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Veja uma 
série de artigos na 

reportagem de capa 
desta edição sobre o 
linfoma de células 

anaplásicas associado 
ao implante mamário, 

incluindo o relato 
do primeiro caso 
diagnosticado

no brasil

veja as evidências 
atuais e perspectivas
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mensagem dec

A publicação que você acaba de folhear se refere à última edição da 

revista Plástica Paulista de 2017. Uma profunda reformulação 

em termos de conteúdo e estética foi trabalhada pela Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Plástica Regional São Paulo para alcançar 

esse resultado.

Com identidade visual e sessões novas, a Plástica Paulista 

ampliou o espaço editorial para que muito mais sócios e não 

sócios pudessem dividir as suas expertises nos âmbitos científicos, 

institucional, de gestão de carreira, de cuidados com o paciente, 

entre outros aspectos que nos definem como agentes promotores 

de saúde.

Vem daí o nosso agradecimento à diretoria da SBCP-SP pela 

confiança que propiciou essas mudanças e que nos ajudou a levar 

conteúdo atualizado aos profissionais da especialidade.

Motivo, também, de muitos elogios por parte dos nossos associados, 

a Plástica Paulista Online, um canal quinzenal para divulgação 

de conteúdo científico atualizado, é uma extensão dessa nova fase.

O ano de 2018 trará uma nova Copa do Mundo e as tão aguardadas 

eleições presidenciais, porém, particularmente para nós, será o início 

de um novo momento na SBCP-SP, com a chegada do Dr. Elvio Bueno 

Garcia à presidência da Regional São Paulo.

Certo de que seremos muito bem conduzidos no próximo biênio, 

desejamos sorte e sucesso ao Dr. Elvio. E a todos os associados, 

fica a nossa torcida de um ano novo repleto de paz, saúde e 

prosperidade!
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editorial

dois anos com novo visual
Há cerca de dois anos, 
a recém-empossada 
diretoria da Regional 
São Paulo nos propôs 
a missão de reformu-

lar e produzir periodicamente a 
revista Plástica Paulista, já con-
sagrada como canal de comuni-
cação entre a entidade e os seus 
cirurgiões plásticos associados. 
Tarefa de grande responsabili-
dade e desafio que aceitamos 
com entusiasmo e gratidão. 

Os primeiros passos eram 
decisivos para o sucesso des-
ta empreitada. Como aconte-
ce com toda revista, jornal e 
programa de televisão, preci-
sávamos atualizar a proposta 
e o visual da Plástica Paulista 
ao mesmo em que devería-
mos respeitar o seu histórico. 
Estudamos alguns modelos e 
discutimos em conjunto com 
a diretoria os caminhos que 
poderiam ser seguidos. Ob-

viamente, sempre levamos em 
consideração tudo aquilo que 
identificávamos como neces-
sidade do associado e que 
poderia, de alguma forma, ser 
suprida com a revista. 

Antes de ingressarmos em 
nossa primeira edição, reformu-
lamos toda a identidade visual, 
com a criação de uma nova 
logomarca. O eixo central da 
publicação seriam as discussões 
e atualizações científicas, com 
espaços fixos e exclusivos para 
cirurgia reconstrutiva, cirurgia 
estética e cosmiatria e cuida-
dos com o paciente e medidas 
preventivas (segurança do pa-
ciente). Outros temas científicos 
estariam presentes conforme os 
julgássemos pertinentes ao mo-
mento, para isso reservamos os 
espaços rotativos das matérias 
especiais. E não poderíamos 
deixar de sempre citar a Revista 
Brasileira de Cirurgia Plástica, 

que recebeu nas edições uma 
página com o resumo de seus 
últimos destaques. 

Mas queríamos ir adiante 
e, por isso, criamos seções com 
temas ligados diretamente à 
rotina do cirurgião plástico, 
embora nem sempre possam 
ser considerados parte da me-
dicina. Os desafios da gestão 
profissional e da segurança 
jurídica na prática da especia-
lidade, que chamamos de res-
ponsabilidade civil, se tornaram 
presença contante na Plástica 
Paulista, com artigos assinados 
por advogados, cirurgiões plás-
ticos e outros profissionais. 

As questões institucionais 
da entidade não deixaram de 
estar presentes, com páginas 
dedicadas ao calendário de 
eventos, às inserções na impren-
sa, às mensagens da diretoria e 
da diretoria científica, à agenda 
da diretoria, bem como espa-

ços rotativos para campanhas, 
ações e demais iniciativas da 
Regional São Paulo. Terminamos 
este biênio com a sensação de 
missão cumprida, certos que 
nossos esforços puderam contri-
buir de alguma forma com dis-
cussões pertinentes ao cirurgião 
plástico e satisfeitos por termos 
nos tornado parte da história 
desta Plástica Paulista.

Agradecemos a todos pelas 
críticas construtivas e elogios 
que recebemos nesse período 
de muito trabalho, mas tam-
bém de muitos resultados. E, em 
especial, pela confiança depo-
sitada pela diretoria – Dr. Luís 
Henrique Ishida, Dr. Elvio Bueno 
Garcia e Dr. Maurício Lorena.

Boa leitura!

Editores
andré cervantes & 
Pedro soler coltro

S

Da esquerda para a direita: Rodrigo Cardoso, Pedro
Soler Coltro, Roberta Cardoso, André Cervantes e Bruno Folli

divulgação



revista plástica paulista

4

índice



5

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. Luís Henrique Ishida 
Presidente
Dr. Élvio Bueno Garcia  
Secretário
Dr. Maurício da Silva Lorena de Oliveira  
Tesoureiro

Dr. André Cervantes  
Dr. Pedro Soler Coltro 
Editores 
Bruno Folli – MTB – 44.278/SP 
Jornalista Responsável 

Daniel Lopes 
Projeto Gráfico 
Impressograf 
Impressão  
Tiragem: 2.100 exemplares

Dr. Luciano Chaves 
Presidente
Dr. Dênis Calazans Loma 
1º Vice-Presidente
Dr. Humberto Campos  
2º Vice-Presidente 

Dr. Níveo Steffen  
Secretário Geral 
Dr. Wilson Cintra Junior 
Secretário Adjunto 
Dr. José Octávio Gonçalves de Freitas  
Tesoureiro Geral 

  

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

revista Plástica Paulista índice
shutterstock

EDITORIAL  3

AGENDA DA DIRETORIA 7

MENSAGEM DO DEC  9 

MATÉRIAL ESPECIAL – BALANÇO DA GESTÃO 10 e 11

MATÉRIA ESPECIAL – ENTREVISTA 12 a 14

MATÉRIA DE CAPA 16 a 24

CIRURGIA RECONSTRUTIVA 26 a 28

CIRURGIA ESTÉTICA E COSMIATRIA 30 a 32

MATÉRIA ESPECIAL – MEDICINA DISRUPTIVA 34 a 36

GESTÃO DE CARREIRA 38 e 39

RESPONSABILIDADE CIVIL 40 e 41

MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIA 43

PLÁSTICA NA MÍDIA E EVENTOS 45

MEU OLHAR CLÍNICO 46 e 47

Matéria de capa 
discorre sobre
linfoma de células 
anaplásicas

errata:
na última edição da Plástica Paulista, o crédito da dra. tatiana segregio, que participou da mesa de debates sobre gestão de carreira, indicava o título de chefe 
do serviço de cirurgia reparadora da Prevent senior. contudo, o crédito correto é médica cirurgiã plástica de rede privada de saúde suplementar.
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CAMPINAS NA BUSCA PELO CONGRESSO
BRASILEIRO DE CIRURGIA PLÁSTICA

cidade de Campinas, 
a apenas 100 qui-
lômetros da capital 
paulista, recebeu 
uma visita técnica 
do presidente da 

Regional São Paulo, Luís Hen-
rique Ishida, e do presidente 
eleito da Regional São Paulo 
para o biênio de 2018-2019, 
Elvio Bueno Garcia, para uma 
avaliação da infraestrutura do 
município para receber um dos 
maiores eventos de cirurgia 
plástica do Brasil, o Congresso 
Brasileira de Cirurgia Plástica. 

A candidatura seria para 
sediar o evento em 2021, 
evento que reúne alguns dos 
mais importantes cirurgiões 
plásticos do mundo e que 
proporciona aos participantes 
informações altamente qualifi-

A

AGENDA DA DIRETORIA
10/05/17 Reunião da Diretoria com: Comissão do DEC - pauta: 

Recepção Estrangeiros e Programação Social JP 2017;

17/05/17

Reunião da Diretoria com:  
- Assessoria de Imprensa  
- Fornecedor Equipamentos para Revisão dos Layouts 
Cenografia e Linguagem Visual da JP2017.

31/05/17
Reunião da Diretoria com:  
- Fornecedor Equipamentos para Ajustes dos Layouts  
Cenografia e Linguagem Visual da JP2017.

13 a 
17/06/2017 

Evento: Jornada Paulista de Ciurgia Plástica 
(14 a 17/06 + dia 13/06 Montagem)

30/06/17

Reunião da Diretoria com:  
- Comissão do DEC - pauta: Programação Científica JPr Campinas; 
- Assessoria de Imprensa e Empresa de Assessoria e Pesquisa; 
- Fornecedor Equipamentos JPr Campinas.

18/07/17
Reunião da Diretoria com:  
- Comissão Cosmiatry - pauta: Programação Científica  
Cosmiatry Módulos 05 e 06.

01/08/17 Reunião da Diretoria com:  
- Comissão do DEC - pauta: Programação Científica JPr Marília.

09/08/17

Reunião Mensal: Tema: Prótese de Mama x Linfoma  
de Células Gigantes, Uma Realidade?  
O que o cirurgião plástico precisa saber e aplicar na sua 
prática de consultório.

15/08/17

Reunião da Diretoria com:  
- Comissão Cosmiatry - pauta: Programação Científica Cosmi-
atry Módulos 05 e 06. 
- Reunião da Diretoria para projeto de marketing institucional.

23/08/17 Reunião da Diretoria para análise e orçamento projeto de 
marketing institucional.

25 a 27/08 
JPr - Campinas  
- Dia 26/08 -Visita Técnica para avaliação da candidatura de Campi-
nas/SP sediar o Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica de 2021.

12/09/17 Reunião Diretoria eleita: Gestão 2018-2019, para : 
- Expositores - Pauta: Patrocinios JP, JPc, JPr e Cosmiatry 2018.

22 a 24/09 JPi  Marilia

27/09/17
Reunião Mensal Tema: Laser na Cirurgia Plástica -  
laserlipolise com diodo 980nm e seus benefícios para retração 
de pele.

04/10/17 Reunião da Diretoria: Análise do projeto de marketing 
institucional.

26/10/17 Reunião Mensal Tema: Como identificar distúrbios 
psiquiátricos nos pacientes de cirurgia plástica. 

27/10/17

Reunião Diretoria eleita: Gestão 2018-2019, para : 
- Previsão Orcamentária 2018; 
- Hotel Hyatt e Agencia de Turismo Transline  para orçamento 
JP 2018.

Dr. Luís Henrique Ishida e Dr. Elvio Bueno Garcia participam de visita
técnica em Campinas para viabilizar a candidatura da cidade

como sede do Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica em 2021

cados e atualizadas. 
Pela sua expressão, o con-

gresso atrai um público forma-

do por médicos não só de todo 
o país, mas de toda a América 
Latina. Neste ano, a 54ª edição 

do evento aconteceu em Floria-
nópolis (SC), entre os dias 15 a 
18 de novembro. 
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stamos encerrando 
mais um ciclo com 
importantes con-
quistas na Regional 
São Paulo. Revisa-
mos todo o modelo 

da Jornada Paulista (JP), e dos 
demais eventos da entidade, 
em busca de aspectos que 
poderiam ser aperfeiçoados e 
pensando sempre em soluções 
para fomentar ainda mais a 
capacitação e a atualização 
científica do cirurgião plástico. 

Entendemos que essa seja 
uma das principais missões 
de toda entidade médica, por 
isso nós, da Comissão do De-
partamento de Eventos Cien-
tíficos (DEC), nos sentimos 
lisonjeados por termos rece-
bido essa responsabilidade da 
diretoria há dois anos.

Fazemos questão de dei-

xar o nosso agradecimento 
público ao presidente Dr. Luís 
Henrique Ishida, e à diretoria, 
composta pelos Drs. Maurício 
Lorena e Elvio Bueno Garcia, 
que agora está eleito para li-
derar a entidade no próximo 
biênio. A ele, e à nova direto-
ria, desejamos sorte e sucesso 
nesta empreitada.

Nos últimos dois anos, 
enfrentamos uma rotina de 
muito trabalho e dedicação à 
especialidade, na qual estive-
mos preocupados não só em 
promover a atualização cien-
tífica de nossos colegas, por 
meio de eventos, mas também 
de fazer desta uma experiên-
cia agradável e proveitosa. 

Nessa reta final, concen-
tramos esforços em Campinas, 
no Interior, para que a cidade 
recebesse o Congresso Nacio-

nal de Cirurgia Plástica. Gos-
taríamos de registrar o nosso 
agradecimento público a todos 
os colegas do interior, das di-
versas cidades em que orga-
nizamos eventos, por terem 
sido sempre tão colaborativos 
e empenhados na busca por 
eventos de qualidade e rele-
vância. Estamos muito satis-
feitos com os resultados que 
alcançamos juntos.

Queremos ressaltar tam-
bém o trabalho realizado para 
fortalecer alguns campos de 
atuação da nossa especialida-
de, como a cosmiatria e a plás-
tica reparadora, que ganharam 
destaque no calendário de 
eventos. Acreditamos que essa 
iniciativa tenha ajudado os ci-
rurgiões plásticos a vislumbrar 
alternativas de atuação profis-
sional, especialmente nestes 

que têm sido tempos de recuo 
da economia e de tantas incer-
tezas no país. 

Mas estamos otimistas e 
torcemos pelo melhor neste 
ano que começa e seguirá 
com mudanças, desde as no-
vas lideranças na entidade 
até as novas lideranças que 
chegarão ao Brasil, nas próxi-
mas eleições.

Obrigado a todos por 
acompanharem este espaço 
na Plástica Paulista e pela pre-
sença nos eventos da Regional 
São Paulo.

comissão dec – sBcP-sP
Alexandre Munhoz
André Cervantes
Aneta Vassialidis
Carlos Koji
Daniel Gabas
Eduardo Montag

DOIS ANOS DE 
EVENTOS CIENTÍFICOS

E

divulgação
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á muitos anos pre-
sente na diretoria da 
Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica, 
Luís Henrique Ishida 

assumiu a presidência regional 
de São Paulo em 2016 ciente de 
seu funcionamento e já com mui-
tas ideias a serem colocadas em 
prática. “Nos preocupamos com 
a formação do especialista”, res-
salta ele. Nessa última edição da 
Plástica Paulista de 2017, o presi-
dente da SBCP-SP fez um balanço 
da sua gestão. Veja a seguir.

Plástica Paulista – Qual é 
a principal marca da sua 
gestão? 
Dr. Luís Henrique Ishida 
– O trabalho em grupo, com 
um ambiente agradável, para 
alcançar os objetivos almejados 
pela SBCP-SP. Para isso, conta-
mos com as seguintes comis-
sões: DEC, Residentes, Reunião 
Mensal, Ouvidoria, Cosmiatry e 
JPC. Nos preocupamos com a 
formação do cirurgião plástico, 
mas não só a formação científi-
ca. Existem coisas que precisa-
mos saber, mas não aprendemos 
na residência médica, como a 
gestão de uma clínica, as ações 
de marketing e captação de 
pacientes, o gerenciamento 
de funcionários e da própria 
carreira. Fizemos um trabalho 
com discussões em torno desses 
temas em nossos eventos, espe-
cialmente na Jornada Paulista 
(JP), nosso principal evento. 
Também debatemos muito aqui, 
na Plástica Paulista. Ampliamos 
o horizonte da cirurgia plástica.

PP – A gestão também 
manteve o foco na 
formação dos cirurgiões 
plásticos?
Dr. Ishida – Se você observar a 
cirurgia plástica de modo geral, 
irá perceber que a área estética 
se destaca e costuma receber 
mais atenção em comparação 
com as demais. Claro que nem 
por isso deixamos de dar aten-

H ENTREVISTA

“AMPLIAMOS O
HORIzONTE DA
CIRURGIA PLÁSTICA”

Luís Henrique 
Ishida fala 
sobre os 
desafios e 
realizações 
de sua gestão

Luís Henrique 
Ishida fala 
sobre os 
desafios e 
realizações 
de sua gestão
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ção à formação nesse segmento. 
Mas a nossa especialidade é 
muito maior. Fizemos um traba-
lho de promoção da cosmiatria, 
por exemplo. Estamos correndo 
atrás do prejuízo, pois essa 
área tem sido negligenciada. O 
cirurgião plástico pode comple-
mentar os seus atendimentos e 
deixar o paciente mais satisfeito 
com os resultados ao oferecer 
procedimentos cosmiátricos, 
sejam apenas eles ou em con-
juntos com cirurgias plásticas. 

PP – Você disse que as 
plásticas estéticas ca-
minham bem. O mesmo 
acontece com as recons-
trutivas?
Dr. Ishida – Não. Os eventos 
mais focados em plásticas repa-
radoras sempre tiveram um pú-
blico menor. Por isso, decidimos 
mudar algumas coisas. Optamos 
por um formato mais informal, 
sem gravata, e com uma progra-
mação científica mais diversifica-
da. Realizamos uma Jornada em 
Campinas mesclando palestran-
tes locais e convidados de fora, 
que se destacassem em seus 
segmentos. Demos espaço para 
as discussões de casos, assim 
todos puderam interagir e fazer 
da discussão algo prático, o mais 
próximo possível da realidade 
dos participantes. Isso aumentou 
a adesão. Ficamos satisfeitos 
com o resultado.

PP – Esse formato infor-
mal também foi levado 
às jornadas do interior, 
de modo geral?
Dr. Ishida – Sim, fizemos 
isso. Já havia um projeto de 
jornadas no interior nas gestões 
anteriores e usamos ele como 
base para criar a JPi – Jornada 
Paulista do Interior. Realizamos 
edições em várias cidades, como 
Presidente Prudente, Marília, 
Catanduva, Santos e outras. 
Sempre com esse ambiente 
informal e formato interativo, 
mesclando especialistas locais 

com convidados de fora. A base 
das discussões estava em torno 
dos estudos de casos, que fazem 
parte da rotina local. 

PP – E isso foi levado às 
reuniões mensais também? 
Dr. Ishida – Alcançamos um 
número recorde de inscrições 
nas reuniões mensais - chega-
mos a ter mais de 700 inscritos. 
Isso foi possível por três moti-
vos. Primeiro, pelo trabalho e 
pela dedicação da Comissão da 
Reunião Mensal. Foi um grande 
esforço nesses dois anos e 
todos estão de parabéns. 
Segundo, contratamos uma 
plataforma online eficiente, que 
pudesse transmitir os encontros 
pela internet. Foi um investi-
mento conjunto da Regional 
São Paulo com a Nacional. E 
revisamos questões como os 
temas tratados, a organização e 
a divulgação dos encontros. 

PP – A sua gestão deu 
muita atenção à revisão 
dos eventos. Isso tam-
bém aconteceu com a 
Jornada Paulista?
Dr. Ishida – Sem dúvida. A 
JP é o nosso principal evento e 
requer muito da nossa aten-
ção. Introduzimos palestrantes 
fora do circuito médico como 
o Deltan Dallagnol, o Arnaldo 
Jabor e o Ricardo Amorim. Eles 
são importantes para que os 
cirurgiões plásticos reflitam sobre 
questões além da medicina, mas 
que impactam de alguma forma 
o seu dia a dia. Claro que não 
deixamos de buscar palestran-
tes internacionais que fossem 
referências mundiais em seus 
segmentos. Trouxemos grandes 
especialistas à JP. E consolidamos 
os modelos de debates, como o 
Virando a Mesa, por exemplo, 
que possibilitou a continuidade 
dos temas após a apresentação 
principal. Também ampliamos a 
programação social, introduzindo 
eventos informais, mais leves, 
junto às atividades tradicionais.

PP – Todas essas mudan-
ças valorizam a interação 
e a comunicação entre os 
cirurgiões plásticos.
Dr. Ishida – Exatamente. Esse 
é um dos papéis da SBCP-SP. 
Por isso, conduzimos um plano 
baseado em três pilares. Primei-
ro, reformulamos a revista da 
sociedade, a Plástica Paulista, 
que ganhou novas seções, nova 
identidade visual, uma proposta 
de comunicação focada no 
aspecto científico, mas que 
também contemplasse outras 
questões da rotina do cirurgião 
plástico, como a segurança do 
paciente e a gestão de carrei-
ras. Segundo, fizemos o mesmo 
com a newsletter da sociedade, 
a Plástica Paulista Online, que 
conta com uma parceria com 
a Sociedade Americana de 
Cirurgia Plástica. Terceiro, refor-
mulamos muitas coisas no site 
da entidade, tornando-o mais 
dinâmico, com atualizações 
constantes. Agora, estamos 
finalizando o lançamento de 
uma campanha de marketing, 
focada na defesa da especia-
lidade. Vai ser um trabalho 
amplo de comunicação.

PP – Quer destacar algo 
mais em sua gestão?
Dr. Ishida – Juntamen-
te com a SBCP Nacional, 
quitamos uma dívida com a 
prefeitura de São Paulo que 
se arrastava há cerca de 10 
anos. Era referente ao ISS. O 
superávit gerado nos eventos, 
junto à negociação com a 
Prefeitura, permitiu à Regional 
São Paulo, junto à Nacional, 
disponibilizar recursos para o 
pagamento da dívida.

PP – E agora, quais são os 
seus planos para o futuro?
Dr. Ishida– Tenho muitos 
trabalhos acadêmicos a serem 
finalizados e publicados. Quero 
dar mais atenção à minha 
clínica particular e principal-
mente à minha família. 

Luís Henrique Ishida,
presidente da Regional

São Paulo em 2016 e 2017

divulgação
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ENTREVISTA

“QUEREMOS QUE A
SOCIEDADE TENHA UM SETOR
DE APOIO JURÍDICO AO SóCIO”

Elvio Bueno Garcia,
presidente eleito

da Regional São Paulo

fotos: divulgação
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rofessor adjunto de 
Cirurgia Plástica da 
Universidade Fe-
deral de São Paulo 
(UNIFESP), Elvio 

Bueno Garcia foi eleito para 
ocupar a presidência da So-
ciedade Brasileira de Cirurgia 
Regional São Paulo (SBCP-SP) 
durante o biênio 2018-2019. 
Também coordenador do cur-
so de Mestrado Profissional 
em Ciências, Tecnologia e 
Gestão Aplicadas à Regenera-
ção Tecidual da mesma insti-
tuição de ensino, ele discorre 
na entrevista abaixo sobre 
como enxerga o futuro da Re-
gional, fala de suas propostas 
para a nova gestão e revela 
como se sente diante da hon-
raria e responsabilidade que 
acompanha o posto para o 
qual ele ascendeu.

Plástica Paulista - A 
preocupação com a atu-
alização científica, algo 
marcante na atual dire-
toria, estará na pauta da 
nova gestão?
Dr. Elvio Bueno Garcia - 
Nossa sociedade é científica 
e continuaremos a priorizar 
todos os processos que 
fomentam o desenvolvimento 
científico. Serão criadas novas 
comissões para que possamos 
trazer mais representação 
dos serviços credenciados e 
fortalecer ainda mais a base 
para novos projetos.

Uma das nossas priori-
dades será a cirurgia recons-
trutiva. Iremos reestruturar a 
Jornada Paulista de Recons-
trução, que já é um sucesso, 
dando maior relevância, 
com aumento do grau de 
investimento por meio dos 
patrocinadores e número de 
convidados estrangeiros. 

PP - A cirurgia recons-
trutiva vem crescendo 
muito.
Dr. Elvio - Realmente esta-

mos assistindo um crescimento 
da cirurgia reparadora em 
relação a cirurgia estética, o 
que  é bastante positivo para o 
mercado de trabalho e defesa 
da especialidade, além do fato 
que a invasão da especiali-
dade não prioriza a cirurgia 
reconstrutiva.

Quanto mais valorizarmos 
a cirurgia reconstrutiva, mais 
ela estará presente na rotina 
dos colegas, maior será a 
discussão e o seu desenvol-
vimento.

É fundamental apoiarmos 
o jovem cirurgião, que encon-
tra na cirurgia reconstrutora 
um alicerce para início de 
carreira, que diferentemente 
da cirurgia estética não é 
susceptível a crises e varia-
ções do mercado.

O mercado de trabalho e 
a invasão da especialidade 
por não-médicos e médicos 
não qualificados, tem sido 
uma das pautas mais impor-
tantes dos últimos anos da 
nossa sociedade e a cirurgia 
reconstrutiva é, sem dúvida, 
um dos caminhos que nos 
auxiliará nestes processos.

PP - A sua gestão deverá 
caminhar também por 
quais outros caminhos? 
Dr. Elvio - A Regional São 
Paulo tem alcançado uma 

posição de destaque no 
cenário nacional, com o 
maior número de sócios, 
que somam mais de 2.100 
e representam 42% do total 
existente no Brasil; maior 
número de eventos científicos 
e membros de titulares. Bus-
caremos encurtar distâncias, 
aprimorar o relacionamento 
com os sócios e assim definir 
um cronograma de ações 
estratégicas, visando o 
desenvolvimento da espe-
cialidade,  além de ampliar o 
diálogo com os 35 servi-
ços credenciados e, assim, 
promover mais integração e 
crescimento científico. 

Defesa profissional tam-
bém estará em nossa pauta, 
por meio de um projeto de 
apoio jurídico ao sócio, cada 
vez mais exposto à judicializa-
ção; buscaremos nortear ques-
tões, apontar caminhos para a 
defesa e para a prevenção de 
possíveis ações.

PP - O que significa esse 
desafio de presidir a Re-
gional São Paulo? De ma-
neira mais pessoal, quais 
sentimentos ele provoca 
no senhor?
Dr. Elvio - Estar como 
Presidente da Regional São 
Paulo nos próximos dois anos 
será um grande desafio e uma 

enorme responsabilidade, mas 
também bastante motivador. 
Me sinto muito honrado pela 
oportunidade de, juntamen-
te com os meus colegas da 
diretoria, Felipe Coutinho e 
Eugênio Cação, e membros 
de nossas comissões, poder 
contribuir de forma mais direta 
na luta e busca por novas con-
quistas, pelo desenvolvimento 
da nossa especialidade e da 
Regional São Paulo.

Sabemos que a posição 
exige abnegação, dedicação 
e comprometimento, e não 
mediremos esforços para o 
avanço da SBCP –SP. 

PP - Você sempre alme-
jou esse momento?
Dr. Elvio - Ele aconteceu 
como consequência de um 
processo longo de dedicação 
voluntária, acompanhamento 
e participação na gestão de 
meus antecessores nesta Re-
gional, associado ao desejo 
de compartilhar valores e 
propostas. 

PP - Pretende trazer ou 
implantar algo da sua 
vivência acadêmica na 
gestão à frente da Re-
gional São Paulo?
Dr. Elvio - Sim, até porque 
foi através dela que ingressei 
na Regional São Paulo e com 
certeza a vivência academica 
irá contribuir para a elabora-
ção de novos processos que 
fomentem o maior desenvol-
vimento da entidade.   

Planejamos utilizar o 
Design Thinking (DT), que é 
um conjunto de ferramentas e 
práticas utilizadas na resolu-
ção de problemas e endereçar 
desafios, que temos utilizado 
no nosso Curso de Mestrado 
Profissional em Ciências, 
Gestão e Tecnologia Aplica-
das à Regeneração Tecidual 
da UNIFESP. Criaremos uma 
comissão de colegas para 
discutirmos assuntos especí-

P “Eu quero aproximar a Regional 
ainda mais do sócio. Não existe 
Sociedade na qual o sócio fica à 

margem, não participa”

Uma das nossas prioridades será 
a cirurgia reconstrutiva. Iremos 

reestruturar a Jornada Paulista de 
Reconstrução, que já é um sucesso
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ficos em relação ao futuro da 
Regional e responder a alguns 
questionamentos, como:  cres-
cimento, inovação, formação, 
parcerias, marketing, tecnolo-
gia e eventos.

PP - Ser eleito em chapa 
única é fato muito raro 
na Sociedade. Como foi 
viver essa experiência? 
Dr. Elvio - O processo 
eleitoral foi atípico. O debate 
entre as chapas ajuda a 
elucidar dúvidas e a clare-
ar ideias. Porém, o fato de 
sermos chapa única não nos 
tirou o estímulo nem a moti-
vação para juntos discutirmos 
e elaborarmos um conjunto 
de propostas que foram 
divulgadas por meio de um 
site (prafrentesp.wordpress.

com/nossasproposta) e nas 
mídias socias, como também 
abordagem direta aos sócios, 
dando a oportunidade de 
eles participarem com opini-
ões e sugestões.

PP - De certa forma, será 
uma passagem de bastão 
para quem já estava 

dentro da entidade, uma 
vez que o senhor é secre-
tário na atual diretoria, e 
sabe para onde é preciso 
avançar.
Dr. Elvio - Realmente a 
minha participação ativa na 
SBCP – SP, acompanhada 
de uma convivência pro-
fícua com toda diretoria e 

comissões, me possibilitou 
um maior entendimento 
dos pontos que poderemos 
avançar e foi essencial para 
o desenvolvimento do nosso 
plano de gestão. 

A renovação é fundamen-
tal para que possamos rece-
ber novas ideias e assim dar 
continuidade ao crescimento 
da nossa sociedade. 

Aproveito a oportunidade 
para agradecer todo apoio 
recebido durante o período 
eleitoral e finalizo reforçando 
o compromisso de que a nova 
diretoria não medirá esforços 
para tornar a Regional São 
Paulo ainda melhor.

Aqui, o site com as propostas: 
https://prafrentesp.wordpress.
com/nossas-propostas/

Nova diretoria (da esquerda 
para a direita): Eugênio Gonzalez Cação

(tesoureiro), Elvio Bueno Garcia (presidente) e
Felipe Lehmann Coutinho (secretário)

Criaremos uma comissão para 
discutirmos assuntos específicos 

em relação ao futuro da Regional e 
responder a alguns questionamentos, 

como: crescimento, inovação, 
formação, parcerias, marketing, 

tecnologia e eventos.
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Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) 
incluiu em 2016 o 
linfoma de células 
anaplásicas (ALCL) 

associado a implantes de sili-
cone (BIA-ALCL) como um novo 
linfoma reconhecido à família 
de ALCL já existente. Na classe 
dos linfomas, é importante dife-
renciar o BIA-ALCL do linfoma 
primário da mama, que é pre-
dominantemente um linfoma de 
células B com uma incidência de 
aproximadamente 1:4 milhões. 
Existem atualmente fortes evi-
dências que sugerem uma pos-
sível associação entre o ALCL e 
os implantes mamários de sili-
cone gel, fato comprovado por 
estudos baseados em séries clí-
nicas e testado em grupos com 
a afecção, com e sem a presença 
do implante de silicone. 

Nesta matéria abordare-
mos de maneira resumida e em 
conjunto com o especialista da 
área de oncologia e radiologia, 
Dr. Luciano Chala (Laboratório 
Fleury/SP), os principais aspec-
tos atuais relacionados com 
essa possível associação entre 
implante de silicone e linfoma. 
Todas as informações são ba-
seadas na literatura científica 
atual e coletadas por meio da 
agência americana Food and 
Drug Administration (FDA), além 
de autoridades reguladoras de 
diferentes países, especialis-
tas e fabricantes de implantes 
mamários. Ademais, tivemos a 
oportunidade de receber pela 
primeira vez no Brasil, no São 
Paulo Breast Symposium, um 
dos maiores estudiosos do tema 
e com a maior casuística de pa-
cientes com BIA-ALCL tratadas, 
o Prof. Mark Clemens, do MD 
Anderson Cancer Center em 
Houston, EUA.

Embora o BIA-ALCL seja 
uma afecção extremamente 
rara, mesmo após as últimas 
atualizações relacionadas ao 
número de casos no mundo em 
2017, o FDA sugere que mu-

lheres com 
i m p l a n t e s 
mamários po- dem 
apresentar pequeno risco au-
mentado de desenvolver o lin-
foma na cápsula adjacente ao 
implante. Todavia, e frente aos 
dados mais atuais, não é pos-
sível confirmar com evidência 
que os implantes mamários re-

almente são o agente etio-
lógico do ALCL, e outros fatores 
estão implicados na etiologia 
da doença. 

UPDATE 2017 

Em março de 2017, o FDA 
divulgou uma comunicação 
de segurança atualizando os 

dados mais atuais referentes 
ao BIA-ALCL1. De maneira con-
junta e na mesma época, a So-
ciedade Americana de Cirurgia 
Plástica (ASPS) e a Sociedade 
Americana de Cirurgia Plástica 
Estética (ASAPS) divulgaram a 
posição oficial das sociedades 
em relação aos números mais 
atuais, o risco e os aspectos 

UM PANORAMA
SOBRE O LINFOMA DE
CÉLULAS ANAPLÁSICAS
E SUA RELEVâNCIA AO
CIRURGIÃO PLÁSTICO

A
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relacionados ao consentimento 
informado2. 

Na atualização liberada 
pelo FDA foram relatados 359 
casos de dispositivos médicos 
(MDRs) relacionados a im-
plantes mamários e com de-
senvolvimento do ALCL, sendo 
predominantemente associado 
a texturização do implante. 

Segundo estudo comparati-
vo apresentado no São Paulo 
Breast Symposium, pelo Prof. 
Mark Clemens, houve um signi-
ficativo aumento em relação às 
últimas atualizações realizadas 
em anos precedentes, com 258 
casos de ALCL em MDRs em ja-
neiro de 2016 e 64 em janeiro 
de 20113. 

fotos: shutterstock

pacientes únicos e confirmados 
com ALCL, dados apresentados 
e atualizados em São Paulo 
pelo Prof. Clemens.

RISCO REAL

Para se determinar o risco de 
uma afecção é necessário um 
banco de dados confiável, ex-
cluindo os casos duplicados e/
ou suspeitos, além do número 
de mulheres com implantes por 
um período específico de tem-
po. Desta forma, é fundamental 
o acesso aos dados provenien-
tes da indústria em relação ao 
número de vendas de implan-
tes por ano, com o objetivo de 
inferir o risco real do BIA-ALCL. 
Nos Estados Unidos, a coleta 
destes dados é menos comple-
xa que nos demais países, uma 
vez que há apenas três empre-
sas no mercado de implantes 
de silicone (Allergan, Mentor 
e Sientra), e um número pou-
co significativo de mulheres se 
submetem ao aumento mamá-
rio fora dos EUA (turismo médi-
co), tornando os dados norte-a-
mericanos mais confiáveis. 

Segundo dados da indús-
tria, aproximadamente 550 mil 
implantes mamários são vendi-
dos por ano nos EUA (225 mil 
pares), sendo aproximadamen-
te 70 mil implantes com reves-
timento texturizado, represen-
tando 12,7% do mercado. O 
risco atual (life-time risk) de 
BIA-ALCL nos EUA é estimado 
em 1:30.000 mulheres com im-
plantes texturizados, com base 
em casos confirmados e dados 
de vendas de implantes textu-
rizados nos últimos 20 anos. 
Esse número é semelhante ao 
observado na Europa, em paí-
ses onde se conseguem dados 
representativos, porém muito 
menor ao relatado em outras 
regiões do mundo. Em atua-
lização recente (dezembro de 
2016), realizada pela Adminis-
tração de Mercadorias Terapêu-
ticas da Austrália e Nova zelân-

S e -
g u n d o 

Clemens, 
os casos de 

BIA-ALCL fo-
ram relatados 

por pacientes, mé-
dicos ou fabricantes, 

e não necessariamen-
te envolveram casos 

únicos e individuais. O 
autor ressalta que há vá-

rios casos duplicados, bem 
como casos que foram des-

critos como suspeitos, porém 
não confirmados no relatório 
do FDA. De fato, o próprio FDA 
descreve os MDRs em seu ban-
co de dados MAUDE (Manufac-
turer and User Facility Device 
Experience5), como “não con-
firmados, imprecisos e tenden-
ciosos”. Portanto, esses dados 
não devem ser considerados 
como o número definitivo de 
casos3,5.

Neste sentido, e frente a 
limitação de coleta de dados e 
a presença de casos não con-
firmados ou duplicados, foi 
criado o sistema prospectivo de 
coleta de dados relacionados 
ao ALCL, o PROFILE (Patient 
Registry and Outcomes For 
Breast Implants and Anaplastic 
Large Cell Lymphoma (ALCL) 
Etiology and Epidemiology)4, 
que representa uma colabora-
ção conjunta entre a FDA e a 
ASPS. Até setembro de 2017, 
constavam no PROFILE 148 
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dia, essa agência relatou um 
risco entre 1:1.000 e 1:10.000 
de desenvolvimento de BIA-AL-
CL em implantes texturizados.

Desta forma, conclui-se 
que a incidência é variável e 
com individualidades regio-
nais a depender do país. Ade-
mais, aspectos ainda não to-
talmente esclarecidos geram 
controvérsia e postulam no-
vas hipóteses para a etiologia 
do BIA-ALCL, entre as quais 
a teoria genética. Este fato é 
corroborado por Clemens: até 
o presente momento não há 
pacientes asiáticos com diag-
nóstico de BIA-ALCL, tanto 
no Sudeste Asiático quanto 
nos Estados Unidos. Tal fato 
fortalece a teoria multifato-
rial em que, além da textura 
do implante, outros aspectos 
podem estar relacionados, 
como fatores genéticos e o 
bioma de bactérias presente 
em cada região. 

DIAGNóSTICO
O ultrassom de mamas pode 
ajudar a definir a extensão de 
um derrame seroso e pode ser 
útil na identificação de massas 
associadas. O exame clínico 
deve incluir a avaliação de nó-
dulos linfáticos regionais. Os 
volumes de seroma variam de 
50 para 1.000 mL e geralmen-
te são mais viscosos do que os 
seromas inflamatórios simples, 
devido ao alto teor de proteína 
e celularidade. A cápsula cir-
cundante pode estar espessa e 
fibrosa ou também se apresen-
tar insignificante no exame. 

Em pacientes com desen-
volvimento de seroma peri-im-
plante tardio (maior que um 
ano após a inclusão do implan-
te), o fluído deve ser aspirado 
e enviado para imuno-histoquí-
mica com pesquisa do CD30, 
ALK, citologia e citometria de 
fluxo. Em revisão sistemática 
publicado por Gidengil et al., 

em 2015, observou-se que 
76% dos casos de BIA-ALCL 
tiveram seroma na apresenta-
ção ou no momento da cirur-
gia, enquanto 59% mostraram 
achados citológicos positivos 
no fluído aspirado6. Métodos 
corantes habitualmente uti-
lizados como Wright-Giemsa 
ou Hematoxilina/Eosina isola-
damente costumam ser insufi-
cientes para o diagnóstico. No 
entanto, é consenso que BIA
-ALCL demonstra forte e uni-
forme expressão por meio de 
imuno-histoquímica do CD30.

Gidengil et al. demonstra-
ram que em 48% dos casos foi 
evidenciado que o ALCL estava 
associado à cápsula no exame 
histológico6. O estudo de ALK 
foi relatado em 89% da casuísti-
ca e em sua maioria mostraram-
se ALK-negativos. O único caso 
que foi ALK-positivo foi mais 
tarde encontrado ALK-negativo 
em espécimes subsequentes.

TExTURIzADO x LISO
Vale ressaltar que nessa atu-
alização do FDA houve a in-
clusão de 28 (7%) casos não 
primários de implantes lisos, 
fato semelhante à atualização 
de 2016, que também incluiu 
11 (4%) casos de BIA-ALCL em 
implantes lisos. Todavia, até o 
presente momento, nenhum 
caso de implante puramente 
liso e desenvolvimento primá-
rio de BIA-ALCL (sem história 
de implante prévio) foi relata-
do em qualquer série clínica. 
Apesar da maior incidência 
de BIA-ALCL em implantes de 
superfície texturizada, vale res-
saltar que não há evidências, 
tampouco guidelines que indi-
quem ou mesmo sugiram a não 
utilização de implantes texturi-
zados ou mesmo a necessidade 
de troca destes em pacientes 
com mastoplastia de aumento 
prévio e assintomáticas. 

Advoga-se que, nessa situ-

revista Plástica Paulistamatéria de caPa
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ação, o cirurgião plástico deve 
discutir com cada paciente os 
riscos conhecidos e possíveis 
complicações associadas a qual-
quer procedimento. De fato, os 
implantes texturizados podem 
oferecer vantagens (menor risco 
de contratura capsular e, quan-
do no formato anatômico, um 
menor risco de rotação).

O cirurgião plástico deve 
estimular uma discussão franca 
e transparente sobre os benefí-
cios e os riscos dos implantes, 
lisos e texturizados, não tendo 
até o presente momento, e ba-
seados em recomendações de 
diversas entidades e agências 
(FDA/ASPS/ASAPS), qualquer 
contraindicação para a não 
continuidade do uso de implan-
tes texturizados. 

Assim, a paciente deve to-
mar uma decisão informada, 
com base em sua própria ava-
liação de suas necessidades, 
considerando os riscos envolvi-
dos, tanto com implantes lisos 
quanto texturizados.

MORTALIDADE DO
BIA-ALCL

Na atualização do FDA, há o re-
lato de nove mortes associada-
sao BIA-ALCL e que compõem a 
casuística de 12 mortes descritas 
em todo o mundo. Nessa casu-
ística, dois casos de óbito foram 
decorrentes não do ALCL, mas 
do transplante de medula como 
tratamento para o linfoma. Nos 
demais 10 casos de óbito, um 
foi decorrente do desenvolvi-
mento de um segundo linfoma 
e nove pacientes faleceram por 
comprometimento do câncer na 
parede torácica e pulmão, com 
evolução para insuficiência res-
piratória. Nesses casos de óbito, 
nenhuma delas recebeu excisão 

REFERÊNCIAS: 1 https://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/ImplantsandProsthetics/BreastImplants/ucm239996.htm;  2 https://www.plasticsur-
gery.org/documents/medical-professionals/quality-resources/BIA-ALCL/ASPS-ASAPS-Joint-Advisory_FDA-Updates-Website-On-BIA-ALCL.pdf;  3 Clemes, M. https://www.
plasticsurgery.org/for-medical-professionals/quality-and-registries/bia-alcl-by-the-numbers;  4 https://www.thepsf.org/research/registries/profile;  5 https://www.accessdata.
fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfmaude/search.cfm;  6 Gidengil CA, Predmore z, Mattke S, van Busum K, Kim B. Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma: a 
systematic review. Plast Reconstr Surg. 2015 Mar;135(3):713-20.

cirúrgica completa, nenhuma 
recebeu terapia direcionada, 
sendo que a maioria apresentou 
o diagnóstico tardio e não rece-
beu qualquer tratamento em até 
dois anos após o início dos sin-
tomas. Desta forma, com maior 
esclarecimento dos cirurgiões 
plásticos e o melhor entendi-
mento da evolução da doença, 
um número significativo de mor-
tes pode ser prevenida com o 
tratamento precoce e adequado.

TRATAMENTO E
SOBREVIDA

Segundo dados da ASPS e do 
FDA, a grande maioria das 
pacientes (93%) está livre de 
doença com follow-up de três 

anos de seguimento, o que 
é um excelente prognóstico 
quando tratado adequadamen-
te. A National Comprehensive 
Cancer Network (NCCN) define 
que o melhor tratamento ainda 
é a capsulectomia total e remo-
ção dos implantes. Esse é atual-
mente o padrão de tratamento 
para a maioria dos pacientes 
com doença confinada à cápsu-
la (35% dos pacientes) ou com 
presença de massa ressecável 
(40% dos pacientes). 

Em pacientes com doença 
avançada, que se manifesta 
com a presença de metástase de 
linfonodos (14% dos pacientes) 
ou metástase de órgãos a dis-
tância (1% pacientes), há a ne-
cessidade de tratamento adicio-

nal sistêmico com quimioterapia 
usando o protocolo baseado em 
antraciclina CHOP ou terapia 
direcionada com Brentuximab 
Vedotin. A radioterapia só é re-
servada para doenças locais não 
ressecáveis, como na parede to-
rácica e no mediastino.

CONSENTIMENTO
INFORMADO

Os pacientes devem estar cien-
tes da existência do BIA-ALCL e 
que, embora seja extremamente 
raro, o sucesso do tratamento e 
sobrevida é dependente da iden-
tificação precoce e tratamento 
adequado. Assim, os principais 
sintomas, como apresentação 
em massa ou seroma tardio, de-
vem ser esclarecidos. O cirurgião 
plástico também deve informar a 
necessidade de acompanhamen-
to médico para elucidação diag-
nóstica e tratamento apropriado 
logo na consulta pré-operatória.
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Faculdade de Medicina da 
USP, coordenador do Grupo 
de Reconstrução Mamária 
do Instituto do Câncer 
do Estado de São Paulo, 
docente pleno da Pós-
Graduação Strictu Sensu 
do Hospital Sírio-Libanês e 
editor associado do Plastic 
and Reconstructive Surgery 
Global Open.

dr. ary de azevedo 
marques neto
Membro especialista e titular 
da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica. Ex-precep-
tor da disciplina de Cirurgia 
Plástica da Faculdade de 
Medicina da USP.
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linfoma anaplásico 
de grandes células 
associado a implante 
mamário é um tipo 
raro de linfoma não 

Hodgkin de células T primário 
da mama. Ele acomete a super-
fície interna da cápsula fibrosa 
que circunda os implantes ma-
mários e pode infiltrá-la, envol-
vendo os tecidos adjacentes e 
o parênquima mamário. O caso 
índex foi descrito por Keech e 
Creech em 1997 e, em 2016, 
foi reconhecido pela Organi-
zação Mundial de Saúde como 
um tipo distinto de linfoma ALK 
(anaplastic lymphoma kinase) 
negativo.

Ele tem sido dividido em 
dois subgrupos: in situ e inva-
sivo. Na doença in situ, as cé-
lulas malignas são observadas 
na superfície interna da cápsula 
fibrosa e/ou em suspensão no 
seroma que circunda o implan-
te. Essa forma se associa a ex-
celente prognóstico. Na doença 
invasiva, as células malignas 
infiltram a cápsula fibrosa e 
podem acometer os tecidos 
adjacentes, incluindo o parên-
quima mamário. Essa forma 
apresenta menor sobrevida em 
comparação com a doença in 
situ. Contudo, ela representa a 
minoria dos casos descritos na 
literatura médica. 

O linfoma anaplásico de 
grandes células associado a 
implante mamário, em geral, 
apresenta curso indolente. 
Mas há um subgrupo em que 
a doença é progressiva e pode 
resultar em morte. Portanto, o 
diagnóstico oportuno e o tra-
tamento adequado são impor-

O
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tantes. Estabelecer o diagnós-
tico pode ser desafiador, sendo 
que uma abordagem multidis-
ciplinar é essencial. A mediana 
do tempo entre a implantação 
da prótese e o aparecimento 
dos sintomas da doença é de 
oito a 10 anos. As manifesta-
ções clínicas incluem seroma, 
nódulo palpável e/ou linfono-
domegalias regionais. 

Seroma peri-implante isola-
do com volume variável é a ma-
nifestação clínica mais comum 
(60% a 70% dos casos) e, em 
geral, se associa à doença inicial 
confinada pela cápsula fibrosa. 
Seromas são comuns no perí-
odo pós-operatório imediato, 
mas seromas tardios (após um 
ano) são raros e deve ser con-
siderada a suspeita de linfoma 
anaplásico de grandes células, 
sendo recomendada a aspiração 
e a pesquisa da doença. Atribuir 
seromas tardios a infecções 
subclínicas é uma das princi-
pais razões de subdiagnóstico. 
A ultrassonografia é o método 
escolhido para iniciar a investi-
gação dos casos. Ela apresenta 
sensibilidade maior do que a da 
mamografia e comparável com 
a da ressonância magnética.

Nódulo palpável, associado 
ou não a seroma, é a segunda 
manifestação clínica mais co-
mum (30% a 37% dos casos) 
e, via de regra, se associa à 
doença infiltrativa com exten-
são além da cápsula fibrosa. 
Tradicionalmente, a avaliação 
inicial de nódulos palpáveis na 
mama depende da faixa etá-
ria. Em mulheres jovens (< 40 
anos), inicia-se com a ultrasso-
nografia. Já nas mulheres com 
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mais do que 40 anos, a mamo-
grafia deve ser realizada. No 
cenário clínico de suspeita de 
linfoma anaplásico de grandes 
células associado ao implante, 
a ultrassonografia é o método 
principal, devido às limitações 
da mamografia em separar se-
romas de nódulos.

Por fim, raramente a doen-
ça se manifesta como linfono-
domegalias regionais isoladas, 
sem seroma ou nódulos asso-
ciados. A ressonância magnéti-
ca não é considerada essencial 
para o diagnóstico e deve ser 
utilizada se a ultrassonografia 
ou a mamografia forem nega-
tivas ou duvidosas. As apresen-
tações específicas da doença 
nos diferentes métodos de 
imagem são pouco conhecidas 
devido a sua raridade. Dessa 
forma, diante de um quadro 
clínico suspeito, não há carac-
terísticas do seroma, do nódulo 
ou da linfonodomegalia que 
possa descartar a possibilidade 

de linfoma. Portanto, ele deve 
ser investigado. 

Um aspecto muito relevan-
te na investigação dos linfomas 
anaplásico de grandes células 
relacionados aos implantes 
mamários é que o diagnóstico 
envolve testes que não são em-
pregados na rotina diagnóstica 
de seromas, nódulos mamários 
ou linfonodomegalias. Por essa 
razão, a suspeita clínica deve ser 
obrigatoriamente informada ao 
radiologista e ao patologista. 

O diagnóstico é baseado 
no estudo citológico (seroma) 
ou anatomopatológico (nódu-
los) e na análise imunoistoquí-
mica com a pesquisa do CD30 
(essencial para o diagnóstico), 
ALK e outros marcadores. Even-
tualmente, a citometria de fluxo 
pode ser necessária. Os patolo-
gistas recomendam que todo o 
volume de seroma obtido deve 
ser enviado, pois algumas vezes 
a celularidade é escassa.

Poucos estudos avaliaram 

o papel dos métodos de diag-
nóstico por imagem no plane-
jamento terapêutico e no acom-
panhamento pós-tratamento. 
Em relação ao planejamento 
terapêutico, a ressonância 
magnética e o PET-CT podem 
contribuir com a avaliação da 
extensão local da doença ao 
demonstrar nódulos capsulares, 
envolvimento parenquimatoso, 
acometimento da parede torá-
cica, de linfonodos regionais ou 
distantes, além da disseminação 
para outros órgãos. Dessa for-
ma, podem influenciar a indica-
ção da quimioterapia ou da ra-
dioterapia, assim como orientar 
a ressecção cirúrgica, que é o pi-
lar fundamental do tratamento.

Concluindo, o radiologis-
ta deve conhecer a doença e 
suas potenciais apresentações 
nos métodos de diagnóstico 
por imagem, assim como as 
singularidades envolvidas na 
sua investigação. Também é 
fundamental saber como se 

estabelecem as manifestações 
especificas da doença nos dife-
rentes métodos de diagnóstico 
por imagem, bem como o papel 
de cada método na detecção, 
no planejamento terapêutico 
e no seguimento das mulheres 
tratadas. Vale lembrar que essa 
é uma área em evolução devido 
a raridade da doença.
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s notícias de uma 
nova neoplasia lin-
fática associada a 
implantes mamários 
tem preocupado, 

em diferentes graus, cirurgiões 
plásticos de todo o mundo. O 
Linfoma Anaplásico de Grandes 
Células (ALCL – Anaplasic Lar-
ge Cells Lymphoma) é um tipo 
raro de linfoma não Hodgkin de 
células T que, quando não rela-
cionado a implantes mamários, 
manifesta-se preferencialmente 
na pele e tem bom prognóstico. 
Em 10% dos casos, a doença 
pode se estender para linfono-
dos e órgãos, com prognóstico 
menos favorável.

Em 1997, foi publicado 
nos Estados Unidos o primeiro 
relato de um linfoma anaplá-
sico de células T associado a 
uma prótese salina em uma 
paciente com uma mamoplas-
tia de aumento prévia. Vinte 
anos depois, um pouco mais 
de uma centena de casos fo-
ram descritos e o ALCL Asso-
ciado a Implantes Mamários 
(BIA-ALCL – Breast Implant 
Associated ALCL) foi reco-
nhecido como uma entidade 
independente na classificação 
de neoplasias linfoides da Or-
ganização Mundial da Saúde.

O impacto que essa nova 
entidade terá sobre o mercado 
de cirurgia de mama ainda não 
está claro, mas ela tem se torna-
do uma preocupação crescente 
para a prática da cirurgia plás-
tica moderna. Até o momento, 
sabe-se pouco sobre a doença, 
dada a raridade da sua ocorrên-
cia. Estima-se que a incidência 
seja de 1 caso em cada 30 mil 
mulheres com implantes mamá-

rios por ano. No entanto, esse 
número tem aumentado rapi-
damente a medida que esforços 
de algumas agências regula-
doras e sociedades médicas de 
outros países para uniformizar e 
centralizar informações têm se 
intensificado. O National Com-
prehensive Cancer Network 
publicou recentemente um 
consenso para a identificação e 
conduta em casos suspeitos.

Em média, o diagnóstico 
de um BIA-ALCL acontece 10 
anos após a colocação do im-
plante. A apresentação clínica 
mais frequente, presente em 
dois terços dos pacientes, é de 
um seroma tardio levando a um 

aumento do volume da mama. 
Todo seroma peri-implante que 
ocorra mais de um ano após 
a colocação da prótese deve 
ser submetido a aspiração e 
envio do material para estudo 
anatomopatológico e imuno
-histoquímico. Os patologistas 
devem ser informados sobre a 
suspeita clínica de BIA-ALCL e 
os testes específicos realizados, 
uma vez que estes não são roti-
neiramente conduzidos em es-
pécimes da mama nem nos pai-
néis tradicionais para linfomas. 
No líquido coletado, devem ser 
realizadas a pesquisa de ALK e 
citometria de fluxo para CD30. 
Os BIA-ALCLs apresentam lin-

fócitos pleomórficos abundan-
tes, CD30 positivos e ALK ne-
gativos. É importante ressaltar 
que frente a um seroma tardio, 
uma das complicações crônicas 
mais frequentes em implantes 
mamários, o mais provável é 
que se trate de um seroma be-
nigno, que deverá ser conduzi-
do de maneira habitual. 

A suspeita diagnóstica é 
muito importante uma vez que, 
caso se confirme o diagnóstico, 
o tratamento e o seguimento 
da paciente requerem alguns 
exames e cuidados específicos.

Todo caso confirmado de-
verá ser discutido em um grupo 
multidisciplinar, uma vez que a 
evidência em torno da necessi-
dade/eficiência das diferentes 
opções terapêuticas ainda é fra-
ca. Recomenda-se a realização 
de um PET-scan para posterior 
seguimento. A remoção do im-
plante com capsulectomia total 
parece ser suficiente para tratar 
o BIA-ALCL nos casos em que 
a doença está restrita à capsula 
(estadio I). BIA-ALCLs foram rela-
tados em associação com todos 
os tipos de implantes texturiza-
dos. No entanto, a força-tarefa 
australiana sugeriu recentemen-
te que alguns fabricantes podem 
apresentar um risco maior do 
que outros. Não foi confirmado 
nenhum caso em pacientes que 
tenham usando implantes lisos.

Outra forma de apresenta-
ção, constatada em 15% dos 
casos, é a presença de uma 
massa sólida com ou sem se-
roma associado. Ainda não 
está claro se essas são for-
mas diferentes da doença ou 
partes do seu espectro, mas a 
apresentação com massa tem 

O SURGIMENTO DO LINFOMA
ASSOCIADO A IMPLANTES MAMÁRIOS

A

O impacto que essa nova entidade 
terá sobre o mercado de cirurgia de 
mama ainda não está claro, mas ela 
tem se tornado uma preocupação 
crescente para a prática da cirurgia 

plástica moderna
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Na última edição da Revista 
Brasileira de Cirurgia Plástica, 
volume 32 de 2017, Batista 
e colaboradores publicaram 
o primeiro caso de paciente 
com diagnóstico de BIA-ALCL 
no Brasil. Apesar de ter havido 
comunicações prévias, esse 
relato representa a primeira 
publicação de BIA-ALCL em 
paciente brasileira. 

Mulher de 44 anos havia 
sido submetida a mastoplastia 
de aumento com implantes de 
poliuretano há 11 anos, volu-
mes de 195 cc. A queixa inicial 
foi de leve desconforto havia 
quase um ano, com recente 
aumento da mama direita. Ao 
exame físico, se notou acentu-

ada assimetria de volume com 
discreta infiltração na pele in-
feromedial da mama direita. A 
ressonância magnética reve-
lou massa heterogênea de 10 
cm posterior ao implante, que 
infiltrava o músculo peitoral 
maior, sem sinais de seroma. 
Foi suspeitado de BIA-ALCL, 
sendo confirmado com biópsia 
guiada por ultrassonografia 
e estudos imunoistoquímicos 
(CD30 positivo, ALK negativo).

O tratamento cirúrgico 
incluiu a remoção dos implan-
tes, com capsulectomia total, 
incluindo a massa e todo o 
tecido macroscopicamente 
suspeito. A resseção também 
envolveu o músculo peitoral 

maior, parte do tecido mamá-
rio e da pele inferomedial, que 
tinha uma aparência anormal 
na inspeção. Para reconstru-
ção, foram realizadas técnicas 
de mastoplastia. Na mama 
esquerda, o implante foi re-
movido junto com capsulecto-
mia, seguido de mastopexia. 
A concha do implante e o 
revestimento de poliuretano 
estavam intactos. O anato-
mopatológico dos espécimes 
da mama direita revelou in-
filtração de células aberran-
tes e pleomórficas na massa 
tecidual, músculo adjacente, 
tecido mamário e pele, sem 
um limite definido, de modo 
que margens negativas não 

puderam ser garantidas.
Por opção da paciente, 

não houve qualquer trata-
mento adjuvante, sendo que 
ela recusou inclusive a radio-
terapia. Os autores registra-
ram esse caso no PROFILE 
Registry. Após nove meses 
da cirurgia, o exame de PE-
T-scan mostrou remissão 
completa da doença. No mo-
mento, a paciente se encon-
tra bem, sem evidências de 
recorrência e em seguimento 
contínuo com o cirurgião e 
com o oncologista.

Destacamos a importância 
e o ineditismo deste relato por 
ser o primeiro diagnostico de 
BIA-ALCL publicado no Brasil.

sido associada a prognósticos 
piores. Nesses casos (estadio 
II), em pacientes que tenham 
evidência de doença fora da 
mama (estadios III e IV) e em 
casos com suspeita de ressec-
ção incompleta da doença, de-
ve-se discutir a associação de 
quimioterapia e/ou radiotera-
pia. Outras apresentações me-
nos frequentes foram relatadas, 
demonstrando a importância 
da vigilância com os pacientes. 

Um seguimento frequente 
das pacientes com BIA-ALCL 
deverá ser mantido após o 
tratamento para confirmar a 
remissão da doença. Quando 
disponível, o seguimento com 
PET-scan a intervalos de 6 me-
ses por 2 anos é o recomenda-
do. Sabe-se que o prognóstico, 
na imensa maioria dos casos, é 
bom. Os dados de seguimento 
ainda são muito inconsistentes 
para se determinar com preci-
são a sobrevida livre de doença 

e a sua mortalidade específica. 
Casos de recorrência e até al-
guns óbitos já foram relatados.

A maneira como os meios 
de comunicação e o público 
geral reagirão à informação da 
existência de uma neoplasia 
rara associadas a implantes ma-
mários dependerá muito da nos-
sa capacidade de transmitir e, 
mais importante, gerar informa-
ções de qualidade para a nossa 
população. Segundo dados da 
International Society of Aes-
thetic Plastic Surgery (ISAPS), o 
mercado brasileiro de prótese 
é o segundo maior do mundo 
e um dos mais complexos, com 
12 marcas de implantes dispo-

níveis. A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) 
não registrou nenhum caso até 
o momento, demonstrando fa-
lha no sistema de farmacovigi-
lância dos implantes mamários. 
De maneira informal, já tive 
notícias de 5 casos confirmados 
no Brasil, um deles em uma pa-
ciente com uma mamoplastia de 
aumento há 10 anos em quem 
tratei um BIA-ALCL em 2016. O 
caso foi recentemente publicado 
na Revista Brasileira de Cirurgia 
Plástica. Todos esses casos têm 
em comum uma apresentação 
mais avançada e/ou o manejo 
inadequado no momento da 
primeira queixa. 

Estes dados reforçam a 
importância de uma discussão 
ampla e clara para a conscienti-
zação da comunidade de cirur-
gia da mama sobre essa nova 
entidade. Todos nós seremos 
expostos a possíveis casos de 
BIA-ALCL em um futuro próxi-
mo e eventualmente seremos 
questionados sobre os riscos 
associados ao uso de implantes 
mamários. Por hora, o registro 
PROFILE é o esforço mais con-
creto ao nosso alcance (www.
thepsf.org/research/registries/
profile). Recomendo que todos 
os casos confirmados sejam 
registrados para que mais res-
postas possam ser alcançadas.

dr. Bernardo 
nogueira Batista
Cirurgião plástico do 
Serviço de Responsabili-
dade Social do Hospital 
Sírio-Libanês e membro 
titular da SBCP
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A maneira como o público 
reagirá à existência do BIA-

ALCL dependerá muito da nossa 
capacidade de transmitir e gerar 

informações de qualidade

o primeiro relato publicado de BIA-ALCL no Brasil
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períneo pode ser afe-
tado por neoplasias 
anais e vulvovagi-
nais, cujo tratamento 
requer ressecções 

que podem levar a extensos 
defeitos perineais e do assoa-
lho pélvico. A reconstrução des-
ses defeitos para o fechamento 
perineal é um desafio, sendo 
que o papel da cirurgia plástica 
é importante para obtenção de 
resultados funcionais e estéti-
cos satisfatórios. Em algumas 
mulheres, tais defeitos podem 
afetar a região vulvovaginal, o 
que reforça a necessidade da 
cirurgia reconstrutiva tanto pe-
rineal quanto vulvovaginal.

A amputação abdominope-
rineal do reto (AAPR) para trata-
mento de tumores de reto baixo 
localmente avançados ou tumo-
res anais, assim como as vulvec-
tomias ou vaginectomias, está 
associada à relevante índice de 
morbidade. Devido à ressecção 
tumoral, defeitos extensos do 
períneo e do assoalho pélvico 
não permitem uma adequada 
aproximação tecidual com o 

fechamento primário. Mesmo 
quando isso é possível, não há 
um preenchimento apropriado 
do defeito do assoalho pélvico 
ao nível dos músculos pélvicos, 
levando a hérnias perineais e 
deiscências precoces, uma situa-
ção que é agravada pela menor 
viabilidade dos tecidos locais 
submetidos previamente, muitas 
vezes, à radioterapia.

Atualmente, a maioria das 
reconstruções do períneo é rea-
lizada pelo fechamento primário 
ou pelo uso de retalhos locais 
ou regionais. Recentemente, 
muitos estudos têm mostrado 
que os defeitos perineais após 
AAPR se beneficiam da recons-
trução com retalhos. Nesses 
casos, o fechamento primário é 
associado com o aumento do 
tempo de internação hospitalar 
e o risco de infecção, o tempo de 
recuperação prolongado, o risco 
aumentado de hérnia perineal 
ou seromas, a restrição da mo-
bilidade dos membros inferiores 
e a elevadas taxas de deiscên-
cia de ferida operatória quando 
comparado com a reconstrução 

com retalhos.
Dentre os diversos retalhos 

presentes nessa região, desta-
camos o retalho perfurante da 
artéria pudenda interna (“IPAP 
flap”, do inglês “internal pu-
dendal artery perforator flap”). 
Ele está localizado na região 
perineal e do sulco glúteo, é 
vascularizado por ramos per-
furantes cutâneos diretos, pro-
venientes da artéria pudenda 
interna, e inervado por ramos 
dos nervos pudendo e cutâneo 
femoral posterior. O retalho 
IPAP pode ser mobilizado como 
um retalho de avanço VY (Fig. 
1) ou como um retalho de ro-
tação, unilateral ou bilateral, 
dependendo da localização e 
da extensão do defeito.

Há muitos relatos prévios 
do uso do retalho IPAP para 
reconstrução vulvovaginal. 
Contudo, relatos desse reta-
lho para reconstrução perineal 
imediata após AAPR são escas-
sos e relativamente recentes, 
datando dos últimos sete anos. 
Esses estudos sugerem que o 
retalho IPAP para reconstrução 

perineal tem algumas vanta-
gens quando comparado com 
o fechamento primário e com 
outros retalhos.

Com o objetivo de avaliar 
os resultados da reconstrução 
imediata de defeitos perineais 
com o retalho IPAP, após cirur-
gias de AAPR, foi realizado um 
estudo prospectivo no Serviço 
de Cirurgia Plástica do Institu-
to do Câncer do Estado de São 
Paulo (ICESP), vinculado à Dis-
ciplina de Cirurgia Plástica da 
Faculdade de Medicina da USP. 
O trabalho foi publicado no peri-
ódico Diseases of the Colon and 
Rectum, em setembro de 2017.

MÉTODOS

Um total de 73 pacientes con-
secutivos com tumores anor-
retais submetidos a AAPR e 
reconstrução imediata com o 
retalho IPAP foram incluídos 
nesse estudo. Os critérios de 
inclusão foram pacientes com 
idade maior ou igual a 18 anos, 
previamente tratados com 
quimioterapia e radioterapia, 

AMPLO ESTUDO ABORDA A RECONSTRUÇÃO
DO PERÍNEO COM RETALHOS PERFURANTES
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cirurgia reconstrutiva

que tiveram defeitos perineais 
classificados como moderados 
(de 20 a 60 cm2) ou extensos 
(acima de 60 cm2).

A AAPR foi conduzida pela 
Equipe da Cirurgia do Aparelho 
Digestivo. Imediatamente após 
o procedimento, a Equipe da 
Cirurgia Plástica conduziu a 
reconstrução perineal, man-
tendo o paciente em posição 
de litotomia. No dia anterior à 
cirurgia, o sulco glúteo foi iden-
tificado e demarcado com o pa-
ciente em posição ortostática.

O eixo longo do retalho foi 
marcado e centralizado no sulco 
glúteo (Fig. 1). As dimensões do 
retalho foram ajustadas de acor-
do com as dimensões do defeito 
e com a possível necessidade de 
reconstrução associada da parede 
vaginal posterior. A base do reta-
lho está localizada em um triân-
gulo formado pela tuberosidade 
isquiática, ânus e introito vaginal 
ou escroto (Fig. 2), corresponden-
do à fossa isquiorretal. Os vasos 
perfurantes provenientes da arté-
ria pudenda interna estão locali-
zados dentro desse triângulo.

O retalho IPAP foi então 
dissecado e mobilizado em 
avanço VY ou em rotação, uni-
lateral ou bilateral, para recons-
trução perineal. A epiderme e a 
derme superficial das porções 
proximais do retalho foram 
removidas e introduzidas para 
preencher o defeito perineal, fi-
xados no cóccix e nos músculos 
adjacentes. A área doadora foi 
fechada primariamente.

No pós-operatório, os pa-
cientes foram mantidos com os 
membros inferiores em adução 
e confinados ao leito nos pri-
meiros cinco dias, recebendo 
profilaxia para trombose veno-
sa profunda. A deambulação foi 
liberada após cinco dias, sendo 
que a permissão para sentar 
foi gradualmente introduzida 
após 14 a 21 dias. Depois da 
alta hospitalar, os pacientes 
foram seguidos para avaliar as 
complicações, a evolução clíni-

ca e o tempo de cicatrização. A 
severidade das complicações 
pós-operatórias foi registrada 
usando a classificação de Cla-
vien-Dindo para complicações 
cirúrgicas.

Para análise estatística, foi 
empregado o software SPSS 
Statistics para Windows (versão 
17.0, Chicago: SPSS Inc.) e va-
lores de p menores de 0,05 fo-
ram considerados significantes.

RESULTADOS

Desses 73 pacientes, 39 eram 
do sexo masculino (53,4%) e 
34 do sexo feminino (43,6%), 
com idade variando de 29 a 
85 anos, média de 60,55 anos 
e mediana de 60 anos. Com 
relação ao índice de massa 
corpórea (IMC), os pacientes 
apresentaram média de 25,28 
kg/m2, mediana de 24,97 kg/

m2, variando de 15,57 a 38,1 
kg/m2. O diagnóstico oncológi-
co foi adenocarcinoma de reto 
baixo em 58 pacientes (79,4%) 
e carcinoma espinocelular de 
ânus em 15 pacientes (20,6%).

Ao longo de cinco anos, os 
autores realizaram 122 retalhos 
IPAP em 73 pacientes para re-
construção perineal após AAPR: 
49 pacientes foram retalhos de 
avanço VY bilateral (Fig. 3 e 4) 
– resultando em 98 retalhos – 
21 pacientes foram retalhos de 
avanço VY unilateral e três pa-
cientes foram retalhos de rotação 
unilateral. Com relação à viabili-
dade, 119 retalhos sobreviveram 
completamente, sem sinais de 
isquemia, congestão ou necro-
se (taxa de sucesso de 97,5%). 
Contudo, três retalhos apresen-
taram necrose parcial pequena.

Complicações pós-operató-
rias ocorreram em 35 pacientes 

(47,9%) e elas foram registradas 
de acordo com a classificação 
de Clavien-Dindo de complica-
ções cirúrgicas, considerando o 
grau mais elevado em cada um: 
14 pacientes grau I, 6 grau II, 3 
grau IIIa, 5 grau IIIb, 4 grau IVa, 
2 grau IVb e 1 paciente grau V. 
A complicação mais comum foi 
deiscência menor (menor que 3 
cm), que ocorreu em 25 pacien-
tes (34,2%).

Os autores realizaram uma 
comparação entre IMC, defeito 
perineal e complicações pós
-operatórias para encontrar in-
fluências em algumas variáveis. 
De acordo com essas compara-
ções, houve correlação direta 
entre o IMC em geral e o tem-
po de cicatrização (p=0,028), 
ou seja, quanto maior o IMC 
do paciente, maior o tempo 
de cicatrização. Os graus de 
complicações de Clavien-Dindo 
III-IV foram maiores em pacien-
tes com defeito perineal ≥ 60 
cm2, comparados com aqueles 
com defeito < 60 cm2 (83,3% 
e 32,1% respectivamente, 
p=0,03, OR=10,56). As com-
plicações pós-operatórias fo-
ram maiores em pacientes com 
carcinoma espinocelular de 
ânus, comparadas com aqueles 
com adenocarcinoma de reto 
baixo (80% e 39,7% respecti-
vamente, p=0,005, OR=6,09); 
essas complicações também fo-
ram maiores em pacientes com 
comorbidades comparadas 
com aqueles que não as possu-
íam (58,1% e 33,3% respecti-
vamente, p=0,04, OR=2,78). O 
tempo de internação e o tempo 
de cicatrização foram maiores 
em pacientes que apresenta-
ram complicações pós-opera-
tórias (p=0,001 e p < 0,001, 
respectivamente).

DISCUSSÃO 

Em pacientes submetidos à 
AAPR após quimiorradiotera-
pia, as complicações da ferida 
perineal ocorrem em 25% a 

Figura 1: Demarcação do retalho IPAP de avanço VY1.

Figura 2: Tuberosidade isquiática, ânus e introito vaginal ou escroto são 
as referências para um triângulo imaginário (azul), onde os vasos perfuran-
tes da artéria pudenda interna estão localizados1.

imagens: divulgação
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60% dos pacientes, tais como 
deiscência da ferida operatória, 
formação de abscessos e retar-
do na cicatrização.

O fechamento primário do 
defeito perineal tem sido associa-
do a elevadas taxas de deiscên-
cia da ferida operatória compara-
do à reconstrução com retalhos, 
devido à tensão excessiva nas 
suturas e ao acúmulo de fluídos 
na cavidade pélvica. Como a 
maioria dos defeitos perineais 
são complexos e tridimensionais, 
a indicação de fechamento pri-
mário tem sido questionada ulti-
mamente. Nesse contexto, vários 
retalhos foram descritos e usados 
para o fechamento perineal, com 
bons resultados.

Desde o primeiro relato do 
retalho IPAP localizado no sul-
co glúteo, sua indicação tem 
aumentado por ser um retalho 
fino, fácil de dissecar e possuir 
pele similar, sendo largamen-
te utilizado para reconstrução 
vulvar e vaginal. No entanto, 
ainda são poucos os relatos da 
sua aplicação para reconstru-
ção perineal após excisão de 
tumores anorretais.

Neste estudo, os resulta-
dos demonstraram que quanto 
mais alto o IMC do paciente, 
mais longo o tempo de cica-
trização (p=0,028), prova-
velmente devido aos efeitos 
da obesidade. Pacientes com 
defeitos perineais extensos (≥ 
60 cm2) tiveram mais compli-
cações graus III e IV de Clavien-
Dindo (p=0,03, OR=10,56), 
indicando maior dificuldade 
relacionada à reconstrução de 
maiores defeitos perineais, le-
vando a complicações pós-ope-
ratórias mais severas. Pacientes 
com diagnóstico de carcinoma 
espinocelular de ânus tiveram 
mais complicações pós-ope-
ratórias (p=0,005, OR=6,09), 

REFERêNCIAS BIBLIoGRáFICAS: 1 Coltro PS, Ferreira MC, Busnardo FF, Olivan MV, Ueda T, Grillo VA, Marques CF, Nahas CS, Nahas SC, Gemperli R. Evaluation of cutaneous sensibility of the internal pudendal 
artery perforator (IPAP) flap after perineal reconstructions. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2015 Feb;68(2):252-61;  2 Coltro PS, Busnardo FF, Mônaco Filho FC, Olivan MV, Millan LS, Grillo VA, Marques CF, Nahas CS, 
Nahas SC, Ribeiro U Jr, Gemperli R. Outcomes of Immediate Internal Pudendal Artery Perforator Flap Reconstruction for Irradiated Abdominoperineal Resection Defects. Dis Colon Rectum. 2017 Sep;60(9):945-953.

Figura 4: Homem de 46 anos após AAPR e reconstrução perineal com 
retalho IPAP de avanço VY bilateral. A: defeito perineal; B: dissecção dos 
retalhos; C: porção medial dos retalhos após desepidermização, suturados 
conjuntamente e posicionados para preencher o defeito perineal; D: pós
-operatório imediato; E: pós-operatório de 12 meses na posição de litoto-
mia; F: pós-operatório de 12 meses na posição ortostática, mostrando boa 
camuflagem da cicatriz resultante no sulco glúteo2.

talvez porque a margem cirúr-
gica cutânea perianal nesses 
pacientes é, geralmente, maior. 

Pacientes que apresenta-
ram comorbidades tiveram mais 
complicações pós-operatórias 
(p=0,04, OR=2,78), demons-
trando o impacto negativo da 
presença de outras doenças. Por 
fim, pacientes que desenvolve-
ram complicações pós-opera-
tórias tiveram tempo de inter-
nação e tempo de cicatrização 
mais longos (p=0,001 e p < 
0,001, respectivamente), con-

firmando o papel deletério da 
presença de complicações no 
prolongamento dessas variáveis.

As múltiplas vantagens 
previamente descritas associa-
das ao retalho IPAP também 
foram observadas neste estudo, 
reforçando a ideia que este re-
talho é confiável, versátil e uma 
boa opção para reconstrução 
perineal após AAPR. Sua curva 
de aprendizado é relativamente 
curta, sendo de fácil dissecção. 

Além disso, os autores en-
fatizam que a reconstrução pe-

rineal deve ser encarada como 
um potencial novo mercado de 
trabalho para a cirurgia plástica. 
Nos Estados Unidos e na Euro-
pa, a reconstrução do períneo 
com retalhos após AAPR já está 
bastante disseminada. Contudo, 
poucos são os serviços no Brasil 
que a aplicam como rotina. Por-
tanto, com o acúmulo das evi-
dências na literatura e seguindo 
a tendência internacional, os 
autores acreditam que a recons-
trução perineal representará, no 
futuro breve, uma nova perspec-
tiva para atuação do cirurgião 
plástico brasileiro, que deverá 
estar tecnicamente preparado 
para atender a tal demanda. 

CONCLUSõES

Os autores apresentaram os 
resultados com 122 recons-
truções imediatas utilizando 
retalho IPAP para 73 defeitos 
de ressecção abdominoperine-
al. Esta é, até agora, a maior 
série de casos consecutivos de 
pacientes reconstruídos com o 
retalho IPAP após AAPR. 

Ele possui algumas vanta-
gens quando comparado ao 
fechamento primário e a outros 
retalhos, além de fornecer vo-
lume de tecido suficiente para 
preenchimento da cavidade 
pélvica. Os autores propõem 
que o retalho IPAP seja consi-
derado como primeira escolha 
para reconstrução de defeitos 
perineais após AAPR, e que 
pode representar uma nova 
perspectiva para o mercado de 
trabalho do cirurgião plástico.

Pedro soler coltro
Professor Doutor da Divisão 
de Cirurgia Plástica da Facul-
dade de Medicina de Ribeirão 
Preto da USP (FMRP-USP) e 
Membro Titular da SBCP

Figura 3: Mulher de 62 anos submetida à AAPR associada à ressecção da 
parede posterior da vagina, e reconstrução com o retalho IPAP de avanço 
VY bilateral. A: defeito perineal e vulvovaginal; B: dissecção dos retalhos; 
C: porção proximal superior dos retalhos mantida com pele e usada para 
reconstrução da parede posterior da vagina (seta amarela), enquanto que 
a porção proximal inferior foi desepidermizada e introduzida para pre-
encher o defeito do períneo (seta verde); D: pós-operatório imediato; E: 
pós-operatório de 12 meses na posição de litotomia; F: pós-operatório de 
12 meses na posição ortostática, mostrando boa camuflagem da cicatriz 
resultante no sulco glúteo1.
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s rinoplastias moder-
nas procuram utilizar 
técnicas reprodutí-
veis, de baixa mor-
bidade e de cunho 
funcional e estético. 
A utilização de fontes 

doadoras de material necessário 
para a estruturação nasal con-
templa as cartilagens nasais, a 
cartilagem conchal e as cartila-
gens costais. Inúmeras técnicas 
e táticas foram desenvolvidas 
nos últimos 20 anos, e o se-
guimento clínico dos pacientes 
evidenciou as vantagens e des-
vantagens de cada uma delas.

Em 2000, o cirurgião turco 
Onur Erol publicou o que deno-
minou de “Turkish Delight”1, 
no qual descreve o uso de 
cartilagem picada (diced carti-
lage – DC), especialmente na 
reconstrução do dorso nasal, e 
que se trata de envolver a car-
tilagem picada em uma lâmina 
de Surgicel®. Posteriormente, 
em 2004, Rolin Daniel e Jay 
Calvert2, nos Estados Unidos, 
publicaram sua experiência em 
que a cartilagem picada era en-
volta no uso de fáscia temporal. 
Ambas as técnicas se desenvol-
veram baseadas na premissa de 
que os condrócitos conseguiam 
se manter vivos graças ao su-

CARTILAGEM PICADA
LIVRE E SUA UTILIzAÇÃO
NAS RINOPLASTIAS:
EVIDÊNCIAS E
PERSPECTIVAS FUTURAS

A
porte (framework). Entretanto, 
como todas as técnicas, elas 
têm vantagens e limitações, 
sendo que as maiores compli-
cações ocorrem quando se uti-
liza material heterólogo.

Recentemente, publicações 
científicas de autores com expe-
riência de mais de 40 anos em 
rinoplastia relataram por meio 
de publicação de séries de casos, 
que o uso da cartilagem picada 
é mais simples e mais eficiente 
quando realizado sem suporte, 
simplesmente na forma de uma 
pasta, semelhante ao que se faz 
com preenchedores de ácido 
hialurônico nas complementa-
ções cirúrgicas (também conhe-
cida como rinomodulação).

FREE DICED CARTILAGE
– A ExPERIÊNCIA
ALEMÃ3

Até agora, enfatizamos as pos-
síveis irregularidades visíveis 

do dorso nasal, secundárias à 
remoção das gibas osteocarti-
laginosoas, especialmente em 
narizes de pele fina. Também 
discorremos sobre as formas de 
reconstruir a região do dorso 
nasal e que foram publicadas 
ao longo dos anos, incluindo 
cartilagem sólida e cartilagem 
picada, envolta a elementos 
como fáscia, Alloderm®, Surgi-
cel® e até cola de fibrina4.

Na experiência do serviço 
de cirurgia plástica facial do 
Marienhospital, localizado 
em Stuttgart, na Alemanha, e 
capitaneado pelo Prof. Wolf-
gang Gubish, todas as técni-
cas não foram adequadamen-
te eficientes. Por isso, o grupo 
desenvolveu uma nova forma 
de preparar os enxertos de 
cartilagem para refinamento 
de irregularidades do dorso, 
aumento e até camufla-
gem da giba dor-
sal, de forma 
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que se tornem viáveis e está-
veis permanentemente.

Durante um ano, 488 pa-
cientes foram submetidos a 
rinoplastias primárias e se-
cundárias, por cinco cirurgiões 
diferentes; 48 não retornaram 
ao seguimento pós-operatório 
de 7 meses e foram excluídos 
do estudo. Portanto, restaram 
270 mulheres e 176 homens, 
sendo que 62% foram sub-
metidos a cirurgias primárias 
e 38% dos pacientes a pelo 
menos duas rinoplastias.

Os pacientes foram distri-
buídos em três grupos: (obe-
decendo a proporção da ca-
suística de casos primários e 
secundários)

Grupo 1 – cartilagem picada 
livre no dorso;

Grupo 2 – cartilagem en-
rolada em fáscia ou material 
heterólogo;

Grupo 3 – cartilagem picada 
enrolada em fáscia.

TÉCNICA CIRúRGICA

Independentemente da área 
doadora, a cartilagem é retira-
da sem pericôndrio. Com auxi-
lio de uma lâmina de dermato-
mo, a cartilagem é cortada em 
pedaços menores que 2 mm 
de diâmetro (fotos 1 e 2), sen-
do que durante o procedimen-
to é adicionado solução salina 
para manter a agregação dos 
diminutos pedaços; nunca se 

espreme a cartilagem para 
não destruir os condro-

citos. Finalmente, 
se chega a 

uma pasta, que por meio de 
um instrumento apropriado 
é colocada diretamente nas 
seringas de 1ml para injeção 
direta (fotos 3 e 4).

Resultados: (porcentagem de 
necessidade de revisão cirúrgica 

para a região do dorso nasal)

GRUPo 1- 5,2% 
GRUPo 2 – 8,2% 
GRUPo 3 – 25% 

SEQUÊNCIA ABAIxO

shutterstock
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FREE DICED CARTILAGE –
A ExPERIÊNCIA TURCA 5 

Onur Erol, o autor já citado e 
que descreveu o “charutinho” 
de cartilagem picada, publicou 
sua experiência de 12 anos uti-
lizando uma técnica de enxerto 
de cartilagem livre, a qual alega 
que graças ao uso de um dis-
positivo criado por ele, aumen-
taria a sobrevivência dos con-
drócitos e, consequentemente, 
traria melhores resultados.

A casuística é impressionan-
te: 3.180 pacientes seguidos a 
cada três meses por três anos; 
porém este número diminui ao 
longo dos anos e resulta em 
810 pacientes seguidos entre 
oito e 12 anos pós-operatório.

TÉCNICA CIRúRGICA

O pesquisador realiza a rino-
plastia estruturada com enxer-
tos por meio da abordagem 
endonasal; as fontes doadoras 
são as clássicas, sendo que a 
cartilagem é picada em frag-
mentos de 5mm de diâmetro 
(fotos 5 e 6) e posteriormente 
colocada em dois tipos de se-
ringas, de 2mm e 5mm (foto 
7). Então, elas são comprimidas 
para formarem um “cordão” a 
ser enxertado (foto 8).

BIBLIoGRAFIA: 1 - Erol OO. - The Turkish delight: A pliable graft for rhinoplasty. Plast Reconstr Surg. 2000; 105:2229–2241; discussion 2242–2243.  2 - Daniel RK, Calvert JW. - Diced 
cartilage grafts in rhinoplasty surgery. Plast Reconstr Surg. 2004; 113:2156–2171.  3 -  Kreutzer C, Hoehme J, Gubish W,Rezaeiam F, Haack S  -Free diced cartilage : A new application 
of diced cartilage grafts in primary and secondary rhinoplasty “Plast Reconstr Surg. 2017;140:461-470;  4 - Bracaglia R, Tambasco D, Dá Ettorre M, Gentileschi S -“Nougat graft”: Diced 
cartilage graft plus human fibrin glue for contouring and shaping of the nasal dorsum. Plast Reconstr Surg. 2012; 130:741e–743e.  5 - Erol OO -  Injection of compressed diced cartilage in 
the correction of secondary and primary rhinoplasty: A new Techinique with 12 years’ experience. Plast Reconstr Surg. 2017; 140:673e–685e.
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Resultados: No seguimento 
de três anos, 3.125 (98,2%) 
pacientes mantiveram o resul-
tado nos preenchimentos de 
dorso e/ou columela; em 21 
pacientes houve absorção par-
cial e em 36 se observou uma 
hipercorreção. Não houve caso 

de infecção.
Durante a discussão dos 

casos, são enumerados pontos 
práticos da técnica:

*Realizar a injeção de carti-
lagem apenas em áreas não 
descoladas;

*Estabilizar com fita adesiva 
mais gesso/ou gesso plástico 
por uma semana e sem massa-
gem alguma;

*Segundo o autor, a reconstru-
ção do dorso com essa técnica 
substitui o enxerto de costela 
pela qualidade e pela ausência 
de “warping” (entortar);

*Os enxertos devem sempre 
ser enxaguados em solução 
salina e depois mergulhados 
em uma solução antibiótica 
(rifampicina) antes da inserção. 

EVIDÊNCIA CIENTÍFICA
x PERSPECTIVAS
PRÁTICAS
A premissa básica da medi-
cina baseada em evidências 
é que a opinião do pesqui-
sador tem menor validade 
científica que todos os outros 
desenhos de estudo. Assim, 
baseada neste modelo, a sé-
rie de casos publicada pelos 
autores descritos tem pouca 
validade em termos da me-
lhor evidência científica. Há 
de se ressaltar também a 
necessidade de um estudo 
histológico, que comprove a 
viabilidade e a presença dos 
enxertos a longo prazo.

Entretanto, não há como 
negar a validade prática de 
uma técnica de fácil repro-
dução e que, além de coibir 
a realização de novos proce-
dimentos cirúrgicos de maior 
morbidade, pode trazer um 
novo paradigma no refina-
mento das rinoplastias estéti-
cas e reparadoras.

andré cervantes
Membro Titular SBCP
Regente do Capítulo de 
Ritidoplastia - SBCP

FOTO 7

FOTO 8
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MEDICINA DISRUPTIVA E CIRURGIA PLÁSTICA - HIPóCRATES EM TEMPOS DE DR. GOOGLE
sse episódio aconteceu 
comigo há algumas 
semanas. Veja se não 
poderia ser com você. 
No intervalo entre 

uma consulta e outra, você para, 
dá uma olhada no seu celular e 
percebe que o grupo de WhatsA-
pp de seus amigos médicos tem 
uma dezena de mensagens não 
lidas que acabaram de chegar.

Tem todo o tipo de infor-
mação que invariavelmente 
termina com lamentações e 
frustrações a respeito de tudo 
que envolve o 

mundo médico, os consultórios, 
o ato de exercer a medicina e a 
prática da cirurgia plástica. Im-
possível não ficar incomodado 
ou preocupado com a enorme 
quantidade de informações 
que bombardeia a gente a cada 
minuto. Sinceramente, parece 
que o caos está instalado. Você 
então lembra que não faz um 
check-up completo de saúde há 
alguns anos, apesar de ter um 
histórico familiar de diabetes e 
hipertensão, de estar com al-
guns quilos a mais e não lem-

brar a última vez que teve aque-
la noite de sono reparadora.

Eu não quero ser rude e 
nem parecer indelicado, mas os 
mesmos erros que os governos 
cometem na administração do 
SUS, e que os planos de saúde 
praticam na gestão de suas vi-
das, nós repetimos dentro de 
nossas clínicas. No final das con-
tas, o olhar da medicina, seja o 
do consultório ou o que nós uti-
lizamos diretamente para tratar 
nossos pacientes e principalmen-
te cuidar de nós mesmos, está 

totalmente focado 

na doença e não na saúde. E a 
maior parte dos modelos de 
negócio e remuneração médica 
continua baseada nessa mesma 
mentalidade. E hoje todos nós 
sabemos o resultado disso. 

O SUS com rombos finan-
ceiros incalculáveis, os planos 
de saúde com filas de espera e 
fechando as portas, deixando os 
segurados na mão. Mais ainda: 
a profissão médica desrespeita-
da, o cirurgião plástico desva-
lorizado e você com diabetes, 
hipertenso, obeso, inflamado, es-
tressado, desestimulado e pen-
sando em largar a profissão. Ali-

ás, o burnout cresce 
m u i t o 

matéria esPecial iii revista Plástica Paulista
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MEDICINA DISRUPTIVA E CIRURGIA PLÁSTICA - HIPóCRATES EM TEMPOS DE DR. GOOGLE
entre as profissões médicas e o 
simples fato de você escolher ser 
médico já lhe rouba alguns anos 
de vida, segundo um estudo (ht-
tps://emedicine.medscape.com/
article/806779-overview#a3). 
De acordo com o relatório do 
Medscape, mais de 55% dos 
médicos americanos sofrem de 
burnout e provavelmente esses 
números dever ser ainda maio-
res no Brasil.

Nós médicos perdemos o 
respeito, pois a percepção de va-
lor da nossa profissão é atacada 
dia após dia por alguns governos 
que transferem a sua incompe-
tência na gestão da saúde, co-
locando a culpa da ineficiência 
de todo um sistema nas costas 
do médico. Estamos, enfim, num 
momento que podemos sim 
chamar de crise. E precisamos 
entender todo o contexto que o 
envolve para conseguirmos agir 
de forma efetiva.

Entre 2015 e 2016, só 
nos EUA foram investi-

dos mais de US$ 90 
bilhões em “star-

tups” focadas 
em saúde. 

Hoje, as 
m a i o r e s 

e m p r e -
sas de 

tecno-
logia 
d o 

planeta e os maiores fundos 
globais de investimento estão 
investindo seriamente na Ca-
deia de Valor da Saúde, utilizan-
do os conceitos do “Quadruple 
AIM” para fazerem suas esco-
lhas. Google, Facebook, Amazon 
e Apple serão as grandes empre-
sas de saúde do futuro próximo, 
assim como foram as “Big Phar-
ma” no passado. Um exemplo 
disso foi a contratação de Scott 
Thomas pela Scanadu. Scott 
foi a mente brilhante por trás 
da campanha de marketing de 
Barack Obama, quando ele con-
correu à presidência dos EUA. A 
Google Ventures tem mais de 
30 empresas em seu portfólio, 
focadas em saúde, incluindo o 
projeto chamado Baseline, além 
da Calico. A Amazon iniciou re-
centemente um projeto focado 
na distribuição de medicação. 
Mark zuckerberg, do Facebook, 
e a sua esposa criaram uma em-
presa também focada em saúde, 
a chanzuckerberg.com. 

Mas como tudo isso pode 
estar acontecendo nesse mo-
mento de crise bem debaixo 
dos nossos olhos? E como po-
deremos utilizar esses conceitos 
para melhorarmos a nossa prá-
tica como cirurgiões plásticos? 
Um sistema falido globalmente, 
corrompido e degradado recebe 
investimentos absurdos pelo 
simples motivo de que chega-
mos ao fundo do poço e algo 
precisa ser feito. E gostaria de 
deixar bem claro que todos os 
países estão buscando reinven-
tar os seus modelos de assis-
tência à saúde; é um problema 
global. E nós cirurgiões plásticos 
também precisamos inovar e 
nos reinventarmos.

Um dos assuntos que mais 
me estimula dentro da medicina 
e da cirurgia plástica é a inova-
ção. E essa paixão me levou a 
criar um projeto chamado Co-

criação de Saúde, que foi reco-
nhecido em 2012 pela Singula-
rity University com potencial de 
impactar a vida de um bilhão 
de pessoas em 10 anos. Como 
prêmio, fui convidado para fa-
zer uma especialização sobre 
Futurismo na Saúde, conhecido 
como Futuremed, e participar 
de um treinamento em alta 
tecnologia também focado na 
área da saúde. O treinamento 
ocorreu no NASA AMES Rese-
arch Center, que fica no coração 
do Vale do Silício, na cidade de 
Mountain View, ao lado da sede 
do Google. É por esse, entre ou-
tros motivos, que a Singularity é 
conhecida como a Universidade 
do Google e da NASA. É com a 
chancela de ser um médico fu-
turista pela Singularity Universi-
ty que compartilho aqui minha 
visão de futuro.

É preciso entrar em uma 
nova era de cuidados clínicos 
e pré-clínicos e também ino-
var a forma de relacionamento 
médico-paciente. Justamente 
por já ter integrado a equipe 
de Ivo Pitanguy e, hoje, estar 
no comando de uma empresa 
focada em futurismo da saú-
de por meio da inovação e do 
empreendedorismo, acredito 
ser necessário trazer o pacien-
te para o centro dos cuidados 
novamente, pois a medicina do 
futuro resgata atitudes extre-
mamente valiosas que ficaram 
esquecidas no passado. 

É preciso, sim, incorporar 
as novas tecnologias na prática 
da profissão, no tratamento das 
doenças e na gestão de saúde, 
mas, acima de tudo, ouvir mais o 
paciente, olhar no olho e pegar 
na sua mão. Essa é a principal 
função da tecnologia: favorecer 
o verdadeiro contato humano. 
Incentivar diálogos é algo pri-
mordial para pensar e realizar 
as mudanças necessárias. A plu-

ralidade da cadeia de valor da 
saúde e a união com o ecossis-
tema empreendedor nesse novo 
contexto têm despertado o in-
teresse dos governos, hospitais, 
instituições de ensino e “planos/
seguradoras” de saúde, sendo 
este último grupo os clientes 
que mais têm se interessado 
pelo assunto no último ano.

Boa parte da inovação na 
área da saúde está se basean-
do em algo chamado de “Qua-
druple Aim” (algo como “meta 
quádrupla”). A ideia nasceu de 
um artigo publicado por Donald 
Berwick, em 2008, pediatra da 
Universidade de Harvard e ges-
tor da saúde. De acordo com 
ele, para melhorar o sistema de 
saúde é necessário perseguir 
três objetivos: melhorar a expe-
riência do cuidado, melhorar os 
resultados e reduzir os custos. 
Mais recentemente, diante do 
reconhecimento das dificulda-
des enfrentadas pelos profissio-
nais da área da saúde, foi inclu-
ído um quarto pilar: melhorar a 
experiência dos médicos. 

É aí que somos surpreendi-
dos, pois os critérios utilizados 
para os grandes investimentos 
na área de saúde são exata-
mente os mesmos que os nos-
sos pacientes utilizam quando 
fazem as escolhas de seus 
cirurgiões plásticos. Invariavel-
mente, os pacientes analisam 
as questões relacionadas aos 
quatro pilares do “quadruple 
aim”. Avaliam os resultados 
cirúrgicos e comparam com as 
suas expectativas – o custo do 
procedimento também é leva-
do em consideração. Ainda são 
avaliados como diferenciais im-
portantíssimos na escolha final 
os demais fatores que se rela-
cionam direta ou indiretamente 
com a experiência do paciente 
durante sua jornada antes, du-
rante e depois do ato cirúrgico.
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MOMENTO 
DE DISRUPTURA
Se pensarmos em toda a história 
da humanidade, a tecnologia é 
uma ferramenta de transforma-
ção social e de mudança de com-
portamento. A primeira grande 
tecnologia que mudou drasti-
camente o comportamento das 
pessoas, por exemplo, foi a des-
coberta de como lascar a pedra 
e dominar o fogo. Isso permitiu 
o preparo e o aquecimento dos 
alimentos e foi fundamental para 
que o ser humano passasse a se 
organizar em tribos e ocupar no-
vas regiões do planeta. 

A segunda grande mudan-
ça de comportamento possibi-
litada pela tecnologia se deu 
na era industrial. No início dos 
anos 1800, “nasceu” a capaci-
dade de replicar as coisas em 
escala. Sapatos, eletrodomésti-
cos e, claro, os remédios foram 
programados para serem pro-
duzidos em muita quantidade. 
A terceira grande mudança 
proporcionada pela tecnologia 
é a que estamos presenciando 
neste exato momento e envol-
ve a nossa recente amiga e já 
indispensável “dona internet”, 
também conhecida como trans-
formação do mundo analógico 
para o digital. 

Ocorre que, por inúmeros 
fatores, a área da saúde ainda 
permanece dois séculos atrás. 
Esta disruptura digital ainda 
não ocorreu de forma definiti-
va. Toda infraestrutura do setor 
saúde, seja ele público ou priva-
do, ainda vive os processos e a 
mentalidade da era industrial. E 
quais seriam as principais cau-
sas do atraso dessa transição? 
A medicina convive, infelizmen-
te, com muitos intermediários e 
com extrema burocracia. Além 
disso, por ser uma área muito 
regulamentada pelos governos, 
superprotegida pelos conselhos 
de classe e com muitos interes-
ses envolvidos, a entrada dela 
neste novo mundo tem demora-
do um pouco mais.

MORTES
ExTREMAMENTE
EVITÁVEIS
Por isso, boa parte do que é apre-
sentado como inovação em saúde 
ainda não tem potencial verdadei-
ramente transformador. E o que é 
apontado como “tecnologia de 
última ponta”, por sua vez, não 
tem conseguido mudar indicado-
res arcaicos, como mortalidade 
infantil e mortalidade materna. 
Avançamos muito, é verdade, mas 
há tempos estamos à deriva, con-
vivendo com mortes facilmente 
evitáveis como pressão alta, por 

exemplo. Outro ponto a meu ver 
é que o hi-tech da saúde excluiu 
a prevenção genuína. Os avan-
ços tecnológicos chegaram “com 
tudo” apenas aos aparelhos cirúr-
gicos, com as cirurgias robóticas, 
nos transplantes e nas micro-
câmeras que operam cérebros. 
Se você precisar de uma dessas 
operações, certamente, desejará 
receber estes cuidados ultramo-
dernos, certo? E para não ter a 
necessidade de ser submetido a 
uma cirurgia, como a tecnologia 
te ajuda?

Com um pouco de atraso 

comparado com outros setores 
da sociedade, o futuro e essas 
novas tecnologias estão che-
gando à área da saúde, cau-
sando uma verdadeira mudança 
de mentalidade e de comporta-
mento; uma verdadeira quebra 
de paradigma, uma disruptura, 
pois a internet trouxe a facilida-
de de acesso a todo o tipo de 
informação, propiciando que o 
paciente se transforme no prin-
cipal agente de sua saúde e de 
sua jornada dentro da experiên-
cia pré, trans e pós-operatória. 
Nós, cirurgiões plásticos, pro-
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vavelmente fomos os primeiros 
grupos de médicos a perceber 
o impacto dessa mudança de 
comportamento, que permite 
que o paciente escolha o proce-
dimento, o profissional, o hospi-
tal e todos os demais pontos de 
contato que envolvem a experi-
ência relacionada à sua cirurgia. 

No passado, a capacidade 
técnica foi o grande diferencial. 
O conhecimento era muito res-
trito e por isso poucos cirurgiões 
conseguiam obter alguns tipos 
de resultados. Com o passar 
dos anos, e com a mentalidade 

da era industrial, a competição 
foi se restringindo à questão fi-
nanceira, na qual o preço era o 
grande diferencial na escolha do 
cirurgião. O momento atual, co-
nhecido como era da experiência, 
o grande diferencial competitivo 
e o principal desafio das equipes 
lideradas pelos cirurgiões plásti-
cos é desenvolver a capacidade 
de oferecer uma melhor e mais 
completa experiência de saúde. 

A Netflix não matou o Blo-
ckbuster e sim as ridículas taxas 
de pagamento por atraso de 
entrega. O Uber não matou o 

modelo de negócio dos táxis. 
O acesso limitado, o controle 
absurdo das tarifas e o péssimo 
serviço prestado foram os verda-
deiros responsáveis. A Apple não 
matou a indústria fonográfica. 
Foi o fato de sermos forçados a 
comprar um disco inteiro, quan-
do na verdade queríamos ouvir 
somente uma música. A Amazon 
não matou as formas tradicionais 
de venda e sim o péssimo serviço 
prestado e a má experiência de 
consumo. A tecnologia sozinha 
não é a real disruptora. Não ser 
verdadeiramente centrado nas 

reais necessidades de seus clien-
tes é a grande ameaça a qual-
quer modelo de negócio.

Os médicos deixaram de cui-
dar da saúde do paciente, para 
focar apenas na doença e nos 
modelos de negócio relacionados 
a procedimentos e volume de 
atendimento. A disruptura desse 
modelo será resgatar a essência 
do cuidado e promoção da saú-
de, um novo modelo baseado na 
percepção e na entrega de valor. 
Inovação na cirurgia plástica não 
precisa necessariamente estar 
atrelada à tecnologia e a novos 
equipamentos. Mas, sim, na for-
ma de se relacionar com o pacien-
te, estimulando hábitos saudáveis 
e promoção de saúde, para seu 
paciente e para si mesmo como 
pessoa e profissional de saúde.

A cirurgia plástica vem pas-
sando nos últimos anos por pro-
fundos processos de mudança na 
percepção de valor causados pelo 
surgimento de novas tecnologias. 
O propósito maior relacionado à 
transformação da alma de nos-
sos pacientes, porém, permane-
ceu como o pilar fundamental 
de nossa especialidade. O início 
da cirurgia plástica como espe-
cialidade médica foi tratando de-
formidades. Com a evolução das 
técnicas, foi reconhecida como 
uma especialidade médica capaz 
de tratar as deformidades e tam-
bém aprimorar a autoestima. A 
mudança de paradigma está jus-
tamente em manter as conquistas 
do passado, com a visão de pro-
mover o bem estar biológico, psi-
cológico e social em escala global. 
Na transição disruptiva da cirurgia 
plástica, o verdadeiro diferencial 
competitivo do cirurgião plástico é 
a sua capacidade de ser humano 
e compreender sua importância 
na transformação na vida de seus 
pacientes.

leonardo aguiar
Cirurgião plástico, especialista 
em cirurgia reconstrutiva 
e médico futurista pela 
Singularity University.
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autadas principal-
mente na “selfie” 
exposição, elas são a 
principal janela para 
as pessoas mostra-

rem suas viagens, conquistas e 
atributos físicos. Para o cirurgião 
plástico isso é uma oportunida-
de, pois ele acaba divulgando de 
forma paralela o seu trabalho. E 
para que se possa aproveitar 
dessa exposição para alavancar 
(e proteger) o seu negócio, é im-
prescindível que ele mantenha 
páginas profissionais nas prin-
cipais redes, pois dessa forma 
as indicações acabam sendo 
direcionadas a um ambiente em 
que ele tenha o controle. 

Também é uma forma de 
ter acesso ao que se diz sobre 
o seu trabalho, pois quando 
algum paciente “marca” o pro-
fissional, ele pode acompanhar 
a publicação e, caso necessário, 
participar e também avaliar o 
seu trabalho. Isso requer muita 
dedicação e atenção, porque a 
velocidade com que as infor-
mações são distribuídas não 
se compara com nada que já 
tenha existido até hoje. Portan-
to, quando se dispõe a manter 
páginas nas redes, o cirurgião 
plástico deve estar assessorado 
por empresas que conheçam 
como elas funcionam, utili-
zando todas as ferramentas e 
estratégias que vão manter o 
controle de tudo que for asso-
ciado ao seu nome. 

OPORTUNIDADE

O “boca a boca” agora é digital. 
E social. Um paciente satisfeito 
quer divulgar o resultado de um 
trabalho bem feito, e as redes 
são o lugar perfeito para isso. 
Em vez de “passar o telefone”, 
lá são enviados os “links” para 
a página do cirurgião plástico. 

Usar um perfil pessoal não 
é indicado, pois não tem todo o 
arsenal de ferramentas disponí-
vel nas páginas profissionais. E 
para se aproveitar dessas mídias 

para alavancar sua carreira, o 
profissional deve se basear em 
conteúdo, principalmente. Muito 
conteúdo e de boa qualidade.

A página social é na verda-
de uma revista digital. Lá, exis-
te a oportunidade de divulgar 
o seu trabalho, conhecimento, 
experiência e opinião sobre 
procedimentos que muitas ve-
zes são pouco explicados de 
forma correta ao público leigo. 
O cirurgião plástico ganha au-

toridade, algo que vale muito 
nas redes. Mas não abra mão 
das normas éticas para as pu-
blicações, ditadas pelo CFM 
a respeito da publicidade mé-
dica. Suas publicações devem 
levar ao potencial cliente a sua 
visão sobre eventuais temas 
de interesse de quem pensa 
em fazer uma cirurgia plástica, 
com um profissional adequado. 
Isso acaba sendo uma porta 
de entrada para que esses po-

tenciais clientes se motivem a 
fazer uma consulta, pois quan-
do interagimos digitalmente, 
começamos a estabelecer um 
contato real. 

PRECAUÇõES

Quando o profissional está 
exposto nas redes, também 
podem surgir problemas e si-
tuações delicadas. Um procedi-
mento que obteve sucesso no 

P

COMO OS CIRURGIõES
PLÁSTICOS PODEM USAR AS
MÍDIAS SOCIAIS A SEU FAVOR
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quesito médico pode não ter 
sido esteticamente perfeito ou 
tecer limitações. Comentários 
sobre isso podem trazer dúvi-
das que somente o profissional 
envolvido pode esclarecer, ex-
plicando sobre o procedimento 
realizado. Um cuidado extra é 
saber se posicionar quanto ao 
abuso de pacientes que que-
rem uma “consulta online”, 
solicitando digitalmente uma 
orientação que só pode ser fei-

ta em um consultório. 
Também existem pessoas 

que gostam de criticar tudo que 
veem e a presença do médico 
é essencial nesse momento 
para proteger seu nome e seu 
trabalho. As redes sociais man-
têm ferramentas que auxiliam 
a segurança de suas páginas. 
Reportar abusos, bloquear se-
guidores e ocultar comentários 
são algumas delas. Por isso, 
mais uma vez ele deve estar 

assessorado por empresas ou 
profissionais experientes no 
uso dessas ferramentas.

CONCLUSÃO

Todo cirurgião plástico deve 
estar nas redes sociais e asses-
sorado por empresas qualifica-
das para alavancar e proteger o 
seu nome, e que conheçam as 
normas do CFM. Não dê esta 
responsabilidade a empresas 

que não tenham experiência, 
pois anos de estudo e trabalho 
podem ser prejudicados por 
atitudes erradas. Consulte enti-
dades e associações que man-
têm códigos e procedimentos 
de conduta, como a ABRADI 
(Associação Brasileira de Agên-
cias Digitais).

marcelo gattaz
Diretor de marketing 
da Sal Digital

COMO OS CIRURGIõES
PLÁSTICOS PODEM USAR AS
MÍDIAS SOCIAIS A SEU FAVOR
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Quem não é 
visto, não é 

lembrado. As 
mídias sociais 
estão aí e não 

têm como serem 
ignoradas. 

Melhor do que 
resistir a elas, é 

saber usá-las
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PERÍCIA MÉDICA NO
PROCESSO JUDICIAL 
DICAS E ORIENTAÇõES A
CIRURGIõES PLÁSTICOS
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aumento no número 
de processos contra 
cirurgiões plásticos no 
Brasil não é novidade. 
A postura clientelista 
dos pacientes, o aces-

so a informações distorcidas, o 
desenvolvimento da indústria 
das indenizações, o aumento na 
quantidade de advogados cha-
mados “porta de hospital” e o 
indiscriminado acesso à Justiça 
gratuita formam a conjugação 
certeira para a existência de pro-
blemas jurídicos contra o cirur-
gião plástico. Mas fica a pergun-
ta: como combater tudo isso? A 
resposta é simples e passa pela 
realização de uma boa defesa 
interdisciplinar (médico-jurídica) 
e o desenvolvimento de um ex-
celente trabalho pericial. 

A perícia, por 
outro lado, 
deve deixar 
de ser 

v i s t a 
como uma 

caixa de surpresas 
ou algo a se temer ou de 

menor relevância. Costuma-
mos dizer aos nossos cirurgiões 

que a perícia é o auge do pro-
cesso judicial, quando não a fase 
mais importante. Neste momento, 
um médico de confiança do juízo 
terá a oportunidade de estudar o 
prontuário, realizar a anamnese 
e exames clínicos no(a) paciente
-autor(a) da demanda, além de 
exames médicos legais em cadá-
veres (exame direto), se for o caso. 

Existe, ainda, a possibilidade 
de análise tão somente do pron-
tuário (exame indireto). Neste 
momento, muitas mentiras e 
injustiças perpetradas contra o 
cirurgião plástico acabam sendo 
desconstruídas. E, para isso, o 
médico que está sendo deman-
dado precisará de um suporte 
consistente para que a verdade 
técnica e real chegue ao conhe-
cimento do magistrado. 

A primeira questão que 
destacamos é a de sempre 
exigir no processo, já na con-
testação, um perito que seja 
necessariamente um cirurgião 
plástico. Para um juiz que apre-
cia casos dos mais variados, o 
médico perito é simplesmente 
um profissional apto a esclare-
cer questões controvertidas in-
dependentemente de sua espe-
cialidade. Ora, trata-se de uma 
visão equivocada, quando não 
absurda. Médicos do trabalho, 
fisiatras ou até mesmo ortope-
distas não possuem habilida-
des específicas para compreen-
der as minúcias exigidas pela 
cirurgia plástica. É fundamental 
que se garanta a nomeação de 
um perito que seja cirurgião 
plástico, que já deve ser sina-
lizado pela defesa no primeiro 
momento, ou, ao menos, na 
indicação das provas. 

A própria lei processual de-
termina que o perito detenha a 
especialidade requerida para o 
caso, sob pena de ser promovi-
da a sua substituição por outro 
profissional que atenda a este 
requisito. Esse comando deve 
ser aplicado indistintamente em 
grandes cidades, pois a existên-
cia de profissionais com a espe-
cialidade é presumida. Todavia, 
não tem aplicabilidade tão efe-
tiva quando o caso tramitar em 
pequenas cidades do interior 
ou do litoral, onde o número 
de profissionais é mais restrito. 
Para situações como esta, re-
comendamos que se pleiteie o 
encaminhamento do caso para 
apreciação do Instituto de Medi-
cina Social e de Criminologia do 
Estado de São Paulo (IMESC). 
Quanto ao IMESC, faremos nos-
sos destaques mais adiante. 

A falta de protestos (solici-
tação/ reclamação) em processo 
pode ser visto como um divisor 
de águas entre o fracasso e o su-
cesso do cirurgião. Ainda, nesta 
mesma linha, caso um perito não 
detenha a especialidade exigida, 
é praticamente certo afirmar que 

laudos imprestáveis, quando não 
atécnicos podem ser produzidos, 
comprometendo-se, assim, a re-
solução do caso. Desta forma, 
exija sempre que o perito seja 
da especialidade, sob o risco do 
cirurgião plástico ser condenado 
injusta e indevidamente. 

Outro aspecto importante 
é a indicação de um assisten-
te técnico. Tal como o perito, é 
o profissional de confiança do 
magistrado, o assistente técnico 
é o “perito da parte”, profissio-
nal de confiança do médico de-
mandado. Passemos a abordar 
brevemente essa figura tão im-
portante, cuja voz deve ser uma 
das mais ativas no processo. 

É fundamental que o as-
sistente técnico sempre seja 
convocado pelo perito para a 
realização dos trabalhos, sob 
pena de serem declarados nulos. 
Imprescindível que o assistente 
técnico seja cirurgião plástico, 
para que este profissional reali-
ze a adequada quesitação (per-
guntas técnicas e fáticas), bem 
como fiscalize os trabalhos de-
senvolvidos pelo perito, impug-
nando-os ou concordando com 
o laudo oferecido. Deve o assis-
tente técnico, também, protestar 
pela realização de quesitos su-
plementares a serem realizados 
e respondidos no curso ou após 
a consecução da perícia. 

Outro ponto que merece 
destaque: o que fazer quando 
os laudos do perito e do assis-
tente técnico forem conflitan-
tes? Recomenda-se, nos termos 
do atual regramento processu-
al civil, requerer ao juiz a rea-
lização de uma audiência para 
que o perito argua, de forma 
compromissada, a sistemática 
adotada para a consecução de 
seus trabalhos. Também, deve-
se pedir a oitiva do assistente 
técnico, cuja função será a de 
contra-argumentar os pontos 
de vista técnico-científicos do 
trabalho adotado pelo perito. 

Em seguida, o juiz delibe-
rará acerca do acolhimento ou 

não das razões do perito ou do 
assistente técnico. Com isso, os 
trabalhos periciais podem ser de-
clarados imprestáveis do ponto de 
vista científico, podendo haver a 
nomeação de um novo expert e, 
consequentemente, a realização 
de uma nova perícia ou, ainda, 
serem mantidos os trabalhos 
realizados originalmente. Não 
obstante, e havendo espaço téc-
nico, a parte não satisfeita poderá 
recorrer para a segunda instância 
(Tribunal), para que toda a maté-
ria seja rediscutida e reanalisada 
por desembargadores, sob pena 
de manutenção da decisão de 
primeiro grau. Desta forma, o 
cirurgião deve explorar todos os 
recursos possíveis e a sua dispo-
sição no intuito de se ter a melhor 
resolução de mérito (leia-se: a 
condenação ou não do cirurgião). 

Como dito, destacamos os 
bons trabalhos realizados pelo 
IMESC, que, mesmo com dificul-
dades orçamentárias e estruturais, 
tem exercido um papel funda-
mental na consecução de perícias 
no Estado de São Paulo – princi-
palmente, na apreciação de casos 
nos quais se discute a ocorrência 
dos chamados “erros médicos”. 
Em muitos casos, restam afas-
tadas as imputações de erro do 
cirurgião plástico, pois os com-
petentes profissionais do IMESC 
demonstram que muitos dos pro-
blemas reclamados por pacientes, 
na realidade, são intercorrências 
ou complicações previstas pela 
literatura médica. Com isso, per-
cebemos que a perícia deve ser 
tratada com toda a relevância, 
destaque e cuidado. Não havendo 
a boa condução dos trabalhos pe-
riciais, as chances de condenação 
são praticamente certas. Por isso, 
não seja passivo e, sim, combati-
vo. Fica o alerta: a perícia deve ser 
conclusiva, sempre. 

Washington fonseca
Advogado especialista na 
defesa de cirurgiões plásti-
cos. Dantas, Fonseca & Nigre 
Sociedade de Advogados.

O
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DESTAQUES DA REVISTA
BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA

o presente volume 
da nossa Revista 
Brasileira de Cirurgia 
Plástica destacare-
mos alguns artigos 

de grande relevância. Come-
çando pelo Editorial, em que o 
nosso editor-chefe, Dov Charles 
Goldenberg, escreve a respeito 
do processo de análise dos ar-
tigos enviados à nossa revista 
para eventual publicação. É 
certo que nem sempre uma 
ideia brilhante leva a um artigo 
bem escrito, assim como nem 
sempre um assunto relevante e 
de interesse de todos gera um 
artigo aceitável nos moldes ne-
cessários para a publicação. É 
importante para todos aqueles 
que pretendem submeter um 
trabalho a nossa revista que 
saibam de que maneira este 
será avaliado, de maneira isen-
ta e com rigor científico. 

Da mesma forma, é impor-
tante que o leitor tenha cons-
ciência de que aquilo que ele 
lê foi analisado e, por vezes, 
revisado minuciosamente por 
colegas com grande experiên-
cia em seus campos de atua-
ção. Somente desta forma, pro-
curando seguir o rigor técnico 
das publicações internacionais, 
é que poderemos aumentar o 
prestígio e o número de leitores 
de nossa revista. 

Em seguida, destaco um 
artigo especial, elaborado pelo 
Capítulo de Contorno Corporal 
de nossa Sociedade, com crité-
rios para realização de uma li-
poaspiração mais segura. Desta 
forma, o cirurgião plástico bra-

sileiro tem documento impor-
tante para guiar a sua prática 
clínica, pois a lipoaspiração, 
apesar de ser procedimento 
consagrado, apresenta varia-
ções técnicas de caráter im-
portante. O documento contou 
com a colaboração de colegas 
da área de anestesia, terapia 
intensiva e cirurgia vascular; e 
traça um amplo painel de dire-
trizes, incluindo a indicação, o 
tipo de anestesia, as cirurgias 
associadas, a reposição volêmi-
ca e a prevenção de trombose 
venosa profunda. 

Muito importante também 

é o relato de caso de um dos 
primeiros linfomas anaplásicos 
de células grandes associados 
a implante mamário em nosso 
país. O caso em questão foi 
descrito em uma paciente com 
implantes de poliuretano, uti-
lizados largamente em nosso 
meio. É fato que são necessá-
rios ainda muitos esclarecimen-
tos em relação à fisiopatologia 
da doença – acredita-se que 
exista correlação com a textu-
rização dos implantes e tam-
bém com infecções subclínicas 
–, sua caracterização como 
doença neoplásica e também 

N
com sua real incidência e pre-
valência. Nesse cenário, é de 
fundamental importância o 
conhecimento de toda nossa 
classe para disseminação da in-
formação, uma vez que ainda é 
entidade pouco conhecida por 
colegas de outras especialida-
des no país. É nossa obrigação 
também estarmos informados 
para que possamos esclarecer 
nossas pacientes a respeito.

Reflexões bioéticas impor-
tantes são realizadas por Batis-
ta e Seidl acerca da viabilidade 
da realização do transplante 
de face no Brasil. Apesar de 
termos grandes programas de 
transplantes de órgãos visce-
rais em nosso país, ainda não 
viabilizamos a realização de 
uma alotransplante de tecidos 
compostos em nosso meio 
(face ou mão). É fato que as 
demandas apresentadas nes-
sas situações não são de cará-
ter vital e, portanto, merecem 
reflexões diferentes das en-
contradas nos outros tipos de 
transplante viscerais. Estaría-
mos no contrafluxo da ciência 
ou apenas não é o momento 
certo em nosso país?

Outros artigos interessan-
tes visando transplante capilar, 
técnicas de mamoplastia, glute-
oplastia e cirurgia do contorno 
corporal no ex-obeso também 
podem ser encontradas nesse 
volume. Leia a nossa revista. 
Um grande abraço a todos!

dr. hugo nakamoto
Coeditor, Revista Brasileira 
de Cirurgia Plástica
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imagens: reProduçãoVeja os destaques da 
SBCP-SP na imprensa

Organizadas pela Regio-
nal São Paulo, as reuniões 
abordaram temas diversos 
e contaram com a participa-
ção de especialistas convi-
dados em cada encontro ao 
longo do ano. Em agosto, o 
tema foi “Prótese de Mama 
x Lifoma de células gigan-
tes, uma realidade?” e as 

palestras foram ministradas 
por Dr. Alexandre Mendonça 
Munhoz, Dr. Luciano Chala 
e Dra. Yana Novis.

Em setembro, o uso do 
laser na cirurgia plástica 
foi o destaque e a aborda-
gem do tema ficou a car-
go do Dr. Adriano de Lima 
e Silva, que falou sobre 

“Laselipólise com diodo 
980NM e seus benefícios 
para retração de pele”. E 
por fim, em agosto, a Re-
gional São Paulo recebeu o 
Dr. Eduardo Aratangy para 
falar sobre “Como identifi-
car distúrbios psiquiátricos 
nos pacientes de cirurgia 
plástica?”.

Nos dias 26 e 27 de agosto aconte-
ceu a Jornada Paulista Reconstrutiva 
(JPr), em Campinas, interior de São 
Paulo, com mais de 200 participan-
tes. Foram dois dias dedicados a de-
bates sobre a atuação do cirurgião 
plástico em casos de queimaduras, 
feridas, tumores cutâneos, reconstru-
ção de mamas, fissuras, pós-bariátri-
cas e cirurgias crânio maxilo facial. 

A Jornada Paulista do Interior 
(Jpi), em Marília, aconteceu nos 
dias 23 e 24 de setembro, com 
ampla programação científica e 
contou com cinco mesas de de-
bates, nas quais foram tratados 
temas como cirurgia da face, con-
torno corporal, pálpebra e terço su-
perior e procedimentos ancilares.

PRESIDENTE DA 
REGIONAL SÃO 
PAULO CONCEDE
AMPLA ENTREVISTA
E DEFENDE A
PROCURA POR
CIRURGIõES PLÁSTICOS
QUALIFICADOS

Na edição de outubro da revista Plástica & Be-
leza, o presidente da Regional São Paulo, Dr. 
Luís Henrique Ishida, foi entrevistado pela edi-
tora Cibele Carbone, apresentando um panora-
ma da cirurgia plástica no Brasil. Foram citados 
alguns dos procedimentos mais procurados, 
como lipoaspiração e mamoplastia. A matéria 
destaca que a procura por próteses menores 
tem aumentado, assim como os casos de con-
tratura estão menos frequentes.

Além disso, a entrevista destaca o enxer-

to de gordura como um dos maiores avanços 
da cirurgia plástica nos últimos anos, podendo 
melhorar a qualidade da pele do paciente em 
casos de queimaduras e também ser utilizado 
em preenchimento de lábios e eliminação de 
rugas, entre outros procedimentos estéticos. 

Por fim, o presidente da Regional São Pau-
lo reforçou a mensagem de que todo paciente 
deve buscar um profissional capacitado para 
realizar procedimentos cirúrgicos, sejam repa-
radores ou estéticos.

A JPi contou com a participação 
de especialistas em cirurgia 
estética da região

JPR E JPI

REUNIõES MENSAIS – AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 

Dr. Paulo Godoy e Dr. Eduardo Aratangy
em palestra sobre distúrbios psiquiátricos
em pacientes de cirurgia plástica

Em agosto, a SBCP-SP reuniu um time 
multidisciplinar para compor o corpo
docente do debate

O presidente da Regional São Paulo, Dr. Luís 
Henrique Ishida, e o presidente eleito da en-
tidade, Dr. Elvio Bueno Garcia, entre outros 
representantes da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica (SBCP), foram homenagea-
dos pela defesa da especialidade em sessão 
solene da Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo, conduzida pelo Deputado Fer-
nando Capez. Na ocasião, também foi pres-
tada homenagem ao Cremesp, que comple-
ta 60 anos, e outras entidades médicas. 

Dep. Capez (centro), Dr. Ishida, Dr. Elvio
e demais representantes da SBCP

HOMENAGEM
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asci em Bagé, na 
fronteira do Brasil 
com o Uruguai. Mo-
rava com meus tios 
– minha mãe morreu 

quando eu tinha 8 anos – e vi-
via como muitas crianças do in-
terior. Estudava piano e pensa-
va que seria uma professora de 
piano. Já adolescente, pensava 
em cursar arquitetura até o dia 
em que uma colega me disse 
que estava em Porto Alegre 
para fazer medicina. Bom, fui 
para a capital, estudei e passei 
em medicina na Federal de lá 
aos 17 anos. No primeiro ano 
de faculdade, já tinha interesse 
em conhecer algumas cirurgias 
plásticas. Como sempre gostei 
de arte, arquitetura e tocava 
piano, queria algo na medicina 
que estivesse próximo da arte. 

Lembro até hoje do dia em 
que fui conhecer o serviço do 
Dr. Antonio Costa Estima, na 
Beneficência Portuguesa de 
Porto Alegre. Ele pegou uma 
gaze, um porta agulhas e um 
fio e me ensinou a dar pon-
to. Aquilo foi o máximo, me 
emocionei. O Dr. Estima me 
permitiu acompanhar o serviço 
dele enquanto estivesse com 
tempo livre. Bom, praticamen-
te me tornei parte dos móveis 
e utensílios do serviço dele. Ao 
término da faculdade, fiz cirur-
gia geral e comecei a residência 
oficial em cirurgia plástica com 
o Dr. Estima, uma espécie de 
pai, que eu amo muito. Ele foi a 
minha base em tudo, inclusive 
no sentido emocional. Foi no 
serviço dele que conheci o Dr. 
Silvio Antonio zanini, que fazia 

residência de cirurgia plásti-
ca. Ele era um jovem dentista, 
cirurgião buco-maxilo e tinha 
entendido a necessidade de 
ser médico para poder operar. 
Passei a ajudá-lo em algumas 
cirurgias buco-maxilo. Ele dava 
aula de odonto e eu acompa-
nhava tudo. 

O zanini era amigo do Dr. 
Jorge Psillakis, um cirurgião de 
São Paulo da década 70 muito 
interessado pela cirurgia crâ-
nio-maxilo-facial, que estava 
começando no mundo a partir 
de um serviço na França. Cirur-
giões brasileiros estavam indo 
para lá aprender, mas o Dr. 
Jorge resolveu fazer crânio-ma-
xilo-facial no Brasil. Batalhei e 
consegui um estágio em São 
Paulo com ele. Cheguei na ca-
pital paulista em 4 de novem-
bro de 1977. O estágio de seis 
meses continua até hoje (ri). 
Me apaixonei por São Paulo, 
me estabeleci, casei e tive filhos 
aqui. Fiquei seis anos ao lado 
do Dr. Jorge. Foi uma época 

fértil em descobertas e desen-
volvimento; marcada pelo nas-
cimento da cirurgia craniofacial 
em várias partes do mundo. 

Naquela época, uma ci-
rurgia craniofacial de avanço 
em monobloco da face e do 
crânio demorava 14, às vezes 
16 horas. Tínhamos uma base 
tecnológica rudimentar. Não 
existia tomografia, só raio-x. 
Não havia placa nem parafu-
so, os ossos eram fixados com 
fio de aço. Não existiam serras 
próprias para osteotomias da 
face; usávamos furadeira Bla-
ck & Decker. Era uma loucura, 

um desafio. Não havia outras 
mulheres no Brasil fazendo cra-
niofacial de malformação con-
gênita. Até uns 20 anos atrás, 
eu era bem sozinha nessa área. 
Eu era tão envolvida em fazer o 
melhor, ir atrás, em desenvolver 
coisas que, se houve algum tipo 
de dificuldade pelo fato de eu 
ser mulher, passou batido. 

Posso dizer que enfren-
tei dificuldades em relação ao 
pioneirismo, em fazer algo que 
ninguém fazia. Por alguma ra-
zão fui muito combatida, real-
mente passei por dificuldades 
em termos de competitividade. 
Muitas coisas que eu começa-
va a fazer, como procedimentos 
estéticos nascidos do conheci-
mento da cirurgia craniofacial, 
sempre causavam choque. Por-
que eu trazia de outra área de 
conhecimento possibilidades 
técnicas para dentro da cirurgia 
plástica estética convencional, 
digamos assim. E isso sempre 
causou um choque, sempre in-
comodou. “Essa mulher é louca, 

“A gente funciona como um esteio 
de aconselhamento, de amizade, 
acompanhamento de vida”

N

“Não havia outras mulheres no Brasil fazendo craniofacial de
malformação congênita”, diz Dra. Vera sobre o seu início na especialidade

imagens: divulgação

“Enfrentei 
dificuldades 

em relação ao 
pioneirismo, em 
fazer algo que 

ninguém fazia. Por 
alguma razão fui 
muito combatida”
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isso não se faz!”, eu ouvia, às 
vezes. Muito se criou lá atrás, 
como a reconstrução de falhas 
cranianas com duplicação do 
osso da calota craniana. Essa foi 
uma ideia que eu tive na época 
da residência. O nosso grupo 
desenvolveu e o Dr. Jorge publi-
cou. Desde então, isso é usado 
no mundo inteiro até hoje. 

Ali, eu já tinha um apoio 
enorme do hospital Beneficên-
cia Portuguesa de São Paulo. 
Estou lá até hoje. São 40 anos 
de Beneficência – como autô-
noma, desde 1981. É um hospi-
tal privado de excelente estru-
tura tecnológica e até hoje tem 
grande participação em aten-
dimentos via SUS. Em função 
disso, eu conseguia atender 
uma grande quantidade de pa-
cientes com deformidades con-
gênitas craniofaciais; a maioria 
carentes, dentro do Beneficên-
cia. Certo dia, dois irmãos ope-
rados por mim quando peque-
nos me procuraram. Já adultos, 
eles, que tinham feito pós em 
terceiro setor na Fundação Ge-
túlio Vargas, dispuseram-se a 
me ajudar. Assim, Fundamos o 
F.A.C.E. (Facial Anomalies Cen-
ter). Ele foi a oficialização do 
que a gente sempre fizera. 

Cada criança deformada é 
um paciente para o resto da 
vida. Ela cresce e precisa de 
tratamentos e cirurgias ao lon-
go de todo o seu desenvolvi-
mento. Queríamos sedimentar 
isso com o F.A.C.E., que nasceu 
em 2004 para ser uma fonte de 
captação para dar atendimento 
mais completo aos pacientes e 
bolsa aos estudantes que pas-
sassem por lá. Desde então, 
aproximadamente sete mil pes-
soas carentes foram atendidas 
pela entidade. Há dois anos, 
deixei de ser presidente, mas o 
F.A.C.E. segue a vida. 

Sempre fomos muito poucos. 
Não são muitos os que se inte-
ressam por essa área. Por vários 
motivos. Não tem o glamour da 

estética, embora seja extrema-
mente estético o que fazemos. 
Não existe estética sem função. 
Existe tudo junto. A face só é 
bonita quando funciona. E, se 
não funciona, não é bonita. De 
qualquer forma, quando se fala 
de cirurgia plástica se pensa logo 
em glamour, festas, champanhe, 
entrevistas, revistas de celebri-
dades e por aí vai; infelizmente, 
eu acho, porque se trata de uma 
ciência profunda e complexa.

A cirurgia crânio-maxilo-
facial é uma área reconstrutiva 
de extrema complexidade. Ela 
junta neurocirurgia pediátrica, 
otorrino, cabeça e pescoço, 
com plástica. É uma área de 
grandes desafios e daí, imagi-
no, o fato de ela não despertar 
grande interesse entre a massa 
de cirurgiões plásticos. Por isso 
tenho amor em acompanhar o 
desenvolvimento das ligas de 
cirurgia plástica, que são gru-
pos de futuros médicos interes-
sados em entender e aprender 
sobre cirurgia plástica dentro 
das faculdades de medicina. 
Esse pessoal se reúne para ter 
aulas da especialidade. Me 
interesso muito por fomen-
tar esse conhecimento nessas 
“crianças médicas”.

Esse desejo de formar ci-

rurgiões plásticos que enten-
dam de cirurgia craniofacial fez 
com que eu sempre recebesse 
muitos estagiários. Hoje, oito 
cirurgiões fazem parte do sta-
ff do grupo multidisciplinar do 
Beneficência. O nosso forte é 
malformação congênita. Cra-
niofacial, porém, também trata 
de traumas, tumores e alte-
rações evolutivas. Temos esse 
grupo que recebe estagiário 
para ter contato com cirurgia 
craniofacial. Recebemos, ain-
da, os pós-graduandos, porque 
somos reconhecidos pela As-
sociação Brasileira de Cirurgia 
Crânio-Maxilo-Facial como ser-
viço credenciado para formar 
novos cirurgiões craniofaciais. 
Essa associação foi criada em 
1994 e eu tive a honra de ser a 
primeira presidente.

As cirurgias corrigem muito 
mais do que malformações. Em 
cada acompanhamento, cada 
história, você está tocando al-
guém que tem uma família, um 
grupo de convívio. Você toca o 
caminho de vida de toda uma co-
munidade. Porque crianças com 
potencialidade de desenvolvi-
mento neurológico, social, estão 
aprisionadas em uma deformida-
de muito grande. E quando você 
suaviza, minimiza isso, entrega 

para a sociedade um cidadão 
extremamente capaz, que irá se 
superar, viver como um ser hu-
mano especialíssimo e irá tocar 
com luz toda uma comunidade. 
Tenho várias ex-pacientes que, 
hoje, se tornaram médicas. Mais 
mulheres do que homens. E são 
brilhantes. Apaixonaram-se por 
essa trajetória de vida sentindo 
na pele o que a gente passou, 
essa transmutação toda. De re-
pente, isso que fazemos instiga 
o desenvolvimento da carreira. 
Muitos ex-pacientes se tornaram 
meus amigos para a vida. Sinto 
que a gente funciona como um 
esteio de aconselhamento, de 
amizade, acompanhamento de 
vida. Isso faz bem para a alma. 
É mágico.

dr. vera lúcia 
nocchi cardim
Fundadora e primeira 
presidente da Sociedade 
Brasileira de Crânio-Maxilo-
Facial. Membro titular da 
Associação Brasileira de 
Cirurgia Crânio-Maxilo-
Facial e da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica. 
Coordenadora do Serviço 
de Cirurgia Craniofacial 
do Hospital Beneficência 
Portuguesa de São Paulo, 
credenciada pela Associação 
Brasileira de Cirurgia Crânio-
Maxilo-Facial como centro 
de treinamento. Doutora em 
Cirurgia Geral pela Faculdade 
de Medicina da Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo.

“Não existe estética sem função. 
Existe tudo junto. A face só é bonita 

quando funciona. E, se não 
funciona, não é bonita”
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JPc Jornada Paulista de Cosmiatria
Hotel Transamerica São Paulo

10 e 11 de março de 2018

38ª Jornada Paulista de Cirurgia Plástica
Grand Hyatt Hotel - São Paulo

30 de maio a 02 de junho de 2018

Em breve programação e inscrições no site 
www.sbcp-sp.org.br

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

Contatos

Save
the
date


