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QUALIDADE ASSISTÊNCIA EQUIPE QUALIFICADASEGURANÇA

Com uma pequena mensalidade o associado passa a contar com toda a proteção e segurança do 
maior sistema de blindagem jurídica e gestão profissional do mercado.

CENTRAL DE ATENDIMENTO:
      (11) 3273-8222

www.anademsaopaulo .com.br

      Os processos por erro médico aumentaram 1.600% em dez anos e os processos éticos 
      profissionais aumentaram 302% nos CRMs entre 2001 e 2011.

      43% dos médicos processados são condenados.

      Índice de absolvição realizado pela ANADEM é de 87%.
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editorial

os desafios do 
cirurgião plástico

ão muitos os desa-
fios para se tornar 
um cirurgião plás-
tico bem-sucedido. 
Além da qualifica-

ção médica, o profissional pre-
cisa saber planejar a maneira 
como irá se apresentar ao 
mercado. Vale a pena mon-
tar uma clínica? É melhor ser 
especializado em poucos pro-
cedimentos ou diversificar os 
serviços oferecidos? Como tra-
balhar com os planos de saú-
de? E nos serviços públicos? 
Essas e outras questões foram 
amplamente debatidas duran-
te um round table realizado na 
Jornada Paulista de Cirurgia 
Plástica – JP 2017.

Moderado pelos editores 
desta Plástica Paulista, Dr. 
André Cervantes e Dr. Pedro 
Coltro, o debate contou com 
a presença dos médicos: Dr. 
Gustavo Stocchero, assisten-
te do Hospital Universitário 
da USP e MBA em marketing 
pelo INSPER; Dr. Alexandre 
Fonseca, assistente do Insti-
tuto do Câncer do Estado de 
São Paulo – ICESP e respon-
sável nacional pelos mutirões 
de reconstrução de mama do 
Ministério da Saúde; Dra. Ta-
tiana Segregio, responsável 
pelo serviço de cirurgia re-
paradora da Prevent Senior. 
Também esteve presente o 
gestor hospitalar e represen-
tante comercial pela Ethicon, 
Roberto Salles, pós-graduado 
em marketing e com mais de 
20 anos de experiência com a 
especialidade.

S

O mesmo tema é traba-
lhado em matéria especial, 
mas focado na perspectiva do 
jovem cirurgião plástico. Essa 
edição traz ainda um amplo 
artigo sobre gluteoplastia, que 
revisa diversos textos cien-
tíficos em busca da melhor 
compreensão do procedimen-
to que vem se popularizando 
mundialmente com referências 
à estética da mulher brasilei-
ra – brazilian butt-lift. Na área 
de plásticas reconstrutivas, a 

Plástica Paulista aborda o uso 
de retalho frontal para recons-
trução nasal. Leia também a 
história do Prof. Dr. Antônio 
Roberto Bozola, que já formou 
mais de 130 cirurgiões plás-
ticos, incluindo um filho, um 
genro e três sobrinhos, na se-
ção “Meu Olhar Clínico”. 

Não deixe de ler o texto 
da matéria especial, em que 
se ressalta a necessidade de 
avaliações personalizadas 
para a crescente demanda por 

cirurgias íntimas. Na seção de 
“Responsabilidade civil”, veja 
como lidar com questões éti-
cas e jurídicas ligadas ao pron-
tuário eletrônico, recurso cada 
vez mais adotado por hospi-
tais e clínicas. 

Boa leitura!

andré cervantes & 
Pedro soler coltro
Editores – Revista 
Plástica Paulista

divulgação

Dr. Pedro Soler Coltro
e Dr. André Cervantes
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mensagem da diretoria

Informações Anvisa: Nome Registro: SOFT SUTURA. Nº registro: 80047300539. 
Fabricado: Silhouette Lift, Inc. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Rápido, simples, sem dor ou cirurgia, Silhouette Soft® é o 
primeiro tratamento que proporciona um lifting natural 
(levantamento) sem cortes, imediatamente.  É um tratamento 
não cirúrgico, minimamente invasivo, que levanta a pele, 
rejuvenescendo a aparência e tirando o ar de cansaço 
causado pela fl acidez.

Apenas 30 minutos são necessários para repor “bochechas”, 
atenuar o “bigode chinês” e as “linhas de marionete”, as 
famosas rugas entre o canto da boca e o queixo. A técnica 
pode ainda ser aplicada para “levantar” a bochecha de 
buldogue, supercílio e pescoço e combinada com outros 
procedimentos como o preenchimento de ácido hialurônico, 
por exemplo.

A aplicação é feita na clínica com anestesia local e sem 
cortes, com a inserção de uma sutura feita de ácido polilático 
(PLA), aplicada por uma agulha, abaixo da pele no tecido 
subcutâneo.  A sutura possui microcones de sustentação 
que aderem à camada cutânea e fazem uma tração na 
região aplicada, promovendo o lifting imediato.

A tecnologia de cones é uma exclusividade Silhouette®, 
patenteada e desenvolvida nos Estados Unidos, pela Sinclair 
Pharma, após anos de pesquisas dedicadas ao 
aprimoramento de suturas em cirurgias estéticas e 
reconstrutivas.

Silhouette Soft® promove ainda o rejuvenescimento facial ao 
estimular a produção do colágeno que é perdido ao longo 
dos anos. Isso acontece porque o ácido polilático, um 
material natural que é absorvido pelo organismo, estimula a 
produção de colágeno, o que contribui para a regeneração da 
pele e a prevenção da fl acidez.

A tecnologia avançada de Silhouette Soft® permite um 
tratamento de longo prazo, com duração de até dois anos.   
“Seu tempo de absorção lento permite a formação de uma 
cápsula fi brosa que promove um tratamento altamente 
efi caz e com durabilidade de até 24 meses”, afi rma o cirurgião 
plástico Aleksiéi Carrijo.
 
SINCLAIR PHARMA

A Sinclair Pharma, empresa internacional de dermatologia 
estética, foi fundada em 1971, no Reino Unido, e está entre 
as principais empresas do segmento de dermatologia 
estética na Europa. Possui operações em França, Alemanha, 
Espanha e Brasil. Mantém uma rede internacional de 
distribuidores em mais de 90 países pelo mundo em países 
da Ásia, Europa Ocidental, África, Oriente Médio, América 
Latina, Rússia e Austrália.

Possui duas fábricas localizadas na Europa. Uma em Lyon, 
na França, onde é produzida a linha Perfectha e outra fábrica 
em Utrecht, nos Países Baixos, onde são produzidos os 
produtos Ellansé.  Mantém ainda uma parceria no estado de 
Michigan, nos Estados Unidos, onde acontece a produção de 
Silhouette Soft®.

Os tratamentos da Sinclair Pharma respeitam os processos 
naturais da pele e contribuem para mantê-la em ótimas 
condições, enquanto oferece rejuvenescimento facial em 
qualquer idade.

Silhouette Soft®

Técnica inovadora 
promove lifting 
sem cirurgia

www.silhouette-soft.com
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mensagem da diretoria

divulgação

GESTÃO DE CARREIRA 
É PRIORIDADE NA 
REGIONAL SÃO PAULO

uitas das capacita-
ções necessárias a 
um bom cirurgião 
plástico não são 
ensinadas nas facul-

dades ou residências médicas. 
Por isso, a SBCP assume o com-
promisso de suprir essas neces-
sidades básicas do associado 
e, para tanto, a Regional São 
Paulo tem procurado promover 
cursos, workshops e reuniões 
para discutir um dos temas 
mais fundamentais ao nosso 
dia a dia: a gestão de carreira. 
Desde 2016, a Regional São 
Paulo já realizou 14 atividades 
com esse foco, por estar ciente 
dessa necessidade e pelas de-
mandas constantes que recebe 
dos associados (Veja ao lado a  
listagem dos eventos).
É clara a nossa preocupação com 
o tema “Gestão de Carreira”. Por 
isso, esta edição da revista Plás-
tica Paulista traz novamente esse 
tema intrincado, porém funda-
mental ao nosso exercício.

Um abraço e boa leitura!

diretoria da sBcP-sP
Luís Henrique Ishida
Élvio Bueno Garcia
Maurício Lorena

M

23/2/2016 REUNIÃO MENSAL “MARKETING MÉDICO: Limites Éticos e Jurídicos, o que funciona e o que 
não funciona?”

25/5/2016 CURSO “Regularizando seu Consultório/Clínica”
25/5/2016 CURSO “Criando uma Estratégia Ética de Marketing Médico”
26/5/2016 WORKSHOP “COACHING para Sucesso Pessoal e Profissional, com Qualidade de Vida”
26/5/2016 WORKSHOP “Aumentando a Eficiência de Secretárias na Gestão de Clínicas e Consultórios”

27/5/2016 CURSO DE GESTÃO 
DE MARKETING

“A Crise Econômica e a Cirurgia Plástica, o que fazer para manter-se 
competitivo?”

23/9/2016 CESPEC Cirurgias pós-bariátricas

26/4/2017 REUNIÃO MENSAL “Responsabilidade civil do cirurgião plástico: Como evitar processos e 
minimizar condenações?”

15/6/2017 CURSO “Atualizações em Gestão e Marketing para Clínicas”
15/6/2017 CURSO “A importância do feedback para o consultório médico”
15/6/2017 CURSO “A Comunicação que conecta Você com o seu Paciente”
15/6/2017 CURSO “Judicialização da Cirurgia Plástica e Gerenciamento Jurídico”
16/6/2017 CURSO “Médicos e sua reputação online”
16/6/2017 PAINEL “Mercado de Trabalho” na JP 2017

Dr. Maurício Lorena, Dr. Luís Henrique
Ishida e Dr. Élvio Bueno Garcia

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

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

A EXCELÊNCIA EXISTE
E ESTÁ EM SUAS MÃOS.

ESCOLHA CONFIANÇA.
ESCOLHA A MENTOR®.

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

e experiência no mundo.

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

Outubro/2016
mentorla@its.jnj.com

www.mentorimplantes.com.br

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

Departamento de 
Eventos Científicos 
(DEC) agradece a 
todos os cirurgiões 
brasileiros e estran-

geiros que participaram e 
contribuíram para o imenso 
sucesso da JP 2017. Tivemos 
uma agenda repleta de dis-
cussões científicas relevantes, 
sobre questões em evidência 
mundo afora, necessárias 
para o aperfeiçoamento pro-
fissional na especialidade. 
As apresentações trouxeram 
importantes esclarecimentos 
sobre os últimos avanços em 
procedimentos como facelift, 
cirurgias após perdas expres-
sivas de peso, gluteoplastia, 
mamoplastia, lipoaspiração, 
cirurgias reconstrutivas em 
geral, entre outros tópicos 
pertinentes à especialidade.

Neste segundo semestre 
está prevista para acontecer 

O
fotos: divulgação

PRIMAVERA CIENTÍFICA

em Campinas, no Interior de 
São Paulo, a Jornada Paulista 
de Cirurgia Reparadora, e, em 
Marília, a Jornada do Interior. 
O ano conta ainda com o úl-
timo módulo do COSMIATRY, 
que busca qualificar o cirurgião 
plástico em procedimentos de 
cosmiatria. Isso possibilita 

ofertar em seus consultórios e 
clínicas um atendimento ainda 
mais completo ao paciente, 
com potencial para aumentar 
a sua satisfação com os resul-
tados das intervenções cosmi-
átricas associadas às cirurgias 
plásticas.
Contamos com a participa-

ção de todos.

comissão dec-sBcP/sP 
Alexandre Munhoz 
André Cervantes 
Aneta Vassialidis 
Carlos Koji 
Daniel Gabas 
Eduardo Montag
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matéria de caPa

ão muitos os de-
safios para ser um 
cirurgião plástico 
competente e quali-
ficado. Eles começam 
na faculdade de me-

dicina, concorrida para ingres-
sar e exigente nas avaliações. 
Seguem na residência em ci-
rurgia geral, quando o jovem se 
aprofunda na prática dos mais 
diversos procedimentos, até fi-
nalmente concluir a residência 
em cirurgia plástica. Mas para 
ser bem sucedido, esse é só o 
começo da vida de um cirur-
gião plástico. 

Além das atualizações 
constantes, é preciso tomar 
uma série de decisões. Seria 
melhor ser um especialista 
em poucos procedimentos ou 
estar preparado e disposto 
a diversos tipos de cirurgia? 
Só estética, só reparadora ou 
um pouco das duas? Como 
montar uma clínica eficiente 
e rentável? Como tornar o seu 
trabalho conhecido?

Essas e muitas outras 
perguntas são fundamentais 
para um bom planejamento 
e gestão de carreira, algo que 
muitos dos jovens cirurgiões 
plásticos não estão prepara-
dos a fazer. Por isso, a Plástica 
Paulista reuniu três cirurgiões 
plásticos e um representante 
comercial atuante na especia-
lidade para debater, durante a 
Jornada Paulista de Cirurgia 
Plástica – JP 2017, as mais 
recentes mudanças, os en-
traves e as necessidades da 
especialidade. São eles: Dr. 
Gustavo Stocchero, assisten-
te do Hospital Universitário 
da USP e MBA em marketing 
pelo INSPER; Dr. Alexandre 
Fonseca, assistente do Insti-
tuto do Câncer do Estado de 
São Paulo – ICESP e respon-
sável nacional pelos mutirões 
de reconstrução de mama do 
Ministério da Saúde; Dra. Ta-
tiana Segregio. 

Todos possuem ampla ex-

divulgação

CIRURGIõES PLÁSTICOS DEBATEM SOBRE OS DESAFIOS
DA GESTÃO DE CARREIRA NA ESPECIALIDADE

S

periência em diferentes áre-
as da especialidade. Também 
participou das discussões o 
gestor hospitalar e represen-
tante comercial pela Ethicon, 
Roberto Salles, pós-graduado 
em marketing e com mais de 
20 anos de experiência com a 
especialidade. As perguntas e 
a moderação do debate foram 
realizadas pelos editores desta 
Plástica Paulista, Dr. André Cer-
vantes e Dr. Pedro Coltro.

Veja a seguir os principais 
trechos da discussão.

COMO MONTAR
 UMA CLÍNICA

Plástica Paulista – Como 
organizar uma clínica 
privada nessa conjuntura 
de grande concorrência? 

Tatiana – Como eu sou 
casada com médico, então 
já começou uma dupla. E a 
especialidade também vai 
compor um cenário. É difícil ter 
outros profissionais juntos, eu 
já pensei em amigos e colegas, 
mas tenho medo. As pessoas 
muitas vezes não se juntam 
por receio do convívio, pois é 
preciso conciliar personalida-
des, interesses, etc. 
Gustavo – A gente sai da 

faculdade sem estudar como 
entrar no mercado. Não faze-
mos planos e vamos apren-
dendo com a vida. Um preço 
será cobrado por isso. O mais 
comum é abrirmos empresas 
com os nossos nomes e sem 
nenhum plano. Nos centros 
de grande concorrência, a 
forma de sair do zero para 
algo funcional, com lucro, é 
se juntando com pessoas para 
aprender as questões jurídicas, 

“Nós saímos da faculdade sem estudar 
como entrar no mercado. Não fazemos 
planos e vamos aprendendo com a vida. 
Um preço será cobrado por isso. O mais 

comum é abrirmos empresas com os 
nossos nomes e sem nenhum plano”
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uma gestão eficiente e usufruir 
dos resultados do seu trabalho. 
Salles – Eu vejo muita 
oportunidade nas clínicas. Por 
um lado, o cirurgião está cada 
vez mais fazendo um marketing 
com eficiência. Por outro, o 
médico precisa aprender a lidar 
com a multidisciplinaridade em 
volta dele, tendo um bom ad-
vogado, um bom administrador 
para conduzir ou pelo menos 
orientar bem sobre a gestão da 
clínica. Mas ele não faz isso e 
acaba centralizando as ativida-
des, o que torna quase inviável 
um resultado a curto prazo.

MÍDIAS SOCIAIS

PP – Na atual realidade, 
com as mídias sociais, o 
que pode ser feito para 
lidar com a percepção do 
nosso trabalho? 
Alexandre – O marketing nas 
mídias sociais é um problemão. 
A gente é superconservador, tem 
um pouco de medo disso que 
está acontecendo e tendemos a 
ficar naquilo que já conhecemos. 
É um conservadorismo. Mas a 
mídia social veio quebrando tudo, 
transformando um pouco da sua 
vida pessoal na sua propaganda. 
Ao mesmo tempo você não 
pode proibir o profissional de ter 
uma mídia social e postar coisas 
pessoais, como uma viagem a 
um congresso. A gente vai perder 
esse controle. Gosto do Código 
de Ética. Ele é bem conduzido e 
conduz a medicina como algo 
belo. O nosso código de ética 
restringe a propaganda, mas 
não a publicidade, desde que ela 

seja de interesse populacional. 
Propaganda é pagar para apa-
recer claramente se vendendo, 
enquanto a publicidade faz com 
que não pareça que a gente está 
se vendendo. Por exemplo, dando 
uma entrevista para um jornal 
sobre os tipos de próteses. Você 
aparece, isso te promove, mas 
não dizendo “procure o doutor 
fulano”. O mix de marketing 
básico é preço, produto, praça e 
promoção. Então você pode tra-
balhar essas questões, mas acho 
importante dar atenção especial 
ao produto, que é o seu serviço. 
Isso é o melhor marketing, por-
que ele é de longo prazo.

DEMANDA REPRIMIDA

PP – A cirurgia recons-
trutora é coberta pelos 
planos. Já a estética é da 
rotina dos atendimentos 
particulares. Mas existem 
demandas reprimidas. 
Como tentar mudar isso? 
Tatiana – A primeira questão 
é a formação. Fizemos uma 
seleção recentemente e rece-
bemos diversos currículos. Mas 
de cirurgiões que só faziam 
estética. Pedem para traba-
lhar, mas nunca fizeram uma 
reparadora. Hoje, até consigo 
encontrar médicos qualifica-
dos, mas quando comecei não 
tinha nem auxiliares. Era muito 
difícil encontrar cirurgiões 
qualificados em reparadoras. 
Gustavo – O Censo 2017 de 
Cirurgia Plástica mostra que 
está havendo uma migração 
para a reparadora. Em tempos 
de crise, quem salva é a repa-

de marketing e de tributos. É 
preciso ganhar força, pois no 
mercado existe a concorrência 
dos hospitais, dos convênios. 
O cirurgião plástico precisa ter 
poder de barganha para cres-
cer, caso contrário corre o risco 
de ser engolido pelos consultó-
rios mais consolidados.

PP – Os médicos saem 
sem ter uma formação 
para o empreendedo-
rismo. Agora, até estão 
começando a falar sobre 
marketing. Mas ainda 
é muito pouco. O que 
poderia ser feito pelas 
instituições? 
Alexandre – Não importa 
como o profissional queira 
trabalhar, seja como empreen-
dedor ou auxiliar de um cirur-

“O marketing nas mídias sociais é um 
problemão. A gente é superconservador, 
tem um pouco de medo disso que está 
acontecendo. É um conservadorismo. 

Mas a mídia social veio quebrando tudo, 
transformando um pouco da sua vida 

pessoal na sua propaganda”

Debate sobre gestão de carreira
durante a JP 2017

CIRURGIõES PLÁSTICOS DEBATEM SOBRE OS DESAFIOS
DA GESTÃO DE CARREIRA NA ESPECIALIDADE

gião com ambições maiores, 
estará sempre sujeito à lei e às 
questões tributárias. É preciso 
saber disso. Mas as faculdades 
não cumprem esse papel. É 
nesse ponto que a Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica 
deve agir para preparar melhor 
o profissional da especialidade 
para a realidade que ele será 
obrigado a lidar. Cursos para-
lelos, por exemplo. Marketing é 
algo que os médicos, de modo 
geral, se interessam mais fa-
cilmente, porque é uma forma 
de conseguir mais pacientes. 
É muito importante, mas não 
tudo. O cirurgião precisa estar 
preparado para lidar com ou-
tros aspectos, como o jurídico, 
o tributário e o treinamento da 
sua equipe de suporte admi-
nistrativo da clínica, para ter 
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radora. As ações da Sociedade 
precisam estar voltadas à 
formação. Se tiver que fechar o 
lugar ruim, que feche. Quando 
os cirurgiões plásticos conse-
guem melhores formações para 
conduzir reparadoras, cria-se 
mais possibilidades. Ele pode 
encontrar um mercado saturado 
em São Paulo e então resolver 
abrir um serviço no interior de 
Minas Gerais, por exemplo. 
Alexandre – Esse é o ponto 
positivo da pressão do mer-
cado. Só vão abrir um serviço 
no interior de Tocantins, por 
exemplo, quando aqui não es-
tiver em condições de ganhar 
bem, quando a concorrência 
fizer essa pressão. 
Gustavo – Na década de 
1980, a força da cirurgia 
plástica no Brasil era estética. 
Deve-se mudar de paradigma, 
porque não cabe todo mundo 
na estética. Me preocupo 
com a formação deficitária 
na faculdade de medicina – 
abriu muita faculdade, mas 
não muitos hospitais-escolas. 
O estudante não vai ter uma 
boa residência médica em 
cirurgia geral. Aí, ele entra em 
algum estágio que não seja o 
forte em cirurgia plástica por 
falta de estrutura e chega no 
mercado sabendo fazer mama, 
abdome e lipo. Mas é mal 
formado em cirurgia geral; não 
sabe fazer uma vesícula, um 
apêndice. Muitos de nós, no 
início, se não tínhamos opção 
como cirurgião plástico, dáva-
mos plantão como cirurgião 
geral ou como médico. 
Alexandre – Aí, entra 
um papel importante que a 
Sociedade tem que ter: a luta 
por uma tabela melhor, por 
inclusão de procedimentos 
juntos a ANS. As pessoas 
precisam perceber que o que 
estamos fazendo é medicina. 
Esse negócio de ficar brigando 
com dentista e biomédico é 
porque estamos sendo vistos 
como não médicos. 

PP – Essa luta de classe é 
fundamental porque não 
foi realizada no passado. 
Quando uma socieda-
de se reúne e luta para 
melhorar honorários de 
tabelas, de convênios, 
de SUS, ela consegue 
atingir os seus objetivos. 
Quanto mais reparado-
ras são feitas, maior a 
chance delas serem bem 
remuneradas. Então, as 
pessoas que estiveram 
no passado em cargos de 
liderança e não deram 
importância para isso, é 
porque tinham grande 
parte da sua remune-
ração na estética. Mas, 
agora, as reparadoras es-
tão ganhando mercado. 
Nós precisamos mudar. 
Qual é a percepção do 
plano de saúde? 
Tatiana – Na minha expe-
riência, os honorários variam 
de tempos em tempos. Tem 
época que segue a tabela 
SUS, tem época que é pacote 
fechado. Tem que negociar 
com as operadoras. 
Gustavo – Talvez eu esteja 
sendo um pouco idealista, mas 
acredito que o dinheiro vem 
com o bom trabalho. Precisa-

“O Censo 2017  
de Cirurgia Plástica 
mostra que está 
havendo uma 

migração para a 
reparadora. Em 
tempos de crise, 
quem salva é a 
reparadora. As 

ações da sociedade 
precisam estar 

voltadas  
à formação”

“As pessoas 
precisam perceber 
que o que estamos 
fazendo é medicina. 

Esse negócio de 
ficar brigando 
com dentista e 

biomédico é porque 
estamos sendo 
vistos como não 

médicos”

Dra. Tatiana Segregio, responsável pelo serviço
de cirurgia reparadora da Prevent Senior

Dr. André Cervantes, cirurgião
plástico e editor da Plástica Paulista

mos de mais reconhecimento 
como cirurgiões plásticos. 
Como o plano de saúde nos vê 
hoje em dia? Ele gosta de ter 
um cirurgião plástico resol-
vendo os problemas dele? A 
partir do momento em que se 
conhece um cirurgião plástico, 
se percebe o valor dele, por 
exemplo, para as cirurgias de 
reconstrução. Hoje, porém, a 
grande maioria dos médicos 
não sabe que nós somos 
médicos de excepcional quali-
dade em abreviar sofrimento, 
reconstruir feridas, etc. Agora, 
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em cima de uma tela. Então, 
quando percebem que a gente 
consegue programar uma 
incisão melhor, uma ressecção 
de pele melhor, começam a ver 
o cirurgião plástico com outros 
olhos. Aí, começa a valorizar. 
O problema é que hoje em dia 
não somos respeitados como 
médicos. 
Tatiana – Tem que começar a 
trabalhar para, em contato com 
a rotina profissional do hospital, 
da clínica ou de onde o cirurgião 
plástico estiver, poder estudar o 
que pode ser feito para evoluir 
profissionalmente e criar oportu-
nidades, porque elas costumam 
surgir dessa forma. 

PP - Existem especialida-
des que têm materiais de 
custo alto. Qual a per-
cepção sobre isso?
Salles – Ouço falar muito que 
a saúde “empacotou” e temos 
que trabalhar com esse pacote, 
seja plano de saúde, seja o 
que for. Isso é um complicador 
para a indústria. Porque muitas 
vezes uma negociação acaba 
sendo inviabilizada. Há 25 
anos, quando trouxe a primeira 
lente de contato descartável 
para o Brasil, foi um caos, 
porque ninguém jogava a lente 
fora. Todo mundo tentava reu-

tilizar. Isso envolve um pouco o 
marketing, porque você precisa 
trabalhar essa cultura. Hoje, 
existem sites e outras ferra-
mentas que são verdadeiras 
avalanches de informação. Os 
materiais do cirurgião plástico 
não são os mais caros. Isso dá 
a oportunidade de alavancar o 
trabalho dele, talvez oferecen-
do algo diferenciado. E que o 
paciente sinta isso. 
Gustavo – Vejo cirurgiões es-
colhendo produtos que talvez 
não sejam os mais adequa-
dos, como já vi profissionais 
fechando com fio monocryl em 
situações que eu usaria um 
naylon, que é muito mais ba-
rato. O cirurgião plástico está 
capacitado a fazer esse tipo 
de julgamento sobre o insumo 
mais adequado. Isso pode 
proporcionar uma economia 
ao plano de saúde. 
Alexandre – Plano de saúde 
tem problemas com custo, com 
pacientes que precisa atender, 
mas não consegue. Casos que 
acabam se complicando e 
geram custos maiores, coisas 
que certamente um cirurgião 
plástico poderia ter um papel 
para uma economia. 

PP – Segundo dados 
coletados com os planos 
de saúde, os honorários 
médicos representam 
6% da conta final. Se 
os gestores dos planos 
triplicarem os honorários 
médicos, supostamente 
não haverá alteração 
se os custos de insumos 
praticados pelos hospitais 
aos planos forem meno-
res. Em ortopedia, em 
contrapartida, as próteses 
são muito custosas. O que 
os senhores acham disso?
Tatiana – A questão é: se os 
honorários são triplicados, tri-
plica-se o número de cirurgias. 
Existe uma demanda reprimida. 
Gustavo – Existe demanda 
reprimida e a sociedade precisa 

“Talvez eu  
esteja sendo  
um pouco 

idealista, mas 
acredito que o 
dinheiro vem  
com o bom 
trabalho. 

Precisamos 
de mais 

reconhecimento 
como cirurgiões 

plásticos”

“O cirurgião 
plástico  

está capacitado 
para escolher o 

insumo  
mais adequado. 

Isso pode 
proporcionar  

uma economia  
ao plano de 

saúde”

Pedro Soler Coltro, cirurgião
plástico e editor da Plástica Paulista

Roberto Salles, gestor hospitalar e
representante comercial pela Ethicon

quem trabalhou em hospital 
que tem cirurgião plástico 
(sic) basta você entrar para, 
em dois meses, todo mundo 
te procurar para resolver 
problema. Quem faz cirurgia 
de hérnia incisional no HU, 
hoje, sou eu. E eles sabem que 
o cirurgião plástico é capaz 
de trazer bons resultados. Às 
vezes, o cirurgião geral, por 
falta de conhecimento da 
anatomia do abdome, acaba 
desvascularizando tudo quan-
do vai colocar a tela. E termina 
com uma necrose de pele 
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mida que estamos falando. As 
pessoas não sabem que feridas 
se fecham, que mamas grandes 
se reduzem e que pálpebras se 
operam. É uma demanda real, 
reprimida. Orelha proeminente 
em crianças é outro problema. 
Quando a criança, por volta 
dos seis anos, começa a ter 
maior consciência do seu corpo 
e surgem, por consequência, 
casos de bullying nas escolas, 
entre as crianças, o cirurgião 
plástico poderia resolver isso 
muito facilmente. Mas por 
que não podemos fazer essa 
operação pelo plano de saúde? 
Essas questões precisam ser 
discutidas. Esse espaço precisa 
ser conquistado pelo cirurgião 
plástico para que o exercício 
da nossa atividade profissional 
possa cumprir o seu propósito, 
o de proporcionar melhorias na 
qualidade de vida das pessoas. 

CONQUISTANDO ESPAÇO

PP – Então, na percepção 
dos senhores, a sociedade 
precisaria pressionar os ór-
gãos competentes? Como 
isso poderia ser feito?
Gustavo – Isso é vital. Estáva-
mos indo bem até agora, mas 
a concorrência no particular 
aumentou muito. Se tentar a via 
dos planos de saúde, a encon-
trará fechada. Estamos diante 
de um desafio novo e preci-
samos definir uma estratégia. 

Temos que trabalhar e informar 
o paciente. A pressão popular 
tem efeito. Se o paciente disser 
que perdeu o direito de reduzir 
a mama e que esse problema o 
cirurgião plástico pode resolver, 
poderá surtir efeito. A paciente 
com mama grande e que sente 
a dor busca uma solução. É ela 
que pode nos ajudar a pressio-
nar a legislação. 

PP – Carreira universitária: 
quais as limitações, vanta-
gens e desvantagens? Ela 
seria uma alternativa de 
mercado de trabalho?
Alexandre – Isso certifica 
o nosso trabalho. Se você 
tem qualquer título como 
professor, sem dúvida valo-
riza e certifica. Ele pode não 
gerar mais pacientes, mas 
vai reforçar a imagem. Vale 
ressaltar que a pessoa tem 
que querer produzir ciência. A 
dedicação exclusiva é muito 
difícil por conta de remune-
ração. Eu vejo um caminho 
em que as universidades vão 
deixar de ser públicas. Como 
nos Estados Unidos, irão se 
destacar as particulares. E isso 
aumenta as possibilidades. 
Gustavo – Existe hoje 
uma crise de identidade nas 
universidades; uma cultura 
imediatista em que a universi-
dade não devolve o inves-
timento social. É um pouco 
como a transformação dos 
hospitais universitários não 
mais em centros de pesquisa, 
mas em modelos assistencia-
listas. A pessoa não vê valor 
na universidade e quer que 
ela devolva à sociedade de 
alguma forma – e aí surge a 
assistência, o atendimento 
gratuito. A pressão assisten-
cial afeta as demais funções 
do hospital universitário, 
prejudicando especialmente 
a pesquisa. No ensino, o 
aluno aprende nem que seja 
por osmose, mas o suporte à 
pesquisa ficou sem espaço. 

matéria de caPa

parar de fingir que esse pro-
blema não existe. Não existem 
muitos pacientes conhecendo a 
possibilidade de serem tratados 
por um cirurgião plástico. 
Infelizmente perdemos o código 
de hipertrofia mamária, que 
em qualquer lugar do mundo 
os médicos sabem que uma 
mama grande, especialmente 
num país miscigenado como 
o nosso, isso pode se tornar 
um problema crônico para a 
pessoa. É sim um problema 
funcional. Existem inúmeros tra-
balhos comprovando a melhora 
da qualidade de vida da pacien-

te quando operada por um 
cirurgião plástico para reduzir 
a mama. Mas perdemos esse 
código na Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – ANS. Mas 
em outras especialidades, estão 
sendo incluídos outros códigos. 
Quantas mulheres sabem que 
poderiam ter o suporte do con-
vênio para isso? Quase nenhu-
ma. Mas quando você orienta a 
paciente, que é a sua obrigação 
profissional zelar pela saúde 
e pela melhoria na qualidade 
de vida delas, aí elas passam 
a buscar o procedimento pelo 
convênio. É a demanda repri-

“Isso certifica o 
nosso trabalho. Se 
você tem qualquer 

título como 
professor, sem 

dúvida valoriza e 
certifica. Ele pode 

não gerar mais 
pacientes, mas vai 
reforçar a imagem”

Dr. Alexandre Fonseca, assistente do 
ICESP e responsável pelos mutirões de
reconstrução de mama do Ministério da Saúde

Dr. Gustavo Stocchero, assistente 
do Hospital Universitário da USP 

e MBA em marketing pelo INSPER
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ão diferente de ou-
tros “businesses”, a 
cirurgia plástica está 
sempre contemplan-
do grandes oportuni-

dades para se diferenciar. É ló-
gico que um resultado favorável 
do procedimento é o que mais 
se deseja. Mesmo com um úni-
co foco, existem vários influen-
ciadores que podem ajudar ou 
atrapalhar o alcance do resulta-
do pretendido.

Uma visão mais amplifica-
da do negócio pode determinar 
a necessidade de se buscar no 
marketing um novo caminho, e 
que terá como meta principal 
a conquista e a manutenção 
de clientes, transformando o 
marketing “genérico” naquele 
de maior representatividade 
em resultados positivos de 
muitos prestadores de serviços 
em todo o mundo, o marketing 
“boca a boca”.

Esse tipo de marketing se 
propõe, sem custo, a habilitar 
as pessoas a compartilharem 
suas experiências com relação 
a um serviço recebido. É como 
utilizar a voz do próprio cliente 
em prol da marca, do serviço. 
São técnicas baseadas na sa-
tisfação do consumidor, no di-
álogo franco e aberto, transpa-
rente, demonstrando confiança 
e entregando o que é esperado. 
No marketing “boca a boca” o 
cliente é o maior vendedor.

O marketing “boca a boca” é 
também considerado um grande 
influenciador para qualquer tipo 
de serviço nos movimentos digi-
tais de comunicação. A ascensão 
da mídia e da comunicação por 
meios digitais cresce significati-
vamente e vem aumentando a 
velocidade das mensagens com-
partilhadas. Hoje no Brasil chega-
mos a 150 milhões de usuários 
em 3G/4G, e 500 milhões em 
toda América Latina.

O ambiente onde o servi-
ço é prestado, as instalações, 
o atendimento, tudo deve ser 
bem observado e analisado 

N

para que atenda as expec-
tativas e as necessidades do 
cliente. Além disso, não adianta 
somente um escritório/consul-
tório estilizado, marmorizado, 
com quadros coloridos, poltro-
nas confortáveis, atendimento 
diferenciado. Há necessidade 
também de um marketing pes-

soal, bem como para 
o serviço prometido e 
prestado. Hoje, não podemos 
deixar de perceber as oportu-
nidades que a cirurgia plástica 
oferece, mas nem sempre estão 
ao alcance dos pacientes, satis-
fazendo as suas necessidades. 

Muitas vezes, procuro ana-

lisar os consultórios 
que visito, e o que 

poderia agregar valor para 
incrementar o volume cirúrgi-
co daquele cirurgião. Alguns 
exemplos são muito interes-
santes de relatar, como aquele 
cirurgião que buscou uma dife-
renciação para seu atendimen-
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O MARKETING NA
CIRURGIA PLÁSTICA

to, desenvolvendo uma avalia-
ção do atendimento como um 
todo, a ser feita pelo paciente 
após a sua alta. Ela deve ser 
enviada sem identificação para 
não comprometer a veracidade 
das opiniões. Ainda podemos 
citar o cirurgião que prenuncia 
para o paciente o uso de ma-

teriais de tecnologia de ponta, 
para também obter a diferen-
ciação que vai fazer o paciente 
optar pelos seus serviços. Até o 
uso de uma prótese de mama 
com diferenciais qualitativos 
pode ser definitivo para escolha 
de um cirurgião.

Recentemente, ocorreu 

uma situação em que um cirur-
gião procurou um profissional 
de marketing para validar o 
atendimento aos pacientes no 
consultório e para sua grande 
surpresa o problema estava 
na sua secretária, pessoa de 
sua total confiança até aquele 
momento. Trabalhe o marke-

ting pessoalmente, mas se tiver 
algum tipo de dúvida com re-
lação a efetividade do serviço 
prestado, invista em seu negó-
cio e busque ajuda de um pro-
fissional de marketing.

roBerto salles azevedo 
Especialista em marketing
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cirurgia estética e cosmiatrialinhas de
implantes
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SIMPLIFICANDO O 
RETALHO FRONTAL PARA
RECONSTRUÇÃO NASAL

s defeitos nasais 
compostos são mais 
comumente encon-
trados após ressecção 
oncológica, sendo 

que a reconstrução muitas vezes 
requer o uso de retalhos locais e 
regionais. Um dos retalhos mais 
utilizados para essa finalidade é 
o retalho frontal paramediano. 
Seu uso na reconstrução nasal 
remonta a aproximadamente 
500 a.C. na Índia, com a des-
crição do retalho mediofrontal 
para reconstruir um nariz ampu-
tado (Sushruta Samhita), e con-
tinua uma excelente opção para 
muitos defeitos nasais.

Em agosto de 2017, a ex-
periência do Departamento de 
Cirurgia Plástica da University 

of Texas Southwestern Medical 
Center foi publicada no perió-
dico Plastic and Reconstructive 
Surgery. O autor sênior (J.F.T.) 
tem uma experiência robusta na 
reconstrução nasal e com o uso 
do retalho frontal para o mane-
jo de deformidades nasais. Além 
de apresentar dados de mais de 
uma década de reconstruções 
nasais com retalho frontal, os au-
tores dividem os vários compo-
nentes da técnica e apresentam 
os detalhes de sua abordagem.

Foi realizada uma revisão 
de pacientes submetidos à re-
construção nasal, pelo autor 
sênior de 2004 a 2014, com 
uso do retalho frontal. Os da-
dos coletados para análise in-
cluíram a idade do paciente, a 

localização do defeito (por su-
bunidade acometida), o design 
do retalho (pedículo ipsilateral 
ou contralateral), uso de en-
xertos de cartilagem, recons-
trução da mucosa, número de 
etapas, tempo de divisão do 
pedículo e técnica usada para 
o manejo da área doadora. Os 
casos também foram avaliados 
quanto a complicações como 
a perda parcial ou total do 
retalho, deiscência da ferida, 
hematoma, infecção, resultado 
insatisfatório e complicações 
da área doadora.

O autor sênior modificou 
sua técnica na última década 
com base nessa extensa expe-
riência. As evoluções mais im-
portantes incluem:

>> Planejamento de um 
retalho ipsilateral (design 
axial), quando possível;

>> A primeira escolha para 
defeitos de forro (mucosa 
nasal) é um retalho 
dobrado para dentro;

>> Idade avançada (mais 
de 80 anos) por si só 
não deve contraindicar a 
reconstrução nasal com 
retalho frontal;

>> A anticoagulação 
pode ser mantida com 
segurança, com exceção 
do clopidogrel.

O
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O plano reconstrutivo deve 
ser discutido com paciente e fa-
mília antes da cirurgia. Um pro-
cesso educacional breve pode 
ser realizado com fotografias 
representativas e uma discussão 
sobre os requisitos imediatos de 
cuidados pós-operatórios. A re-
construção com retalho frontal 
não é apropriada em pacientes 
que não conseguem cuidar do 
retalho até a secção do pedículo, 
ou quando a expectativa de vida 
é restrita. O estágio inicial é rea-
lizado sob anestesia geral. A divi-
são do pedículo e as outras revi-
sões são realizadas sob sedação.

Os defeitos da mucosa são 
classificados como pequenos ou 
grandes. Pequenos defeitos de 
revestimento são favoráveis ao 
fechamento primário. Grandes 
defeitos devem ser sempre re-
construídos com tecido bem vas-
cularizado. Isso é importante para 
prevenir a contração e suportar 
enxertos de cartilagem subja-
centes, que são muitas vezes 
exigidos em reconstruções com 
grandes defeitos de revestimento 
mucoso. As opções de retalhos 
locais para grandes defeitos da 
mucosa incluem o retalho de 
avanço de mucosa bipediculado, 
o retalho mucopericondral septal 
ipsilateral e o retalho frontal do-
brado para dentro. Esse último se 
tornou a primeira escolha do au-
tor para qualquer defeito de forro 
que requer um retalho. 

Nessa técnica, o retalho 
frontal é planejado com um 
componente distal para o re-
vestimento mucoso. Antes de 
dissecar o retalho, é realizada 
uma incisão ao longo da junção 
da borda alar e do revestimento 
(a incisão não é mais profunda 
do que a derme, preservando 
assim o suprimento de sangue 
subdérmico). Ao posicionar o 
retalho, essa incisão do rebor-
do alar facilita a dobradura do 
componente de revestimento 
sobre o enxerto de cartilagem 
da asa nasal. Os defeitos muito 
grandes que envolvem ambos 

os “soft triangles” e toda a 
ponta nasal (defeitos bilaterais) 
são reconstruídos com um re-
talho frontal em três estágios 
(com colocação tardia da car-
tilagem) ou com retalho livre 
antebraquial radial.

Se a cartilagem for neces-
sária na reconstrução, a área 
doadora preferida é a carti-
lagem da concha da orelha 
ipsilateral. Se for preciso carti-
lagem adicional, a cartilagem 
costal pode ser obtida.

Com relação ao planeja-
mento, é preferido o design 
axial ipsilateral do retalho. O 
design de Parkland (porção dis-
tal lateralizada) é selecionado 
para evitar a linha do cabelo ou 
uma cicatriz com extensão ip-
silateral. A artéria supratroclear 
pode ser identificada na borda 
orbital superior por meio de um 
dispositivo Doppler externo, e 
o retalho é projetado com a 
largura centrada no pedículo. 
Embora um design de pedículo 
mais estreito permita um maior 
arco de rotação, os autores não 
estreitam o retalho em mais de 
13 a 14 mm para minimizar a 
congestão venosa. A distorção 
por tração superior devido a um 
pedículo curto cria deformida-
des que são difíceis de corrigir e 
comprometem o resultado final 
(por exemplo: retração de alar, 
projeção inadequada, excesso 
de rotação). Portanto, o compri-
mento do pedículo é apenas o 
suficiente para o adequado po-
sicionamento sem tensão.

A forma do retalho é pro-
jetada usando a embalagem 
metálica do fio de sutura para 
fazer um modelo do defeito. É 
necessário um grande cuidado 
para evitar incluir fios de cabelo 
no retalho, pois isso inevitavel-
mente levará a algum grau de 
insatisfação com a reconstru-
ção. O enxerto de cartilagem, 
se necessário, é suturado antes 
da elevação do retalho.

A dissecção do retalho é 
feita de distal para proximal. A 

dissecção em plano subgaleal 
prossegue inferiormente até 
atingir 3 cm da borda supraor-
bitária. Neste ponto, é realiza-
da uma transição para o plano 
subperiosteal para incorporar 

no pedículo o ramo periosteal 
da artéria supratroclear. Se esti-
verem planejados dois estágios, 
o retalho distal é adelgaçado 
ao máximo porque essa porção 
não será mais reelevada. Na 
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do emagrecimento do retalho 
distal no momento da primeira 
operação garantem a vascula-
rização máxima no retalho, o 
que é benéfico em pacientes 
com vascularização duvidosa 
(ex: tabagismo, comorbidades) 
e grandes defeitos que se bene-
ficiariam de contratura mínima 
durante a cicatrização.

O fechamento primário da 
área doadora é realizado so-
mente se não causar conges-
tão do retalho, distorção da 
fronte ou tensão excessiva na 
linha de sutura. Às vezes, ape-
nas uma parte do defeito pode 
ser facilmente fechada. Nesses 
casos, o defeito remanescente 
é simplesmente deixado cica-
trizar por segunda intenção, o 
que, pela experiência dos au-
tores, produz um resultado tão 
bom quanto qualquer outro 
procedimento. 

O sangramento pós-opera-
tório da superfície cruenta do 
pedículo pode causar descon-
forto e ansiedade no domicílio 
do paciente. Na sala cirúrgica, 
os autores aplicam um agen-
te hemostático de colágeno 
microfibrilar (Avitene) na área 
cruenta e envolvem o pedí-
culo com Surgicel. As suturas 
são removidas com 7 dias de 
pós-operatório e a secção do 
pedículo é realizada geralmen-
te 4 semanas após o procedi-
mento inicial.

Na casuística dos autores, 
um total de 420 pacientes fo-
ram submetidos à reconstrução 
nasal com retalho frontal entre 
2004 e 2014. A idade média 
dos pacientes foi de 67,8 anos 
(de 28 a 98 anos). As subuni-
dades mais comumente envol-
vidas foram a asa nasal (68%) 
e a ponta (61%). A maioria dos 
retalhos (77%) apresentou de-
sign axial ipsilateral. Os enxer-
tos de cartilagem e a reconstru-

ção da mucosa foram utilizados 
em 57% dos casos. A recons-
trução em dois estágios foi re-
alizada em 75% dos pacientes. 
O tempo médio para secção do 
pedículo foi de 32 dias. Houve 
16 complicações (3,8%), sendo 
que a mais comum foi a necro-
se de ponta (6 pacientes). Dois 
pacientes apresentaram perda 
completa do retalho. Não hou-
ve diferença estatisticamente 
significativa na taxa de com-
plicações em pacientes com 80 
anos ou mais versus pacientes 
com idade inferior a 80 anos (p 
= 0,1449).

Como conclusões, os auto-
res afirmam que a reconstrução 
nasal com retalho frontal é 
segura e eficaz para uma am-
pla gama de pacientes e de 
defeitos nasais. A seleção do 
paciente deve se concentrar na 
compreensão e disposição para 
se submeter à reconstrução em 
vários estágios e capacidade 
de entendimento dos cuidados 
pós-operatórios. É comum que 
as reconstruções exijam enxer-
tos de cartilagem para suporte 
de estrutura e/ou reconstrução 
da mucosa para restaurar a 
forma e função máximas. Reta-
lhos de tecidos moles da região 
columelar não são indicados 
para restaurar a mucosa devido 
à falta de confiabilidade. O fe-
chamento da área doadora não 
deve ser realizado às custas da 
perfusão do retalho ou de dis-
torção de sobrancelha, pois a 
cicatrização por segunda inten-
ção produz um bom resultado 
estético final.

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

segunda etapa (secção do pe-
dículo e posicionamento final), 
o retalho é elevado até 80% de 
proximal a distal (deixando a 
porção distal / inferior do reta-
lho presa ao leito) e o restante 

do retalho é emagrecido. Se um 
retalho de três estágios estiver 
planejado, o retalho distal não 
é adelgaçado antes do posicio-
namento final. O planejamento 
em três estágios e o adiamento 

Referência: 1. Sanniec K, Malafa M, Thornton JF. Simplifying the Forehe-
ad Flap for Nasal Reconstruction: A Review of 420 Consecutive Cases. 
Plast Reconstr Surg. 2017 Aug;140(2):371-380.
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demanda para o 
aumento de glúteo 
com gordura autólo-
ga (lipoenxertia glú-
tea) cresceu drama-

ticamente nos últimos cinco 
anos. De acordo com estatís-
ticas da Sociedade Americana 
de Cirurgia Plástica Estética 
(ASAPS), cirurgiões plásticos 
realizaram 18.487 procedi-
mentos em 2015 ante 7.382 
em 2011 - um aumento de 
250% em quatro anos. 

Estima-se que nos Estados 
Unidos os cirurgiões não espe-
cializados realizaram mais 25% 
de procedimentos de lipoenxer-
tia glútea, resultando no total 
anual de 23.108 cirurgias. Essa 
demanda só tende a crescer. 

Segundo o portal RealSelf, 
que reúne informações sobre 
cirurgias plásticas para o públi-
co leigo, houve 7,2 milhões de 
visitas às páginas de aumento 
de nádegas, o que representa 
um acréscimo de 32% de novos 
acessos ante 2014. Esse núme-
ro só perde para as pesquisas 

sobre o aumento de mama. O 
fórum online relata ainda alta 
satisfação dos pacientes, po-
rém um desconhecimento geral 
(pacientes e cirurgiões) sobre 
complicações graves.

O primeiro relato na litera-
tura médica de óbito por en-
xerto de gordura no glúteo foi 
descrito em 2015, numa revista 
especializada em patologia. Em 
função de relatos cada vez mais 
frequentes de complicações 
graves e até fatais, relaciona-
das ao procedimento, algumas 
pesquisas científicas têm sido 
produzidas e publicadas em re-
vistas de grande impacto cien-
tífico na especialidade, como a 
Plastic and Reconstructive 
Surgery (PRS) e a Aesthetic 
Surgery Journal (ASJ). Com-
pilamos neste artigo alguns dos 
mais importantes estudos, des-
de as análises retrospectivas 
dos óbitos e, principalmente, 
os que buscam as principais 
evidências para estabelecer cri-
térios de segurança técnica ne-
cessários para o procedimento.

ENXERTIA DE GORDURA
AUTÓLOGA NOS GLÚTEOS:
ANÁLISE DE ESTUDOS SOBRE COMPLICAÇõES

E PERSPECTIVAS FUTURAS

revista Plástica Paulistacirurgia estética

A
PRINCIPAIS 
PUBLICAÇÕES:
 

Em julho de 2015, Cár-
denas-Camarena1 e co-
laboradores publicaram 

um estudo retrospectivo sobre 
eventos fatais ocorridos no Mé-
xico e Colômbia, documentan-
do 22 mortes por embolia pul-
monar produzidas por êmbolos 
de gordura (PFE) durante 10 e 
15 anos. No estudo, dois pa-
cientes foram submetidos à ne-
cropsia da região glútea, o que 
revelou uma transecção com-
pleta da veia glútea superior, 
em um dos casos, e uma lesão 
na veia glútea inferior, no ou-
tro. Todos os exames pós-morte 
revelaram gordura dentro dos 
músculos da veia glútea. Os au-
tores postularam que a emboli-
zação da gordura macroscópica 
era o resultado da migração de 
grandes partículas de gordura 
do espaço extravascular de alta 
pressão para o sistema venoso 
de baixa pressão, devido à le-
são venosa. O volume médio 

de gordura enxertada relatados 
nos casos fatais foi de 214 cc. 
Os pesquisadores concluíram 
que injeções intramusculares 
profundas devam ser desenco-
rajadas, devido aos riscos de 
lesão dos vasos venosos mais 
calibrosos, localizados mais 
profundamente.

Os pesquisadores paulistas 
Rodrigo Rosique e Marina 
Rosique responderam via 

seção de cartas do PRS2 ao artigo 
do autor mexicano, contrapondo 
que em suas casuísticas nunca 
registraram casos de embolia 
gordurosa, a despeito do fato 
que utilizam a mesma técnica 
de lipoinjeção que resultou nas 
mortes descritas, e já tiveram a 
resposta publicada na mesma 
revista3. Entretanto, ponderam e 
citam a publicação de outro autor 
brasileiro, Franco4, que realizou 
estudo experimental de lipoen-
xertia e observou alto índice de 
fenômenos embólicos de gordura 
nos animais de laboratório. Com-
plementam suas colocações su-

1

2
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gerindo algoritmo de tratamento, 
que inclui predomínio da injeção 
de gordura no subcutâneo, com 
cânulas acima de 3mm e evitar a 
zONA DE PERIGO, proposta por 
Illouz5 - FIGURA 1.

Em 2016, Sinno et al6 
publicaram uma revisão 
sistemática em que com-

param a satisfação e as com-
plicações em pacientes sub-
metidas à gluteoplastia com 
implantes de silicone versus 
lipoinjeção. Os autores identi-
ficaram 3.567 pacientes com 
aumento de glúteo em estudos 
que tinham preenchidos os cri-
térios de pesquisa e concluíram 
que a taxa de complicações 
foi menor com a lipoinjeção, 
embora tenha havido mortes 
na revisão do aumento glúteo 
com gordura, mas não com im-
plantes de silicone nos glúteos.

Recentemente premia-
do como melhor artigo 
científico em cirurgia 

plástica de 2016, pelo PRS, o 
estudo de Alexandra Conde-
Green e colaboradores7 reali-
zou ampla meta-análise para 
observar as técnicas publica-
das na literatura sobre glu-
teoplastia. Foram seleciona-
dos 19 artigos que atendiam 
aos critérios predeterminados 
e os dados das diferentes eta-
pas do procedimento foram 
classificados e agrupados, 
totalizando 4.105 pacientes. 
Como resultado, se revisou 
17 séries de casos e dois es-
tudos retrospectivos. A maio-
ria dos artigos foram escritos 
na Colômbia, no México e no 
Brasil, sendo a maioria dos 
procedimentos realizada em 
mulheres sob anestesia geral. 

A gordura foi colhida 
usando uma técnica tumes-
cente das extremidades infe-
riores e as costas, com aspi-
ração a vácuo. Uma média de 
400 ml de lipoaspiração de-
cantada foi injetada em cada 

região glútea, principalmente 
de forma subcutânea e intra-
muscular, com seringas de 60 
ml. A maioria dos pacientes 
avaliou seus resultados como 
“excelente”. A taxa média de 
complicações foi de 7%, sem 
relação significativa com os 
planos de injeção.

A “TASK-FORCE”
DOS EUA

Por causa de sua preocupação 
com a segurança dos pacientes 
e considerando o impacto de 
reportagens na imprensa leiga 
sobre óbitos em gluteoplas-
tia de aumento com gordura, 
a ASERF (Fundação ligada à 
ASAPS para pesquisa em ci-
rurgia estética) formou uma 

força-tarefa de 11 cirurgiões, 
patologistas e estatísticos para 
estudar os riscos de embolia 
em lipoenxertia, bem como 
quaisquer riscos potenciais 
acerca do procedimento.

Uma pesquisa de 15 per-
guntas foi enviada por eles para 
consultar cirurgiões americanos 
sobre os números de casos rea-
lizados, profundidade e angula-
ção de injeção, tamanho e tipo 
de cânulas usadas para enxerto, 
acesso e abordagem utilizadas, 
além do número de fenômenos 
embólicos fatais e não fatais que 
ocorreram nos últimos 12 meses 
e ao longo de suas carreiras. Os 
resultados foram recentemente 
publicados no ASJ 8. 

Foi constatado que 46,7% 
dos participantes recomendam 

injeções de gordura nos planos 
subcutâneo e intramuscular, 
enquanto 26,7% indicam ape-
nas nos planos intramusculares 
e outros 26,7% nos planos 
subcutâneos. Verificou-se tam-
bém que as cânulas de furo 
grande e único (≥ 4,1 mm) são 
altamente definidas como pro-
tetoras contra embolias.

Entrevistas com cirurgiões 
que tiveram casos de embo-
lias não fatais revelam que 
esta não é uma complicação 
benigna. Muitos desses pacien-
tes necessitam de unidade de 
terapia intensiva prolongada e 
sofrem de algum grau de mor-
bidade pulmonar permanente. 

A pesquisa não conseguiu 
definir a diferença entre as in-
jeções musculares profundas, 

3

4

FIGURA 1

from : REPLY - Deaths Caused by Gluteal Lipoinjection:  What Are We Doing Wrong?  Rosique, Rodrigo G.; Rosique, Marina J. F.  Plastic and 
Reconstructive Surgery. 137(3):641e-642e, March 2016.  doi: 10.1097/01.prs.0000479999.49928.38
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médias e superficiais, pois não 
há delimitações anatômicas 
precisas desses planos de inje-
ção arbitrariamente atribuídos 
durante o procedimento não 
visualizado, deixando a cada 
respondente subjetivamente 
fornecer as suas respostas. 

Os cirurgiões que respon-
deram à pesquisa relataram a 
injeção de gordura no plano 
subcutâneo e no plano super-
ficial para muscular apresen-
taram 63% e 82% de redução 
de risco, respectivamente, de 
embolias fatais e não fatais 
agrupados. Em contraste, aque-
les que relataram injeções no 
plano muscular profundo ex-
perimentaram um aumento de 
403% no risco de casos fatais 

e não fatais agrupadas.

O MOMENTO
ATUAL 

O enxerto de gordura glútea 
é um procedimento cirúrgi-
co estético e cada vez mais 
popular, com uma incidência 
previamente desconhecida de 
embolia e mortalidade. Reco-
menda-se vivamente que os 
profissionais que praticam esse 
procedimento evitem injeções 
musculares profundas. 

Embora as injeções de 
músculo médio, superficial e 
subcutânea sejam mais se-
guras, é provável que algum 
risco ainda exista. Recomen-
da-se também a utilização de 

cânulas de orifício único de 
grande diâmetro superior a 
4,1 mm para enxertia e que a 
cânula não seja dirigida para 
baixo. É possível que haja al-
gum efeito de proteção em 
manter a cânula de injeção 
em movimento, enquanto se 
injeta a gordura, para evitar 
uma única injeção de bolus 
em um vaso. 

Embolia gordurosa deve ser 
considerada em um paciente 
com instabilidade hemodinâ-
mica ou pulmonar significativa 
durante o período intra e pós
-operatório, sendo que essas 
pacientes devem ser imedia-
tamente transferidas para um 
hospital com serviços de cuida-
dos intensivos. Mais pesquisas 

são necessárias para identifi-
car técnicas que evitem essas 
complicações catastróficas, que 
podem incluir imagens periope-
ratórias para identificar vasos 
glúteos antes das injeções de 
gordura, incisões ideais além 
de instrumentação refinada.

Os pacientes interessados   
no aumento do glúteo por meio 
do enxerto de gordura devem 
ser conscientizados do risco de 
embolia de gordura pulmonar. 
Outros estudos anatômicos, 
clínicos e pós-morte são neces-
sários para identificar técnicas 
que possam melhorar a segu-
rança do procedimento. 

andré cervantes
Membro Titular da SBCP

FIGURA 2
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resPonsaBilidade civil

prontuário médico 
se trata de um do-
cumento elaborado 
para registrar todas 
as informações rela-

cionadas ao paciente de ma-
neira cronológica. Seu objetivo 
principal é facilitar os cuidados 
que devem ser empregados 
para o restabelecimento da 
saúde do paciente, além de 
servir como importante instru-
mento de defesa processual, 
auxiliando no embasamento de 
eventual prova pericial.

Consiste em documento de 
preenchimento obrigatório e 
com legibilidade, como aponta 
o artigo 87 do Código de Ética 
Médica. Deve conter os dados 
clínicos necessários para a boa 
condução do caso, sendo pre-
enchido, em cada avaliação, em 
ordem cronológica com data, 
hora, assinatura e número de 
registro do médico no Conselho 
Regional de Medicina. E perma-
necerá sob a guarda do profis-
sional de medicina ou da insti-
tuição que assiste o paciente.

A resolução CFM nº 
2.056/2013 trata, dentre ou-
tros assuntos, dos roteiros de 
anamnese a serem adotados 
em todo o Brasil, inclusive nos 
estabelecimentos de ensino 
médico, bem como os roteiros 
para perícias médicas e a orga-
nização do prontuário de pa-
cientes assistidos em ambien-
tes de trabalho dos médicos.

Cabe destacar que a sua 
elaboração, disponibilização, 
manuseio e guarda devem ser 
revestidos pelo manto do sigi-
lo profissional, o qual deverá 
abarcar todos aqueles que por-
ventura o manusearem. 

Sobre o tema, escreve o 
Prof. Hermes Rodrigues de Al-
cântara no livro Deontologia 
e Diceologia - normas éticas e 
legais para o exercício da me-
dicina: “É uma obrigação e um 
direito imanados da moral e da 
lei, que o médico tem, diante 
do paciente, de não revelar fa-

tos, considerados sigilosos, que 
tome conhecimento, direta ou 
indiretamente, no exercício de 
sua profissão. É um daqueles 
imperativos hipotéticos, da teo-
ria de Kant, porque dele depen-
de a confiança que a medicina 
precisa do paciente, para que 
seu fim seja alcançado”.

Sendo assim, em conso-
nância com a garantia funda-
mental à privacidade preco-
nizada na Constituição e no 
Código Penal, as informações 
constantes no prontuário mé-
dico devem ser mantidas sob 

sigilo profissional. Entretanto, 
nos casos de solicitações de 
terceiros, somente poderão ser 
cedidas quando autorizado, 
por escrito, pelo paciente, para 
atender ordem judicial ou para 
a sua própria defesa.

Poderá o médico em sua pró-
pria defesa, ainda, liberar cópias 
do prontuário sob sua guarda, 
ressaltando que seja observa-
do o sigilo profissional (artigo 
89 do Código de Ética Médica). 
Embora esse documento seja de 
propriedade física da instituição 
na qual é assistido o paciente, a 

quem cabe o dever da guarda, 
ele deve estar permanentemente 
disponível de modo que, quando 
solicitado por ele ou o seu repre-
sentante legal, permita o forneci-
mento de cópias autênticas das 
informações a ele pertinentes. 

Nesses termos, é vedado 
ao médico recusar a sua apre-
sentação ao paciente, deixar de 
fornecer a ele cópia quando so-
licitada, bem como deixar de lhe 
dar explicações necessárias à 
sua compreensão, salvo quando 
ocasionarem riscos ao próprio 
paciente ou a terceiros (artigo 

PRONTUÁRIO MÉDICO
IMPRESSO X ELETRÔNICO:
ASPECTOS ÉTICOS E JURÍDICOS

O



revista plástica paulista

27

resPonsaBilidade civil

shutterstock

88 do Código de Ética Médica).
Na atualidade, inclusive no 

Judiciário, há um grande impul-
so para a utilização de sistemas 
informatizados para a guarda e 
manuseio de documentações. 
Tal fato não é diferente na área 
da saúde. Nela, existem diversas 
empresas que oferecem essa 
estrutura ao médico assistente 
na atualidade. Cabe asseverar 
que o tema é particularmente 
disciplinado na Resolução CFM 
Nº 1.821/2007, que “aprova as 
normas técnicas concernentes à 
digitalização e uso dos sistemas 

informatizados para a guarda e 
manuseio dos documentos dos 
prontuários dos pacientes, auto-
rizando a eliminação do papel e 
a troca de informação identifica-
da em saúde”.

A referida norma menciona 
o Manual de Certificação para 
Sistemas de Registro Eletrônico 
em Saúde. Elaborado conforme 
convênio pelo Conselho Fede-
ral de Medicina e Sociedade 
Brasileira de Informática em 
Saúde, considera que a autori-
zação legal para eliminar o pa-
pel depende de que os sistemas 

informatizados para a guarda e 
manuseio de prontuários de 
pacientes atenda integralmente 
aos requisitos do “nível de ga-
rantia de segurança 2 (NGS2)”, 
condição em que se exige o uso 
de assinatura digital.

Ademais, o artigo 4º da Re-
solução é claro ao “não autorizar 
a eliminação do papel quando da 
utilização somente do ‘nível de 
garantia de segurança 1 (NGS1)’, 
por falta de amparo legal”. A va-
lidade jurídica dos documentos 
eletrônicos como prova – ou seja, 
do prontuário médico digital - é 

garantida conforme o disposto 
nos artigos 104, 212, 221, 225 
e 421 do Código Civil e nos 
artigos 188, 195, 196, 277, 
369, 371 e 422 do Código de 
Processo Civil.

No âmbito jurídico muito 
se questiona sobre o grau de 
confiabilidade que pode ser 
empregado aos prontuários 
eletrônicos, uma vez que do-
cumentos dessa espécie são 
facilmente alterados. Decorre, 
portanto, a necessidade de 
adequação dos sistemas a se-
rem utilizado nos consultórios 
e clínicas médicas aos padrões 
estipulados pelo CFM.

Ainda que tal fato venha 
a ocorrer no bojo da instru-
ção processual, de acordo 
com o preconizado no artigo 
431 do Código de Processo 
Civil, a parte arguirá a falsi-
dade (do documento) expon-
do os motivos em que funda 
a sua pretensão e os meios 
com que provará o alegado. 
Desse modo, aquele que vier 
a impugnar os dados des-
critos no prontuário médico 
eletrônico possuirá o ônus da 
prova e deverá comprovar o 
alegado, sob pena de ser jul-
gada prejudicada a arguição 
de falsidade suscitada.

Consignamos, por fim, 
que em relação ao tempo de 
guarda dos prontuários médi-
cos físicos, nos termos da Re-
solução CFM Nº 1.821/2007, 
em seu artigo 8º, deve ser 
estabelecido o prazo mínimo 
de 20 anos, contados a par-
tir do último registro, para a 
preservação dos prontuários 
dos pacientes em suporte 
de papel, desde que não te-
nham sido arquivados eletro-
nicamente em meio óptico, 
microfilmado ou digitalizado.

rodrigo costa aloe
Cirurgião plástico e 
advogado, especialista 
em medicina legal e 
perícia médica

PRONTUÁRIO MÉDICO
IMPRESSO X ELETRÔNICO:
ASPECTOS ÉTICOS E JURÍDICOS
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er cirurgião plástico, 
membro da segun-
da maior sociedade 
de cirurgia plástica 
do mundo, sempre 

foi motivo de muito orgulho. 
E para a maioria acredito que 
ainda seja. Em Campinas (SP) 
cidade onde resido e atuo, 
sempre houve enorme respei-
to e admiração pela especiali-
dade devido a grandes profis-
sionais que nos antecederam, 
como os doutores Ricardo 
Baroudi, Merlim Kepke, Cas-
sio Raposo do Amaral, dentre 
outros. Mas será que nos dias 
de hoje as coisas continuam 
assim? Será que a nossa espe-
cialidade continua valorizada 
e prestigiada? Sabemos que 
não. Vivemos um momento 

muito difícil tanto para o país 
quanto para a especialidade. 

Quanto à crise política e 
econômica que assola o Bra-
sil, deixaremos essa discus-
são para momento oportuno, 
mas farei uma breve reflexão 
quanto à situação em que se 
encontra a nossa especialida-
de, visando mostrar ao jovem 
cirurgião plástico a realidade 
que o espera. 

Hoje, nos deparamos com 
um mercado de trabalho sa-
turado em que há excesso de 
profissionais e a invasão cres-
cente e desenfreada de outras 
especialidades médicas e não 
médicas no campo de atua-
ção do cirurgião plástico. Até 
há muito pouco tempo, nossa 
única preocupação era que 

havia um elevado número de 
profissionais formados anual-
mente pelos serviços creden-
ciados SBCP, mas hoje vivemos 
uma situação diferente e bem 
mais grave. 

Não sei se já é de conheci-
mento de todos, mas biólogos, 
biomédicos, farmacêuticos, fi-
sioterapeutas e principalmente 
os dentistas estão se aventu-
rando na realização de cursos 
de pseudoespecialização em 
procedimentos com finalidade 
estética. E, pasmem, não se 
limitando à utilização de inje-
táveis ou fios de sustentação, 
estão indo bem mais além, 
realizando procedimentos ci-
rúrgicos como lipoaspiração, 
blefaroplastia, rinoplastia e até 
lifting facial. 

Quanto ao excesso de ci-
rurgiões plásticos formados 
anualmente, muito do que vi-
vemos hoje certamente se deve 
ao elevado número de serviços 
credenciados espalhados por 
todo Brasil, assunto que vem 
sendo discutido dentro da 
SBCP há um bom tempo. Na 
gestão do Dr. Prado Neto foi 
realizado amplo e criterioso 
estudo em que se constatou a 
necessidade de readequações 
em aproximadamente 50% 
dos serviços credenciados para 
que pudessem continuar fun-
cionando. Isso é muito grave, 
pois podem estar formando 
profissionais despreparados 
que são colocados no mercado 
de trabalho com a obrigação 
de sobreviver. A não atuação 

novos cirurgiões plásticos: quais 
os desafios para enfrentar o 
mercado tão concorrido?

S

shutterstock
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da SBCP de forma mais rígida 
frente aos serviços credencia-
dos também impede que novos 
serviços de extrema qualidade 
sejam agregados, o que é vital 
para se quebrar paradigmas e 
trazer mais competitividade à 
nossa especialidade.

Falando em outras espe-
cialidades médicas, não é no-
vidade a significativa invasão 
que nós cirurgiões plásticos 

sofremos de quase todas as 
áreas cirúrgicas, e é justamen-
te aí que se abrem novas pers-
pectivas ao cirurgião plástico 
recém-formado. Atualmente, 
se tornou um grande negó-
cio concluir a residência de 
cirurgia plástica focando em 
alguma subespecialização na 
cirurgia reconstrutiva, na qual 
atualmente existe carência de 
profissionais qualificados. 

Com a formação adequada, 
o jovem cirurgião plástico pode 
ter a oportunidade de facil-
mente se colocar no mercado, 
não se igualando à atuação de 
profissionais não qualificados 
que necessitam atuar em em-
pregos secundários. Claro que 
temos que combater a invasão 
de outras especialidades, mas 
de acordo com legislação bra-
sileira atual não é possível que 

atitudes muito significativas se-
jam tomadas, e mesmo assim a 
SBCP vem tendo uma atuação 
bastante firme a este respeito. 

Uma boa alternativa é en-
tendermos que legalmente já 
estamos tomando todas as ati-
tudes, mas devemos sim “jogar 
o jogo”, isto é, nos especializar 
mais - é essa a mensagem ao 
jovem cirurgião, ele terá que 
aprender a patologia mamária 



revista plástica paulista

31

matéria esPecial i

shutterstock

sustentação para biomédicos, 
lifting facial para dentistas e 
daí por diante. Esses profis-
sionais não são subordinados 
a órgãos regulamentadores 
e seus conselhos de classe se 
mostram propensos a se orga-
nizarem neste sentido. Esses 
tipos de profissionais estão 
na mídia de forma ostensiva e 
sem preocupações éticas; po-
dem fazer propaganda livre-
mente sem punição, o que ca-
racteriza concorrência desleal 
com a classe médica, afetando 
diretamente a nossa especiali-
dade e a dermatologia. 

Sim, essa é a nossa realida-
de e só tende a se agravar. Mas 
o novo cirurgião plástico deve 
estar se perguntando: estamos 
sem saída? Na minha opinião, 
estamos em um novo cenário 
profissional, mas que pode ser 
extremamente favorável a nós, 
basta fazermos a lição de casa. 
Entretanto, não podemos tar-
dar em fazê-la. 

Uma parte dessa lição 
cabe à SBCP e a outra a cada 
um de nós. E qual seria essa 
lição de casa? Ela é composta 
basicamente de três itens. Pri-
meiramente, cabe à SBCP que 
é de solicitar a readequação 
dos serviços credenciados que 
não estiverem de acordo com 
as suas normas, encerrando as 
atividades daqueles que não se 
enquadrarem, e também redu-
zindo o excessivo número de 
vagas que são verificadas em 
alguns serviços. Essa atitude 
já diminuiria enormemente o 
número de cirurgiões formados 
anualmente e possibilitaria o 
credenciamento de novos ser-
viço qualificados, revitalizando 
a especialidade. 

O segundo item consiste 
em uma mudança de filosofia. 
É pensarmos em nossa forma-
ção e qualificação de forma um 
pouco diferente do que faze-
mos atualmente, mais voltada 
às subespecializações, ciência e 
publicações, fazendo com que 

nosso patamar de graduação 
seja cada vez maior em relação 
a outros profissionais. Lembre-
se, o cirurgião plástico mal for-
mado em muito se assemelha 
ao médico de outra área que 
invade a nossa especialidade. 

E para finalizar, o terceiro 
item é a valorização profissio-
nal. A SBCP já vem fazendo 
campanhas nesse sentido, mas 
sugiro que sejam elaboradas 
ações mais fortes e incisivas, 
realizadas por empresas ca-
pacitadas e hábeis a mostrar 
quem somos e quais os nossos 
diferenciais ao público leigo, 
que está completamente per-
dido. A fase de conversas cor-
diais e tentativas de acordos 
com outras especialidades já 
se encerrou. Ou vocês acham 
que os otorrinos vão parar de 
fazer rinoplastia? Mastologis-
tas vão parar de fazer recons-
trução mamária? Então, temos 
que partir para cima, divulgar 
que somos bons, os melhores, 
para que a informação chegue 
bem clara para a população, 
como fazem os americanos, 
claro que dentro das normas 
da nossa legislação. 

Portanto, meu caro colega 
que se inicia na especialida-
de, esse é o cenário que você 
encontrará pela frente em sua 
atuação profissional. Tenta-
tivas de minimizá-lo seriam 
como relatar um conto de fa-
das, que em nada colaboraria 
para o seu preparo futuro. A 
boa notícia é que poderemos 
sim ser muito favorecidos nes-
se novo panorama e contexto 
que se desenham, desde que 
sejam tomadas atitudes como 
as acima citadas, e termos 
a consciência de que a parte 
que nos cabe é nos qualificar 
em nível elevado, passando 
necessariamente pela cirurgia 
reconstrutiva.

rodrigo gimenez
Membro Titular SBCP
Ouvidor da SBCP-SP

e reconstrução, a rinoplastia e 
toda parte funcional e daí por 
diante. Essa atualização do 
cenário profissional certamen-
te já está sendo encabeçada 
pela SBCP e serviços com qua-
lificação para tal, mas o jovem 
cirurgião deve ir atrás e saber 
que seu simples diploma de es-
pecialista hoje não basta como 
há alguns anos. 

No que tange a profissio-

nais não médicos como bió-
logos, biomédicos e dentistas 
atuando livre em nossas áreas 
cirúrgicas e não cirúrgicas, só 
tenho a lamentar. A SBCP já 
está tomando todas as pro-
vidências cabíveis para coibir 
tais atuações, mas é como 
enxugar gelo. Infelizmente os 
cursos dos mais diferentes ti-
pos crescem amplamente em 
todo o país, como os de fios de 
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cirurgia esté-
tica do genital 
externo da mu-
lher, também 
conhecida como 
cirurgia íntima, 

compreende múltiplos pro-
cedimentos que envolvem o 
tratamento dos lábios vagi-
nais maiores e menores, do 
prepúcio clitoriano, do monte 
púbico e do introito vaginal.

Atualmente, observa-se 
um aumento do número de 
pacientes que procuram o 
cirurgião plástico para essa 
finalidade, pelo domínio de 
técnicas mais complexas (ex: 
retalhos e enxertos) e refina-
mento cirúrgico. As mudanças 
de comportamento e hábi-
tos das mulheres nas últimas 
décadas, e o aumento do co-
nhecimento e da divulgação 
das alternativas e padrões 
estéticos da região vaginal, 
ajudaram a popularizar entre 
pacientes e médicos a existên-
cia desses procedimentos.

A percepção estética do 
genital (volume aumentado 
ou diminuído, escurecimento 
da mucosa, “envelhecimento” 
e assimetrias), incômodos ou 
dores durante atividades físi-
cas ou relações sexuais, des-
conforto para utilizar algumas 
vestimentas e dificuldade de 
manter uma boa higiene local 
são as queixas mais frequentes 
das pacientes. 

Os resultados cirúrgicos 
têm impacto na qualidade de 
vida dos pacientes, como de-
monstrado em alguns estudos, 
maior autoconfiança diante dos 
parceiros, melhora na função 
sexual e relações mais prazero-
sas, facilidade na manutenção 
da higiene e adequação no uso 
de algumas vestes e melhorias 
para as atividades físicas.

O cirurgião deve, na avalia-
ção inicial, considerar as quei-
xas e aspectos do genital ex-
terno, a fim de desenvolver em 
conjunto com a paciente um 

CRESCE A PROCURA POR
CIRURgIAS íNTIMAS E

PROCEdIMENTO REqUER
AvAlIAçãO PERSONAlIzAdA

adequa-
do plano 
terapêu-
tico. As 
d i ferentes 
a l t e r n a t i -
vas técnicas 
devem ser de 
domínio do 
cirurgião para 
individualizar e 
adequar o melhor 
tratamento.

O tratamento 
cirúrgico do lábio 
menor vaginal 
ou ninfoplastia 
(associado com 
a adequação do 
excesso de tecido 
do prepúcio cli-
toriano) é a queixa 
mais comum entre as 
pacientes e também o 
procedimento mais exe-
cutado. Conhecer a vascu-
larização e a inervação des-
sas unidades anatômicas é de 
fundamental importância e de-
termina os princípios cirúrgicos.

O excesso de tecido do 

A
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vine lesão dos ra-
mos nervosos do 
nervo pudendo e 
dorsal do clitóris, 
e também dos 
ramos vasculares 
e nervosos do 
plexo pélvico. A 
técnica em “V” 
invertido permite 
a pexia clitoriana, 
devendo-se evitar 
excessiva expo-
sição do mesmo, 

com risco de evoluir 
com desconforto e 
dor pelo atrito das 
roupas, durante cami-
nhadas ou ao sentar.

A ressecção do 
pequeno lábio vaginal 
e sua assimetria têm 

como objetivo reduzir o 
tecido que se protrui além 
dos grandes lábios - al-
gumas pacientes também 
desejam retirar a porção 
escurecida e rugosa dos 
pequenos lábios, que dão 
aparência “envelhecida” e 

esteticamente desfavorável ao 
genital. Diferentes classifica-
ções e técnicas são propostas, 
que em comum preconizam 
a manutenção de um bordo 
livre de no mínimo 2,0 cm de 
extensão do vestíbulo vaginal, 
evitando-se uma “amputação” 
do pequeno lábio.

A ressecção linear do ex-
cesso de tecido é a técnica 
mais comum e tem ótimos 
resultados na simetrização e 
“rejuvenecimento” (retirada da 
borda escurecida) dos lábios. 
Contudo, existe a possibilidade 
de retração da cicatriz. Técnicas 
de ressecção com incisões em 
“S”, em “Wplastia”, em “V” 
central ou posterior evitariam 
a contração linear da cicatriz, 
mas mantém ao menos parte 
do tecido escurecido do bordo 
labial, com mescla de cores na 
cicatriz (Wplastia) ou manuten-
ção completa da borda (técni-

CRESCE A PROCURA POR
CIRURgIAS íNTIMAS E

PROCEdIMENTO REqUER
AvAlIAçãO PERSONAlIzAdA

prepú-
cio clito-

riano pode 
ser tratado 

por ressecção 
em fuso paralela 
ao eixo da rima 
vulvar ou em “V” 

invertido na porção 
superior ao clitóris, 

respeitando distância de 
1,5 a 2,0 cm da borda prepucial. 
O cuidado na manipulação dos 
tecidos em plano superficial pre-

cas em “V” e modificações). 
Nas diferentes técnicas, não 
se observa comprometimento 
da inervação (ramos do nervo 
pudendo e genital) e vascula-
rização (vasos pudendos), des-
tacando especial cuidado nas 
técnicas de retalho com pedí-
culo superior.

Necrose dos tecidos é 
complicação rara, mas hema-
toma, infecção e deiscência 
das suturas são complicações 
pertinentes, que podem ser 
minimizadas com execução 
do procedimento em am-
biente cirúrgico, anestesia 
e técnica adequadas, além 
de adesão aos cuidados pós
-operatórios. Quanto à retra-
ção da cicatriz na ressecção 
linear, o simples cuidado de 
planejar uma incisão arcifor-
me, mantendo a extensão da 
porção central do pequeno lá-
bio vaginal pouco mais longo 
que as extremidades, parece 
ser uma solução bastante 
simples para esse problema. 
Outro cuidado técnico é não 
unir a cicatriz da ninfoplastia 
à ressecção do excesso do 
prepúcio clitoriano.

Para finalizar, o grande lá-
bio vaginal e o monte pubiano 
podem ser aumentados nos 
casos de atrofia com enxertia 
gordurosa (técnica mais fre-
quente) ou com retalhos locais 
desepidermizados, ou redu-
zidos por incisão em fuso ou 
Wplastia dos grandes lábios, e 
ressecções em fuso e pexia do 
monte pubiano. 

Entendo que o cirurgião 
plástico com domínio das técni-
cas de volumização e sua habi-
lidade e versatilidade no mane-
jo dos retalhos é, atualmente, 
o especialista mais capacitado 
não apenas nas reconstruções 
genitais mas também no equilí-
brio estético dos elementos do 
genital externo da mulher.

José carlos faes da silva
Cirurgião plástico
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esde 1972 ensino es-
tagiários e residentes. 
Inicialmente, na San-
ta Casa de Rio Preto 
como assistente (até 

1990) e, hoje, apenas na Facul-
dade Estadual de Medicina como 
regente. Foram mais de 130 deles, 
incluindo um filho, um genro e 
três sobrinhos. No início, pela pe-
quena diferença de idade, conhe-
cimento e experiência, eles eram 
mais amigos do que estagiários. 
Tinham um enorme interesse em 
cirurgia reparadora e, quando ini-
ciou o fantástico capítulo de reta-
lhos miocutâneos e microcirurgia 
que revolucionou a especialidade, 
ficávamos alucinados com o que 
ocorria. Treinavam micro num pe-
queno microscópio DF Vasconce-
los e o paciente era uma perna de 
frango ou um rato roubado.

O chefe (Dr. Melchiades) era 
intransigente com falhas. Certa 
vez, um excelente residente, um 
dos cinco melhores que treina-
mos, esqueceu de fotografar 
uma paciente dele. Foi demitido 
sumariamente. Passei 15 dias 
“doutrinando” o chefe para o 
seu retorno – e consegui. Ele 
me ouvia muito. Eu falava mui-
to; ele, pouco. Grande homem, 
cirurgião competente. Eu sabia 

quando estava nervoso pelo 
blefaroespasmo à esquerda 
e aguardava outro momento. 
Respeito absoluto. Como presi-
dente da SBCP iniciou a Revista 
Brasileira de Cirurgia Plástica. 
O Julio Hochberg era mentor e 
eu o “chefe de gabinete”, ou 
papagaio de pirata - como quei-
ram. Ela saiu e cresceu. Vai ser a 
segunda ou terceira do mundo. 
Quem viver, verá. Depende de 

nós todos.
Ele tinha uma brincadeira: 

casados e mulheres não pas-
savam na prova. E, nos anos 
70, um cearense, ex-mecânico 
humilde, esforçado, trabalha-
dor, conseguiu fazer medicina, 
cirurgia e o ingresso em nosso 
estágio de três anos. A prova 
era: teoria, entrevista e prática 
e o comportamento durante o 
curso. Pisou na bola? Fora! Cin-
co foram eliminados até hoje. 
Agora é só teoria por múltipla 
escolha. Absurdo para cirurgião! 
E pisou na bola? A judicializa-

ção dá força ao incompetente 
e vagabundo. E ele pediu para 
começar imediatamente o es-
tágio. Aceitamos. Ia muito bem 
por três meses até que desabou. 
Deprimido, só chorava e não tra-
balhava, ia de mal a pior. 

Chamei-o antes do chefe, 
o bota fora estaria próximo. O 
que é que há com você? E ele: 
‘Sou casado, tenho três filhos e 
o último nasceu faz um mês e 

não o conheço’. Meu Deus, e 
você pensou em ficar 3 anos 
sem vê-los? ‘Pois é doutor, me 
falaram que aqui não aceita-
vam casados e eu menti’. Dei 
uma gargalhada, conseguimos 
uma casinha e ele trouxe a 
família. Aquilo era uma brin-
cadeira. Ótimo estagiário! Ao 
terminar seu tempo retornou 
a Fortaleza, de Chevette, qua-
tro pneus gastos, mulher, três 
filhos, babá, malas, panelas, 
papagaio e cachorro. Verdade! 
E chegou! Me ligou – e só um 
pneu não suportou. 

Como o trabalho era intenso, 
decidi ficar só na Faculdade Esta-
dual de Medicina. E com o passar 
dos anos observamos grandes mu-
danças. O interesse do residente 
pela cirurgia reparadora caiu mui-
tíssimo. As estéticas enchiam os 
bolsos e a concorrência era peque-
na. Um desastre para a especiali-
dade. Destruiu-a. Perdemos quase 
tudo. Culpa nossa. Agora com 
concorrência antiética, predatória 
e autofágica, o caminho de volta 
é necessário e obrigatório. Para co-
meçar, basta conseguir uma tabela 
de honorários dos convênios mo-
derna e justa. Podemos recuperar 
o que erradamente abandonamos. 
Eu avisei, não adiantou. Na repa-
radora está o grande aprendizado 
da estética. Nela, se aprende a 
lidar com anatomia de superfície, 
pedículos, retalhos, etc., que usa-
mos na estética. Tenho estimulado 
nossos residentes a fazerem supe-
respecialização em alguma área 
reparadora específica. Esse é o 
caminho da futura sobrevivência. 

E as mulheres que não po-
diam ingressar? Entraram com 
tudo na especialidade, assim 
como em outras profissões. Atual-
mente, a metade dos residentes é 
do “sexo frágil”? Frágil nada! Os 
homens só ganham na destreza 

“As 
características 
de personalidade 
dos residentes 
mudaram nesses 
45 anos”

d

divulgação

Prof. Dr. Antônio 
Roberto Bozola

O Prof. dr. Antônio Roberto Bozola  
já formou mais de 130 cirurgiões 

plásticos, incluindo um filho,  
um genro e três sobrinhos
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meu olhar clínico

manual. Algumas delas não têm o 
“módulo costura rápida”. No res-
tante, porém, são muito ou mais 
eficientes e dedicadas do que o 
“sexo forte”. Dão mais delicade-
za ao trabalho árduo. Quando em 
grupo, todas entram em TPM jun-
tas. Deve ser alguma concorrência 
biológica e psíquica. Ainda descu-
bro a causa.

As características de perso-
nalidade dos residentes muda-
ram nesses 45 anos. São mais 
dependentes, querem mais in-
formação teórica, estudam para 
passar nos exames e não para 
aprender. São mais imaturos, 
alguns fracos de técnica opera-
tória. Quase sempre precisam 
ser treinados novamente nos 
princípios fundamentais da ci-
rurgia geral. Respeitam menos 
a hierarquia de “quem pode fa-
zer o que”. Culpa da formação 
familiar superprotetora e das 
escolas básicas só informativas.

Nas décadas de 70 e 80, 
havia dificuldade de buscar a te-
oria. Poucas revistas – Plastic and 
Reconstructive Surgery, British, 
Italiana, Annals, Hand Surgery, 
Scandinavian, Latino americana 
–, assinaturas e livros caríssimos. 
Hoje, tudo é fácil. Mas nem a 
revista brasileira é lida! Pergun-
te algo dela para um deles que 
constatará o fato. Complexo de 
vira-latas que se perpetua e con-
tagia. Só o que vem de fora, de 
língua inglesa, é bom. Alguns não 
conhecem nem o artigo publicado 
pelo serviço. Se chamássemos An-
tony Robert and Georgius Psillei-
ks, nossa classificação de abdome 
seria mundialmente reconhecida.

Nesse momento estou dian-
te da primeira biblioteca de cirur-
gia plástica do Brasil; era de Re-
belo Neto, passou para Wladimir 
do Amaral, para a nossa equipe, 
agora está comigo. E afirmo que 
quase tudo já foi inventado em 
nossa especialidade. Estão lá, as 
revistas e os livros antigos con-
tam isso. As táticas melhoraram 
e irão melhorar ainda mais. En-
tão, é preciso cuidado quando 

se apresenta algo como nova 
técnica ou tática, para não ser 
no mínimo indelicado. Bobas ne-
cessidades nutridoras do ego, ou 
falta de humildade.

E o residente vai embora. 
Quando desce o primeiro degrau 
da escada do hospital onde é 
treinado, com o “cartucho” na 
mão, assume a personalidade 
do berço, esquece o local onde 
treinou. Só fica uma parte da 
parte médica. E quanto mais 
perto trabalhar menor é a ética. 
O contrário, em geral, é verdade. 
Concorrência biológica pelo es-
paço, o animal mais novo que-
rendo destronar o mais velho. É 
a necessidade de sobrevivência. 
Fazem o voo da galinha: muito 
estardalhaço no início, mas curto. 
Poucos adquirem o voo alto da 
águia, enxergando longe, fazen-
do o estágio do tempo. Há mui-
tas exceções. É somente depois 
de concluída a residência e da 
entrada no mercado de trabalho 
que se descobre quem é quem. 
E, por causa dessa concorrência 
boba, já tive Parkinson, não ope-
ro mais, quem fazia as cirurgias 
dele era “eu”, já fui alcoólatra, já 
mudei para a Itália (devia ter ido), 
e até já morri! Estou vivíssimo!

Poucos vão aos congres-
sos para dar continuidade ao 
aprendizado. Pouquíssimos se 
interessam em publicar suas 
experiências e dividi-las com os 
pares, ou fazer prova de titular, 
mestrado e doutorado. Lamen-
tável. É nisso que está nossa 
força perante tudo e todos – e 
de ter os pacientes que querem 
o melhor e não o mais barato. 
Publicam nas revistas “vips” de 
condomínio. Tiro no pé.

Prof. dr. antônio 
roBerto Bozola
Regente de Cirurgia 
Plástica do Hospital de 
Base da Faculdade Estadual 
de Medicina de São José 
Rio Preto (FAMERP). 
Coordenador dos capítulos 
da SBCP. Coeditor da RBCP.

divulgação

o dia 9 de agosto, 
aconteceu mais 
uma reunião men-
sal organizada 
pela Sociedade 

Brasileira de Cirurgia Plástica 
– Regional São Paulo. O tema 
do encontro foi “Prótese de 
mama x Linfoma de células gi-
gantes, uma realidade?” Após 
o jantar, os palestrantes pude-
ram discorrer sobre o assunto.

Participaram o Dr. Ale-
xandre Mendonça Munhoz 
(professor livre-docente do 
departamento de Cirurgia 
da Faculdade de Medicina 
da USP, chefe do setor de 
Reconstrução Mamária do 
Instituto do Câncer do Esta-
do de São Paulo – ICESP, do-
cente pleno do Programa de 
Pós-Graduação, Mestrado e 
Doutorado do Hospital Sírio 
Libanês e editor associado 
da Plastic and Reconstruc-
tive Surgery Global Open), 
Dr. Luciano Chala (médico 

radiologista do Grupo Fleury 
Medicina e Saúde, membro 
da Comissão Nacional de 
Mamografia e doutor em Ci-
ências Médicas pela FMUSP), 
Dra. Yana Novis (médica co-
ordenadora do Serviço de 
Hematologia do Centro de 
Oncologia do Hospital Sí-
rio Libanês e fellowship em 
Oncologia Clínica e Hema-
tologia pela Fred Hutchinson 
Câncer Research Center – 
University of Washington).

Na comissão organiza-
dora, estavam presentes o 
Dr. Ary de Azevedo Marques 
Neto, o Dr. Luis Antonio Ros-
setto de Oliveira e o Dr. Paulo 
Miranda Godoy

Com auditório cheio e 
público participativo, o evento 
contou com a participação de 
705 pessoas inscritas, sendo 
que 157 estavam presentes 
e 548 participaram online. A 
reunião mensal foi realizada 
na sede da SBCP-SP.

REUNIÃO MENSAL

PRÓTESE DE MAMA X
LINFOMA DE CÉLULAS GIGANTES

Diretoria da SBCP-SP com
participantes da Reunião Mensal

N
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Hotel Quality Sun Valley
Rua Aimorés, 501
Marília, SP, 17506-276
Telefone: (14) 3402-9092

Obs. Reservas de Hospedagem somente 
com a TRANSLINE

LOCAL

ACESSE
www.sbcp-sp.org.br
ou aponte seu celular para o QRCode

(11) 3825-9685

AGÊNCIA OFICIAL

TRANSLINE VIAGENS E TURISMO
Contatos com Rosana pelos fones
(55 11) 3264-0073 ou
(55 11) 3264-0066
reservas@transline.com.br

RESERVE SUA HOSPEDAGEM COM 
ANTENCEDÊNCIA

Inscrições até 18/09/2017

Membros SBCP / FILACP

Residentes

R$ 240,00

R$ 140,00

R$ 140,00

R$ 90,00

No local

JPi - Jornada Paulista do Interior
Marília - Quality hotel
23 e 24 de Setembro de 2017
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medicina Baseada em evidência

DESTAQUES DA REVISTA
BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA

edição de abril a junho 
da Revista Brasileira de 
Cirurgia Plástica traz a 
tecnologia no cotidia-
no médico como des-

taque de muitos de seus artigos. 
Das redes sociais como aliadas ao 
médico ao uso da fotografia digi-
tal, a publicação busca fornecer 
ao especialista subsídio para me-
lhores decisões e alertas para os 
cuidados necessários ao lidar com 
esses instrumentos.

O editorial repercute sobre 
o uso das mídias sociais pelo 
médico, tanto do ponto de vis-
ta científico como também em 
relação à divulgação pessoal e 
profissional. Destaca-se tam-
bém a forma como esses novos 
canais impactam a prática mé-
dica, a ética e a própria relação 
com o paciente. 

Saliba e Alves apresentam 
a utilização da fotografia digital 
como ferramenta para o plane-
jamento e tomada de medidas 
nas otoplastias. Essas tecno-
logias estão cada vez mais 
prevalentes dentro da cirurgia 
plástica e podem simplificar as 
avaliações. Além disso, elas ser-
vem como material explicativo, 
melhorando a comunicação en-
tre médico e pacientes.

Maricevich e Campolina 
apresentam uma série de ca-
sos de reconstrução de calota 
craniana. O destaque vai para 
a técnica aqui empregada, que 
há dez anos iria parecer ter sa-
ído de um filme de ficção cien-
tífica: as próteses customizadas 
- ou seja, fabricadas sob me-
dida para aquele paciente por 
prototipagem. A tecnologia de 
impressão em 3D levará a uma 
revolução na cirurgia recons-

trutiva nos próximos anos, e es-
tamos assistindo de camarote o 
advento dessas novas tecnolo-
gias, cada vez mais acessíveis.

Fraga e cols. apresentam 
uma série de casos utilizando 
o polêmico método Brava, um 
aparelho de sucção externo 
que permite um ganho de vo-
lume inicial em casos de re-
construção mamária ou mesmo 
aumento estético das mamas 
para posterior enxertia de gor-

dura. Será que os resultados do 
Dr. Roger Khoury, idealizador 
do método, são reprodutíveis? 

Por fim, a revista traz um in-
teressante estudo de Cammaro-
ta e cols., comparando o fecha-
mento de incisões cirúrgicas da 
maneira tradicional com pontos 
versus o uso do Prineo.

Aproveitamos para co-
municar que a revista em sua 
versão impressa volta a ser en-
tregue aos associados, devido 

ao grande número de pedidos 
feitos recentemente. Não perca 
esse novo volume da Revista 
Brasileira de Cirurgia Plástica e 
não se esqueça de enviar seus 
trabalhos para que possam 
abrilhantar cada vez mais o 
conteúdo da publicação.

Abraço a todos!

dr. hugo nakamoto
Coeditor, Revista Brasileira 
de Cirurgia Plástica

A
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eventos

COSMIATRY – Curso continuado em 
procedimentos não-cirúrgicos

São Paulo - Tivoli Mofarrej

2 e 3 de dezembro de 2017

mÓdULo 5 LASerS e PeeLINGS

mÓdULo 6 SUSPeNSÃo Com FIoS de SUSTeNTAÇÃo

mÓdULo FINAL wrAP UP

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

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

Contatos



m defesa da 
especialidade, 
o presidente 
da Sociedade 
Brasileira de 

Cirurgia Plástica – Regio-
nal São Paulo (SBCP-SP), 
Luis Henrique Ishida, es-
creveu um artigo sobre 
o impacto da atuação 
de outros profissionais 
da saúde em procedi-
mentos estéticos como 
a bichectomia, o facelift 
e a mamoplastia. Cirur-
gias precisam ser refeitas 
devido a falta de qualifi-
cação de muitos desses 
profissionais, o que aca-
ba afetando a imagem da 
cirurgia plástica. O alerta 
foi publicado na versão 
online da Revista Saúde 
É Vital, da Editora Abril, 

uma das mais importan-
tes publicações de saúde 
do País, com mais de 2 
milhões de page views 
e 1,4 milhão de unique 
visitors. Após a publica-

ção, o artigo repercutiu 
em diversos outros sites 
especializados em saúde 
e medicina. Veja esse e 
outros destaques da so-
ciedade na imprensa. 

imagens: reProdução
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UOL: REPORTAGEM
ALERTA SOBRE OS PERIGOS
DA GLUTEOPLASTIA 

Veja os destaques da 
SBCP-SP na imprensa

E

Coordenador da força-tarefa da Lava Jato, que investiga crimes de corrupção nas 
mais altas esferas do poder público, o procurador Deltan Dallagnol lotou o auditório 
do Hyatt Hotel, em São Paulo, durante a sua palestra na JP 2017. A apresentação 
foi acompanhada por diversos jornalistas, incluindo profissionais da TV Globo News, 
das rádios Jovem Pan e CBN, além dos jornais O Globo e Folha de S.Paulo. Todos vei-
cularam amplas reportagens sobre a palestra, dando também visibilidade à Jornada.

PRESENÇA DE 
DELTAN DALLAGNOL
NA JP 2017 GANHA
AMPLO ESPAÇO
NA IMPRENSA

O periódico de Sorocaba (interior de São 
Paulo) trata em uma extensa reportagem 
sobre a técnica para deixar o rosto mais 
fino, conhecida como bichectomia. O Dr. Luis 
Henrique Ishida prestou esclarecimentos so-
bre a cirurgia, para quem ela deve ser indi-
cada e sobre a importância de realizá-la com 
um profissional preparado.

O presidente da SBCP-SP, Dr. Luis Henrique 
Ishida, concedeu entrevista ao portal UOL 
sobre a procura crescente das mulheres por 
gluteoplastias. O médico diz que as pessoas 
associam esse procedimento com a colocação 
de próteses nas mamas, só que a cirurgia nos 
glúteos é muito mais complexa e, portanto, re-
quer um cirurgião bem capacitado para alcan-
çar bons resultados.

JORNAL CRUzEIRO
DO SUL: BICHECTOMIA
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