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Poder Judiciário
da Bahia comemora 163
anos de Ruy Barbosa
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Em 1849, há exatos 163 anos, nascia, em 05
de novembro, um dos maiores juristas, políticos e escritores brasileiros: Ruy Barbosa. Um
dos intelectuais brasileiros mais aclamados da
História, o baiano Ruy Barbosa também fez
carreira na política, na diplomacia e na filologia, além de ter sido um dos organizadores
da República Federativa do Brasil e coautor
da constituição da República Velha.
Nascido em Salvador, o glorificado jurista
atuou em defesa do abolicionismo e da garantia dos direitos individuais dos cidadãos.
Com uma carreira extensa e diversificada,
Ruy Barbosa exerceu diversos cargos como
deputado, senador e ministro, e chegou a
ser indicado para o prestigioso cargo de juiz
da Corte Internacional de Haia, função que
acabou recusando.
Ruy Barbosa faleceu aos 73 anos de idade em
Petrópolis, no Rio Janeiro. O fórum da Comarca de Salvador abriga seus restos mortais e
leva seu nome, homenageando um dos mais
importantes juristas e intelectuais baianos.

natural de Caculé –
Bahia, cursou Medicina
na Escola Bahiana de
Medicina, Residência
em Cirurgia Geral no
Hospital Guilherme
Álvaro – Santos -SP e
Residência em Cirurgia
Plástica, Serviço de
Cirurgia Plástica
“ Dr. Ewaldo Bolívar de
Souza Pinto” Santos -SP.
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NORMA ELIETE entrevista

FELIPE MAGALHÃES
CONTORNO CORPORAL: “A BUSCA PELA BELEZA”

Norma Eliete - Quais as maiores queixas
das mulheres?
FM - A cirurgias mais realizadas são a lipoaspiração
e mamoplastia, seja para redução ou para aumento
(prótese). Entre as mulheres que já tiveram filhos, as
maiores queixas são a flacidez mamaria e excesso de
pele e gordura na barriga.
NE - O contorno corporal pode ser melhorado com a Lipoaspiração?
FM – Na verdade esse é o objetivo da Lipoaspiração.
Essa cirurgia não deve ser indicada para o emagrecimento; para esse fim existem os tratamentos indicados
pelo Endocrinologista e Nutricionista.

Drs. Felipe Magalhães e Ivo Pintaguy
NE - Como é a técnica do procedimento
para a Lipoaspiração?
FM – A lipoaspiração é um procedimento cirúrgico
proposto pela primeira vez em 1978 pelo médico
Frances Yves Illuz, e se tratava basicamente de uma
curetagem do tecido gorduroso, seguido da aspiração
desse material. Nessas três décadas muita coisa evoluiu nos métodos de se retirar essa gordura, porém, o
principio se manteve o mesmo: destrói-se a gordura e
depois aspira-se.
‘
NE - E quais são esses outros métodos?
FM – Manteve-se a necessidade de uma cânula (um
tubo rígido) e uma mangueira conectada a uma máquina que faz o vácuo levando a aspiração. O que mudou
foi a espessura das cânulas, que hoje são bem mais
finas, e a variação no método de destruição das células
de gordura, podendo ser mecânica na lipoaspiração
tradicional, por energia de ultrassom ou por laser.
De maneira geral, o método não implica em resultado;
lembre-se que todos os métodos são dependentes de
quem os aplica, ou seja, do cirurgião.
NE - Qual é o máximo de gordura que pode
ser retirado?
FM – Depende do bom senso do cirurgião e do paciente. Como já foi dito, a lipoaspiração não tem a finalidade
de se emagrecer. Em 2003 o Conselho Federal de
Medicina juntamente com a Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica determinou um limite máximo de 7%
do peso corporal.

Imaginando uma paciente de 70 Kg, esse volume ficaria
por volta de 4.900 ml. Na prática, dificilmente alcançamos o limite superior para a segurança do paciente.
Uma média de volume ficaria entre 2.000 e 3.000 ml.
NE - Como são definidas as áreas a serem
operadas?
FM – Depende das queixas do paciente, na consulta
médica. Nesse momento o médico deverá dizer à paciente o que é possível ser realizado tecnicamente.

NE - Como é o preparo para a cirurgia?
FM – No pré-operatório, além da história clínica do
paciente, geralmente são realizados exames de
laboratório,ECG, RX e USG, e avaliação com o anestesiologista. Também podem ser realizadas fotografias
das áreas a serem operadas e entregues documentos
explicativos sobre a cirurgia.
NE - Quando o paciente pode retornar as
atividades normais?
FM – Como se trata de uma cirurgia realizada com
cânulas através de pequenos cortes, não há a necessidade de grandes períodos de repouso. Geralmente
após uma semana o paciente poderá retornar ao trabalho, respeitando os limites do edema, uso de cintas
e placas modeladoras, o que eventualmente levará a
um desconforto mais prolongado.

NE - Como é o acompanhamento após cirurgia?
FM – Isso varia de médico; geralmente a paciente tem
alta no outro dia, e retorna uma semana após no consultório, e a partir daí mensalmente.
NE - Quantos quilos emagrecem com a Lipoaspiração?
FM – Nem o cirurgião deve fazer esse tipo de afirmação ao paciente, e nem o paciente deve ter essa
expectativa. Quem quer emagrecer deve procurar o
endocrinologista, nutricionista e se matricular numa
academia.
NE - Deixe um conselho.
FM – Em primeiro lugar, se você acha que está acima
do peso, mude hábitos de vida. Mude sua alimentação,
faça atividade física, seja realista com suas possibilidades, e principalmente, não seja tão rigorosa com você
mesma. Se ainda sim você achar que tem gorduras
localizadas, se quer definir a região da cintura ou a
região glútea, talvez a lipoaspiração possa te ajudar.
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