
REVISTA PLÁSTICA PAULISTA TEMA DA SEÇÃO

1

AS MÍDIAS SOCIAIS E AS NOVAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO 
PODEM SER IMPORTANTES ALIADAS AO CIRURGIÃO PLÁSTICO, 

MAS É PRECISO ATENÇÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA

Julho/ Agosto/ Setembro
2019   Ano 18 - Nº 70

PUBLICIDADE 
MÉDICA



REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

2

MENSAGEM DEC

O único fio de sustentação
com cones que promove efeito
lifting e estimula o colágeno.

sinclairpharma.com.br/si lhouette-soft

Aspecto natural, mudança notável.
Preenchedor de Ácido Hialurônico,
seguro, rápido e eficiente.

sinclairpharma.com.br/per fectha

O primeiro bioestimulador
e preenchedor com duração
de até 4 anos.

el lanse.com/pt-br

23228-sinclair-anuncio-210x280mm-D-AF.indd   1 20/03/2019   15:21



REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

3

ÍNDICE

DIRETORIA

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL

EXPEDIENTE

A Revista Plástica Paulista é uma publicação da  
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA – REGIONAL SÃO PAULO.

Rua Mato Grosso, 306 – cj. 916.  
Higienópolis – São Paulo / SP 
CEP: 01239-040 

Telefone: (11) 3825-9685  
Fax: (11) 3666-1635 
www.sbcp-sp.org.br 

Dr. Elvio Bueno Garcia 
Presidente
Dr. Felipe Lehmann Coutinho  
Secretário
Dr. Eugenio Gonzalez Cação  
Tesoureiro

Dr. Alfredo Gragnani

Dr. Gustavo Stocchero

Dr. Pedro Soler Coltro 
Editores 

Dr. Níveo Steffen 
Presidente
Dr. Wilson Cintra Júnior 
1º Vice-Presidente
Dr. Francisco Carvalho  
2º Vice-Presidente 

 

Dr. Denis Calazans Loma  
Secretário Geral 
Dra. Marcela Cammarota 
Secretária Adjunta 

 

Dr. Leandro da Silva Pereira  
Tesoureiro Geral 
Dr. Rodrigo Dornelles  
Tesoureiro Adjunto 

O conteúdo dos  
artigos aqui 
publicados é de inteira 
responsabilidade 
de seus autores, 
não expressando, 
necessariamente, o 
pensamento da diretoria 
ou do corpo editorial. 

MENSAGEM DA DIRETORIA 07

MATÉRIA ESPECIAL I - GÊMEAS CRANIÓPAGAS 08 E 09

MATÉRIA DE CAPA 10 A 15

MATÉRIA ESPECIAL II - MAMOPLASTIA EM TRANSEXUAIS 16 E 17

CIRURGIA ESTÉTICA E COSMIATRIA 19 A 21

CIRURGIA RECONSTRUTIVA E PESQUISA 23 A 25

SEGURANÇA DO PACIENTE 26 E 27

MATÉRIA ESPECIAL III - JPR E FÓRUM DE ENSINO 29

MEU OLHAR CLÍNICO 32 A 35

Bruno Folli – MTB – 44.278/SP 
Jornalista Responsável 
Daniel Lopes 
Projeto Gráfico 

Impressograf 
Impressão  
Tiragem:  
6.400 exemplares



REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

4

ÍNDICE

A solução 
ideal para o
terço inferior
da face

Abr/2019 |BR/RES/0137/0319 | Material destinado exclusivamente à classe médica. Proibida a reprodução.



5

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA EDITORIAL

Publicidade médica com 
ética e responsabilidade

omo estabelecer uma comuni-
cação eficiente com os diversos 
públicos, especialmente focada 
na promoção de clínicas parti-
culares, mas sem desrespeitar o 

Código de Ética da medicina? Esse não é 
um desafio simples, considerando a com-
plexidade da atividade médica, as expec-
tativas dos pacientes e as novas mídias 
online e redes sociais. Tanto que o tema 
teve uma acalorada discussão na última 
Jornada Paulista, com a presença de jovens 
cirurgiões, que buscam formas de conquis-
tar espaço no mercado.

Existem restrições no Código de Ética 
brasileiro que diferem daquilo que é permi-
tido em outros países, como os Estados Uni-
dos, embora existam evidências de que essa 
permissividade também favoreça o recrudes-
cimento da judicialização da medicina. Em 
especial na atividade do cirurgião plástico, a 
diferença entre as expectativas do paciente e 
as reais possibilidades e possíveis desfechos 
de atendimento na especialidade há tempos 
configuram foco de questionamentos.

Somado a isso, existem problemas como 
a invasão da especialidade por profissionais 

sem a devida qualificação e a prática indevida 
de ações de publicidade, com o uso de “antes 
e depois”, que acabam por afetar também o 
exercício profissional daqueles que sempre 
prezaram pela retidão de suas iniciativas.

Para discorrer sobre esse tema delicado, 
abordado em nossa matéria de capa, con-
vidamos o Dr. Rodrigo Aloe, cirurgião plás-
tico e advogado, conselheiro corregedor do 
Cremesp (Conselho Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo). Também incluí-
mos as perspectivas de nosso presidente, o 
Dr. Elvio Bueno Garcia, e do Dr. Denis Ca-
lazans, Secretário Geral da SBCP Nacional, 
e nos debruçamos sobre alguns pontos a 
serem observados no Código de Ética.

Além disso, convidamos o Dr. Jayme Fa-
rina para fazer um balanço sobre o aprendi-
zado com o atendimento às gêmeas cranió-
pagas, cujo desafio cirúrgico, bem-sucedido, 
teve ampla repercussão na imprensa, pela 
complexidade do procedimento.

Essa edição traz também um texto as-
sinado pelo Dr. Adriano Brasolin, Coorde-
nador de Cirurgia Plástica do Núcleo Trans 
da UNIFESP, que fala sobre mamoplastia de 
aumento em mulheres trans e comenta so-

bre as principais questões encontradas em 
seu cotidiano com essas pacientes.

Também abordamos a polêmica e cada 
vez mais demandada Lipo HD, criada pelo 
cirurgião plástico colombiano Dr. Alfredo 
Hoyos, palestrante da última JP. Além disso, 
o presidente da SBCP Nacional, Dr. Níveo 
Steffen, escreve um artigo sobre o banco 
de pele, importante iniciativa no segmento 
da cirurgia plástica reconstrutiva. 

Leia também sobre a Jornada Paulista 
Reconstrutiva, novamente realizada em 
paralelo ao Fórum Brasileiro de Ensino em 
Cirurgia Plástica. Criada em 2018, a inicia-
tiva de fazer os dois eventos paralelamente 
teve grande adesão de público e foi consi-
derada uma ação importante desta gestão 
para o incremento da formação científica 
na especialidade.

Boa Leitura!

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

C

DIVULGAÇÃO
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ando continuidade 
ao modelo criado ano 
passado, a Regional 
São Paulo e a SBCP 
Nacional realizam a 

segunda edição do Fórum Bra-
sileiro de Ensino em Cirurgia 
Plástica, paralelamente à Jorna-
da Paulista Reconstrutiva - JPr. 
Com este modelo de evento, 
reforçamos o nosso compro-
misso de promover a formação 
científica do cirurgião plástico 
na área reconstrutiva, que além 
de ser uma alternativa de atua-
ção no mercado, representa um 
segmento com ampla produção 
científica e subespecialidades a 
serem cada vez mais exploradas. 

No fórum, com a presença 
de renomados regentes dos 
serviços de cirurgia plástica, 
daremos continuidade aos te-
mas discutidos ano passado, 
acerca dos modelos, das difi-
culdades e das novas necessi-

dades para a melhor formação 
dos jovens cirurgiões. 

Neste ano, por conta da 
agenda de eventos concorrida 
e muito rica à especialidade, 
optamos por realizar apenas 
três encontros. No primeiro 
semestre, demos início à agen-
da com a Jornada Paulista de 
Cosmiatria, em maio, seguida 
pela Jornada Paulista de Cirur-
gia Plástica, em junho, ambas 
com grande adesão de público 
e com a repercussão de temas 
atuais, em formato inovador, 
para estimular o aprimora-
mento técnico e científico dos 
participantes.

Agora, no segundo se-
mestre, realizaremos o último 
evento desta gestão. Para a 
JPr, contaremos com a presen-
ça da Profa. Dra. Lydia Masako 
Ferreira, patrona da SBCP-SP. A 
jornada trata dos desafios mais 
constantes do cirurgião plástico 

atuante no segmento recons-
trutivo, como reconstrução de 
mamas, carcinomas na pele da 
face e demais tumores, fissuras, 
microcirurgia e a melhor abor-
dagem a feridas complexas. 

Aproveitamos este espa-
ço também para parabenizar a 
SBCP Nacional pela importante 
iniciativa de produzir um livro 
sobre os 70 anos da nossa So-
ciedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica. Nestas sete décadas, 
muitos avanços foram possíveis 
graças ao empenho incansável 
daqueles que se uniram para li-
derar a defesa da especialidade 
e a qualificação técnica e cientí-
fica do cirurgião plástico. 

A Regional São Paulo par-
ticipa desta publicação, com 
texto sobre as ações e os ob-
jetivos perseguidos por esta 
gestão. Ressaltamos o nosso 
compromisso com a especiali-
dade, por meio das iniciativas 

de aperfeiçoamento dos even-
tos científicos, e agradecemos 
a expressiva colaboração de to-
dos os colegas que sempre esti-
veram, direta ou indiretamente, 
empenhados em tornar realida-
de aquilo que nos propomos a 
realizar. Em especial, agradeço 
aos membros das comissões, 
que dedicaram muito de seu 
tempo na discussão e na busca 
por soluções aos desafios da 
cirurgia plástica.

Obrigado a todos!

Diretoria da SBCP-SP
ELVIO BUENO GARCIA
  PRESIDENTE
FELIPE LEHMANN 
COUTINHO
  SECRETÁRIO
EUGENIO GONZALEZ 
CAÇÃO
  TESOUREIRO

CIRURGIA RECONSTRUTIVA 
E ENSINO NA ESPECIALIDADE

D

DIVULGAÇÃO

Eugenio Gonzalez Cação, Elvio Bueno
Garcia e Felipe Lehmann Coutinho
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m meados de 2017, 
o Prof. Hélio Macha-
do, responsável pela 
neurocirurgia pedi-
átrica da FMRP-USP 

(Faculdade de Medicina de Ri-
beirão Preto da Universidade de 
São Paulo), procurou a Divisão 
de Cirurgia para discutir um 
caso raro, que havia sido comu-
nicado ao hospital, proveniente 
do Ceará. Tratava-se de gêmeas 
siamesas unidas pelas cabeças, 
craniópagas (Figura 1).

Na ocasião, foi informa-
da a necessidade de trabalho 
conjunto das equipes neste 
caso, com o suporte de um 

experiente neurocirurgião nor-
te-americano, Dr. James Goo-
drich, do Montefiore Children’s 
Hospital de Nova Iorque (EUA), 
que estaria disposto a visitá-las 
no Brasil para avaliar as possi-
bilidades cirúrgicas, bem como 
se esta poderia ser conduzida 
em nosso país. Após a decisão 
ter sido afirmativa, criou-se um 
Projeto Institucional (Figura 2) 
e começaram os estudos desta 
anomalia congênita rara - 1 
caso em cerca de 2,5 milhões 
de nascimentos.

O grupo do Dr. Goodrich 
havia tratado há pouco tempo 
de caso semelhante em Nova 

GÊMEAS CRANIÓPAGAS: COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO
PROJETO DE CIRURGIA PLÁSTICA EM RIBEIRÃO PRETO

Gêmeas craniópagas com 1 ano de idade

Modelos 3D foram essenciais para o planejamento
cirúrgico das equipes de Neurocirurgia e Cirurgia Plástica

Equipe da cirurgia plástica que participou do
procedimento da separação total das gêmeas craniópagas

no HCFMRP-USP, em 27/10/18 

E

Iorque (EUA) e nos orientou a 
fazermos contato com o cirur-
gião plástico que participara 
do procedimento, o Dr. Oren 
Tepper. Assim, em novembro 
de 2017 entramos em contato 
com Dr. Oren, que gentilmente 
se prontificou de imediato a 
colaborar conosco na condução 
do caso, aqui no Brasil. 

Estudos em formato virtual 
e em diferentes modelos 3D 
foram essenciais para o desen-
volvimento do projeto integra-
do entre as equipes (Figura 3). 
O grande desafio para a equipe 
da Cirurgia Plástica fora em 
todo o período do tratamento 
o de se conseguir cobertura 
adequada aos cérebros após 
a separação total dos corpos, 
por meio das cranioplastias e 
dos retalhos de couro cabeludo 
previamente expandido. 

Após muitas discussões e 
planejamento, conduzimos cinco 
cirurgias conjuntas entre as equi-
pes da neurocirurgia e cirurgia 
plástica para a separação exitosa 

das irmãs, em 27 de outubro de 
2018, com procedimento que 
durou cerca de 20 horas. A equi-
pe da cirurgia plástica contou 
com um grande time dedicado e 
comprometido com o resultado 
alcançado (Figura 4).

Dada a complexidade do 
caso, a evolução do pós-opera-
tório precoce foi bastante deli-
cada com surgimento de fístu-
las liquóricas nas duas crianças, 
que foram submetidas ao trata-
mento bem-sucedido de pun-
ções lombares para drenagem 
e alívio da pressão liquórica no 
local operado. Os pais puderam 
segurá-las separadamente no 
colo no terceiro dia de pós-ope-
ratório (Figura 5).

Em 29 de março de 2019, 
a família retornou ao Ceará e 
estão em acompanhamento 
à distância conosco, apresen-
tando boa evolução. Em 21 de 
agosto de 19, eles retornaram 
a Ribeirão Preto, em São Pau-
lo, para nova avaliação das 
equipes multiprofissionais no 
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FOTOS: DIVULGAÇÃO

Hospital das Clínicas (HCFMR-
P-USP), quando se evidenciou 
ótima evolução neuropsicomo-
tora nas duas crianças.

Estão recuperando o atraso 
de desenvolvimento durante 
os dois anos em que estiveram 
unidas e somente na posição 
horizontal. Aprenderam rapi-
damente a firmar o pescoço na 
posição vertical para sustenta-
ção da cabeça, sentar e agora 
dar os primeiros passos com 
apoio (Figura 6).

Este foi um enorme desafio 
a todos os envolvidos, porém 
extremamente compensador 
e gratificante. O aprendizado 
não foi somente individual 
para os membros das equipes 
multiprofissionais, mas princi-
palmente coletivo, devido ao 
legado de que é sim possível 
realizarmos grandes feitos de 
assistência e desenvolvimento 
tecnológico nas universidades 
públicas, junto ao Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). 

O custo total do projeto foi 

de cerca de R$ 800 mil, signi-
ficativamente menor do que o 
calculado de US$ 2 milhões, se 
houvesse sido realizado nos Es-
tados Unidos. Também foi mui-
to estimulante acompanhar-
mos toda a torcida e apoio da 
população brasileira, que en-
viava mensagens a cada nova 
notícia veiculada na imprensa 
local e nacional. 

A Cirurgia Plástica mos-
trou seu relevante papel, 
permitindo a manutenção da 
vida com melhor qualidade e, 
certamente, todo o sucesso al-
cançado neste grande projeto 
inspirou em cada um que o 
acompanhou atentamente um 
pouco de bem-estar, autoesti-
ma e orgulho de nosso país.

DR. JAYME AUGUSTO 
FARINA JR.
Professor da Divisão 
de Cirurgia Plástica da 
Faculdade de Medicina da 
USP, em Ribeirão Preto
Membro titular da SBCP

Retorno no dia 21/08/19, demonstrando capacidade
de darem os primeiros passos com o apoio do Prof. Dr. Hélio
Machado, Chefe da Neurocirurgia Pediátrica da FMRP-USP

GÊMEAS CRANIÓPAGAS: COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO
PROJETO DE CIRURGIA PLÁSTICA EM RIBEIRÃO PRETO

Celebração dos pais após
três dias da separação total
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diálogo da classe 
médica com a so-
ciedade é algo com-
plexo e desafiador. 
Existem inúmeras 

variáveis e constantes avanços 
científicos, que influenciam 
e podem modificar significa-
tivamente a perspectiva e as 
expectativas diante de deter-
minadas situações de atendi-
mento. Particularmente no que 
diz respeito à especialidade 
do cirurgião plástico, o desejo 
do paciente é frequentemente 
marcado por expressiva subjeti-
vidade e eventuais dificuldades 
no entendimento do que real-
mente é viável. 

Ao mesmo tempo, as ferra-
mentas de comunicação se tor-
naram muito mais acessíveis, 
tanto aos médicos quanto ao 
público leigo, possibilitando um 
diálogo direto e mais ágil entre 
as partes. Nesta realidade que 
se constrói, ainda muito nova 
e repleta de questionamentos, 
as diferentes escolhas de médi-
cos acerca de suas estratégias 
de comunicação com pacientes 
em potencial têm gerado des-
dobramentos preocupantes. 
Nos Estados Unidos, um dos 
líderes mundiais em cirurgia 
plástica, existe um entendi-
mento de maior permissividade 
à publicidade médica, que está 

sustentando ou o que pode es-
tar influenciando ainda mais o 
avanço da judicialização contra 
a especialidade.

No Brasil, que também fi-
gura entre os países com maior 
demanda de cirurgias plásticas, 
o mesmo problema está cada 
vez mais presente na pauta da 
categoria. Embora exista uma 
visão mais restritiva sobre a 
publicidade médica, o conflito 
entre obrigação de meio e obri-
gação de resultado se faz pre-
sente no centro das discussões 
sobre o uso de mídias digitais 
e redes sociais para a divulga-
ção de clínicas e especialistas. 
No primeiro entendimento, o 
cirurgião se compromete às 
melhores práticas de atendi-
mento, enquanto na obrigação 
de resultado cabe ao desfecho 
da cirurgia plástica balizar a 
qualificação do atendimento.

Na última Jornada Paulista 
de Cirurgia Plástica, realizada 
pela Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica – Regional 
São Paulo (SBCP-SP), um painel 
sobre mercado de trabalho deu 
destaque à questão da mídia 
ética, com presença de lideran-
ças regionais e nacionais da 
SBCP, bem como de jovens ci-
rurgiões plásticos, que buscam 
alternativas para ingressar e 
ganhar força no mercado de clí-

nicas particulares.Os riscos das 
divulgações inadequadas foram 
amplamente debatidos, incluin-
do o uso de redes sociais. Que 
imagens e promessas podem 
ser feitas, por exemplo, na conta 
de Instagram e Facebook de um 
cirurgião ou clínica particular?

O “antes e depois”, com a 
apresentação do resultado de 
cirurgias plásticas, deu margem 
a muitas perspectivas. Embora 
seja permitido em contexto cien-
tífico, como congressos médicos, 
mediante autorização do pacien-
te, e seja também uma prática 
recorrente nos Estados Unidos, 
a publicação destas imagens 
ao público leigo pode reforçar 
expectativas pela obrigação de 
resultado, enquanto existe uma 
reivindicação da especialidade 
para que a sua atividade seja 
compreendida com as demais, 
em que a obrigação é de meio.

“Do ponto de vista da 
maioria dos juristas, infelizmen-
te ainda prevalece o conceito 
de obrigação de resultado para 
a cirurgia plástica, especial-
mente para fins estéticos, e não 
de meio, como acontece nas 
outras especialidades. Desta 
forma, o cirurgião plástico fica 
desprotegido no caso de uma 
eventual ação judicial, quando 
utilizar fotos para propaganda 
ou durante a consulta”, alerta 

Publicidade médica: diálogo 
com a sociedade deve estar 
atento ao código de ética

O
“Do ponto de 

vista da maioria 
dos juristas, 
infelizmente 

ainda prevalece 
o conceito de 
obrigação de 

resultado para a 
cirurgia plástica, 
especialmente 

para fins estéticos”

DR. ELVIO BUENO GARCIA, PRESIDENTE 
DA REGIONAL SÃO PAULO

“Quando o médico 
veicula fotografias 

de antes e 
depois, enseja o 

entendimento de 
resultado àqueles 
que o procuram”

DR. RODRIGO ALOE, CIRURGIÃO PLÁSTICO, 
ADVOGADO E CONSELHEIRO 
CORREGEDOR DO CREMESP
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o presidente da Regional São 
Paulo, Dr. Elvio Bueno Garcia.

O mesmo alerta é feito pelo 
cirurgião plástico e advogado 
Dr. Rodrigo Aloe, conselheiro 
corregedor do Cremesp (Conse-
lho Regional de Medicina do Es-
tado de São Paulo), em entrevis-
ta à Plástica Paulista: “Quando 
o médico veicula fotografias de 
antes e depois, enseja o entendi-
mento de resultado àqueles que 
o procuram. É sabido, contudo, 
que a natureza da atividade mé-
dica impõe variáveis pessoais e 
biológicas. Do ponto de vista 
jurídico, o médico que usa deste 

tipo de expediente fica mais ex-
posto para que eventualmente 
algum paciente insatisfeito com 
a evolução de seu caso consi-
dere que tenha sido enganado 
com falsas expectativas de re-
sultados experimentados por 
outras pacientes.”

O Dr. Aloe destaca também 
que o Código de Ética médica 
não permite a divulgação de 
antes e depois. De acordo com 
a Resolução do CFM (Conselho 
Federal de Medicina) número 
1974, de 2011, no Artigo 3, em 
que consta aquilo que é vedado 
a médicos, o item G descreve 

“Expor a figura de seu paciente 
como forma de divulgar técnica, 
método ou resultado de trata-
mento, ainda que com autori-
zação expressa do mesmo” e o 
item K diz ser vedado “garantir, 
prometer ou insinuar bons re-
sultados do tratamento.”

RIGOR CONTRA ABUSOS

No início de agosto, um en-
contro do CRM do Paraná com 
representantes de sociedades 
de Cirurgia Plástica, de Der-
matologia e de Endocrinologia 
mostrou que a preocupação 

O Código de Ética 
médica não permite a 
divulgação de antes e 

depois

DR. RODRIGO ALOE, CIRURGIÃO PLÁSTICO, 
ADVOGADO E CONSELHEIRO CORREGEDOR 

DO CREMESP
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com a publicidade inadequa-
da está no radar da entidade. 
Foi ressaltada a ação de falsos 
especialistas, que acabam por 
prejudicar a imagem do pro-
fissional devidamente qualifi-
cado. Justamente por isso, o 
Código de Ética prevê que toda 
divulgação de médicos, acerca 
de atividades de uma especia-
lidade específica, seja realizada 
com a apresentação de seu Re-
gistro de Especialidade e Área 
de Atuação (RQE). 

“Todo médico tem o dever 
de registrar a sua especialida-
de no Conselho e neste mo-

mento ele está autorizado a 
divulgar que regularmente é 
um especialista. Esse pré-re-
quisito é importante a colegas 
que utilizam meios de divul-
gação para conversar com a 
sociedade e eventuais pacien-
tes”, destaca o Dr. Aloe.

Na Regional São Paulo, em 
toda oportunidade de comuni-
cação com os diversos públicos 
é feito o reforço dessa questão. 
“Sempre informamos a popu-
lação sobre a importância da 
qualificação profissional, do tí-
tulo de especialista pela SBCP e 
do exercício legal da medicina, 

em relação a procedimentos de 
atuação restritos ao médico”, 
afirma o Dr. Elvio.

O Dr. Aloe destaca que 
todo conselho de medicina, 
incluindo o Cremesp, tem a 
sua comissão de divulgação de 
assuntos médicos, que congre-
ga as instruções de denúncias, 
bem como fazem buscas ativas 
– muitas vezes nas redes so-
ciais e nas divulgações em im-
prensa leiga – para identificar 
inconformidades com o que diz 
a norma. “Não só denuncias 
que podem partir da sociedade, 
de pacientes e da própria classe 

“Todo médico tem 
o dever de registrar 
a sua especialidade 
no Conselho e neste 
momento ele está 

autorizado a divulgar 
que regularmente é 

um especialista

DR. RODRIGO ALOE, CIRURGIÃO PLÁSTICO, 
ADVOGADO E CONSELHEIRO 
CORREGEDOR DO CREMESP



14

REVISTA PLÁSTICA PAULISTAMATÉRIA DE CAPA

O Secretário Geral da Socie-
dade Brasileira de Cirurgia 
Plástica (SBCP), Dr. Denis Ca-
lazans, concedeu uma entre-
vista para a Plástica Paulista, 
em que detalha a sua pers-
pectiva e experiência acerca 
do tema. Leia abaixo.

Considerando que as 
redes sociais se torna-
ram fortes canais de co-
municação direta entre 
médicos e pacientes em 
potencial, o que se re-
comenda aos cirurgiões 
plásticos que desejem 
usar essas ferramentas?

A medicina mudou, o 
mundo mudou. A velocidade 
de informação e comuni-
cação acelerou a vida. A 
modernidade tem seus prós 
e contras. Talvez seja difícil 
para os mais jovens compre-
enderem esta explicação de 
um “cinquentão”... Verdade 
é que as relações humanas 
se erodiram neste mundo 
digitalizado. Na medicina, 
observamos que os médicos 
(e outros profissionais da 
área da saúde) encontraram 
nas mídias sociais um meio 
de imposição profissional. 
Todo marketing ético, com 
oferta verídica e legítima 
é bem-vindo. Todavia, está 
evidente que o abuso e a 
corrupção de princípios éticos 
e de respeito (pelos pacientes 
e os pares profissionais), é 
de altíssima periculosidade. 
Explico: o Judiciário brasileiro 
firmou posição em julgados 
recentes que a informação 
ostensiva por meio de ima-
gens (vídeos, lives, fotos) em 
mídias sociais configura um 
compromisso de resultado, 
devendo então o anunciante 
responder objetivamente (in-
dependentemente de culpa 
– negligência, imprudência 
ou imperícia) pelo resultado 

médica com relação a um com-
portamento e divulgação, bem 
como as próprias buscas dessa 
comissão dentro dos Conselhos 
acabam por abrir expedientes 
para apurar e eventualmente 
até impor sanções aos pro-
fissionais que se desviam das 
práticas esperadas, do ponto 
de vista ético”, esclarece. 

AMBIENTE CIENTÍFICO E
CARÁTER EDUCATIVO

A exposição de técnicas e re-
sultados é mais permissiva em 
contextos científicos, ou seja, 
em eventos médicos e perió-
dicos científicos. Nesses casos, 
considerando que o público 
destinado é de especialistas e, 
portanto, existe o caráter de 
compartilhamento de desco-
bertas e experiências para o 
avanço das especialidades, per-
mite-se o detalhamento de téc-
nicas, com a demonstração de 
suas aplicações e apresentação 
de resultados. Espera-se, obvia-
mente, rigor na construção de 
evidências científicas e clareza 
na apresentação de dados e 
procedimentos, sendo também 
necessária a autorização do 
paciente para uso de seu caso.

Vale ressaltar que a expo-
sição do médico, de qualquer 
especialidade, é permitida e 

“Sempre informamos 
a população sobre 

a importância 
da qualificação 
profissional, do 

título de especialista 
pela SBCP e do 

exercício legal da 
medicina, em relação 
a procedimentos de 
atuação restritos ao 

médico”

DR. ELVIO BUENO GARCIA, PRESIDENTE DA 
REGIONAL SÃO PAULO

bem-vista quando este desem-
penha um papel educativo à 
sociedade, também com base 
em dados científicos, para a 
transmissão de conhecimento 
acerca de terapias, procedi-
mentos cirúrgicos e eventuais 
riscos envolvidos. Hoje, pela 
facilidade no uso de diversas 
ferramentas de comunicação, 
o compartilhamento de infor-
mações equivocadas por não-
médicos é amplo, encontrando 
respaldo no desejo das pessoas 
em se informar acerca de alter-
nativas terapêuticas. 

CANAL PARA
ESCLARECIMENTOS

Tendo em vista a complexidade 
do tema e eventuais sutilezas 
que, mesmo na leitura atenta do 
Código de Ética possam acabar 
não esclarecidas, tanto o Cre-
mesp quanto a Regional São 
Paulo disponibilizam serviços 
de consulta aos associados para 
esclarecimentos. No Cremesp, 
emite-se um parecer sobre 
eventuais dúvidas em casos de 
divulgação para sites, mídias so-
ciais e entrevistas para imprensa 
leiga. Na Regional São Paulo, 
existe um canal de suporte jurí-
dico, focado em temas ligados à 
judicialização da medicina, que 
também trata de temas referen-
tes à publicidade médica.

não atendido na expectativa do 
paciente. Em apertada síntese, 
o médico promotor destes mo-
dos ostensivos de publicidade 
se atira na bandeja do código 
de defesa do consumidor.

Por outro lado, nós médi-
cos nos encontramos em cam-
po belicoso com paramédicos, 
posto que ao arrepio da le-
galidade, estes rasgaram seus 
códigos de deontologia e em 
irresponsabilidade institucio-
nal jamais vista, outorgaram 
por si só regramentos de ati-
vidade profissional no campo 
da medicina, e ainda publici-
zar seus feitos. Os médicos, 
por essência e formação, pen-
sam a medicina distante de 
mercantilização, como fazem 
estes (verdadeiros) aventurei-
ros da estética.

O Conselho Federal de 
Medicina (CFM) regulamenta 
a publicidade médica por meio 
da CODAME (Comissão de 
Divulgação de Assuntos Médi-
cos), Resoluções (1974/2011 e 
2126/2015), e do recém revi-
sado Código de Ética Médica. 
Porém, é preciso que nosso 
órgão supremo de fiscalização 
e regulamentação médica seja 
disruptivo e progressista, e que 
pacifique esta afronta e acha-
que que a medicina brasileira 
vem sofrendo. A SBCP, por duas 
vezes, recorreu oficialmente ao 
CFM para que as normativas 
de publicidade médica fossem 
revistas. Porém, nossos esforços 
foram infrutíferos. Ademais, 
não é de hoje que a SBCP tem 
sido protagonista de ações em 
defesa da especialidade e da 
medicina. É um movimento 
estratégico contínuo e perma-
nente. E assim deve seguir, pois 
nós médicos temos uma forte 
hipoteca social cujo bem maior 
é a vida humana.

O “antes e depois” que 
alguns cirurgiões plásticos 

Hoje, pela facilidade 
no uso de diversas 

ferramentas de 
comunicação, o 

compartilhamento 
de informações 
equivocadas por 
não-médicos é 

amplo, encontrando 
respaldo no desejo 
das pessoas em se 
informar acerca 
de alternativas 

terapêuticas
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dadas ou autorizadas, 
no que diz respeito à 
divulgação da prática 
cirúrgica?
É inegável que estamos num 
cenário de desmando neste 
campo da publicidade médica. 
O CFM editou regras e seus 
confederados (CRMs) não 
conseguem cumprir a fisca-
lização com a eficácia dese-
jável e necessária. Por outro 
lado, é preciso reconhecer que 
a SBCP, a despeito de todos 
os esforços e empenho do 
DEPRO, não tem conseguido 
sensibilizar alguns membros 
do risco da publicidade aé-
tica, e para estes urge uma 
postura incisiva no cumpri-
mento de nossa carta ética e 
urbanidade. Não obstante, na 
atual gestão foram adotadas 
medidas legais que mostrarão 
resultado efetivo em curto 
tempo, e novas ações já estão 
desenhadas para verdadeira-
mente aplicar nossas sanções 
penais estatutárias, pelo res-
gate da urbanidade e decoro.
  
Existe algo mais que 
queira acrescentar sobre 
o tema?
Ao cabo, quem se enve-
redar pelo entendimento 
do marketing no mundo, 
encontrará um nome: Philip 
Kotler, reconhecido como o 
“papa” do assunto no mun-
do. O maketing é geracional, 
e estamos caminhando para 
entrar numa nova geração. 
O marketing 3.0, que volta 
aos valores humanos. Na 
área da saúde, voltaremos 
ao valor do médico por sua 
capacidade de se sensibilizar 
verdadeiramente com os 
valores humanos. A legítima 
e verdadeira relação médico 
paciente voltará ocupar 
espaço de “likes”, “segui-
dores” e outras mazelas 
digitais vazias.

Dr. Denis Calazans, 
Secretário Geral da SBCP

divulgam não é recomen-
dado pela SBCP. Por que 
existe esse entendimento 
de que seja algo que não 
se deva fazer? Quais são 
os riscos e implicações?
O país mais beligerante na res-
ponsabilidade civil e criminal dos 
médicos são os Estados Unidos, 
entre outras causas justamente 
pela livre publicidade médica e 
uma legislação que se vale deste 
vazio regulatório, e exigir dos 
médicos uma infabilidade quase 
divina e a obrigação de resulta-
dos. Em tempo, somente 9% dos 
médicos americanos (indepen-
dentemente da especialidade) 
enveredam-se na publicidade 
médica (ainda que ética). Será 
que a deliberação dos moldes de 
“antes e depois” não seria criar 
um novo problema para corrigir 
outro? Vale a reflexão.

Penso que o Poder Legis-
lativo e o Ministério Público, 
órgãos investidos de poderes 
para garantir segurança, direi-
tos e interesses da população 
deveriam fazer valer o princípio 
de igualdade (tão invocado pela 

Constituição Federal), e legislar 
em favor da segurança dos pa-
cientes e a urbanidade e respei-
to entre as profissões da saúde. 

Além do “antes e de-
pois”, quais outras práti-
cas são proibidas ou des-
pertam polêmica entre a 
especialidade?

Vivemos em um mundo 
capitalista, embora a mercan-
tilização da medicina seja das 
atitudes mais odiosas entre os 
éticos, a remuneração e a busca 
do sucesso profissional fazem 
do médico um profissional que 
transita num viés muito tênue 
de moral. Vivemos desta arte, e 
dela merecemos remuneração 
justa. Ocorre que o mercado de 
trabalho na medicina se tornou 
competitivo demais, e assim 
alguns utilizam as mais sórdidas 
manobras de imposição profis-
sional, ignorando a ética, o res-
peito, urbanidade e até os riscos. 
Proliferam rapidamente em Con-
selhos Regionais de Medicina 
processos contra médicos que 
insistem em fomentar grupos de 

whatsapp, ou outros, suposta-
mente liderados por terceiros, a 
fim de promoverem ofertas vis 
de tratamentos médicos, reitera-
das mensagens de elogios. 

Este modus operandi foi 
desmascarado e já existem 
processos ético profissionais 
conclusos e em grau de recur-
so, inclusive com a cassação 
destes médicos.

Além das redes sociais, 
quais outras ferramen-
tas de comunicação são 
ou podem ser utilizadas 
para divulgar o trabalho 
dos cirurgiões plásticos a 
possíveis pacientes?
Todo e qualquer meio de pu-
blicidade médica, desde que 
lícita e ética, é desejável. Afinal 
os médicos devem cumprir seu 
papel social de informação a 
população.

Existe algo que esteja 
sendo feito por entidades 
de classe, como SBCP ou 
outras, para coibir práticas 
que não sejam recomen-

ENTREVISTA
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transexualidade é 
uma divergência 
entre a identidade 
psicológica de um 
indivíduo, sua mor-

fologia genital e seus carac-
teres sexuais secundários. No 
contexto da cirurgia plástica, 
uma categoria se evidencia 
nessa representatividade, a das 
mulheres trans. Elas ganham 
imenso destaque em razão da 
gama de procedimentos que 
procuram na especialidade.

Apenas para citar as cirur-
gias possíveis, encontram-se 
as de contorno corporal, fe-
minização facial, rinoplastia, 
transgenitalização, redução 
do pomo de Adão e diversos 
procedimentos cosmiátricos. À 
frente de todas, a mais solici-
tada, em função da simbologia 
feminina que representa, está 
a mamoplastia de aumento. 
Atualmente, ela é a cirurgia 
plástica mais realizada no 
mundo, mas segue subnotifi-
cada em pacientes transexuais. 

Sob o ponto de vista técni-

co, essa mamoplastia apresen-
ta algumas peculiaridades. Na 
maioria das vezes, as pacientes 
já realizam tratamento hor-
monal. Isso confere algumas 
mudanças no padrão de distri-
buição de gordura corporal e, 
eventualmente, crescimento do 
tecido glandular mamário. Essa 
definição dos limites da mama 
facilita a marcação da incisão 
da cirurgia, quando planejada 
via sulco infra mamário. 

Uma das dificuldades des-
se procedimento é o comple-
xo aréolo papilar (CAP). Ge-
ralmente, apresenta diâmetro 
pequeno e topografia latera-
lizada no tórax. Nesse caso, 
torna-se imperativo explicar à 
paciente que implantes loca-
dos medialmente (desejo co-
mum para mostrarem no de-
cote) podem deixar os CAPs 
lateralizados. No exemplo da 
figura 1, a paciente preferiu 
os implantes lateralizados, 
mas centralizados ao CAP 
para evitar esse problema. 

De forma geral, as pacien-

tes apresentam volume mamá-
rio menor comparado às mu-
lheres cisgênero que procuram 
a mesma cirurgia, e para atin-
girem os formatos desejados, 
buscam implantes de maiores 
dimensões. Para esse grupo, 
a via areolar não costuma ser 
uma boa alternativa, exceto em 
pacientes que tiveram boa res-
posta ao tratamento hormonal 
e apresentaram crescimento 
suficiente do CAP.

A via axilar se torna mui-
to versátil nessa modalidade, 
pois além de dispensar o di-
fícil planejamento da incisão 
do sulco infra mamário, a loja 
sob o músculo peitoral maior 
proporciona um contorno mais 
suave do implante para pacien-
tes com baixa composição de 
gordura corporal ou para as 
que não obtiveram resposta 
do crescimento mamário após 
a hormonioterapia. Entretanto, 
deve-se observar que conforme 
aumenta a dimensão do im-
plante, maior será a dificuldade 
de inserção. A figura 2 demons-

tra exemplo de paciente em 
tratamento hormonal por dois 
anos e intervenção via axilar.

Direcionando o foco para as 
políticas públicas, com o objeti-
vo de estabelecer critérios para 
o acompanhamento de pesso-
as transexuais e regulamentar 
as cirurgias no Sistema Único 
de Saúde (SUS), o Ministério da 
Saúde, em 2008, instituciona-
lizou o Processo Transexualiza-
dor no SUS, por meio da Por-
taria GM/MS 1.707. Em 2013, 
com o intuito de oferecer um 
cuidado integral à população 
transexual, a Portaria de 2008 
foi revogada e substituída pela 
Portaria GM/MS no 2.803, que 
redefiniu e ampliou os cuida-
dos incluídos, estabelecendo 
procedimentos, medicamentos, 
órteses, próteses e materiais a 
serem oferecidos pelo SUS, a 
exemplo do acompanhamento 
clínico, tratamento hormonal, 
cirurgia de transgenitalização 
e plástica mamária com coloca-
ção de prótese de silicone.

No entanto, em decorrên-

O DESAFIO DA MAMOPLASTIA EM MULHERES TRANS
A
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cia de obstáculos estruturais 
no acesso e de oferta insufi-
ciente no SUS, seja em quan-
tidade ou variedade de recur-
sos e procedimentos, conco-
mitantemente à exigência de 
condições e/ou critérios que 
não contemplam distintas 
necessidades, e considerando 
que as pacientes desejam di-
ferentes intervenções no de-
correr do processo de transi-
ção, muitos procedimentos de 
mudança corporal continuam 
a ser realizados fora dos ser-
viços de saúde e por pessoas 
não habilitadas.

Dentre os procedimentos 
que acontecem fora dos ser-
viços de saúde, destacam-se 
as injeções de silicone líquido 
industrial (SLI). São utilizadas 

por travestis e mulheres tran-
sexuais, principalmente quando 
há limitação de recursos finan-
ceiros, e resultam em diversas 
complicações, tais como in-
fecções, migração do produto, 
deformidades, siliconomas, ne-
croses teciduais, embolia pul-
monar e eventuais mortes.

Devido ao baixo custo, essa 
é a alternativa encontrada por 
essas mulheres para obterem 
a transformação desejada. A 
aplicação de SLI não pode ser 
analisada fora do contexto so-
cial em que ocorre, no qual o 
desejo e a necessidade da femi-
nilização do corpo como parte 
da construção da identidade 
de gênero, se sobrepõem aos 
riscos do uso do SLI, mesmo 
quando estes são conhecidos.

Além do entrave financei-
ro, o próprio Processo Tran-
sexualizador do SUS prevê 
a colocação de próteses nas 
mamas apenas como pro-
cedimento complementar à 
cirurgia de transgenitaliza-
ção. Ou seja, mulheres tran-
sexuais que desejam realizar 
modificações corporais, mas 
que não queiram a cirurgia 
de transgenitalização, não 
têm acesso a tal procedimen-
to no SUS. Assim, as normas 
do Processo Transexualizador 
obliteram o que pode ser uma 
das principais reivindicações 
dessas mulheres, referente 
às transformações corporais 
ofertadas pelo SUS.

Para a cirurgia plástica, 
de forma ampla, as políticas 

públicas, os estudos, as publi-
cações e o desenvolvimento 
de técnicas ainda carecem 
da atenção do especialista. 
A maioria de nós sequer teve 
alguma introdução ao tema 
na graduação ou em momen-
tos posteriores. Estudos inde-
xados exibem a prevalência 
populacional de 0,3% a 1,2% 
de indivíduos que se conside-
ram transexuais, o que repre-
sentaria no Brasil cerca de 1 
milhão de pessoas. À nossa 
frente, nos aguarda um mun-
do de possibilidades.

DR. ADRIANO BRASOLIN
Coordenador de Cirurgia 
Plástica do Núcleo Trans 
da Unifesp
Membro titular da SBCP

O DESAFIO DA MAMOPLASTIA EM MULHERES TRANS
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m dos principais des-
taques da Jornada 
Paulista de Cirurgia 
Plástica – JP 2019, 
o cirurgião plástico 

colombiano Dr. Alfredo Hoyos é 
considerado o criador e maior 
defensor da lipoaspiração em 
alta definição, a Lipo HD. Com a 
promessa de conferir contornos 
atléticos aos pacientes, deixando 
em maior evidência a musculatu-
ra abdominal, de forma idêntica 
aos aficionados por musculação, 
o procedimento está conquistan-
do cada vez mais o interesse de 

pacientes em potencial.
No Brasil, país com mais de 

oito mil quilômetros de praias 
e que figura entre os líderes no 
ranking mundial de cirurgias 
plásticas, a demanda pela apa-
rentemente milagrosa lipoaspi-
ração disparou nos consultórios 
médicos. Há especialistas que 
afirmam receber questionamen-
tos sobre a técnica por mais da 
metade de seus pacientes inte-
ressados em lipoaspiração. 

Contudo, existem pontos 
preocupantes sobre o procedi-
mento. Ele é seguro e eficaz o 

suficiente para ser ofertado a 
qualquer paciente? O que há 
de evidência científica dispo-
nível? Para debater essas e ou-
tras questões, a JP 2019 fez um 
debate no formato roda viva 
com o Dr. Hoyos, que apresen-
tou diversos casos, respondeu a 
questionamentos de colegas de 
especialidade e comentou acer-
ca das evidências disponíveis.

Como todo procedimento 
novo, com seguimento ainda 
reduzido dos pacientes, há per-
guntas sem respostas satisfa-
tórias, na opinião do cirurgião 

plástico Dr. Juan Carlos Monta-
no Pedroso, professor da UNI-
FESP e um dos moderadores da 
mesa redonda com o Dr. Hoyos, 
na JP. Em entrevista à esta edi-
ção da revista Plástica Paulista, 
ele listou algumas das principais 
preocupações acerca do tema:

Tendo em vista a baixa 
qualidade científica dos tra-
balhos publicados sobre Lipo 
HD, qual a verdadeira taxa de 
irregularidades, de seroma, de 
edema prolongado, de necro-
se, de reoperações e de outras 
complicações?

Lipo HD: polêmica, a técnica 
tem despertado cada vez mais 
o interesse da população

U

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Dr. Alfredo Hoyos apresenta a técnica
da Lipo HD na JP 2019, em São Paulo
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Qual seria perfil do 
paciente ideal para o 
procedimento? Quais 
as contraindicações 
absolutas e relativas? 

Como evoluem os 
resultados no longo 
prazo, principalmente nos 
pacientes que venham a 
ganhar peso?

Que cuidados especiais 
devem ser tomados 
quanto ao tipo de 
curativo, malha cirúrgica, 
cuidados pós-operatórios?

Existe a necessidade do 
uso de tecnologias ou 
cânulas específicas para o 
procedimento?

Qual o tipo e nível de 
treinamento necessário 
para execução da técnica 
com eficácia e segurança?

SAIBA MAIS: VEJA AS 
EVIDÊNCIAS SOBRE A LIPO HD

O cirurgião plástico e pro-
fessor da UNIFESP Dr. Juan 
Carlos Montano Pedroso 
fez um resumo para esta 
edição sobre as principais 
evidências científicas da 
Lipo HD. Veja abaixo:

A primeira publicação 
sobre Lipo HD foi feita por 
Mentz e colaboradores em 
19931, embora outros au-
tores, como Gasparotti2, já 
tivessem publicado sobre 
a lipoaspiração superficial 
em diversos segmentos 
corporais com o objetivo 
de promover maior retra-
ção de pele. 

O estudo de Mentz 
apresentava apenas oito 
pacientes do sexo masculi-
no, em que o autor procurou 
definir a musculatura da pa-
rede abdominal anterior e, 
segundo o autor, não houve 
nenhuma complicação. 

Depois Ersek, em 
19973,  publicou sua expe-
riência com 25 pacientes, 
em que um deles (4%) evo-
luiu com irregularidade. A 
primeira grande casuística 
sobre Lipo HD foi publica-
da por Hoyos e Millard em 
20074, na qual os autores 
descreveram seu refina-
mento da técnica e, com 
o auxilio de um ultrassom 
chamado VASER, reali-
zaram a Lipo HD em 306 
pacientes, com seguimento 
de seis meses. 

A maior complicação 
reportada foi o seroma, 
em 6% dos casos. Hoyos e 
colaboradores voltaram a 
publicar uma grande casu-
ística em 20185, desta vez 
com 736 pacientes subme-
tidas à lipoabdominoplas-

tia de alta definição, tam-
bém com auxílio do VASER, 
e seguimento de 12 meses. 

As maiores complica-
ções foram edema em 18% 
dos casos, equimoses pro-
longadas em 10% e seroma 
em 7%. Neste ano, Husain 
e colaboradores6  publica-
ram seus resultados de Lipo 
HD com uso de vibrolipo, 
realizada em 50 pacientes 
consecutivos com um tem-
po de seguimento de sete 
meses. Os autores relatam 
como complicações princi-
pais: irregularidades (12%), 
seroma (10%) e hiperpig-
mentação (2%). 

Finalmente, em 2019, 
Mentz, o primeiro a publi-
car sobre Lipo HD, escreveu 
novo artigo7, em que re-
lata os resultados de 512 
pacientes consecutivos do 
sexo masculino submetidos 
a Lipo HD, com seguimen-
to médio de três anos. Se-
gundo o autor, não houve 
casos de seroma, sendo 
que apenas três pacientes 
(0,5%) apresentaram irre-
gularidades com necessi-
dade de nova cirurgia. 

Portando, embora os 
artigos publicados sobre 
Lipo HD sugiram que se 
trata de um procedimen-
to cirúrgico relativamente 
seguro, os estudos são re-
trospectivos, sem masca-
ramento dos avaliadores, 
sem uma definição clara 
e uma metodologia apro-
priada para quantificar as 
complicações e com tempo 
de seguimento curto, o que 
gera incertezas do ponto 
de vista científico quanto 
a real segurança e eficácia 
do procedimento.
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Os eventuais resultados pouco 
naturais e artificiais são cau-
sados na sua maioria por uma 
inaptidão do cirurgião, uma 
condição inapropriada do pa-
ciente ou pela baixa reproduti-
bilidade da técnica?

O índice de satisfação dos 
pacientes com a Lipo HD no 
longo prazo é tão superior ao 
da lipoaspiração tradicional, a 
ponto de justificar um aumento 
eventual no risco cirúrgico?

O contexto em que esses 
questionamentos surgem na es-
pecialidade é semelhante aos ar-
gumentos utilizados por um mo-
vimento que ganha forças na In-
glaterra, para que haja mais rigor 
nas etapas de pesquisa até que 
um procedimento cirúrgico, em 

especial de cirurgia plástica, possa 
ser adotado em larga escala.

A base do argumento se 
assemelha ao modelo utiliza-
do pela indústria farmacêuti-
ca. Antes de um medicamento 
estar disponível em farmácias, 
uma longa trajetória preci-
sa ser percorrida. A partir da 
molécula, são conduzidos os 
estudos em laboratório na 
chamada fase pré-clínica. Em 
seguida, são realizadas três 
fases de pesquisa clínica, cada 
qual com uma população de 
voluntários maior que a an-
terior, para testar eficácia e 
segurança em diferentes si-
tuações e pacientes, sempre 
com o ambiente controlado da 
pesquisa clínica. Na prática, le-

va-se em média 10 anos para 
que uma molécula promissora 
se torne um medicamento re-
gistrado por agências regula-
doras mundo afora.

Nas especialidades cirúr-
gicas, em especial a cirurgia 
plástica, embora exista um 
exemplar rigor na condução 
de pesquisas e prudência na 
adoção de novos procedi-
mentos, há profissionais que 
aderem a riscos questioná-
veis. E pior, a ansiedade de 
pacientes leva profissionais 
de fora da especialidade, 
sem a devida qualificação, 
a realizarem procedimentos 
estéticos, sob riscos maiores 
de complicações. 

Nesse sentido, o movimen-

to de cientistas ingleses defen-
de que as inovações na área 
cirúrgica “também sigam dife-
rentes fases de estudos cien-
tíficos até que elas estejam 
prontas para serem utilizadas 
na população”, esclarece o 
Dr. Pedroso. Mais informações 
sobre estas fases podem ser 
obtidas no site www.ideal-
collaboration.net.

“Acredito que a cirurgia 
plástica deva abraçar esse 
movimento. Assim, podere-
mos ter inovações pautadas 
em evidências científicas de 
alto nível, reduzindo polêmi-
cas e aumentando a confiança 
quanto a eficácia e segurança 
dos nossos procedimentos”, 
defende o cirurgião plástico. 
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s origens da aloenxer-
tia remontam do fim 
do século XIX, quan-
do, em 1823, Chistian 
Bunger executou o 

primeiro enxerto usando toda a 
espessura da pele. Ele tirou pele 
da nádega de um paciente e a en-
xertou em um nariz reconstruído. 
O médico suíço Jacques Reverdin 
descobriu que o êxito dos enxertos 
era maior se apenas uma camada 
da pele fosse usada, e não toda 
a espessura dela. Reverdin foi o 
primeiro cirurgião a tentar fazer 
enxertos entre pessoas, em 1869. 
No ano seguinte, George David 
Pollockz documentou a enxertia 
da sua própria pele na ferida de 
um de seus pacientes queimados, 
sendo o primeiro registro dessa 
técnica com pele humana. Em 
1881, Girdner fez um relato mais 
preciso da primeira enxertia com 
pele humana de cadáveres para 
cobertura de uma grande área de 
pele queimada. Ambos relataram 
que, após a aderência inicial da 
pele, houve a perda de todo o te-
cido enxertado. 

Vários relatos se seguiram 
com praticamente todos os ar-
tigos descrevendo a perda de 
todo o tecido enxertado, até que, 
no início no século XX, Bettman 
propôs que o uso de aloenxertos, 
apesar de temporário, poderia 
ser útil para melhorar a sobrevida 
de grandes queimados, relatan-
do os benefícios dos mesmos em 
duas crianças queimadas. 

Com o passar dos anos, 

mais estudos foram mostrando 
as vantagens dos aloenxertos 
para o manejo dos grandes 
queimados e, assim, a técnica 
foi prosperando. Inicialmente, 
utilizou-se o enxerto com pele 
fresca de cadáver, mas logo se 
viu a necessidade de armaze-
namento para utilização em 
situações de grande demanda. 
Carrel e Wentscher escreveram 
acerca de técnicas de armaze-
namento no início do século 
XX, mas apenas com o advento 
da refrigeração na década de 
30 que essa ideia se fortaleceu. 

Em 1949, foi criado o 
primeiro banco de pele mo-
derno, o Banco de Tecidos da 
Marinha dos Estados Unidos, 
pelo Dr. G. W. Hyatt. A primeira 
excisão de tecidos pós-mor-
te sob condições assépticas 
para suprir o banco foi em 28 
de maio de 1951. Ao final do 
ano, o banco de pele já havia 
realizado 15 dessas excisões, e 
estava armazenando e trans-
portando pele refrigerada. Em 
1954, ocorreu a primeira apli-
cação em larga escala de um 
banco de tecidos após a explo-
são do U.S.S. Benington, com a 
utilização da pele armazenada 
pelo Banco de Tecidos da Ma-
rinha dos Estados Unidos. 

Na década de 50 foi criado o 
método de criopreservação, que 
se tornou rapidamente popular 
para o armazenamento de teci-
dos viáveis para transplante. O 
primeiro banco de pele não-mi-

litar americano foi estabelecido 
em 1971 por Bandoc e Burke e, 
após este, o número de bancos 
de pele se multiplicou. Hoje, na 
América do Norte, existem 76 
bancos de pele credenciados 
pela Associação Americana de 
Bancos de Tecidos (AATB), sen-
do 34 apenas para coleta e 42 
para coleta, armazenamento e 
distribuição. Tais bancos suprem 
a demanda nacional e auxiliam 
em catástrofes em outros conti-
nentes, tendo fornecido pele para 
o Brasil em janeiro de 2013, após 
um incêndio de grandes propor-
ções em uma boate localizada 
na cidade de Santa Maria, no Rio 
Grande do Sul. 

A necessidade constante e 
imprevisível de pele fez neces-
sária a expansão dos bancos de 
pele ao redor do mundo, o que 
foi visto principalmente em paí-
ses desenvolvidos. Na Europa, o 
primeiro banco de tecidos foi es-
tabelecido em 1960 na Inglater-
ra, o Banco de Tecidos Regional 
de Yorkshire. No continente se 
viu uma expansão ainda maior 
nas décadas de 70 e 80, com a 
criação em 1976 do Banco de 
Pele Nacional Holandês, que em 
1992 se tornou o Banco de Pele 
Europeu, o maior da Europa 
atualmente. Esses bancos obe-
decem a padrões da Associação 
Europeia de Bancos de Tecidos 
(EATB) e legislações nacionais 
específicas sobre a coleta, arma-
zenamento e distribuição dos 
tecidos biológicos. 

BANCOS DE TECIDO PELE NO BRASIL: 

A

Histórico, Conceitos Médico-Científicos e 
Contextualização na Realidade Brasileira

A perda da 
integridade de 

grandes áreas de 
pele pode resultar 
em incapacidade 

significativa 
do indivíduo, 

pelas retrações 
cicatriciais, ou até 

em morte

No Brasil, 
segundo dados 
da Sociedade 
Brasileira de 
Queimadura 

(SBQ), ocorrem
aproximadamente 

um milhão de 
queimaduras 

por ano.
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D e p o i s 
da década de 80, houve dis-
seminação global dos ban-
cos de pele, incluindo países 
como Índia, Taiwan, Singapura, 
Austrália e China. Em 2015, a 
África, o último continente sem 
bancos de pele, ganhou o seu 
primeiro, localizado na África 
do Sul. O maior banco de pele 
do mundo na atualidade está 
no Hospital Hudassah de Jeru-
salém, em Israel. 

No Brasil, o primeiro banco 
de pele criado foi em 1956 no 
Hospital das Clínicas da Uni-
versidade Federal de São Paulo. 
Não havia normatização para o 
uso da pele, nem recursos ne-
cessários para a expansão dos 
serviços, tendo em vista que 
a regulamentação dos trans-
plantes de órgãos e tecidos só 
foi realizada no Brasil no ano 
de 1997, quando a lei número 
9434 estabeleceu critérios para 
a retirada de órgãos e tecidos 
in vivo e post mortem. 

A doação de órgãos e 
tecidos era presumida para 
qualquer indivíduo, porém a lei 
1021 de 2001 estabeleceu a 
aplicação de termo de consen-
timento livre e esclarecido aos 
familiares para autorização da 
doação. Em 1997, a lei 2268 
estabeleceu que o Sistema Na-
cional de Transplante (SNT) ge-
rencie as captações de órgãos e 

tecidos no território 
nacional. A regulamentação dos 
Bancos de pele e tecidos é mais 
recente e foi definida por meio 
da portaria 2600, de 2009, 
atualizada pela Resolução de 
Diretoria Colegiada nº 55 (RDC 
55), em 2015. Ela estabelece 
normas sobre as indicações e 
obrigatoriedades relacionadas 
aos transplantes de pele e ao 
funcionamento dos Bancos de 
Tecidos, além de normas para 
instalações físicas, equipa-
mentos, triagem, retirada, pro-
cessamento, armazenamento, 
transporte e disponibilização 
dentro de padrões técnicos e de 
qualidade que a complexidade 
do procedimento requer.

No ano de 2000, foi inau-
gurado o novo banco de pele 
do Hospital das Clínicas de São 
Paulo, seguindo as normas do 
Sistema Nacional de Transplan-
tes. Em 2005, foi inaugurado 
o Banco de Pele e Tecidos da 
Santa Casa de Misericórdia de 
Porto Alegre, passando a se 
chamar Banco de Tecidos Dr. 
Roberto Corrêa Chem. 

No final de 2011, foi inau-
gurado o primeiro banco de 
tecidos do Norte-Nordeste, que 
funcionou dentro do Instituto 
Materno Infantil de Pernambu-
co (IMIP), hoje desativado. Em 
2013, foi inaugurado o banco de 

pele sediado 
no Hospital Uni-
versitário Evangélico de 
Curitiba. Em abril de 2017, 
o Banco Multitecidos do Insti-
tuto Nacional de Traumatologia 
de Ortopedia Jami Haddad, do 
Rio de Janeiro, iniciou também o 
processamento de pele.

CONCEITOS MÉDICOS 
E CIENTÍFICOS

A pele é o maior órgão do corpo 
humano e atua, principalmente, 
como uma barreira impermeá-
vel à ação do ambiente. A perda 
da integridade de grandes áreas 
de pele pode resultar em inca-
pacidade significativa do indiví-
duo, pelas retrações cicatriciais, 
ou até em morte. 

Deformidades cutâneas po-
dem ocorrer por muitas causas, 
incluindo doenças cutâneas, trau-
ma agudo, feridas crônicas, assim 
como intervenções cirúrgicas. No 
entanto, a causa mais comum, 
para a sua ocorrência, é o trauma 
térmico, no qual grandes áreas 
de pele podem ser danificadas, 
muitas vezes, sem a possibilidade 
de regeneração. Um dos fatores 
mais críticos, no manejo e reparo 
de lesões em pacientes com gran-
des perdas cutâneas, é a adequa-
da cobertura da área lesada de 

modo a di-
minuir e aliviar a dor, evitar maio-
res perdas volêmicas e infecções 
bacterianas oportunistas. 

O tratamento padrão-ouro, 
nestes casos, é o desbridamento 
precoce e enxertia imediata com 
pele autóloga. Contudo, esta 
abordagem fica bastante limi-
tada quando grandes extensões 
de pele são acometidas pela 
queimadura ou por traumas 
físicos, pela restrição de sítios 
doadores de pele do próprio 
paciente. Portanto, a utilização 
de aloenxerto é um tratamento 
providencial e pode representar 
a diferença entre a vida e a mor-
te desses pacientes. 

A pele alógena tem função 
de curativo biológico temporá-
rio, protegendo o leito da feri-
da contra infecções bacterianas 
oportunistas e evitando uma 
maior perda hidroeletrolítica e 
proteica, previne a dissecação 
da ferida, reduz a dor, diminui 
as perdas metabólicas, promo-
ve neovascularização, induz 
a epitelização, prepara o leito 
da ferida para enxertia defini-
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tiva e pode proporcionar uma 
matriz dérmica para enxertos 
epiteliais. Apesar das inúmeras 
vantagens da aloenxertia, a 
obtenção de pele alógena para 
transplante requer um rigoro-
so controle de qualidade nos 
processos de seleção dos doa-
dores, captação, conservação, 
armazenamento e disponibili-
zação do tecido para enxertia. 

Dentro de uma visão mé-
dica e social, o transplante de 
pele de um indivíduo para o ou-
tro (homólogos) propicia gran-
de melhora na assistência aos 
pacientes queimados, repre-
sentando em muitas situações 
o divisor entre a vida e a morte. 
O transplante de pele pode ser 
decisivo para a sobrevivência 
do paciente queimado grave. 

No Brasil, segundo dados 
da Sociedade Brasileira de 
Queimadura (SBQ), ocorrem 
aproximadamente um milhão 
de queimaduras por ano. No 
Rio Grande do Sul, anualmen-
te cerca de 1.400 crianças até 
14 anos sofrem algum tipo de 
queimadura com graves se-
quelas. Ainda segundo a SBQ, 
certamente estes indicadores 
são semelhantes ou muito pró-
ximos da realidade dos demais 
Estados do Brasil. 

A transferência de pele de 
um indivíduo para outro é um 
tipo de transplante realizado em 
pacientes que sofreram queima-
duras graves. Neste caso, a pele 
transplantada funciona como 
um curativo biológico. No inicio 
do tratamento do queimado são 
realizados desbridamento da 
área queimada (retirada da pele 
lesada) e a pele transplantada 
será utilizada em substituição 
aos tecidos carbonizados e mor-
tos. Esta nova pele proporciona 
um alívio da dor e a melhora cli-
nica do paciente. 

Aproximadamente em duas 
semanas esta pele será elimi-
nada pelo organismo, podendo, 
então, a equipe médica utilizar 
a pele do próprio paciente para 

cobertura das áreas queimadas. 
A pele é um órgão com fun-

ções especificas e vitais: 

PROTEÇÃO: protege o 
organismo do meio ambiente. 

IMUNOLÓGICA: primeira 
linha de defesa contra a 
invasão de microorganismo.

BARREIRA: contra a perda de 
fluídos, proteínas, eletrólitos 
e outras.

TERMOREGULAÇÃO: atua 
no controle da temperatura, 
preservando e perde calor. 

METABOLISMO: produção de 
vitamina D. 

NEUROSENSITIVA: suas 
terminações nervosas e 
receptoras possibilitam o 
SNC processar e interpretar 
informações do meio ambiente 
(dor, tato, calor e frio). 

INTERAÇÃO SOCIAL: quando 
intacta, auxilia no relacionamento 
social e interpessoal. 

Logo, a pele representa elemen-
to vital e sua substituição, quan-
do necessária, é imprescindível 
para a sobrevivência. A cons-
cientização da população para a 
doação de órgãos traz como re-
sultado a oportunidade de mui-
tos indivíduos terem uma nova 
chance, uma melhora na quali-
dade de vida e, principalmente, 
representa um dos gestos mais 
nobres de solidariedade. 

CONTEXTUALIZAÇÃO NA
REALIDADE BRASILEIRA 

O número de bancos de tecidos 
pele no Brasil é muito pequeno. 
Considerando o baixo valor dos 
aloenxertos comparados aos 
substitutivos da pele e matrizes 
dérmicas, seria muito importante 
que novos bancos de pele fossem 
abertos em toda a Federação, 

determinando uma melhora sig-
nificativa ao atendimento de pa-
cientes queimados, minimizando 
o sofrimento e o quadro de dor, e 
proporcionando em casos graves 
a manutenção da vida.

Atualmente, existem qua-
tro bancos de pele em ativi-
dade no Brasil: 

• Banco de Tecidos Humanos 
Dr. Roberto Corrêa Chem, da 
Santa Casa de Misericórdia de 
Porto Alegre. 

• Banco de Tecidos do Instituto 
Central do Hospital das 
Clínicas, de São Paulo. 

• Banco de Pele Humana 
do Hospital Universitário 
Evangélico, de Curitiba. 

• Banco Multitecidos 
do Instituto Nacional de 
Traumatologia de Ortopedia 
Jami Haddad, do Rio de Janeiro. 

O banco de tecidos situado na 
Irmandade Santa Casa de Mi-
sericórdia de Porto Alegre foi 
fundado em 2005 e já bene-
ficiou mais de duas centenas 
de pacientes com queimaduras 
graves, internados em Centros 
de Tratamento de Queimados 
de todo o País. Ele também foi 
fundamental no socorro às ví-
timas da Boate Kiss, em Santa 
Maria (RS), uma das maiores 
tragédias nacionais envolvendo 
vítimas de queimaduras. 

Por ser um serviço de refe-
rência em nível nacional, seu 
processo de implantação tem 
servido de experiência para 
nortear a criação de outros 
bancos de pele no país. O ban-
co de pele tem como funções 
principais realizar a captação, 
o processamento, o controle de 
qualidade, o armazenamento e 
a disponibilização de finas lâ-
minas de pele humana alógena 
com finalidade de transplante. 

Estes enxertos podem ser 
divididos em quatro tipos: 

Homoenxerto - define enxertos 
de tecidos transplantados do 
mesmo paciente. 

Isoenxerto - define enxertos 
de indivíduos com a mesma 
carga genética (p.e. gêmeos). 

Aloenxerto / 
heteroenxerto - define 
enxertos provenientes de um 
indivíduo da mesma espécie 
(p.e. doador cadavérico). 

Xenoenxerto - define a 
enxertia de tecidos de outras 
espécies (p.e. tilápia). 

O uso de aloenxertos causa 
grande impacto no manejo 
das vítimas de queimaduras, 
promove epitelização e neo-
vascularização, otimiza os 
resultados do futuro uso de 
um autoenxerto, diminui cus-
tos com trocas de curativos e, 
principalmente, diminui o tem-
po de internação e a taxa de 
mortalidade. Entretanto, a ob-
tenção de pele alógena requer 
um rigoroso controle de quali-
dade nos processos de seleção 
dos doadores, conservação, ar-
mazenamento e disponibiliza-
ção do tecido para transplante. 

Para que um número 
maior de vítimas de queima-
duras possam ser socorridas 
e tratadas de forma mais 
eficiente e humana, é funda-
mental que o Brasil invista em 
mais bancos de tecido pele 
em todo o território nacional. 
Com este intuito, editei com a 
co-autoria dos Drs. Élvio Bue-
no Garcia e Lydia Massaco 
Ferreira, o livro “Manual de 
Implantação de Bancos de 
Pele Humana no Brasil”. 

NÍVEO STEFFEN 
Presidente da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica
Biênio 2018/2019 
Autor do livro: Manual de 
Implantação de Bancos de 
Pele Humana no Brasil.
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o início dos anos 80, 
com o advento do 
tratamento cirúrgico 
a pessoas extrema-
mente obesas, surgiu 

um novo grupo de pacientes. 
Com grandes sobras de pele, 
eles necessitariam de várias ci-
rurgias plásticas para a retirada 
dessas dobras cutâneas, melho-
ra do contorno corporal e da 
qualidade de vida.

Com a lipoaspiração se 
tornando parte integrante do 
arsenal cirúrgico do cirurgião 
plástico, muitas técnicas cirúr-
gicas descritas para melhora 
do contorno corporal deixaram 
de ser utilizadas por resultarem 
em extensas cicatrizes.

No final da década de 80, 
este grupo de pacientes pós-ba-
riátricos fizeram com que mui-
tas técnicas fossem revisitadas e 
retornassem a ser amplamente 
utilizadas, pois, apesar das ex-
tensas cicatrizes, a melhora do 
contorno corporal e, por conse-
quência, melhora da qualidade 
de vida era conseguida.

No Brasil, entre fins da dé-
cada de 80 e início dos anos 
90, acredito que Arthur Garrido 
tenha sido o precursor da cirur-
gia bariátrica nacional. Nessa 
época, a morbimortalidade era 
alta e as indicações, muitíssimo 
restritas. A técnica era Mason, 
Scopinaro ou Fobi-Capella, 

MITOS E VERDADES DA 
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sempre convencional aberta. 
As incisões eram grandes e 
cursavam com intercorrências 
como seromas, deiscências ou 
infecções da parede.

As cirurgias plásticas para 
grandes emagrecimentos surgi-
ram nesta época, entre 1991 e 
1992, e apenas se ressecava as 
sobras de pele, ainda com cica-
trizes mal posicionadas.

Nesta época, Baroudi surge 
com alguns artigos científicos 
específicos sobre cirurgia de 
contorno corporal, com dese-
nhos da técnica e cicatrizes 
melhor posicionadas. Tratava 
áreas ainda pouco abordadas, 
como flancos e dorso.

Também nesta época, um 
autor chamado Ted Lockwood 
descreve o SFS (Sistema Fascial 
Superficial), fáscia resistente 
que, quando utilizado, promo-

via a suspensão tecidual com 
resultados mais estáveis e du-
radouros. Desde então, utiliza-
se o SFS em técnicas de contor-
no corporal. 

Em 1997, um trabalho pu-
blicado por Carwell retomou 
técnica semelhante à de So-
malo, descrita em 1940, em 
que ambos realizavam uma 
abdominoplastia em toda cir-
cunferência abdominal, e foi 
um marco determinante no 
sucesso posterior desta técnica. 

Aqui no Brasil, Resende, Mo-
dolin, Kaluf e Maciel evoluem 
em suas casuísticas e palestras 
sobre pacientes pós-bariátricos 
operados, coincidindo com arti-
gos publicados no exterior por 
Pascal, Modolin, Hurwitz e Al Aly. 
Isso demonstrava a vanguarda 
da cirurgia plástica nacional no 
tratamento dos pacientes com 

grande perda ponderal.
Em 2004, durante o 41º 

Congresso Brasileiro de Cirur-
gia Plástica, em Florianópolis, 
foi fundado o Capítulo de Ci-
rurgia Plástica Pós-Bariátrica 
justamente para tratar da for-
mação e atualização dos ci-
rurgiões plásticos interessados 
neste grupo de pacientes, cujas 
aspirações eram singulares e as 
intercorrências e complicações, 
mais frequentes.

Demais participantes da 
fundação do Capítulo, como 
Cintra, Donnabella, Medeiros 
e Regazzini, bem como outros 
importantes cirurgiões, como 
Garcia, Maranhão, Mendes, 
Roxo, Cavalcante, Cervantes, 
Gerk, Aniceto, entre outros, 
surgem como uma geração 
de cirurgiões especializados 
nessa deformidade pós-ema-

N
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grecimento. Grupo coeso de 
cirurgiões experientes, que 
discutem o assunto dentro 
da SBCP e no exterior, cons-
tantemente participando de 
eventos na América Latina, 
América do Norte e Europa.

TRATAMENTO EFETIVO

Sabe-se que estes indivíduos 
obesos, quando apresentam ín-
dice de massa corporal acima de 
35 kg/m2, têm a cirurgia bariá-
trica como método mais efetivo 
e duradouro de perda ponderal. 
Dos portadores de obesidade 
grau II ou III que emagrecem 
exclusivamente por meio de mé-
todos clínicos - reeducação ali-
mentar, dieta e atividade física 
- até 90% volta a ganhar peso 
e retorna ao peso inicial.

Hoje em dia, sabe-se que o 
emagrecimento maciço promo-
ve alterações histomorfológicas 
em componentes da pele, como 
diminuição da quantidade de 
fibras elásticas e transformação 
de parte das fibras colágenas 
grossas em fibras finas, fazen-
do com que o número relativo 
das fibras finas, com morfolo-
gia semelhante ao colágeno 
tipo 3, aumente. Estas altera-
ções se refletem em uma pele 
menos elástica e com menos 
capacidade de retração. 

Não vamos comentar sobre 

mitos populares, que afirmam 
que alimentos como carne de 
porco ou ovos podem interferir 
na cicatrização. Obviamente, 
isso é mito! Mas esses pacien-
tes apresentam alterações do 
compartimento gástrico, ou 
mesmo diminuição da porção 
intestinal responsável pela ab-
sorção dos alimentos. Por este 
motivo, devem receber suple-
mento vitamínico e de micro-
elementos. A queda proteica 
gera cabelos finos e quebra-
diços e unhas fracas, além de 
uma pele menos resistente à 
força tênsil.

Quem opera esses pacientes, 
nota que os vasos sanguíneos 
não acompanham a atrofia te-
cidual. Mesmo com panículo 
adiposo mais delgado, os respec-
tivos vasos continuam calibrosos.

Outra importante questão 
é a associação de cirurgias e 
o tempo operatório elevado. 
Ambos estão interligados e 
cientificamente comprovados. 
A associação de procedimen-
tos faz com que a área total 
operada seja maior, conse-
quentemente maior será a 
liberação de marcadores in-
flamatórios e mais intensa 
será a reação inflamatória 
no organismo, visto que es-
tes eventos são diretamente 
proporcionais à amplitude do 
trauma cirúrgico.

Também é conhecido o fato 
de que quanto maior o tempo 
operatório, maior será a perda 
líquida por evaporação e maior 
também será o sangramento. 
Mesmo com a infusão volumé-
trica intraoperatória, ocorre o 
desequilíbrio eletrolítico.

Estes pacientes estimula-
ram muito a discussão entre 
o uso de diferentes produtos. 
No caso das mastopexias de 
aumento, os cirurgiões que uti-
lizam implantes com cobertura 
de poliuretano justificam seu 
uso porque a imobilidade do 
implante facilita a montagem 
da mama e estabiliza o resul-
tado. Porém, aqueles que não 
os utilizam, seja porque estes 
tipos de implantes não fizeram 
parte da formação, seja por 
causa do produto de degra-
dação do poliuretano ou de 
sua cápsula, também mostram 
bons resultados. Esta dicotomia 
é interessante, pois gera discus-
são e evolução técnica.

Em decorrência das gran-
des incisões e cicatrizes resul-
tantes, os fios de sutura tam-
bém têm seu desenvolvimento, 
em grande parte, relacionado 
aos pacientes pós-bariátricos. 

Outro ponto interessante e 
que sempre estimula discussão 
é o uso ou não de quimiopro-
filaxia para tromboembolismo 
venoso. A literatura é vasta e 

favorece seu uso, porém a ex-
periência pessoal também tem 
seu valor e, por este motivo, al-
guns colegas não adotam o es-
quema medicamentoso como 
rotina. O uso de meias elás-
ticas compressivas, aparelho 
compressor intermitente para 
membros inferiores e a deam-
bulação precoce são sempre 
utilizados por todos os cirurgi-
ões plásticos.

O aprimoramento e desen-
volvimento de novas técnicas 
em cirurgias, como braquioplas-
tia e cruroplastia, ocorrem gra-
ças a este grupo de pacientes, 
visto que são cirurgias realiza-
das quase que exclusivamente 
nos pacientes pós-bariátricos.

Trata-se de uma classe 
de paciente bem recente, que 
ocupa espaço importante den-
tro dos nossos congressos e, 
no meu entendimento, um in-
teressante nicho de mercado 
dentro da nossa especialidade. 
São pacientes que apresentam 
características peculiares, mas 
passíveis de tratamento que 
melhora a sua qualidade de 
vida e proporciona satisfação 
ao cirurgião plástico.

WILSON CINTRA JUNIOR
Membro Titular SBCP
Vice-Presidente SBCP 2018/19 
Livre-Docente pela 
Faculdade de Medicina USP
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epetindo o modelo 
do ano passado, a 
Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plásti-
ca – Regional São 

Paulo (SBCP-SP) realiza nos 
dias 13 e 14 de setembro o 2o 

Fórum Brasileiro de Ensino em 
Cirurgia Plástica, com os prin-
cipais regentes dos serviços de 
formação na especialidade, em 
São Paulo. O evento acontece 
em paralelo a Jornada Paulista 
Reconstrutiva – JPr, no Hotel 
Transamérica – Av. das Nações 
Unidas 18.591.

As discussões do fórum 
devem retomar temas tratados 
na primeira edição, como os 
diferentes formatos e durações 
para as residências em cirur-
gia geral e cirurgia plástica, a 
necessidade de oferecer uma 
residência com atuação diver-
sificada nos subsegementos da 
cirurgia plástica, com valoriza-
ção da cirurgia reconstrutiva e 
da microcirurgia. 

Na ocasião, também se-
rão tratadas questões como 
a oferta de serviços que care-
cem de qualificação, os dife-
rentes caminhos que podem 
ser escolhidos pelo jovem 
cirurgião plástico, em início 
de carreira, e os riscos da in-
vasão da especialidade, espe-
cialmente por não-médicos.

O fórum também trata da 
capacitação constante do re-
gente de serviço de cirurgia 
plástica, dos novos modelos e 
tendências de ensino (educa-
ção 4.0), do fortalecimento da 
especialidade perante o CFM, 
entre outros tópicos. 

No segundo dia, acontece 

2o Fórum Brasileiro de Ensino 
em Cirurgia Plástica e Jornada 
Reconstrutiva acontecem em setembro

a programação científica da 
JPr. A mesa de abertura trata 
de reconstrução de mama, se-
guida por uma discussão sobre 
oncologia cutânea, tratamento 
de fissurados, feridas comple-
xas e microcirurgia, bem como 
a importância de estar capa-
citado para a realização de 

cirurgias reconstrutivas para 
uma carreira de sucesso. 

“Reduzimos a nossa grade 
de eventos neste ano justa-
mente porque a agenda vol-
tada à especialidade estava 
muito concorrida, mas não 
poderíamos deixar de realizar 
o fórum e a JPr. Ano passado, 

tivemos uma repercussão mui-
to boa com os eventos. Foram 
discussões qualificadas e ex-
tremamente relevantes para o 
fortalecimento da especialida-
de, com atenção especial aos 
jovens cirurgiões”, diz o Dr. 
Elvio Bueno Garcia, presidente 
da Regional São Paulo. 

R

Apresentações na edição de
2018 da JPr e do Fórum Brasileiro

de Ensino em Cirurgia Plástica

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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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.

www.mentorimplantes.com.br
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A beleza está
no Brasil.
Na pluralidade.
Nas diferenças.
Regionais, sociais,
étnicas e culturais.
A beleza são várias.
E todas elas se
encontram aqui.

Somos especializados 
em produtos de silicone 
e oferecemos diversas linhas, 
tamanhos e formatos.
Para cada tipo 
de necessidade. 
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unca houve um 
médico na minha 
família. Desde 
criança, no en-
tanto, eu tinha 

atração por medicina. E tinha 
certo que eu deveria me ocu-
par com algo que envolvesse 
as mãos. Muito novo, por volta 
de 10 anos, esperava a minha 
mãe sair de casa para abrir a 
geladeira e ‘assaltar’ um bife 
cru. Com ele sobre um plástico 
e um pano ao redor, eu usava 
um alicate, tesourinha de unha 
e uma pinça e ficava ali brin-
cando de dissecar a carne em 
cima da minha cama. Fiz isso 
várias vezes sem deixar vestí-
gios e sempre ouvia a minha 
mãe dizer, quando abria a ge-
ladeira para fritá-los: Está fal-
tando um bife aqui! E eu ficava 
em silêncio e disfarçava (risos). 
Essa passagem me induz a 
pensar que provavelmente, 
desde aquela época, eu já con-
vivia com o desejo inconsciente 
de um dia ser cirurgião.

No meu quarto ano de gra-
duação na Faculdade de Medi-

cina de Sorocaba da Pontifícia 
Universidade Católica (PUC), 
assisti a todas as aulas do pro-
fessor Lineu Mattos Silveira, 
um dos pioneiros da cirurgia 
plástica no Brasil, profissional 
competente, didata e uma pes-
soa encantadora. Iniciei assim 
meus parcos conhecimentos 
em cirurgia plástica e confesso 
que fiquei maravilhado com os 
casos que ele mostrava. Sa-
bedor do meu interesse pela 
especialidade, um dia me con-
vidou à sua casa e me deu as 
separatas dos trabalhos que 
publicou – autografados! Na 
mesma época, meu irmão me 
falou que conhecia outro ci-
rurgião plástico, o Dr. Benjamin 
Golcman (presidente da SBCP-
-SP em 1972/1973) e poderia 
nos apresentar. Essa apresenta-
ção era tudo que eu precisava. 
Foi ele quem me disse: Quando 
você estiver de férias ou tiver 
uma chance, venha ver uma 
cirurgia minha no Hospital das 
Clínicas. Lá fui eu ao seu en-
contro, quando tive a oportuni-
dade de assistir ao vivo a uma 

reconstrução total de nariz com 
retalho oriundo da região fron-
tal. Fiquei maravilhado com a 
“mágica cirúrgica“ e não tive 
dúvida de que era aquilo mes-
mo que eu gostaria de fazer na 
minha vida: Trabalhar usando 
as mãos e tratar pessoas por 
meio de cirurgias. Para mim, 
seria trazer à realidade o sonho 
da infância, apesar de saber 
dos sacrifícios exigidos para um 
futuro médico cirurgião.

O Dr. Benjamin Golcman 
era naquela época o médico 
cirurgião, chefe do Setor de 
Cirurgia Plástica da Clínica 
Dermatológica do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP, onde eram 
operados todos pacientes 
com tumores cutâneos que 
se possa imaginar. Ali, re-
construíam-se orelha, nariz, 
lábio, pálpebras, face, pesco-
ço, e tantos outros segmen-
tos corpóreos - todos que 
tivessem indicação cirúrgica. 
As cirurgias eram executadas 
em sala cirúrgica, dentro da 
clínica e o movimento era 

assombroso, com média de 
50 cirurgias/mês. Tanto os 
residentes da Cirurgia Plásti-
ca do HC quanto os da Der-
matologia faziam rodízio de 
três meses cada, aprenden-
do técnicas convencionais e 
também as mais modernas 
da época nos vários tipos de 
reconstrução. Tratava-se de 
um aprendizado muito bem 
cotado entre os alunos, devi-
do ao carisma e à competen-
te assistência do chefe aos 
residentes e estagiários.

Além de ser um exímio ci-
rurgião e simpaticíssimo, o Dr. 
Benjamin sempre foi, e ainda é, 
uma pessoa simples, humilde, 
além de muito humano. Sempre 
foi um cirurgião plástico admi-
rado e querido pelos residentes. 
Tinha e ainda tem uma técnica 
apurada e elegância ímpar para 
operar. Sinto-me privilegiado e 
muito honrado por ter tido 
longo contato profissional com 
ele. Eu estudava em Sorocaba 
e, quando via uma brecha, ia de 
ônibus para a capital paulista 
acompanhar as suas cirurgias.

“Faço o 
que gosto 
para não 
precisar 
trabalhar”

“N

Dr. Henri FriedHofer
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Perdi o meu pai com 18 
anos, muito cedo, e tive de me 
virar trabalhando. Claro que a 
minha mãe e o meu irmão me 
ajudaram, mas não era o sufi-
ciente para eu me manter na 
faculdade. Até o terceiro ano 
médico, trabalhei como repre-
sentante de laboratório na ci-
dade e também com publicida-
de em um jornal de Sorocaba. 
A partir do quarto ano, iniciei 
plantões em maternidade, que 
perduraram até o sexto ano. 
Com muito suor, comprei um 
carro usado no quinto ano 
da escola. Hoje entendo que 
passar por dificuldades mais 
cedo, nos dá experiência e 
maturidade, facilitando o en-
frentamento do nosso futu-
ro. Aos poucos, o Dr. Benjamin 
foi me chamando para a sua 
equipe. Quando eu me formei, 
em 1972, veio a dúvida: Tento 
ou não uma residência? Após 
cair na minha realidade, con-
cluí que não poderia encarar 
essa empreitada abrindo mão 
do trabalho paralelo. Por tudo 
isso me foi oferecida a possibi-

lidade de fazer estágio oficial 
no HCFMUSP. Claro que agar-
rei essa chance sem titubear.

Minha formação foi atípica. 
Fiz um estágio rotativo oficial, 
entre 1973 e 1979, no Hospi-
tal das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade 
de São Paulo (HCFMUSP) em 
várias clínicas de interesse para  
um cirurgião em formação. 
Aproveitei e fiz todos os cursos 
extracurriculares possíveis de 
Cirurgia Plástica, pois queria 
ter um bom conhecimento ge-
ral sobre a especialidade. Du-
rante esse período, fui médico 
colaborador no hospital. Fui 
trabalhar também no consultó-
rio do Dr. Benjamin em 1975 e 
reconheço que ele foi um ver-
dadeiro pai profissional para 
mim, sem poupar em transmitir 
seus conhecimentos técnicos, 
além de experiências de vida. 
Foi inclusive padrinho do meu 
casamento, o que honra muito 
a minha esposa, Clarita, e a 
mim. Somos amigos até hoje.

Em 1980, resolvi fazer um 
estágio de microcirurgia com a 

permissão do professor Marcus 
Castro Ferreira. Ao mesmo tem-
po, fui médico de uma empresa 
que fabricava elevadores e es-
cadas rolantes.

Havia muito acidente nas 
fábricas e, nos 11 anos que 
ali permaneci, realizei muitas 
cirurgias plásticas reparadoras 
de mão, malformações congê-
nitas e adquiridas de funcioná-
rios e dependentes, inclusive 
algumas cirurgias estéticas com 
autorização da chefia. Tinha 
uma documentação fotográfica 
invejável dos pacientes opera-
dos, com pré, trans e pós-ope-
ratórios recente e tardio. Minha 
passagem por lá me conferiu 
mais experiência cirúrgica e 
também de vida profissional 
para um iniciante.  Penso tam-
bém, como muitos colegas, que 
não deve haver distinção entre 
cirurgia reparadora e estética, 
pois as duas se complemen-
tam. Todo cirurgião deveria 
saber fazer cirurgia reparadora 
na sua formação e assim teria 
melhores condições de realizar 
a “dita” cirurgia estética. O 

Prof. Henri Friedhofer com equipe médica,
em unidade de cirurgia plástica

FOTOS: DIVULGAÇÃO

contrário não é verdadeiro. In-
felizmente, essa condição ainda 
é pouco ou até não oferecida a 
muitos cirurgiões em formação.

De 1979 a 1981, atuei 
também como cirurgião plásti-
co colaborador da Clínica Der-
matológica da Universidade de 
Santo Amaro-Unisa, operando 
casos de tumores cutâneos e 
outras deformidades corpo-
rais, auxiliado por residentes 
da instituição. Com vontade 
de me tornar um dia um mi-
crocirurgião, e com apoio do 
Prof. Marcus Castro Ferreira, 
entre 1980 e 1982, fiz um 
treinamento em microcirurgia 
no Laboratório de Investiga-
ção Médica da Disciplina de 
Cirurgia Plástica da FMUSP. 
Concluído o treino básico, pas-
sei a amputar e reimplantar a 
perna de ratos, aguardando 
uma oportunidade para atu-
ar num caso clínico. Um belo 
dia, atendi uma paciente com 
amputação de polegar da mão 
direita com indicação formal 
de reimplante. Na urgência, 
contatei um amigo ortopedis-
ta para me auxiliar e, apesar 
das inúmeras dificuldades em 
conseguir um microscópio ci-
rúrgico e o “bendito” do fio 
10 zeros, após 6 horas de ci-
rurgia, conseguimos realizar o 
reimplante com sucesso - po-
rém, apenas imediato. Aquela 
emoção de ver o dedo perfun-
dido e corado nas primeiras 
horas foi seguida por um de-
sapontamento total devido à 
trombose venosa e impossibi-
lidade de conseguir o mesmo 
equipamento necessário para 
reintervir. As dificuldades com 
sala, anestesista, fio e auxiliar 
acabaram por impossibilitar a 
nova cirurgia, levando assim à 
perda total do polegar. Após 
três meses, fizemos a antiga 
técnica de reconstrução os-
teoplástica do polegar com 
retalho tubular sub-mamário, 
enxerto ósseo e retalho neuro-
-vascular de transposição para 
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a polpa digital em três etapas 
cirúrgicas. Hoje em dia, esse 
método deixou de fazer parte 
do arsenal cirúrgico. Baseado 
nas dificuldades enfrentadas 
naquela época, entendi que, 
para a execução adequada de 
uma microcirurgia, era neces-
sário um centro especializado 
bem montado para alcançar o 
êxito desejado. Por isso, aban-
donei a ideia de me tornar um 
microcirurgião.

Em 1982, tive a grata sur-
presa e enorme satisfação de 
ser convidado pelo Prof. Or-
lando Lodovici para integrar 
o staff da Divisão de Cirurgia 
Plástica e Queimaduras do 
HCFMUSP. Inicialmente atuei 
como colaborador e responsá-
vel pelo Grupo de Cirurgia de 
Cabeça e Pescoço, baseado na 
experiência anterior obtida em 
oncologia cutânea. Permaneci 
nesta função até 1983, quan-
do este grupo passou a ser 
chefiado pelo Dr. Júlio Moraes, 
com justa razão, pois ele  tinha 
grande experiência na área, 
inclusive com procedimentos 
microcirúrgicos indicados para 
casos complexos.

No ano de 1984, prestei 
concurso e fui aprovado como 
médico assistente da Disci-
plina de Cirurgia Plástica da 
FMUSP, cargo que ocupo até 
hoje. Foi a glória, pois isto era 
o que muito colega cirurgião 
plástico almejava.

Após ser aprovado em 
concurso público como cirur-
gião plástico do INAMPS, em 
1982, fui lotado no Hospi-
tal Heliópolis como chefe da 
Unidade de Cirurgia Plástica. 
Tratava-se de um excelente 
hospital, equipado com todo o 
material necessário para uma 
boa prática médica. Passei ali 
a atender pacientes que ne-
cessitavam de cirurgia plásti-
ca reparadora. As Clínicas de 
Dermatologia, Pronto Socorro, 
Vascular, Cabeça e Pescoço e 
Cirurgia Geral encaminhavam 

Prof. Henri Friedhofer em evento
da Regional São Paulo

pacientes com indicação cirúr-
gica. Depois, vários estados do 
Brasil, ao correr a notícia de 
que havia Cirurgia Plástica no 
Heliópolis, passaram a enviar 
casos mais complexos para lá. 
Os residentes da cirurgia geral 
me auxiliavam, mas não era 
possível ter uma Unidade de 
Cirurgia Plástica num hospital 
daquele porte, com apenas um 
cirurgião plástico. 

Conforme sugestão da 
chefia, tentei trazer outros 
colegas cirurgiões do INAMPS 
para o hospital, a fim de traba-
lhar com mais segurança. En-
tretanto, ninguém aceitou, de-
vido à distância do centro de 
São Paulo. Mesmo com várias 
solicitações minhas ao diretor, 
a contratação de outro cirur-
gião nunca aconteceu. Sendo 
assim, tentei forçar a solução 

do problema e bloqueei o am-
bulatório até que a situação 
fosse resolvida. Começou, en-
tão, a ter fila e reclamações. O 
diretor me demitiu em 1986 
por eu não aceitar conduzir 
a unidade sozinho e também 
por ter bloqueado o ambulató-
rio. Ou seja, tive a honra de ter 
sido desligado do hospital por-
que queria fazer um trabalho 
correto e seguro, tanto para os 
pacientes quanto para mim.

No período de 1985 a 
1988, fiz meu doutorado em 
Clínica Cirúrgica na FMUSP 
com a tese ‘Tratamento Cirúr-
gico das Sindactilias Congê-
nitas das Mãos com Retalhos 
Retangulares’. Esse trabalho 
foi publicado no ‘The Journal 
of Hand Surgery’, em 1990. 
Essa deformidade acomete 
dois ou mais dedos da mão, 

havendo uma fusão parcial 
ou total dos mesmos, poden-
do comprometer a sua fun-
ção. Desenvolvi uma técnica 
que simplificava as anterio-
res e passou a ser adotada 
no HC e também em outros 
serviços, pois diminuía o nú-
mero de enxertos necessários 
entre os dedos e, quando 
bem indicada, proporcionava 
bons resultados.

Por 26 anos, entre 1985 e 
2011, fui chefe de equipe de 
emergência do Pronto Socorro do 
Hospital Israelita Albert Einstein.

Em 1991, propus ao Prof. 
Orlando Lodovici que criás-
semos um grupo de Cirurgia 
Órbito-palpebral na Disciplina 
e ele imediatamente acreditou 
na ideia e aceitou. Faz 28 anos 
que temos lá um grupo bem 
concorrido, que já formou 38 
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especialistas nesta área. Essa 
subespecialidade, para a nossa 
satisfação, tem se desenvolvi-
do muito e com muitos casos 
bem resolvidos em vários lo-
cais do Brasil, pela atuação 
dos ex-alunos.

Essa área cirúrgica configu-
ra um nicho que ainda é pouco 
ocupado. Existe muito cirurgião 
que faz reconstrução mamária, 
cirurgia cosmética de face, ab-
dome e nariz, dentre outras. Por 
outro lado, poucos atuam na 
órbito-palpebral. Se o paciente 
não for atendido corretamente, 
é possível até que perca a vi-
são. Antigamente, em congres-
sos, não havia mesas ou cursos 
sobre cirurgia palpebral e hoje 
sim é dada a devida importân-
cia a esse capítulo da Cirurgia 
Plástica. No HC, por exemplo, o 
Grupo de Cirurgia Órbito-pal-
pebral conta com um dia cirúr-
gico por semana e uma média 
de 110 cirurgias/ano nesta 
área. Além do rodízio dos R4 
e R5, são oferecidas de quatro 
a seis vagas/ano para fellows 
com duração de seis a 12 me-
ses no ‘Curso Teórico-Prático de 
Especialização Sobre Deformi-
dades Congênitas e Adquiridas 
da Região Órbito-palpebral’, do 
qual fui organizador e sou res-
ponsável até hoje. Neste grupo, 
desenvolveu-se pesquisa clíni-
ca e experimental, que permitiu 
a publicação de trabalhos na 
área, bem como possibilitou a 
transmissão de conhecimentos 
a outros cirurgiões plásticos, 
tanto do HC quanto de fora. A 
gestão desse curso e de tantos 
outros é feita pela EEP (Escola 
de Educação Permanente) da 
FMUSP, e a seleção é realizada 
mediante concurso por análise 
de currículo e entrevista.

Estimulado pelo Prof. Mar-
cus Castro Ferreira, Prof. Titular 
da Disciplina de Cirurgia Plás-
tica da FMUSP na época, em 
2000, participei e fui aprovado 
no concurso para Livre Docên-
cia na Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo, 
pelo Departamento de Cirurgia. 
Nesta ocasião, defendi a tese 
‘Correção da Blefaroptose Se-
vera com Implante Suspensor 
Palpebral de Silicone - Experi-
ência de dez anos’, sobre um 
dispositivo que desenvolvi para 
tratar o pacientes com ptose 
palpebral severa. O trabalho foi 
publicado em 2012 no ‘Plastic 
and Reconstructive Surgery’, 
uma das mais importantes re-
vistas especializadas em Cirur-
gia Plástica. Vale ressaltar que 
sempre tive apoio e incentivo 
para desenvolver as atividades 
do Grupo de Cirurgia Órbito-
-palpebral, tanto do Prof. Or-
lando Lodovici, do Prof. Marcus 
Castro Ferreira e, ultimamente, 
do Prof. Rolf Gemperli, aos 
quais sou agradecido.

De 2001 a 2008, fui diretor 

técnico da Divisão de Cirurgia 
Plástica e Queimaduras do HC-
FMUSP e, de 2009 até hoje, 
supervisor médico.

Nos períodos de 1992 a 
1994 e 2002 a 2007, fui dire-
tor da Seção Especializada de 
Cirurgia Plástica do Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões – Capí-
tulo de São Paulo.

De 2008 a 2015, fui Re-
gente do Capítulo de Cirurgia 
Órbito-palpebral da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica.

De 2008 até hoje, sou 
Regente do Serviço de Cirur-
gia Plástica do Hospital das 
Clínicas da FMUSP, junto à 
Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Plástica.

Como produção científica, 
tenho 60 trabalhos publicados 
em revistas nacionais e interna-
cionais, sendo 32 como autor e 

28 como co-autor. Apresentei 
251 trabalhos em congressos 
nacionais e internacionais e fui 
orientador de seis alunos de 
Doutorado e três de Mestrado. 
Participei ainda de 15 bancas 
de Mestrado, três de Doutorado 
e uma de Livre Docência.

É aconselhável que um 
bom cirurgião, além de ter 
competência técnica, saiba li-
dar muito bem com os pacien-
tes. O relacionamento saudável 
entre o médico e o paciente 
é fundamental e precisa ser 
proativo, permitindo assim a 
plena confiança. Mesmo que o 
profissional saiba operar bem, 
se for arrogante, antipático, 
agressivo e descuidado com o 
seu paciente, a sua clínica pro-
vavelmente estará fadada ao 
insucesso – havendo, entretan-
to, raríssimas exceções. Só não 
tem problema quem não opera 
e quem não lida com tantas va-
riáveis quanto o cirurgião plás-
tico. O profissional deve ser há-
bil o suficiente para lidar com 
intercorrências e complicações, 
demonstrando tranquilidade, 
segurança e competência. Isso 
muitas vezes é difícil de colocar 
em prática, mas fundamental 
para o êxito do tratamento.

Na carreira médica, é muito 
melhor saber contornar situ-
ações difíceis com   paciência, 
temperança e, principalmente, 
capacidade. Essa última exige 
dedicação, atualização com 
estudo constante, além de se-
riedade profissional.

Estou no HC desde 1973 e 
irei sentir muito quando tiver 
de parar, porque tenho prazer 
com aquilo que escolhi como 
profissão. Um dia um pacien-
te me perguntou por quanto 
tempo teria que se afastar do 
trabalho e, logicamente, inda-
guei qual era a atividade dele, 
quando então retrucou: Faço 
o que eu gosto, para não pre-
cisar trabalhar!”

*A VERSÃO ONLINE DESTE TEXTO CONTÉM 
RETIFICAÇÕES À VERSÃO ORIGINAL IMPRESSA
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