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Plastica

Urn no 0 ripo de implante
de silicone permite
aumentar ou diminuir
o volume da mama ao
go to da paciente, ap6.
a cirurgia e sem voltar
amesa de opera<;ao
DANIELA MACEDO
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outor, bern que 0 senhor poderia
ter aumemado roai wn pouquinho..:· OU emao. mai raramente: "Acho que ficou grande demais". Essas sao as queixa de cerca de
10% das paciemes que e ubmetem ao
implame de silicone no seio - urn
comingeme que s6 no ano passado 0mou, no Brasil, 107000 mulher ,fazendo de a imervenc;ao e telica a mai
procurada no pai . Para aquelas que e
decepcionam com seu reflexo no e pelho ao retirar as araduras e sutii1s e peciai resra r ignar- e a uma imagem
que nao corresponde ao e perado. ou
agendar uma no a cirurgia - em geral
para acrescemar aqueles mili1irro que 0
medico haviajulgado exce i 0 ou em
caso meno nurnero 0 , como j3 roi diro. retirar um lanro deles. Volrar a m a
de cirurgia. claro, nao e imple. Alem
do ri co inerente a qualquer operac;ao
ervem como desestfmulo 0 CUStO adidonal da corr~ao e a lembran~a da recuperayao doloro a. Eliminar todo ,e tre poren de uma 6 ez e0 objerivo
de uma nova pr6tese aju ravel que e t3
chegando ao mercado: depois de colocados. da mesma maneira que na cirurgia
tradicional. os implames de ilicone podem ser aumentados au diminufdos no
pr6prio consult6rio do medico, sem a
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necessidade de inremac;ao. por
meio de uma canula pela qual
injera ou extrai olu~o salina da pr6tese.
pacieme assim. tem direito a urn perfodo de 'rest drive" (de. no maximo, urn
ano) para decidir se e 0 caso de chegar
mais peno da volupruo idade de urna
Pamela Anderson digamo . ou da inuoidade clAssica de uma Carolina Ferraz.
Preferencias apane. 0 con enso entre os plasticos e que a principal vantagem da pr6re e batizada de Spectra. que
e r3 endo trazida ao pais pela John on
& Johnson, consiste na possibilidade de
corr~ao da assimetria mamma.. Cerca
de 10% das mulhere t~m assimetria
acenruada das mamas". diz 0 medico
Sebastiao Guerra, presidenre da Socie-

dade Brasileira de Cirurgia Plm rica e a de propon;ao tende a ficar ainda
mais evideme depois do implanre. "Com
o aju le do larnanho, e po fvel chegar
a perfeita harmonia das mama ". afirma Guerra.
De en olvido pelo cirurgiao americano Hilton Beck:er, e peciali ta em
recon trurrao mamma, 0 implame aju tavel foi criado a panir das pr6tese expan oras utilizadas em mulhere que
passaram por algum tipo de rna tectomia. 0 expansor e implamado. nesse.
casos, para preparar a pele que restou

Como
funciona
o implante
de silicone
ajustivel
A cirurgia segue os mesmos metodos dos implantes
de silicone tradicionais: 0 corte pode ser feito na
axila, no sulco da mama ou na areola. A protese que
combina silicone e soluctao salina, pode ter seu volume
alterado em ate 30% durante ou apos a aperactao
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Na mesa de cirurgia, 0 medico define a quantidade
de solu/tao salina a ser injetada por uma canula no
interior de cada protese. A ideia e obter a simetria das
mamas, de acordo com 0 volume predeterminado pela
paciente
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de proteses
ajustaveis que podem
ser modificadas fora
da mesa de cirurgia.
Em urn deles,
a paciente permanece
com parte das canulas
expostas par ate
duas semanas: nesse
perfodo, pode-se
remover ou injetar
mats IfqutdO em uma
interven/tao simples,
no proprio consultorio.
A outra op/tao permite
que as canulas fiquem
tmplantadas sob a
pele, portanto Invisfveis, para corr~iies no perfodo de ate
urn ano. a procedimento tambem e feito em consultorio

para uma furura cirurgia de reconsrru<tao. 0 medico injera, ao pouco pequenas quantidades de olu<tM alina
dentro de uma cap ula para esticar a
pele gradualmente ate que ela atinja
ramanbo uficieme para acomodar 0
implame definitivo. 0 re ullado nao
ao plenameme satisfat6rio . Por conter pouco ou nenhum gel de ilicone.
e e tipo de implanre esta sujeito a ondular;5e e deformar;oe e nao oferece
uma consistencia natural. Assim que a
FDA. a agencia de saMe dos EUA. voltoU atras na decisao de proibir 0 uso

do ilicone no pais, em 2006, Becker
pa ou a re tar a nova pr6rese. que
combina olur;ao alina e gel de ilicone. 0 gel manrem a con istencia do implame tradicionaL ja que 0 silicone repre ema mai de 90% da esrrurura da
Spectra. E a 01u9ao salina permire alterar em au~ 30% 0 volume original da
pr6tese sem que ela se deforme, dis e
Becker
a VEJA.
,
E na me a de cirurgia que 9 medico
define a quantidade de solu~ao alina.
injetada por uma canula no interior de
cada pr6rese, ate obter a simetria da

mamas e 0 volume de ejado pela pacieme. 0 penodo durante 0 qual medico e pacieme poderao alreraT 0 olume do eio depende da forma de remoc;ao da canula. a primeira
opc;ao. 0 medico corrige
as imetrias e rerno e a
canulas ainda no centro cinirgico, 0 que inviabiliza
altera<t<5e ap6 a Opera9aO. a egunda
er ao a pacieme permanece com
pontas da canulas para fora das mamas. omo se fossem dreno , por ate
dua emana. Assim, 0 medico pode
injerar ou remover Iiquido de cada pr6re e no con ult6rio nesse penodo. A
terceira altemativa pennite que as CfulUlas fiquem e condidas ob a pele para
correr;()e por urn prazo maior, de ate
urn ano. Uma valvula de
silicone na exrremidade de
cada canula pennite a (roca de lfquidos com uma
seringa. Nas duas ultima
versoes, as canulas sao retiradas com aneslesia local. em consulr6rio. 0 Ii co de vazamemos e qua e
nulo. "Ern apenas 0,5%
do casos hou e perda de
liquido com a retirada
da canula" diz Becker.
.
A primeira o~ao de
implame aju tavel, a que
cornge asslmema rna
nao pennite aju te depoi
da cirurgia estara di pollivel para as brasileiras no
inicio do ano que em. em
deze ete ramanbo - de 190 a 760
mililitro . Em fase final de apro a~ao
na Agencia acional de Vigilfulcia Sanitaria (Anvisa) 0 produto sera apreentado pela John on & Johnson ao
cirurgi<5e brasileiro no 47° Congre 0
acional de Cirurgia Pll:1snca que
acomecera nesta semana em it6Iia no
Espirito Sanro. As outras dua forma
de aju Ie p6 -cirurgicos, ja aprovadas
pela Emea. a agencia europeia de saude, e tao em proce so de anali e na Anvi a. Devem receber 0 registro ainda em
2011
e livraT muiras pacieme do dilema de e conformar com urn resulrado
insatisfat6rio ou enfrentar 0 risco de
uma nova cirurgia.
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