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Cartas ao Editor

Ricardo Baroudi
Editor-chefe da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica

Caro Editor

Com relação ao trabalho “Augmentation brachioplasty: 
surgery for improving the appearance of the arms”1, de 
autoria de Abadesso & Serra, publicado na edição 27-1 da 
Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, gostaria de acres-
centar que abordagem semelhante foi publicada por Dini & 
Ferreira2-5. 

A publicação inicial2 surgiu após extensiva pesquisa em 
recém-cadáveres, em 2002, sendo elaborados três tamanhos 
de implantes de silicone confeccionados pela empresa brasi-
leira Silimed (Figura 1). 

Esses modelos iniciais eram semelhantes a próteses 
de panturrilhas, com a variante de comprimento e largura 
me   nores, mas com maior altura, medidas essas baseadas 
nas médias obtidas nas dissecções. Esse protótipo inicial 
apresentou o inconveniente de o implante rodar dentro da 
pseudocápsula. 

Então, em agosto de 1997, Cláudio Carvalho, gerente 
de Processos da Silimed e responsável pela fabricação de 
implantes, confeccionou, por nossa solicitação, próteses 
cilíndricas (com formato semelhante ao de um quibe), o 
que evitava a sensação incômoda de a prótese estar ora na 
vertical ora na horizontal. Esses modelos foram patentea  -
 dos pela Silimed, sob os números 2424899 e 2424900. Os 
au   tores abriram mão de qualquer benefício relacionado a 
essa patente em prol de nossos pacientes e do progresso da 
especialidade. 

Esses modelos cilíndricos foram fabricados como pro  -
dutos especiais, o que representa uma fabricação sob enco-
menda. O modelo inicial do implante foi doado, em 2005, a 
Moisés Wolfenson, que coordenava o Museu da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica, para inclusão em nossa co   -
leção de peças históricas. 

Atenciosamente, 

Gal Moreira Dini
Cirurgião plástico, membro titular da  

Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, professor de 
Cirurgia Plástica da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC-SP), Sorocaba, SP, Brasil,  
e Universidade Federal de São Paulo/Escola 
Paulista de Medicina, São Paulo, SP, Brasil
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Figura 1 – Implantes de silicone confeccionados pela empresa 
brasileira Silimed, para braquioplastias de aumento.

Ricardo Baroudi
Editor-chefe da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica

Caro Editor

Com relação à carta enviada por Gal Moreira Dini, al    gu  -
mas considerações se fazem necessárias.

O artigo “Augmentation brachioplasty”1, de autoria de 
Dini & Ferreira, deveria constar em nossas referências biblio-
gráficas, pois é indexado nas principais bases de dados. Esse 
artigo foi publicado na seção “Letters and Viewpoints” e não 
foi localizado em nossa busca inicial. Sugerimos a publicação 
como artigo original, pela sua grande importância, o que 
facilitaria sua localização.


