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No levantamento, constatou-se

1,8milhão
decirurgias plásticas noPaís,

80%emmulherese
20%emhomens.

Desse total,

60%
e

40%

❚❚❚ O explante de silicone,
que é retirada dos implan-
tesmamários de formade-
finitiva ou para a troca,
precisa sermuito bemava-
liado, comcritérios especí-
ficos, explica o cirurgião
plástico Jorge Luiz Abel,
especialista em cirurgia de
mama. Segundo ele, exis-
temhoje aproximadamen-
te 40milhões de mulheres
com implante de silicone
nomundo.
Abel ressalta que muitas

mulheres estão retirando o
implante com medo da
doença do silicone, chama-
da de Síndrome Autoimu-
ne Induzida por Adjuvan-
tes, que pode ter como cau-
sa a prótese. O especialista

afirma,porém,queoscasos
sãoraros.
“Notamosumcertoexage-

ronasindicaçõesdosexplan-
tes. As pacientes se enqua-

dram naqueles sintomas
(da doença) e acham que o
implante que as levou a ter
os problemas. Mas já exis-
temestudos quemostramo

contrário: pacientes que re-
tiraram continuaram com
osmesmosproblemas.Evo-
cê tem contato com silicone
todo dia, em creme para hi-

dratarcorpo,xampu,esmal-
tedeunha”.
Segundo o especialista,

há um alto número de pa-
cientes que retiraram e pe-
demparacolocarnovamen-
te após um tempo. “A ma-
ma tem um apelo lúdico
muito forte para a mulher.
Mexecomfeminilidade,se-
xualidade, maternidade.
Então é muito importante
que o cirurgião explique is-
soparaapaciente”.

TROCA

Abel afirma que não existe
implantequesejaparasem-
pre e a troca será necessá-
ria. Porém, enfatiza que
não há um período certo.
“Se o ultrassom, a mamo-

grafiaearessonânciamag-
nética estão normais, se o
exame físico não temalte-
ração e a paciente está fe-
liz com o aspecto da ma-
ma, não precisa trocar.
Nãoimportase temcinco,
dezou15anos”.
O especialista diz que

há umaqueda no número
de mulheres que colocam
silicone e o tamanho do
implante também temdi-
minuído. “Mas acho que
daquiapoucovai voltar (a
subir). Os implantes tive-
ram um avanço muito
grande, tanto na qualida-
dedogelquantonacober-
tura, nas barreiras para
impedir o suor do silicone
dedentropara fora”.

MAURÍCIOMARTINS

DAREDAÇÃO

Deformações, mutilações e
até morte. Esses podem ser
os resultados de cirurgias
plásticas e procedimentos
estéticos na pele feitos por
profissionais sem especiali-
zação nessas áreas. Com a
voltadosatendimentoseleti-
vos (marcados, sem urgên-
cia) após paralisação por
causadapandemia,aSocie-
dade Brasileira de Cirurgia
Plástica(SBCP)fazoalerta.
“Queremosdiscutir e pre-

venir os problemas que es-
tão acontecendo na área,
porcausadainvasãodeindi-
víduos não médicos, como
dentistas, farmacêuticos e
biomédicos”,afirmaopresi-
dente da SBCP Regional
São Paulo, José Octávio
GonçalvesdeFreitas.Segun-
do ele, além dos cirurgiões
plásticos, os dermatologis-
tas estão habilitados a fazer
procedimentos estéticos na
pele e há cooperação entre
asduasespecialidades.
No último fim de sema-

na,aSBPC-SPrealizou,pe-
laprimeiravezemSantos,a
Jornada Paulista de Cirur-
gia Plástica e Cosmiatria
(tratamento de problemas
estéticosnapele),queacon-
tece anualmente na Capi-
tal.O evento foi voltado aos
especialistas da Baixada
Santista e levantou a ques-
tão dos problemas ocasio-
nados por pessoas que fa-
zematendimentos semfor-
maçãoadequada.

GRAVIDADE

“Aplicações de toxina bo-
tulínica (botox) em regiões
erradas podem resultar em
assimetrias faciais e queda
de sobrancelha, por exem-
plo. E não só o botox, mas
outras possibilidades de
aplicações podem levar a
complicações muito mais
graves, como necroses, in-

fecções e até cegueira, de-
pendendo de onde se apli-
ca. Temos exemplos catas-
tróficos de pessoas mutila-
das por aplicações indevi-
das por profissionais não
habilitados”, ressalta omé-
dicoFlávioMendes,diretor
daSBCP-SP.
Segundo ele, o problema

não acontece nas cirurgias
reparadoras, como recons-
truçãode face ou demama,
que são feitas pelos convê-
nios médicos ou pela rede
pública.Asituaçãoéespecí-
fica para estética, que exige
pagamento particular e
temaltademanda.
“Essaspessoasagemprin-

cipalmenteemprocedimen-
tos cosmiátricos, que não
são necessariamente cirúr-
gicos e podem ser feitos em
consultório, como aplica-
ções, botox, peeling (proce-
dimento que renova a pele
por meio da descamação).
Até por uma questão de le-
gislaçãonoBrasil,sóomédi-

copode fazer essesprocedi-
mentos”,explicaMendes.

RETORNOGRADUAL

Ascirurgiasplásticasestéti-
cas praticamente zeraram
entre 2020 e 2021, no pior
período da pandemia, por-
que os hospitais interrom-
peramesse tipodeprocedi-
mento para reservar leitos
aos pacientes com co-
vid-19.Porém,detalhaJosé
Octávio Gonçalves de Frei-
tas,oretornojácomeçou.
“Estávoltandoemumvo-

lume constante, com pre-
caução, ainda devagar. E
não poderia ser de outro
jeito. Não houve mudança
no perfil (dos operados) e
90%das cirurgias plásticas
estéticas estão na face. De-
pois, vêm aumento de ma-
ma (implante de silicone),
lipoaspiração, mamoplas-
tia (seja para reduzir a ma-
ma ou corrigir o formato) e
abdominoplastia, nessa
sequência”.

Telefone 2102-7157

ASociedadeBrasileira de
CirurgiaPlástica (SBCO)
fazpesquisas a cada

dois anos
sobrea realizaçãodos
procedimentosnoBrasil.

Aúltima, porém,éde 2018,
porqueem2020as cirurgias
pararampor causadapandemia.

OBrasil conta com

6,8mil
cirurgiõesplásticos, sendo

2,3mil
noEstadodeSãoPauloe

100
emSantos.

EmSantos, ainda
em2018, foram

9,5mil
cirurgiasplásticas
estéticas, reparadoras
e reconstrutivas.
NoEstado,

250mil.

foram
estéticas

TOXINABOTULÍNICA

reparadorasou
reconstrutivas.

>>

FALECOMAGENTE!

PESQUISA

OcirurgiãoplásticoPauloMatsudo, especialistaemaplicaçãode
botox, explica quea toxinabotulínica foi descoberta nadegradação
deprodutos.Umagentequímico ruimquepassoua serusadode
formabenéficano serhumano. “ABaixadaSantista temumapelo
pelabeleza.Aspessoas se expõemaosol ehá as consequências

devastasqueele traz ao longodo tempo.Quandoapessoavai para
o sol, acaba franzindoemarcandoapele, causa envelhecimento”,
explica. SegundoMatsudo, peeling associadoaobotoxémuito

eficienteparaas rugas. “Hoje, existemmaisde 10 toxinas
botulínicasnomundo, cadaumacomsua característica. Éum

procedimentoqueveiopara ficar. Fiz um trabalho (sobrebotox)
em1995e só foi aprovadopara fins estéticos em2000”.

“Temosexemplos catastróficos de
pessoasmutiladas por aplicações indevidas

por profissionais nãohabilitados”

FlávioMendes
Diretorda SBCP-SP

“Queremosprevenir os problemasque
estãoacontecendopor causa da invasãode
indivíduosnãomédicos, comodentistas,

farmacêuticos ebiomédicos”

JoséOctávioGonçalvesdeFreitas
PresidentedaSBCP-SP

Retiradadeprótesesmamárias temcritérios específicos

Asmais realizadas foram:

implantemamário de silicone,

lipoaspiraçãoe

as cirurgias na face.

Jornada Paulista de Cirurgia Plástica e Cosmiatria ocorreu na Cidade

>>OPINIÕES

Cirurgiaplástica:médicos fazemalerta
Durante encontro em Santos, profissionais chamaram a atenção para riscos de procedimentos realizados por pessoas não habilitadas
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