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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.
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O trabalho atual propõe algo novo no aspecto técnico, 
pois utiliza uma via de acesso diferente. O implante propos  to 
também difere do previamente publicado. Nosso conceito é 
de que o implante ideal para a região deve oferecer volume 
por meio de silicone sólido (elastômero) e contorno com 
si    licone gel superficialmente, portanto um implante misto e 
ainda não produzido industrialmente.

Realizamos contato com a empresa Silimed, que nos in    -
formou não possuir patentes sobre seus produtos.

Consideramos de fundamental importância esse tipo de 
discussão, o que poderá estimular o interesse dos cirurgiões 
pelo tema, pois apenas o aumento da demanda justifica a criação 
de uma linha de produção de uma nova peça por parte do fabri-
cante. Ademais, estamos sempre abertos a sugestões e críticas.

O surgimento de novas técnicas e seu constante aprimo-
ramento são fundamentais para mantermos a posição de van  -
guarda ocupada pelo nosso País na Cirurgia Plástica.
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