessário para o desen-
volvimento de habilidades de 
aprendizagem para o autoaper-
feiçoamento contínuo após o 

treinamento. Conheça e acom-
panhe seus pares; entenda do 
processo científico estudando, 
analisando e entendendo so-
bre outros cirurgiões plásticos 
(ou grupos) produtivos. depois 
de algum tempo, você saberá 
quem efetivamente publica e 
o que cada profissional/grupo 
brasileiro publica. 

dentro de uma área do 
conhecimento bem delimi-
tada, também será possível 
conhecer e acompanhar o 
que cada grupo internacional 
publica (inicialmente, encon-
tre os mais produtivos e, com 

o tempo, defina aqueles 
que realmente adotem a 
qualidade – sem dúvida, 

mais relevante – como 
base da ciência). Cres-
ça com seus pares mais 
próximos; colegas de for-

mação e/ou colegas 
mais jovens (acadê-
micos de medicina 
ou médicos residen-
tes) podem possuir 

antecedentes e 
objetivos distin-
tos, mas a troca 

de conhecimentos 
pode ser produtiva. 

não os enxergue como 
inimigos ou concor-
rentes. todos podem 
crescer juntos.
tenha um mentor, 

pois se o processo ensino
-aprendizagem for legítimo, 

a relação mentor-residente, com 
certeza, será ganha-ganha. tive 
diferentes tipos de experiências 
e posso recomendar que você 
deve escolher aquele que ge-
nuinamente leva essa relação ao 
extremo, como o definido pelo 
dr. John B. mulliken: “ensinar 
aqueles que seguem-esperando 
que o jovem vá mais longe”. 
tive professores-mentores espe-
cíficos que foram (e são) dignos 
de admiração e reconhecimento 
eternos e deixei minha gratidão 
explícita e bem estabelecida em 
cada um dos momentos da mi-

nha formação (no formato de de-
dicação quase que extremista em 
todas as etapas que compõem a 
publicação de um artigo científi-
co e durante os agradecimentos 
nas diversas apresentações em 
eventos científicos).

Certifique-se de que as pes-
soas certas estão envolvidas; ou 
seja, aquelas com maior pro-
priedade para debater pontos 
pertinentes relacionados à sua 
temática (questões como pos-
tura e ética devem ser decisivas 
nesta escolha). faça contatos 
com jovens acadêmicos para 
auxiliar no início do processo 
científico e em questões básicas 
(importantes para a aprendiza-
gem em si). e a medida que o 
projeto ganhar corpo, profis-
sionais experientes poderão 
acrescentar/opinar/criticar com 
maestria. não arrume descul-
pas (venha com propostas para 
soluções), seja pontual com pra-
zos, dedique-se e seja fiel. seu 
mentor irá reconhecer isso. 

ponderando sobre as mi-
nhas escolhas e decisões, pos-
so assegurar que o cuidado 
prestado ao paciente aliado 
à produção científica voltada 
para mensuração e melhora 
desse cuidado se tornou o meu 
foco de vida. e você, tem pon-
derado sobre as suas? se você 
residente ou jovem cirurgião 
escolher por embarcar nesta 
jornada científica (gratificante, 
porém árdua), utilizando essas 
e/ou inúmeras outras suges-
tões, desfrute do processo do 
desenvolvimento científico em 
si, pois o dia a dia não será 
nada fácil – o sacrifício pessoal 
será enorme e longas horas de 
planejamento e execução serão 
necessários – e, muitas vezes, 
suas ideias, opiniões e artigos 
serão inicialmente rejeitados.

rafael denadai
Cirurgião plástico
instituto de Cirurgia plástica 
Craniofacial, Hospital soBrA-
pAr, Campinas – sp

shutterstock
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Jornada paulista de 
Cosmiatria (Jpc), rea-
lizada pela sociedade 
Brasileira de Cirurgia 
plástica – regional 

são paulo (sBCp-sp), apresen-
tou nos últimos dias 10 e 11 de 
março uma programação de pa-
lestras, workshops e mesas de 
debate no Hotel transamérica, 
em são paulo. mais de 600 ins-
critos estiveram no evento.

“é uma jornada inovadora, 
com a presença de convidados 
internacionais e palestrantes 
ilustres nacionais. o auditório 
estava lotado, o que demonstra 
o interesse em tornar a cosmia-
tria cada vez mais presente na 
rotina do cirurgião plástico”, 
afirma elvio Bueno garcia, pre-
sidente da regional são paulo.

entre os destaques da Jpc, 
estavam dois convidados inter-
nacionais. Claudia pidal, médica 
argentina especializada em pro-
cedimentos a laser e criadora da 
técnica intra-oral e de tratamento 
intravaginal com o laser fotona, 
e francisco de melo, médico por-
tuguês que há seis anos atua em 
dubai, nos emirados árabes, que 
palestrou sobre o ellansé, nova 

geração de preenchedor, lançada 
há oito anos na europa e que 
chega agora ao Brasil. “mais um 
instrumento para a nossa caixa de 
ferramentas”, comentou melo.

ele explicou que o ellansé 
induz à recuperação do volu-
me com aumento da qualidade 
e da elasticidade dos tecidos 
novos. A segurança e os ris-
cos foram sempre abordados 
pelos médicos, que apresen-
taram técnicas e produtos na 
Jpc. “não podemos esquecer 
que somos médicos e que de-
vemos chegar a resultados 
com segurança”, disse melo, 
apresentando as áreas do ros-
to indicadas para a aplicação 
do preenchedor e as não indi-
cadas. depois, o médico ainda 
fez uma demonstração ao vivo 

do ellansé, aplicando o produto 
em duas voluntárias.

Ainda no primeiro dia da jor-
nada, Alexander diniz nassif mi-
nistrou workshop sobre Botox. o 
médico começou lembrando que 
nos últimos 25 anos, a quantida-
de de cirurgias plásticas realiza-
das diminuiu enquanto os trata-
mentos não-cirúrgicos cresceram 
por conta da toxina botulínica.

o foco de sua fala foi na 
melhoria da aplicação da toxina 
botulínica, já que hoje há um 
conhecimento cada vez mais 
profundo da anatomia facial. ele 
enfatizou que o tratamento con-
tinuado de dois anos é o ideal e 
discorreu sobre a quantidade de 
aplicação em cada região facial.

no mesmo workshop, ga-
briela schwartzmann discorreu 

sobre os preenchimentos com 
ácido hialurônico. ela contou 
que o sulco naso-labial, co-
nhecido popularmente como 
bigode chinês, é a queixa mais 
presente nos consultórios e que 
é possível tratá-lo sem necessa-
riamente mexer nessa região. 
“Hoje não tratamos mais ru-
gas ou sulcos e sim expressões 
faciais”, disse ela. segundo 
schwartzmann, o conceito tra-
dicional da cosmiatria era en-
tregar o que o paciente pede. 
o novo approach é entregar o 
que o paciente precisa; dessa 
forma, o resultado cumpre ou 
excede as expectativas.

no final do evento foi rea-
lizado um coquetel no próprio 
Hotel transamérica, no espaço 
nações unidas, com a presença 
dos participantes e palestrantes.

cosmiatrY e Jpc
Alessandra Haddad
Ana Lucia gonzaga da Cunha
Aneta H. vassiliadis
eliza minami
Luis Henrique ishida
paulo k. matsudo
priscila Arruda
ricardo Boggio

Jornada paulista de Cosmiatria recebe 
mais de 600 participantes em são paulo

organizadores e participantes da JPc 2018

A
imagens: divulgação

Palestra realizada durante
a JPc: público lota auditório

revista plástica paulistaJpc
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o último dia 27 de 
março, aconteceu 
mais uma reunião 
mensal organizada 
pela sociedade Brasi-

leira de Cirurgia plástica – regio-
nal são paulo. o tema do encon-
tro foi “planejamento financeiro 
para o Cirurgião plástico – Como 
a gestão administrativa pode 
fidelizar seus pacientes e poten-
cializar seu consultório”.

dois palestrantes foram con-
vidados para falar sobre o tema: 
Bruno musa, formado em rela-
ções internacionais pela fAAp e 
pós-graduado em finanças pela 
uAB (universidade Autônoma de 
Barcelona), e o dr. Laércio guerra 
garcia Júnior, membro da sBCp, 
com mBA em gestão e saúde. 

Bruno atua no mercado 
financeiro desde 2006, com 
passagens por mesa de corre-
toras institucionais, atendendo 
grandes empresas como itaú, 
Bndes, Bradesco e safra. Além 
disso, é sócio da Acqua investi-
mentos desde 2002 e redoma 
Capital, atuando com planeja-
mento financeiro de empresa e 
gestão de investimentos para 
clientes com perfil qualificado.

reunião mensAL disCute gestão
AdministrAtivA pArA Cirurgiões pLástiCos

o presidente da sociedade 
Brasileira de Cirurgia plástica – 
regional são paulo (sBCp-sp), 
elvio Bueno garcia, participou, 
em março, de reunião no Con-
selho regional de medicina do 
estado de são paulo (Cremesp), 
juntamente com o presidente do 
Conselho da entidade, dr. Laví-
nio Camarim. também estive-
ram presentes: o presidente da 
sBCp nacional, níveo steffen; o 
secretário geral da sBCp nacio-
nal, denis Calazans; o coorde-

N

A moderação do debate 
ficou a cargo do dr. paulo mi-
randa godoy. o evento contou 
com 448 pessoas inscritas, que 
estiveram presentes ou partici-
param pela internet. A reunião 
mensal contou com transmis-
são via web e foi realizada na 
sede da regional são paulo.

A comissão organizadora 
da reunião mensal é composta 
por dr. Alexandre piassi passos, 
dra. Andrea fernandes de oli-
veira, dr. daniel gabas stuchi e 
dr. Juliano pereira.

presidente da regional são paulo se reúne com Cremesp em defesa da especialidade

nador do Cremesp, nívio morei-
ra; entre outros, para fomentar a 
defesa do Ato médico.

no encontro, realizado no 
último dia 09 de março, foi 

apontado que profissionais 
não capacitados estão inva-
dindo o exercício da função 
médica, o que tem gerado re-
sultados insatisfatórios e com-

plicações nos pacientes que 
poderiam ter sido evitadas.

o presidente do Cremesp, 
Lavínio nilton Camarim, disse 
que está atento ao que fere a 
profissão médica. “nossa casa 
tem um ponto muito forte, que 
é o de não se omitir. e além do 
Ato médico, trabalhamos com 
outros importantes princípios, 
visando aproximar o Conselho 
junto à Classe médica e estrei-
tando a relação entre as insti-
tuições”, afirmou.

Plateia durante evento

Presidente da SbcP-SP se reúne com diretoria do cremesp

daniel gabas, bruno Musa, Paulo godoy,
elvio bueno garcia e laercio guerra
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á quem diga que o 
marketing sempre 
existiu, pois a capa-
cidade de apresentar 
e convencer outra 

pessoa a escolher o seu produto 
trazia vantagem competitiva. mas 
o marketing estruturado como 
uma ciência ganhou força após 
a segunda guerra mundial, quan-
do o excesso produtivo e a nova 
forma de imperialismo, por meio 
da produção e consumo, fizeram 
com que o número de opções que 
um cliente tivesse à disposição au-
mentasse exponencialmente.

foi nessa fase que surgiram 
os teóricos do marketing, que pa-
dronizaram condutas para cada 
fase da produção, com especial 
atenção à criação do produto, o 
local de distribuição, o preço e a 
publicidade/propaganda.

é importante notar que sem-
pre existiu a divulgação, a preocu-
pação com a confecção do produ-
to ou a qualidade do serviço, mas 
foi a concorrência e a disponibi-
lidade de opções para o público 
que aumentaram a complexidade 
com que cada gestor foi obrigado 
a lidar. uma definição de peter 
drucker, grande pensador da ad-
ministração, trata disso: “o marke-
ting é o seu próprio negócio, mas 
visto no resultado final, pelo pon-
to de vista do consumidor”.

Assim, o marketing não é 
uma mentira e muito menos 
apenas uma forma de fazer pro-
paganda. é uma necessidade de-
rivada do mercado livre, em que 
muitos oferecem o mesmo servi-
ço (ou produto) para um cliente 
cada vez mais capaz de escolher. 
é uma especialização positiva, 
derivada de um mundo em de-
senvolvimento, e que faz com 
que busquemos uma melhora na 
qualidade do serviço oferecido.

é claro que do ponto de vis-
ta do gestor do próprio negócio, 
como nós cirurgiões plásticos que 
cuidamos das nossas carreiras e 
consultórios, o marketing parece 
um empecilho. ele implica em 
uma estrutura inteira, que tem 

os motivos
pArA o
mArketing
e por onde
ComeçAr

H

dados cada vez mais acessado 
por pacientes. Alguns também 
pesquisam no site do Cremesp 
pela presença do rqe. 

ConCLusão

o crescimento do marketing 
na Cirurgia plástica é conse-
quência natural do aumento 
da concorrência e do poder de 
escolha do paciente, e deve ser 
celebrado como a evolução de 
um mercado amadurecido, em 
um país em desenvolvimento.

é inevitável que os custos 
aumentem, já que a atenção 
deverá ser dada a critérios não 
técnicos, em setores que não fa-
zem parte da capacitação básica 
do cirurgião. A característica de 
um mercado livre também é a 
presença constante dos órgãos 
fiscalizadores, que seguem re-
gras claras e publicadas. ter co-
nhecimento dessas leis e cum-
pri-las deve ser o primeiro passo 
em um investimento de longo 
prazo, que estabeleça uma em-
presa sólida e de sucesso.

dr. gustavo stocchero
Cirurgião plástico pela fmusp, 
pós-graduação em marketing 
pelo insper e editor da revista 
plástica paulista

shutterstock

custos monetários e de tempo, 
já que precisamos dar atenção a 
áreas além da medicina.

mas é preciso entender que 
quem vai julgar as alternativas e 
decidir pela compra é um leigo, 
que não percebe características 
técnicas. ele vai escolher por 
sinais indiretos de qualidade, 
como limpeza do consultório, 
ambiente de trabalho agradável, 
linguajar adequado ao leigo, etc. 

por onde ComeçAr A
fAZer mArketing?

mesmo as escolas que defendem 
o mais livre mercado, como a es-
cola econômica Austríaca e o mo-
netarismo de Chicago, definem 
dois agentes muito importantes 
na concorrência: os consumidores 
e os órgãos fiscalizadores. satis-
fazer esses dois agentes é funda-
mental para um bom marketing.

mas enquanto as preferências 
dos consumidores são amplas, 
e aceitam diversas abordagens, 
as obrigações para os órgãos 
fiscalizadores são fixas e bem 
determinadas. Assim, a melhor 
abordagem é iniciar pelas certe-
zas, e garantir que as leis estejam 
satisfeitas, antes de iniciar gastos 
maiores e decisões complexas.

publicado em 2011, o manu-
al do CodAme determina as re-

gras do marketing médico. nesse 
manual, algumas regras simples 
são definidas, e a não obediência 
expõem o médico a sanções cer-
tas, mesmo que todo o restante 
das decisões tenha sido correto.

um ponto muito importan-
te é a necessidade do registro 
de qualificação de especialista 
(rqe) em todo material de di-
vulgação, sejam receituários, 
cartões de visita e website, toda 
vez que for informada alguma 
especialidade médica.

qualquer desses materiais 
em que conste que o médico é 
cirurgião plástico deve obriga-
toriamente conter o número do 
rqe, além do número do regis-
tro no Crm. quem não estiver 
com o diploma de especializa-
ção em cirurgia plástica registra-
do no Crm e/ou não apresentar 
esse número de rqe não pode, 
em nenhuma situação, declarar 
ser cirurgião plástico.

Com o público mais in-
formado, esse é outro detalhe 
que passará a ser importante 
não apenas para os órgãos re-
gulatórios, mas também para 
os pacientes em geral. é cada 
vez mais comum a busca nos 
sites das entidades pelo nome 
do médico, para garantir que 
as qualificações sejam reais. 
A sBCp mantém um banco de 
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“Após a especialização na dis-
ciplina de Cirurgia plástica da 
escola paulista de medicina 
(epm) em 1981, o consultório 
e a empresa gameci foram pal-
cos de muitas atividades cirúr-
gicas, tanto em cirurgia geral 
como em cirurgia plástica. es-
sas atividades foram entreme-
adas com a docência na epm. 
na época, iniciava-se a era dos 
retalhos musculares e múscu-
lo-fáscio-cutâneos. e, lendo o 
artigo de pontén sobre retalho 
fáscio-cutâneo, o encantamen-
to foi imediato e me envolvi 
com o tema, de forma tal que 
se transformou em minha tese 
de doutorado - “retalho fás-
cio-cutâneo da perna”, defen-
dida em 1985. 

Juntamente ao prof. roberto 
rudge ramos, fomos os primei-
ros alunos do programa de pós-
graduação (ppg) em ortopedia e 
Cirurgia plástica da epm. A partir 
dessa tese, muitas apresenta-
ções, artigos e prêmios sobre o 
tema foram realizados e obtidos, 
nacional e internacionalmente. 
Já naquela época envolvi alu-
nos da graduação e residentes 
nessas pesquisas. Apesar ainda 
não existir o conceito de Linha de 
pesquisa (Lp) ou grupo de pes-
quisa (gp), criamos um verda-
deiro gp bem como Lp, que têm 
continuado com estudos sobre o 
tema até hoje.

nesta edição da Plástica Paulista, a seção meu olhar Clínico conta com a participação da Profa. dra. 
Lydia masako ferreira, que apresenta a sua longa trajetória acadêmica e profissional na especialidade. 
o texto está dividido em duas partes, com a publicação da segunda na próxima edição.  

“A minha vida foi marcada 
com manifestações de 
carinho dos pacientes”

imagens: divulgação
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meu olhar clÍnico

um ano após a defesa do 
doutorado, houve o concurso 
para médico da disciplina, que 
oficializou minhas atividades 
como docente e cirurgiã plástica 
do hospital universitário. poste-
riormente, surgiu uma vaga de 
professor do departamento de 
Cirurgia, e assim uma oportuni-
dade de prestar concurso como 
docente, mas na época essa não 
era a minha pretensão, pois sa-
bia que se eu assumisse o cargo, 
o meu comprometimento seria 
intenso. esta acabou cedida 
para outra disciplina. 

Anos depois, prof. Jorge 
de moura Andrews, titular da 
disciplina, foi incisivo e mui-
to convincente ao surgir ou-
tra vaga, e aceitei o desafio. 
Aprovada no concurso para 
docente, solicitei exoneração 
do cargo de médico, apesar 
da possibilidade legal de con-
tinuar com as duas ativida-
des, por não considerar ético 
nem moralmente aceitável, 
uma vez que continuava com 
as atividades do consultório. 
momentos muito felizes se 
seguiram em minha vida de 
docente, e sempre acompa-
nhados de muito trabalho. 
Assim, tive a oportunidade de 
conhecer e conviver com mui-
tos colegas da especialidade 
e da academia. 

As atividades profissionais 
na Cirurgia plástica da epm 
eram mescladas com momen-
tos de amizade, que ficaram 
arraigados em minha vida e 
certamente têm sido o fio con-
dutor das atividades acadêmi-
cas. um belo dia, em 1990, o 
dr. Helton traber de Castilho, 
realizando seu doutorado, me 
questionou porque eu não 
encaminhava um projeto para 
o plastic surgery education 
foundation (psef), com a pos-
sibilidade de ir ao Congresso 
americano da especialidade. 
fui selecionada como uma 
das quatro finalistas mundiais 
para uma entrevista oral sobre 

minha vida profissional e so-
bre o projeto em seattle, euA. 
foi a primeira vez que um lati-
no americano havia sido pre-
miado pelo psef. 

Assim, surgiu a oportu-
nidade de conhecer a plastic 
surgery division, da university 
of California, san francisco, nos 
euA, chefiada pelo stephen 
mathes. maravilhada com a 
infraestrutura de pesquisa exis-
tente e com os Laboratórios 
dos drs Hunt (Wound Healing 
Lab) e Longrace (intrauterine 
scarring Lab) e com o contato 
com cientistas, inclusive prêmio 
nobel, decidi que não pode-
ria deixar de incorporar essa 
experiência em minha vida 
profissional e acadêmica. em 
consonância com a minha Lp, 

encaminhei meu projeto so-
bre transplantes Alógenos de 
membros para o Cnpq, tendo 
sido agraciada com o pós-dou-
torado em 1992. esta modali-
dade denominada “pós doc” 
ainda era recente não só no 
Brasil como no mundo, mas o 
cerne do conceito foi cumprido, 
o que infelizmente não ocor-
re nos dias atuais. A partir do 
desenvolvimento deste estudo, 
muitos artigos e prêmios tam-
bém foram realizados e obtidos 
nacional e internacionalmente. 

dois anos após, em 1994, 
prestei o concurso que consi-
derei o mais difícil dentro da 
carreira acadêmica, a Livre do-
cência. na época, era necessá-
rio ter um currículo com orien-
tações concluídas de alunos de 

graduação, mestrados e douto-
rados, captação de recursos de 
agência de fomento federal e/
ou estadual, preparar 20 aulas 
de uma hora, em nível de pg, 
sendo que uma destas seria 
sorteada no momento do con-
curso, assim como os 20 temas 
para o exame escrito, além da 
realização de uma cirurgia. foi 
uma experiência de persistên-
cia, de envolvimento e muito 
estudo e que demonstrou não 
ser possível se não tivesse cria-
do o gp. e, com a mesma ener-
gia, as atividades acadêmicas 
constantes e regulares foram 
sempre entremeadas com o en-
gajamento e a experiência das 
atividades profissionais.

Com a aposentadoria do 
prof. Andrews, concorri, junta-
mente com dr. Jorge psillakis, 
à cátedra da disciplina de 
Cirurgia plástica, tendo sido 
aprovada em 1996. desde 
então, há 22 anos como pro-
fa titular de uma instituição 
de renome internacional, a 
epm (que depois se transfor-
mou em unifesp) tenho tido 
a oportunidade de pertencer 
a várias comissões e caminhar 
com colegas de brilhantismo e 
genialidade que só me fazem 
orgulhar desta posição.

na mesma época, assumi 
a Coordenação do ppg em Ci-
rurgia plástica, que tinha nota 
3 (regular). muitos esforços 
e dedicação foram realizados 
para que no triênio seguinte o 
ppg fosse classificado com o 
conceito muito Bom (nota 5). e 
em seguida veio a nota 6 (nível 
de excelência internacional), 
mantendo-se com esta nota 
até dias atuais.

em 1998, fui convidada 
para participar como consul-
tora da área medicina iii (que 
abrange todas as especialida-
des cirúrgicas), da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de pessoal 
de nível superior (CApes), ór-
gão do ministério da educa-
ção (meC), que acompanha e 

“Em 1994, prestei o concurso que 
considerei o mais difícil da carreira 

acadêmica, a Livre Docência”
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avalia toda a pós-graduação 
stricto sensu no Brasil. no tri-
ênio 2002-2004 assumi como 
Coordenadora Adjunta da me-
dicina iii, permanecendo nesta 
posição até 2011, quando fui 
selecionada para o cargo de 
Coordenadora da medicina iii, 
até dias atuais. nesta oportu-
nidade, o qualis dos periódicos 
da área se igualou ao qualis 
das medicinas i e ii (especiali-
dades clinicas), consolidando o 
amadurecimento científico das 
especialidades cirúrgicas.

em 2010, fui convidada 
pelo Conselho nacional de 
desenvolvimento Científico e 
tecnológico (Cnpq) para parti-
cipar como membro do Comi-
tê Assessor da medicina, e fui 
coordenadora deste comitê em 
2012 e 2013. Continuo como 
membro do comitê, até 2019.

As atividades societárias 
junto a nossa querida sBCp 
têm sido mais do que uma 
lição de vida, são oportunida-
des de conviver com colegas 
de todas as idades, de todas 
as regiões, de todas as cul-
turas que têm engrandecido 
a especialidade e alegrado 
minha trajetória profissional 
e acadêmica. desde o meu 
titulo de membro titular da 
sBCp, em 1982, tenho atuado 
ativamente na sBCp em diver-
sas comissões. A primeira que 
pertenci foi a antiga Comis-
são de ética, hoje substituída 
pelo depro, e a última foi 
o departamento de eventos 
Científicos (deC) da sBCp. Há 
35 anos tenho participado 
como membro de diversas co-
missões; fui Coordenadora do 
Concurso de membro titular 
por muitas gestões e finalizei 
com a diretoria do deC. As-
sim, em 2017 comemorei bo-
das de pérolas em atividades 
junto a sBCp. e foram “péro-
las” na verdadeira acepção 
da palavra que encontrei 
neste caminhar, preciosidades 
únicas, amigos verdadeiros.

revista plástica paulista meu olhar clÍnico

“Não descansei até conseguir 
verba para construir a Unidade de 

Tratamento das Queimaduras”

A minha vida profissio-
nal como cirurgiã plástica 
foi marcada com manifesta-
ções diárias de muito carinho 
por parte dos pacientes, em 
especial os portadores de 
lesões ou deformidades, e 
os que necessitavam de ci-
rurgias reparadoras. um dos 
fatos que mais me marcaram 
foi um paciente de cerca de 
sete anos que, após a cirur-
gia, alegremente me presen-
teou com flores recortadas 
de revistas velhas porque 
não tinha dinheiro para com-
prar uma flor. Chorando e 
com as flores sobre as mãos 
juntas, e estendidas em mi-
nha direção, me agradeceu. 

em outra ocasião, uma me-
nina de 3 a 5 anos, com o pé 
enfaixado, chegou no consul-
tório com os pais na esperan-
ça de uma alternativa de não 
amputação do pé, indicação de 
outros profissionais que a ha-
viam atendido anteriormente. 
o olhar de amor e esperança 
destes pais me marcaram de 
forma muito profunda. Ao abrir 
o curativo, que estava sendo 
realizado pelos pais, me depa-
rei com necrose total de partes 
moles da região plantar e a 
complexidade dramática e tal-
vez frustrante. 

sem perder as esperanças, 
realizei dois procedimentos 
cirúrgicos e acompanhamen-
tos durante anos. e assim, 
consegui manter o pé da me-
nina e a felicidade de usar 
calçados que a vaidade de 
uma menina exige, comparti-
lhando de todas as atividades 
com seus amigos da escola. 
A menina conseguiu realizar 
o seu sonho de fazer balé e 
correr em kart. quando um 

dia, por solicitação dos pais, 
fui visitá-la no interior de são 
paulo, fui recebida com uma 
banda da cidade e os agrade-
cimentos de todos da cidade 
pelos cuidados e felicidades 
da família e amigos.

outras passagens que me 
marcaram foram momentos 
como assistente do prof. ma-
rino Lazzareschi, professor 
titular da ortopedia da epm, 
considerado muito exigente e 
irascível. entrava com ele em 
todas as cirurgias de fraturas 
expostas, pseudoartroses e 
osteomielites. ele realizava o 
tratamento ortopédico jun-
tamente com seu filho orto-
pedista, dr. José Carlos Laz-
zareschi, e eu, o tratamento 
de cobertura com os retalhos 
musculares ou fasciocutâ-
neos. Com eles, aprendi a 
organização e a disciplina 
necessárias às atividades pro-
fissionais e acadêmicas.

na especialidade de Cirur-
gia plástica, fui assistente parti-
cular do prof. Andrews desde a 
minha formação, em 1979, até 
a sua aposentadoria, em 1995. 
Com ele, aprendi que tempos 
operatórios são essenciais para 
que possamos ter sistematiza-
ção e eficácia nos resultados. 
da mesma forma, como pro-
fessora titular de uma das mais 
importantes instituições de 
ensino superior, tenho presen-
ciado e vivido muitas histórias 
marcantes no meu cotidiano. 
desde a defesa de meu douto-
rado, em 1985, e colaborando 
administrativamente com o 
ppg em ortopedia e Cirurgia 
plástica da epm, coordenado 
na época pelo prof. José Laredo 
filho, aprendi o verdadeiro sig-
nificado de “comprometimento 

institucional”. todos os dias, 24 
horas por dia, era pouco para 
ele. incansável, dedicou todos 
os momentos para engrandecer 
a todos que dele se aproxima-
vam. um verdadeiro líder! 

nos concursos mais difíceis 
da vida acadêmica, na minha 
Livre docência e no Concurso 
para professor titular de Ci-
rurgia plástica da unifesp, e 
simultaneamente, em fase mui-
to difícil com filhos pequenos e 
doença de meu marido, exer-
citei o “foco” que hoje é tão 
falado. Certamente, suplantar 
com êxito essa fase espinhosa 
foi a base e a catapulta para a 
solidez e o crescimento pesso-
al, familiar e da disciplina de 
Cirurgia plástica da epm. 

muitas outras histórias 
poderiam ser dissertadas, mas 
finalizarei com a criação da 
unidade de tratamento das 
queimaduras (utq) no Hospi-
tal são paulo, hospital universi-
tário da unifesp, há 9 anos. no 
dia de minha posse como pro-
fessora titular, o meu discurso 
enfatizou a necessidade de se 
criar uma utq para o aprendi-
zado na graduação da medi-
cina, na pg lato sensu e strito 
sensu. não descansei até con-
seguir verba para tal e construir 
a utq, que era o meu sonho 
desde o concurso da docência. 
Há três anos criamos também 
a primeira residência médica 
em tratamento de queimadu-
ras da América Latina, voltada 
à formação do profissional que 
tenha foco na prevenção e tra-
tamento da queimadura.”

profa. dra. lYdia 
masako ferreira
professora titular da disci-
plina de Cirurgia plástica da 
unifesp.
membro titular da sociedade 
Brasileira de Cirurgia plástica.
pesquisadora Cnpq 1A / CA 
medicina Cnpq
representante medicina iii 
CApes
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Grand Hyatt Hotel - São Paulo
30 de maio a 02 de junho de 2018

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

 facebook.com/sbcpregionalsaopaulo
 instagram.com/sbcp_sp

Grand Hyatt São Paulo
Av. das Nações Unidas, 13301
Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04578-000
saopaulo.grand.hyatt.com.br
Obs. Reservas de Hospedagem somente 
com a TRANSLINE

LOCAL AGÊNCIA OFICIAL

TRANSLINE VIAGENS E TURISMO
Contatos com Rosana pelos fones
(55 11) 3264-0073 ou (55 11) 3264-0066

 (55 11) 97132-0449
reservas@transline.com.br

de 01/05 até 21/05

Membros SBCP / FILACP

Residentes

Estrangeiros

R$ 1.200

R$ 860

US$ 540

VAGAS LIMITADAS - Inscreva-se através do site: www.sbcp-sp.org.br


