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RESUMO
Este estudo teve como objetivo avaliar os elementos que pudessem interferir na
satisfação dos pacientes quanto ao resultado de uma cirurgia plástica. Foi
empregada uma abordagem avaliativa centrada nos consumidores, uma vez que foi
necessário abordar diversos aspectos diretamente ligados não só ao nível sóciocultural-econômico de um grupo de pessoas, como também coletar informações que
este grupo obteve ou lhes foram fornecidas sobre o procedimento cirúrgico, o modo
como conseguiram estas informações e se a fonte das informações eram adequadas
e também fidedignas, correlacionando com o grau de satisfação. A avaliação foi
realizada analisando-se às respostas de 2 questionários, aplicados à 50 pacientes
submetidos a uma cirurgia plástica na 38ª Enfermaria da Santa Casa da Misericórdia
do Rio de Janeiro, e que tivessem ao menos 3 meses de pós-operatório.
Concomitantemente, foi estudado o julgamento do resultado de todos estes
pacientes por 4 especialistas que fizeram uma análise crítica avaliando as fotos de
pré e pós-operatório de todos pacientes. Esta avaliação indicou que as informações
obtidas antes da cirurgia exercem muita influência sobre a satisfação do resultado.
Além disso, a fonte destas informações nem sempre são adequadas e por isso
podem gerar conflitos. Com o resultado também se consegue perceber a
importância de um adequado esclarecimento sobre todo o processo da cirurgia, pois
a expectativa do resultado pode ser redimensionada, com informações claras e
corretas. Os elementos que podem ter influenciado em diferentes intensidades no
grau de satisfação desse grupo estudado são a opinião de parentes e amigos, as
informações obtidas pela mídia, as informações sobre a cirurgia elucidadas pelo
cirurgião e a qualificação de onde ou com quem operar.
Palavras-chave: Avaliação. Cirurgia plástica. Expectativa. Resultado. Satisfação do
paciente.

ABSTRACT
This study aimed to evaluate the factors that might interfere with patients’ satisfaction
regarding the results of a plastic surgery. We applied an evaluation questionnaire
focusing on customers, since it was necessary to address the various aspects related
to the information that a group of people obtained or have been provided with, and
also to collect information about the social-cultural-economic development of that
group of people and discover how could this information and the source of
information be appropriate and also trustworthy, correlating with the degree of
satisfaction. The evaluation was performed by analyzing the responses of two
questionnaires administered to 50 patients undergoing plastic surgeries who had at
least 3 months postoperatively, at the 38th Infirmary of the Santa Casa da
Misericordia do Rio de Janeiro. Concomitantly, we studied the judgment of the
results of all these patients by 4 experts who have made a critical analysis evaluating
the photos pre- and postoperatively for all these patients. This review indicated that
the information obtained before surgery exert much influence on satisfaction result. In
addition, it is clear that the source of this information is not always appropriate and
may cause conflicts. With the results we can also realize the importance of an
adequate explanation about the whole process of the surgery, because the
expectation regarding the results can be resized and managed accordingly with clear
and correct information. The elements that may have influenced at different
intensities in the satisfaction of this study group are the opinion of relatives and
friends, the information obtained by the media, the information about the surgery
provided by the surgeon and qualification of where or with whom to operate with.
Keywords: Evaluation. Plastic surgery. Expectation. Result. Patient satisfaction.
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1 A CIRURGIA PLÁSTICA NA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
O Brasil é um país muito extenso e muitos brasileiros parecem ter uma
grande preocupação com seu corpo e sua imagem. O povo brasileiro, como em
vários outros países no mundo, também é muito exposto à mídia1 e à informação
(MAIA, 2011). A busca incessante pelo corpo perfeito ou elevação da autoestima
tem preocupado os cirurgiões plásticos, que apontam a insatisfação consigo mesmo
e a projeção em alguém que tenha fama e sucesso como a causa principal da
procura pelo recurso (SANTE, 2008).
Por outro lado, a cirurgia plástica vem passando por um processo de
banalização crescente. A atuação de profissionais despreparados e com falta de
conduta adequada com certeza exerce papel importante nessa vulgarização. O fato
de a cirurgia plástica trazer bem-estar à população, quando é bem indicada,
proporcionou uma invasão da especialidade e esta situação começou a dificultar a
boa indicação da cirurgia plástica (ABOUDIB, 2010). Por isso, é primordial procurar
um bom cirurgião, bem formado, que não aborde a cirurgia plástica com desdém,
por ser este um processo importante. É imprescindível que a cirurgia plástica seja
vista como um ramo da cirurgia geral, na qual o cirurgião precisa se preparar (tem
que ser bom médico antes de tudo), ter uma boa formação e fazer sua
especialização com critério e bom senso (HELPLINK, 2011). Porém, com o grande
avanço, velocidade e facilidade de se obterem informações através dos meios de
comunicação (escrita e audiovisual), a informação veiculada também corrobora para
incrementar essa banalização, trazendo noticias e informações inadequadas ou
falsas sobre cirurgia plástica, e, desta forma, causando repercussões negativas
quanto às expectativas e satisfação nos resultados pós-operatórios (ZANCANELA,
2005).
A busca de uma cirurgia plástica em geral é orientada por padrões de beleza,
sendo que alguns deles eternos, mas, mesmo assim, sofrem influências com o
passar do tempo. Quando se observa a evolução da humanidade quanto ao conceito
de beleza por meio das pinturas de Michelangelo, Rubens ou Renoir, percebe-se
nitidamente muitas diferenças. Segundo Veiga (2012), é importante que cada um
seja feliz com o seu biotipo, não se devendo influenciar fortemente pelos padrões
culturais do momento, chegando ao ponto de querer mudar suas características para
uma realidade que não é igual à de todo mundo. Esta autora ainda considera que
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existem padrões que não correspondem à beleza, mas que são padrões comerciais
que se traduziriam em beleza uma vez que vendem produtos, mas que não
necessariamente correspondem à verdade.
Neste contexto, o papel do médico é complexo, pois cabe a ele julgar se o
paciente que procura a cirurgia plástica tem noção do próprio corpo, se compreende
o que a cirurgia quer fazer. Se o que o/a paciente procura é irreal, é muito
importante que seja alertado(a). Tem pessoas que buscam o que não é real. Antes
de tudo, é preciso conduzir as pessoas que buscam o irreal a um reencontro com a
sua própria personalidade, seu próprio eu, ao invés de com o bisturi, pois o ser
humano deve ser a preocupação fundamental do médico (VIDA E SAÚDE, 2007).
Como o Prof. Ivo Pitanguy gosta de assinalar:
O campo do conhecimento que abracei lida com os anseios mais
íntimos do ser humano, na sua incessante busca de harmonia como
forma de bem-estar e identificação com sua própria imagem. Da
interação com meus discípulos emana a força e a vontade de
partilhar a experiência adquirida, mantendo também sempre acesa a
curiosidade do aprendizado permanente. Através de incontáveis
viagens pelo mundo proferindo conferências, cursos e realizando
demonstrações cirúrgicas na Clínica e na Santa Casa, fui sentindo
que, independente de classe social ou nacionalidade, o ser humano
é um só na sua procura de identidade com seus pares, sua tribo, seu
grupo. A cirurgia plástica encerra uma finalidade transcendente, que
é a tentativa de harmonizar o corpo com o espírito, a emoção com a
razão, visando estabelecer um equilíbrio interno que permita ao
indivíduo sentir-se em harmonia com sua própria imagem e com o
universo que o cerca. (FALCONI, 2012).

A compreensão da necessidade de cirurgia plástica nem sempre é exata, mas
a orientação tem sempre que ser procurada. A experiência de um médico o conduz
muito a conversar, sentir as pessoas, sentir o biotipo e aconselhá-las com o que
seria mais adequado para elas. Além disso, o paciente tem que ser ouvido também,
não permitindo que se deixe levar apenas pela moda ou pela mídia (CUMINALE,
2012).
Com a progressiva facilidade de acesso às informações, que surgem de
panfletos, jornais/revistas, rádio, televisão, internet (muitas vezes de qualidade
questionável), aliada ao eventual despreparo intelectual e muitas vezes ao baixo
nível socioeconômico dos consumidores, surgem nos pacientes os mais diversos
níveis de expectativas irreais, sem relação aos resultados possíveis da cirurgia
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plástica (VIDA E SAUDE, 2007). A literatura e a experiência do autor nesta área
mostram que algumas pessoas buscam na cirurgia plástica algo que não é real.
O autor deste projeto de avaliação atua há mais de 25 anos como cirurgião
plástico e demonstra-se preocupado com a satisfação dos(as) pacientes
operados(as) na 38ª Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro
(SCMRJ), uma vez que nos últimos anos, ele tem verificado que grande parte dos
casos de insatisfação é consequente da má compreensão de informativos não
apropriados de mídia e à “desinformação” do paciente em geral.
Vários fatores poderiam de per si contribuir, de forma bastante contundente,
para o grau de satisfação do consumidor de um processo ou produto, seja ela
positiva ou negativa. Mas qualificar qual ou quais elementos promovem uma visão
deturpada da expectativa do paciente em relação aos resultados de uma cirurgia
plástica é uma questão difícil de mensurar, uma vez que estão intimamente
relacionados com vivências pessoais, problemáticas existenciais ou interferências do
meio.

Além

disso,

cirurgias

plásticas

quando

realizadas

em

pacientes

inadequadamente informados podem também resultar em insatisfação com o
resultado pós-operatório (OLIVEIRA; AÑANA; SCHROEDER, 2011).
Neste momento de nada adianta uma avaliação positiva em relação ao
resultado de uma cirurgia plástica por parte de um cirurgião experiente se o paciente
não tiver sua expectativa atendida. É primordial identificar e esclarecer antes da
realização da intervenção o que pode ser realmente obtido como resultado,
afastando o imaginário e o fantasioso em busca da satisfação plena e verdadeira.
Segundo Aboudib (2010), isso não é difícil de obter, bastando fornecer, aos
pacientes, informação adequada e abrangente.
Mas até que ponto a vivência individual, o ambiente frequentado ou os
veículos de informação podem interferir na satisfação quanto ao resultado após a
cirurgia, pondo em dúvida até mesmo o conhecimento e a pericia do especialista?
Com a finalidade de responder a este tipo de inquietação foi realizado este
estudo avaliativo no Instituto Ivo Pitanguy (IIP), uma entidade sem fins lucrativos,
que tem por objetivo o ensino (formação de novos cirurgiões plásticos), a pesquisa,
a divulgação da cirurgia plástica, assim como a prestação de assistência médica na
especialidade, para a população de baixa renda que busca a correção de
deformidades congênitas (fenda palatal, orelha em abano, etc.) ou adquiridas
(cicatrizes, queimaduras, envelhecimento, flacidez, etc.).
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O Curso de Pós-Graduação Médica em cirurgia plástica foi criado em 1960
pelo Prof. Pitanguy tendo a 8ª Enfermaria da SCMRJ como núcleo básico, visando
compartilhar sua experiência com jovens interessados em aprender as novas
técnicas desse ramo da cirurgia. A primeira turma formou-se em 1962. Hoje, este
curso (lato sensu) é considerado um dos mais completos programas de treinamento
em cirurgia plástica; tem duração de três anos, e abrange a 38ª Enfermaria da
SCMRJ, a Clínica Ivo Pitanguy e os serviços associados que auxiliam na
complementação do vasto campo da cirurgia plástica (PITANGUY et al., 1993).
Atualmente está na 53ª turma e já formou cerca de 600 alunos distribuídos em mais
de 40 países.
Também em 1962, por iniciativa do Prof. Pitanguy, a 8ª Enfermaria sofreu
várias obras de construção e passou a denominar-se 38ª Enfermaria, designação
que perdura até hoje. Tal serviço sempre teve como objetivo principal atender, de
forma altruística, a população menos favorecida do Rio de Janeiro, de outros
estados e do exterior, que apresentam deformidades de origem congênita, adquirida
ou traumática. Este trabalho, eminentemente de natureza voluntária, oferece a esta
população uma oportunidade de restauração física e psicossocial para uma
reinserção na sociedade (PITANGUY et al., 1993).
As cirurgias são realizadas na 38ª Enfermaria SCMRJ e incluem tanto
procedimentos estéticos, quanto reparadores. Uma equipe de aproximadamente 50
médicos, entre instrutores e pós-graduandos, realiza aproximadamente 1000
cirurgias anualmente. As pessoas que serão submetidas à cirurgia poderão ser
operadas tanto pelos pós-graduandos do 3º ano do curso, sempre supervisionados
pelos instrutores, ou também poderão ser operadas por qualquer um desses
instrutores. A escolha do cirurgião dependerá da vontade do paciente, da escala de
distribuição dos pós-graduandos, e do grau de dificuldade das cirurgias (INSTITUTO
IVO PITANGUY, 2011).
O grupo de pacientes que procura o Serviço é muito heterogêneo, mas é
composto na sua maioria por pessoas de baixa renda e com nível de escolaridade
baixo,

o

que

prejudica

o

discernimento

esclarecimentos sobre as cirurgias.

e

compreensão adequada

para

Contudo, a mídia e a opinião de amigos e

parentes atingem a todas as camadas sociais e exerce grande influência sobre elas,
interferindo nos desejos e expectativas dos resultados das cirurgias plásticas
realizadas (INSTITUTO IVO PITANGUY, 2011).
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1.1 OBJETIVO
Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar a satisfação dos
pacientes da 38ª Enfermaria da SCMRJ com o resultado pós-operatório em cirurgia
plástica no IIP.
Este estudo traz como contribuição, subsídios importantes quanto ao
esclarecimento sobre a cirurgia, e o relacionamento entre os personagens ligados a
essa avaliação, tais como:
- 38ª Enfermaria da SCMRJ;
- Pacientes futuros e interessados, além de seus familiares;
- Outras instituições de saúde/ensino;
- Médicos (cirurgiões plásticos, dermatologistas, etc.);
- Profissionais ligados à estética;
- Gestores de saúde;
- Gestores de mídia;
- Publicitários;
- Profissionais do judiciário.

2 A SATISFAÇÃO DO PACIENTE COM A CIRURGIA PLASTICA
O objeto desta avaliação é a satisfação do paciente em relação ao resultado
da

cirurgia

plástica.

Devido

a

sua

complexidade,

o resultado de um

procedimento de cirurgia plástica pode tornar-se uma experiência frustrante para
o médico e para o paciente, se este ficar descontente com a cirurgia. A aceitação do
resultado é influenciada pela expectativa que o indivíduo deposita quanto a
realização do ato cirúrgico resolvendo o seu problema (BOSCOLI, 2012).
Segundo

o

dicionário

Aurélio

Buarque

de

Holanda

(FERREIRA,

2010), verifica-se que a palavra expectativa vem do latim expectatu e traduz-se por
esperado. Expectativa (FERREIRA, 2010, p. 331) significa “esperança fundada em
supostos direitos, probabilidades ou promessas”. Esperar (FERREIRA, 2010, p. 311)
significa

“ter

esperança

em;

estar

ou

ficar

à

espera

de;

aguardar;

confiar; contar com a realização de coisa desejada ou prometida”.
Quando um paciente procura a cirurgia plástica, traz consigo uma expectativa,
na qual se articulam uma demanda consciente e um desejo inconsciente, que, se
convenientemente entendidos pelo médico e, explicitados pelo paciente, contribuirão
para o sucesso da cirurgia (SILVEIRA, 1996).
A expectativa de alguém que deseja realizar uma cirurgia plástica deve ser
muito bem analisada. Antes de se indicar um tratamento, deve-se entender qual a
origem desta expectativa e de que modo o paciente foi induzido a buscar o cirurgião
plástico; analisar a dimensão deste desejo, ou seja, saber se esta expectativa é real,
verdadeira ou fantasiosa; verificar se o paciente esta buscando algo possível de se
obter, ou se ele se baseia em informações que não condizem com o real em termos
de ciência, de possibilidades da cirurgia plástica (SANTE, 2008).
A autoimagem é a percepção que cada indivíduo tem de si mesmo. Quem é
feliz com sua própria imagem tem mais chances de ser autoconfiante, seguro, mais
produtivo e ter mais e melhores relacionamentos sociais. Já a insegurança, o medo
de se relacionar e de se mostrar ao mundo é mais comum nas pessoas que não
estão satisfeitas com a sua aparência (DINI; QUARESMA; FERREIRA, 2004).
Ao considerar as motivações, as expectativas, as pessoas envolvidas, os
possíveis riscos e consequências associados à cirurgia, e por fim até os custos
inerentes a realização de uma cirurgia, é possível perceber que o fato extrapola os
limites individuais e envolve uma complicada trama de relações e de condições que
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pode, ou não, favorecer a realização de uma cirurgia plástica, buscando uma
concretização

de

aspirações

para

uma

diferenciação

ou

distinção

social

(CARVALHO RISCADO, 2009, p. 18): “[...] na sociedade ocidental individualista que
prega a liberdade individual há paradoxalmente um rígido modelo a ser seguido e os
indivíduos na maioria o seguem, buscando satisfação no olhar do outro, [...]”
Diversos elementos podem interferir tanto na expectativa quanto na satisfação
do resultado de uma cirurgia plástica. Por esta razão torna-se necessário apreciar os
aspectos que devem ser considerados ao se realizar uma cirurgia.

2.1 O QUE É SER BELO?
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (ORGANIZAÇÃO..., 2006),
saúde é definida como "um estado de completo bem-estar físico, mental e social e
não somente ausência de afecções e enfermidades". Ou seja, para se ter saúde é
necessário além de uma boa constituição física, estar bem adequado ao seu meio
social ou mesmo à sua autoimagem. Pode-se exemplificar com uma adolescente
que não frequenta praia ou se relaciona com os outros porque suas mamas são
muito grandes, ou um menino que não pratica esporte, não tira a camisa porque tem
as mamas grandes. Isso também se aplica a uma pessoa ativa, produtiva, mas que
não reconhece sua imagem refletida no espelho com o seu estado de espírito. A
cirurgia plástica pode ajudar estas pessoas a encontrar a imagem de “normalidade”,
que permita se enxergarem da forma como se sentem (ABOUDIB, 2010).
Pitanguy (apud MELLO FILHO; BURD, 2010), considera que a Cirurgia
plástica possibilita a harmonização do corpo com o psiquismo, visando o
estabelecimento do equilibrio interno, permitindo ao indivíduo uma reestruturação e
um reencontro consigo mesmo, de modo a se sentir em harmonia com sua própria
imagem e com o ambiente em que vive. Ele ainda considera primordial, na
compreensão da busca de cirurgia plástica, o conceito de imagem corporal, que é um
importante componente da identidade pessoal, argumentando que esta imagem é
formada a partir da complexa interação de três informações distintas: da imagem
idealizada (aquela que se desja ter), da imagem representada pela informação das
outras pessoas (informações externas) e da imagem objetiva que a pessoa vê ao
olhar e sentir o próprio corpo. Ainda pondera que a busca de melhorias na própria
imagem e nas formas de manutenção da integridade do indivíduo são poderosas
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fontes de motivação interna humana, associando a estes fatores o desejo de realizar
uma cirurgia plástica.
A melhoria na aparência ou a busca do rejuvenescimento reflete no aumento
da autoestima, repercutindo positivamente na vida pessoal e profissional do
indivíduo. A busca pela beleza, em sua essência, embute a procura do indivíduo por
seus pares, aproximando-os. Housman (apud SANTE, 2008) considera que o se
sentir diferente poderia ser percebido como fator de distanciamento do indivíduo
dentro de seu próprio grupo.
É por meio do retorno dos comentários sobre a aparência fisica que as
pessoas desenvolvem suas percepções sobre como os outros as percebem. Estes
comentários podem vir de parentes, amigos, namorados, tutores, chefes, ou até
mesmo de pessoas completamente estranhas. Eles podem ocorrer por provocações
diretas ou críticas, ou por comentários ambíguos. Independentemente da origem
destes comentários, quando ele tiver um aspecto negativo sobre a aparência da
pessoa, pode acarretar na precipitação de insatisfação com a imagem e
desencadear, transtornos alimentares, depressão e baixa autoestima (SANTE, 2008).
A comparação social também é outro processo pelo qual são formadas
avaliações da autoimagem. A inclinação a comparar a própria aparência com a dos
outros é frequente (SANTE, 2008).
Percebe-se, assim, que a aparência vem sendo algo fundamental nas
exigências da sociedade, cujo objetivo desta é causar uma boa impressão. Ullmann
(apud SANTOS, 2007), afirma que a beleza estética tem um alto valor na aceitação
social, na autoestima, na atração entre os individuos. Sendo assim, quem não se
enquadra a um determinado padrão de beleza tende a ser discriminado (SANTOS,
2007).
Mas como conceituar o que é belo? Pitanguy (citação pessoal) diz: “É difícil
definir o que é a beleza, mas sei reconhecê-la quando a vejo”. A beleza varia, com a
etnia, cultura, crenças e sentimentos e tem se tornado cada vez mais evidente e
necessária no cotidiano, tanto no homem como na mulher; e os meios de
comunicação tem contribuido e incentivado a luta pelo “belo” (PITANGUY apud
MELLO FILHO; BURD, 2010).
Mori (2003) interpreta que o belo é expresso como aquilo que agrada
universalmente, e não tem relação com qualquer juizo moral, pragmático ou de
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valor. Ele existe com fim em si mesmo, ou seja: agrada pela forma, não depende da
atração sensível nem de conceitos como utilidade ou perfeição.
As pessoas atraentes são consideradas mais inteligentes, competentes,
agradáveis e consequentemente, têm maior facilidade para se inserir socialmente.
Já as pessoas cuja aparência não é tão agradável sofrem problemas no convivio
social, pois têm dificuldades de se relacionar com colegas, e são menos valorizadas
profissionalmente. Segundo Crawford e Cardozo (apud MORI, 2003), essa
depressiação atinge também os aspectos intelectual e psicológico, diminuindo a
auto-estima.
Além da dificuldade de definir a beleza, é preciso levar em consideração o
momento histórico onde ela for identificada, de modo a compreender como foi sua
atribuição de acordo com o contexto cultural da época. Constata-se também que ela
varia de acordo com o tempo, ou seja o momento em que é percebida (CARVALHO
RISCADO, 2009).
Na arte egípcia o ideal de beleza masculina era representado por um jovem
esbelto, com quadris estreitos e ombros largo, e a exuberância nos traje e adereços
não valia para as classes inferiores. O uso de maquiagem é uma das características
dos povos egípcios, usada tanto pelas mulheres, quanto pelos homens, mesmo
porque esta possuía uma a função de espantar as moscas presentes no deserto
(FERNANDES FILHO, 2010).
Na civilização grega a beleza feminina não era destacada, mas privilegiava a
beleza masculina intensamente relacionada com os ideais de virilidade valorizando
as formas do corpo masculino, através da prática de esportes que se iniciava na
adolescência. Esse ideal, de um corpo forte e esteticamente desenvolvido, surgia de
uma necessidade coletiva frente às inúmeras guerras e batalhas às quais tal
civilização constantemente se encontrava. Esse mesmo ideal de beleza vislumbrado
no corpo, estava associado à idéia de perfeição que se voltava para a purificação do
espírito, como parte da formação do cidadão (FERNANDES FILHO, 2010).
A beleza ganhou uma percepção lógica com o filósofo grego Pitágoras. Ele
aplicou a matemática ao conceito de belo e preconizou que um corpo e um rosto
bonito deveriam ser simétricos e proporcionais. O parâmetro serviu de referência
para pintores e escultores, que passaram a perseguir esses ideais. Ao olhar uma
figura bela na antiguidade, tinha-se a impressão de ordem, harmonia e de medidas
exatas. Muito comuns eram o nariz desenhado, o perfil perfeito e os cabelos
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ondulados (BONUMÁ, 2009).
De acordo com esta com esta mesma fonte, na Idade Média não havia
preocupação com a beleza física, Ela era entendida apenas como consequência de
uma boa alma e de um comportamento religioso que poderia transparecer na
fisionomia, resultando em um rosto angelical, puro e cheio de piedade, ou seja, belo
para a época. Em relação ao corpo, o bonito era o biotipo longilíneo (e não mais
necessariamente proporcional), ombros estreitos e levemente caídos, seios
pequenos e o ventre proeminente.
A partir do século XV foram disseminados na Europa os ideais
renascentistas através das artes, os quais ilustravam uma nova visão de homem: o
antropocentrismo: sendo o homem o centro do universo – mais valorizado e
centralizado nas preocupações científicas e sociais. Porém o hedonismo passou a
valorizar o corpo, os prazeres e o culto do belo, afastando as ditaduras de normas e
condutas religiosas. Esse período foi mais dedicado à beleza feminina, amparadas
pela harmonia e proporção (FERNANDES FILHO, 2010).
A exata medida volta à tona como ideal de beleza. Desta vez, é retomada por
Leonardo da Vinci, que estuda profundamente a anatomia e a aplica em suas obras.
Seu mestre inspirador foi o romano Marcos Vitrúvio, que viveu no século I a.C. e
elaborou a teoria do Homem Vitruviano, que demonstra a sequência desejada de
proporções do corpo e do rosto humano. Os corpos são roliços, os ombros largos, o
busto proeminente e o quadris amplos e arredondados. Nesse contexto, celulites,
gordura localizada e ondulações no corpo eram retratadas mais como sinais de
saúde, sensualidade, fertilidade e distinção, já que a ostentação alimentícia não era
para todos. Ser gordo, encorpado, ter braços roliços, hoje considerados motivos de
vergonha, eram indícios de status social. A magreza era sinônimo de maldade,
astúcia e que poderia ser perigosa e traiçoeira, além de reportar a miséria em
tempos de escassez de alimentos (BONUMÁ, 2009).
No período Barroco, inquietação, subjetividade e mais espontaneidade são
elementos associados ao conceito de beleza, rompendo com os parâmetros
clássicos, ainda fortes no Renascimento, para propor ideias mais particulares e
menos estagnadas do que é belo. Define David Hume, filósofo e historiador escocês
(apud BONUMÁ, 2009) “A beleza não é uma qualidade das próprias coisas; existe
apenas no espírito de quem as contempla e cada um percebe uma beleza diversa”.
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Para ser bonito, não basta ter proporção e simetria, é preciso também possuir
graça e formosura, dois conceitos menos concretos e palpáveis, que abraçam
também elementos como espiritualidade, o fantástico e as emoções (BONUMÁ,
2009).
No século XVIII, a beleza estava altamente associada à ostentação. A
masculinidade nesse período não possuía uma conotação rígida de cobrança ao
modelo de comportamentos viris ou machistas; esses homens demonstravam certa
“feminilidade” nos gestos e até permissividade para práticas homossexuais. Neste
momento a moda surge como forma de individualizar as aparências, promover uma
diferenciação entre as pessoas através da exibição estética e indumentária, pois foi
justamente nessa época que a moda surgiu como forma de separar as pessoas
através de classes, o que originava a ambição na ascensão social (BRANDINI apud
FERNANDES FILHO, 2010).
Os homens usavam perucas, saltos, maquiagem e acessórios. Entretanto, tal
vestimenta foi modificada frente ao momento histórico e às questões sociais na
época,

além

dos

ideais

defendidos

pela

Revolução

Francesa

(1789)

–

principalmente a igualdade – e também a Revolução Industrial (1760-1860), que
evidenciava uma distinção de classes (QUEIROZ apud FERNANDES FILHO, 2010).
O conceito de beleza feminino pretendido, de acordo com informações do site da
Education begins at Home (Educação começa em Casa - EbaH, 2013), era: pele
clara, cabelo loiro, lábios vermelhos, face rosada, sobrancelhas pretas, pescoço e
mãos compridos e esguios, os pés pequenos e a cintura flexível. Os seios deviam
ser firmes, redondos e brancos, com os mamilos róseos.
A partir do século XIX, a Revolução Industrial provocou mudanças estruturais
na economia e relações sociais, influenciando diretamente a maneira de vestir das
pessoas;

o

refinamento

e

a

elegância

soberba

cederam

lugar

a

uma

despersonalização e austeridade de um homem empreendedor. Houve assim, uma
unificação de padrões e condutas, influenciados pelo valor dado ao trabalho nas
indústrias. Porém, ao mesmo tempo a preocupação com a roupa, modos e gestos,
tornaram-se preocupação excessiva dos indivíduos por demonstrarem sua
personalidade ou o seu “eu” que não poderia ser visto abertamente (BRANDINI apud
FERNANDES FILHO, 2010). Os ornamentos extravagantes presentes no século
anterior são neste momento, de preocupação somente feminina, voltada também
para uma cultura estética com trajes mais sóbrios (FERNANDES FILHO, 2010).
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Ainda no século XIX, com o Romantismo, movimento artístico e filosófico, as
mulheres abandonam as exageradas maquiagens do século passado, para adotar
um estilo com uma maior simplicidade. Neste período a aparência física da mulher
foi muitíssimo marcante, ficando bastante refinada e feminista. É dada grande
importância à sua forma física e elegância, tentando-se disfarçar a gordura e
excesso de peso, que afetava um grande número de mulheres devido à péssima
alimentação, tendo todas as mulheres que usar um corpete extremamente justo ao
corpo, o que provocava frequentes desmaios (GARCIA, 2006). De acordo com
Duarte (2009), neste século as mulheres tornaram-se mais sedutoras, e o corpo
curvilíneo passou a ser mais valorizado em detrimento dos corpos gordos.
Nesta época é dada também bastante importância ao tom da pele,
renunciando ao vermelho das faces: a cor sã que demonstra uma perfeita saúde,
não estava de acordo com o momento espiritual em que viviam, tornou as faces
pálidas e os lábios sem cor, escurecendo os olhos com sombras, devido aos seus
amores tristes e infelizes. Desta forma, as mulheres cobriam o seu rosto com pós
brancos, bebiam vinagre e sumo de limão, de forma a ficarem com aparência de
pálida (GARCIA, 2006).
De acordo com esta mesma fonte (GARCIA, 2006), o Século XX pode ser
considerado como um período de virada em toda a história, grandes avanços,
mudanças, conquistas marcaram e foram alcançados nesta época. Começa assim a
luta das mulheres pela sua afirmação numa sociedade que as oprimia. Enquanto os
homens eram absorvidos pela Primeira Guerra Mundial, lutando nas frentes de
batalha, as mulheres conquistavam o seu lugar no mercado do trabalho, mas nunca
descuidando da sua feminilidade. No cinema era exibida toda a sofisticação das
atrizes com uma imagem idealizada. Estas “estrelas” incentivavam o público
feminino na procura do seu brilho e na melhoria da sua aparência, imortalizando
estilos de maquiagem.
Após a Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, houve um retorno do visual
mais feminino. Nos anos 60 os corpos pequenos e magros passaram a ser o padrão
de beleza: o corpo violão deu lugar ao corpo tábua. Assiste-se ao culto da juventude,
que se desestrutura com o movimento hippie e de vanguarda nos anos 70
(FERNANDES FILHO, 2010).
Com o boom da economia dos anos 80, surge um novo tipo jovem, urbano e
carreirista, que se refletiu na moda dos cosméticos, com um visual mais
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reivindicativo e uma acentuada definição das feições (GARCIA, 2006). Depois dessa
fase, como reflexo da busca da igualdade sexual, apareceu a super mulher,
poderosa com seus cabelos longos e estruturados, vestindo-se com ombreiras
gigantes nos casacos. Depois disto, buscando o padrão corporal, as mulheres
adotaram as intervenções cirúrgicas, os tratamentos estéticos e as dietas milagrosas
como base de sua imagem. Já no final do século XX, o que era oculto passou a ser
publicamente exibido, tomando-se como padrão estético a boa forma. Segundo Duarte
(2009), a magreza que no passado lembrava doença é ainda mais valorizada e a
gordura é considerada excesso e acúmulo.
Ainda no século XX, os símbolos de beleza masculinos, eram homens
esguios, tais como Clark Gable e o intitulado James Bond, nos filmes 007. Logo após
esse momento, chegando às décadas de 80 e 90 desse século, a beleza e o corpo
se reproduziram por meio dos super-heróis, como o super-homem, homem-aranha e
homens musculosos tipo Rambo - homens com corpos definidos e musculosos para
determinar dessa maneira uma nova visão não só de masculinidade, mas também de
beleza a ser seguida por todos (FERNANDES FILHO, 2010).
No final do século XX e continuando pelo século XXI, a beleza entra na
ditadura da felicidade e passa a ser um instrumento para alcançá-la. “É a senha para
o sucesso profissional, o reconhecimento social e o entendimento amoroso”
(GARCIA, 2006). Como tudo, se transforma em um objeto de consumo e pode ser
adquirida com cosméticos, procedimentos estéticos ou cirurgias. A sociedade atual
propõe, de acordo com esta mesma fonte, uma beleza calcada nos ícones da moda
expostos nas capas de revistas, cinema e televisão, mas não apresenta um único
ideal como modelo – um ícone pode servir de inspiração por uma semana e ser
modificado na outra.
Percebe-se assim, que o conceito do belo na cultura ocidental vem se
alterando ao longo dos séculos e hoje a imposição social do culto ao corpo belo tem
influenciado fortemente a vida dos homens e mulheres. Alterações semelhantes
devem ter ocorrido nas culturas oriental e africana, porém com parâmentros
diferentes.
Mori (2003) pondera que a beleza e/ou a atração física permeiam as atitudes e
o comportamento humano. As pessoas belas são melhores aceitas pelo outro,
principalmente no primeiro contato, o que lhes facilita a interação social. É suficiente
recordar que essa associação entre beleza e aceitação já tem início na infância: as
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princesas de contos de fadas são belas, os príncipes e os heróis são simpáticos,
enquanto as bruxas os demônios e os vilões são desprezíveis e feios.
Quanto a este aspecto comenta Goldstein (apud MORI, 2003, p. 9):
Entender as expectativas estéticas do paciente muitas vezes é difícil,
já que as emoções e os valores culturais dos envolvidos no processo
de reabilitação – profissional e paciente – frequentemente são
diferentes (Murrell, 1988). Sob a influência dos padrões estéticos
estabelecidos pela sociedade, muitos indivíduos querem melhorar a
aparência para alcançar seus objetivos. As atitudes do grupo social
no qual o indivíduo se insere levam-no a desenvolver imagens
específicas de “atraente”, “simpático”, “belo” e “bonito” e, por vezes,
diferentes daquelas dos demais estratos da sociedade. De qualquer
forma, em um mundo cuja mais forte característica é a
competitividade (seja ela econômica, social ou sexual), a aparência
agradável é uma necessidade.

Então, segundo Tavares (apud VERAS, 2010), a concepção da imagem
corporal é o resultado da interação entre as pessoas, numa junção de aspectos
biológicos, emocionais, relacionais e do contexto, que perpassam as barreiras sociais
ou familiares e alcançam o espaço individual. Quando há desequilíbrio na intensidade
da demanda relacionada à aparência física, as pessoas são pressionadas em
numerosas circunstâncias a concretizar em seu corpo a imagem corporal ideal da
cultura do meio em que estão inseridas.

2.2 A AUTOESTIMA E A SATISFAÇÃO DO CORPO
A relação entre a imagem do corpo e autoestima é muito forte, e qualquer
mudança corporal pode afetar o indivíduo, levando-o a revisar aquilo que considera
como sua imagem (MORI, 2003).
Pode-se dizer então, de acordo com Oliveira, Añana e Schroeder (2011), que
a insatisfação com a imagem corporal é o fator que motiva a realização de uma
cirurgia plástica. As questões emocionais e psicológicas estão intrinsecamente
ligadas ao processo de mudança da autoimagem e cabe ao médico esclarecer o
paciente sobre o papel da intervenção cirúrgica nesse processo. É necessário
compreender como a pessoa se vê para mostrar a ela o que é realidade e o que é
fantasia. Não é raro encontrar indivíduos com a imagem corporal distorcida:
mulheres magras, com corpo bonito e harmonioso, que insistem em dizer que
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precisam de uma plástica para ficar bonitas ou pessoas que dizem ter defeitos que
só elas enxergam. O ideal é que este indivíduo queira satisfazer apenas o seu
desejo interno, fundamentando a sua vontade para si mesma e não para os outros
que o cercam.
Pode-se definir a cirurgia plástica como sendo o ramo da medicina que tem
por objetivo a reconstituição de uma parte do corpo humano por razões médicas ou
simplesmente estéticas. Divide-se em dois ramos: reparadora e estética. A cirurgia
plástica reparadora tem como finalidade corrigir defeitos congênitos ou adquiridos
que causam deformidades, e é considerada tão necessária quanto qualquer outra
intervenção cirúrgica. Já a cirurgia plástica estética é aquela realizada pelo paciente
por sua própria vontade e com o objetivo de realizar melhoras à sua aparência física
de algum aspecto físico que não lhe agrada, melhorando com isso a sua autoestima
(SBPC, 2012).
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), numa
pesquisa realizada em 2008 o Brasil realizou 629 mil cirurgias plásticas, na sua
maioria em mulheres, sendo 73% correspondem a estéticas e 27% a cirurgias
reparadoras (SBPC, 2012). O Brasil só perde para os Estados Unidos em numero de
cirurgias estéticas. As mulheres são responsáveis por 70% do total dessas
intervenções que tem sido feitas inclusive mais cedo, com cirurgias realizadas em
adolescentes entre 14 e 18 anos atingindo uma cota aproximada de 15%.
Em recente pesquisa divulgada no site da SBCP, constatou-se que o número
de cirurgias plásticas em adolescentes entre 14 e 18 anos mais do que dobrou em
quatro anos – saltou de 37.740 procedimentos em 2008 para 91.100 em 2012 (141%
a mais), segundo dados da SBCP. No mesmo período, o número total de plásticas
em adultos subiu 38,6% (saindo de 591.260 para 819.900 procedimentos) – o que
significa que as cirurgias no público jovem cresceram em um ritmo 3,5 vezes maior.
Além de estar num crescimento acelerado, a participação de jovens no total de
cirurgias (911 mil procedimentos), também cresceu: saltou de 6% em 2008 para
10% em 2012 (SBPC, 2013).
O Brasil é o segundo País do mundo em número de cirurgias plásticas – fica
atrás apenas dos Estados Unidos. A lipoaspiração é a cirurgia mais feita (foram 211
mil procedimentos só em 2011), seguida do implante de silicone nas mamas. A regra
vale tanto para adultos quanto para adolescentes. Nos meninos, os procedimentos
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mais procurados são a ginecomastia (redução das mamas que crescem demais) e a
cirurgia para corrigir a orelha de abano (MEDICINA..., 2011; SBPC, 2012).
Segundo Aboudib (2012), na visão da maioria dos médicos, não há diferença
real entre cirurgia reparadora ou estética. Primeiro porque os princípios que regem
seus alicerces científicos, suas bases técnicas e anatômicas, são os mesmos.
Também os tecidos humanos envolvidos na cirurgia (pele, gordura, músculos, etc.)
são rigorosamente semelhantes, assim como os processos de cicatrização e de
reação ao trauma cirúrgico, em qualquer tipo de cirurgia. Portanto a avaliação da
cirurgia plástica reparadora ou estética deve ser rigorosamente igual, até porque
cada ato reparador tem um fundo estético, assim como cada mudança estética é,
essencialmente, uma reparação.
Mesmo quando as causas de desconforto psicológico são pequenas
deformidades ou falhas estéticas menores, estas podem se tornar a causa de
sentimento de inferioridade ou fator de conflito emocional (TOURNIEUX et al., 2009).
Na

cirurgia plástica, quando o resultado é inesperado, os arrependimentos são

frequentes e irrevogáveis. Portanto é imprescindível que o cirurgião avalie as
expectativas, e que saiba distinguir os motivos que levam um paciente ao seu
consultório, pois as interpretações errôneas podem levar ao desgaste de ambas
as partes.
Segundo Edgerton Junior e Knorr (1971), as motivações para cirurgias
plásticas

podem

ser

classificas

como:

motivações internas

e

motivações externas (necessidade de satisfazer os outros, ambições sociais ou
profissionais,

idéias

paranóides).

Se a motivação do paciente é adequada

e

realista, somada a um procedimento cirúrgico bem sucedido, o indíce de satisfação,
a melhora na qualidade de vida e a autoestima são elevados. Porém quando isso
não ocorre, percebe-se que as causas mais comuns são um resultado cirúrgico
aquém do esperado ou problemas psicossociais que comprometem a satisfação e a
melhora na qualidade de vida (CHAHRAOUI et al., 2006; FITZPATRICK et al., 1999).
A decisão de se submeter a uma cirurgia plástica pode ocorrer em qualquer
momento na vida de uma pessoa, independentemente da idade. Para uma criança,
saber que poderá ficar livre das orelhas abanadas é um alívio. Os adolescentes e
jovens, às vezes sonham com um nariz mais retilíneo ou com uma ponta mais
delicada; outras vezes desejam ficar livre daquela “barriguinha” indesejável; ou
ainda, querem fazer alguma coisa para realçar a sua jovem silhueta (ABOUDIB,
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2012). Os adultos buscam a cirurgia plástica para correção de algumas
deformidades corporais, após gestações, ganho de peso, emagrecimento excessivo,
ou perda dos cabelos: sonham em resgatar as formas da juventude. Ambicionam
corrigir a flacidez das mamas após a amamentação ou almejam a correção da
flacidez do abdômen para reencontrar aquela silhueta perdida; ou ainda, buscam a
reposição capilar para correção de uma calvície precoce. É também frequente nesta
fase, o desejo de realizar um sonho que ficou na adolescência e corrigir um nariz
disforme, uma orelha abanada, uma lipoaspiração, uma mamaplastia de aumento ou
redutora. As pessoas maduras decidem fazer uma cirurgia plástica quando sentem
que chegou o momento de corrigir o “peso” da expressão facial, provocado pela
queda dos tecidos da face e do pescoço, que se manifestam como estigmas
inexoráveis do tempo. Desejam resgatar o frescor e a leveza da expressão facial
(ABOUDIB, 2012).
Apagar cicatrizes decorrentes de algum trauma ou estigmas de marcas de
nascença também são motivações em qualquer fase da vida, buscando na cirurgia
plástica o desejo e a necessidade de se sentir bem e feliz com a própria imagem,
com um reflexo direto na elevação da autoestima (ALMEIDA, 2012).
Muitas vezes a decisão de realizar um procedimento vem de um desejo
externo, social, como por exemplo: o marido que se sente incomodado com algum
aspecto corporal de sua esposa, uma tentativa de reconquistar um relacionamento,
um ambiente extremamente exigente que busca um determinado padrão de beleza,
uma busca de status social, a vizinha ou amiga que comentam aspectos do corpo e
tentando induzir a realização de modificações, etc. Como se observa, uma situação
externa leva-se em consideração todos os aspectos que não são da pessoa, do
paciente que busca por uma cirurgia, seja qual for o motivo que induziu essa pessoa
a fazer a cirurgia foram aspectos que não condizem com seu próprio desejo e sim
com o desejo daqueles que convivem proximamente. Esta situação é muito comum e
pessoas procuram pelos cirurgiões plásticos para satisfazerem um desejo, uma
expectativa que não lhes pertence e sim pertence ao meio em que vivem. Isto pode
ser muito perigoso e gerar insatisfação quanto ao resultado de uma cirurgia plástica
(BOSCOLI, 2012).
Outro fator que comumente gera insatisfação frente ao resultado de uma
cirurgia é a grande quantidade de informação veiculada por mídias não sérias que
tem por finalidade vender uma informação que muitas vezes não tem um fundo
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científico e com isto não é detentora de crédito. Hoje em dia a sociedade é invadida
por milhares de informações que temos acesso diariamente e que “Prometem
Resultados” maravilhosos com o mínimo esforço possível o que gera uma
expectativa frente aos procedimentos de cirurgia estética que nem sempre é
possível de ser conseguido (BOSCOLI, 2012).
Toda cirurgia tem limitações e consequências. Não existem procedimentos
mágicos capazes de transformar uma pessoa em outra, não existem procedimentos
milagrosos. O que estas informações acabam por fazer é gerar na pessoa uma ideia
de que a cirurgia plástica seja capaz de modificar tudo e de criar beleza, quando na
verdade a cirurgia somente pode modificar alguns aspectos dentro da realidade
corporal de uma pessoa estando ainda presa às limitações da biologia do corpo
humano e de suas restrições dentro do que a ciência médica tem como correto.
Estas informações hoje em dia são de fácil acesso e com isto os pacientes chegam
à consulta imersos, contaminados pelas promessas de milagres nos quais acreditam
ser verdade uma vez que na sua pesquisa pessoal sobre o assunto encontrou esta
ou aquela informação que prometem um resultado não condizente com a realidade
da cirurgia plástica (BOSCOLI, 2012).
Com tantos argumentos, parece correto afirmar que a satisfação de uma
pessoa está diretamente correlacionada com sua autoestima, e esta, por sua vez,
pode ser alterada por múltiplos fatores. A insatisfação com uma cirurgia plástica
pode gerar conflitos e esses devem ser evitados já de início, devendo-se esclarecer
sobre a real possibilidade do desejo, de modo a não gerar falsas expectativas.
Quando uma pessoa procura transformar ou corrigir algo que lhe incomoda no seu
corpo, o cirurgião plástico deve agir quase como um psicólogo, de modo a
proporcionar um perfeito equilíbrio entre a vontade do(a) paciente e a possibilidade
de uma adequada indicação cirúrgica.

2.3 ASPECTOS DE INDICAÇÃO E CONDUTA DA CIRURGIA PLÁSTICA
Não compete ao cirurgião plástico induzir a fazer este ou aquele
procedimento que não esteja diretamente ligado ao anseio do paciente. A relação
médico e paciente deve ser transparente e de confiança para que as expectativas
não superem os limites do possível. As consultas iniciais têm como objetivo orientar
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o paciente, desconstruir estereótipos e deixar claro que a intervenção cirúrgica
melhora o corpo conforme as condições e limites do organismo.
Estar ciente dos limites, da real capacidade e das limitações das técnicas
evita que uma falsa expectativa ocorra e com isto haja insatisfação com o resultado
final do tratamento. Para isto é preciso que as informações que o paciente procure,
ou as que lhe sejam fornecidas, sejam elementos verdadeiros e não ilusórios em
termos de ciência, pois somente assim o paciente saberá exatamente o que a
cirurgia plástica será realmente capaz de lhe oferecer em termos de resultados
(ABOUDIB, 2012).
Quanto a este aspecto o mesmo autor salienta:

O que deve ser sempre esperado de um bom cirurgião, além do seu
conhecimento científico e atualização com o que há de melhor na
especialidade é uma absoluta honestidade e sinceridade, ao
apresentar aos pacientes as opções que possam ser aplicadas a
cada caso, com suas vantagens e limitações além das possibilidades
de complicações e intercorrências desfavoráveis, inerentes a
qualquer atividade humana e a qualquer processo cicatricial.

Segundo Silveira (2012), há um consenso entre os autores em relação ao
dever do médico de esclarecer seu paciente sobre a parcela de risco cirúrgico e
anestesiológico, cicatrizes, viabilidade financeira e técnica cirúrgica. Certamente a
melhor maneira de escolher o cirurgião não é pela imprensa leiga ou por
propaganda e marketing. Existem bons cirurgiões que por motivos diversos tem
acesso mais fácil à imprensa, e outros ótimos que não tem ou não querem ter esta
via de contato com seus pacientes. Isto pode dar notoriedade, mas não os qualifica.
O primeiro passo na escolha de um cirurgião plástico é saber se ele é
membro especialista da SBCP (SBPC, 2012; SBPC, 2013). Para isto o médico tem
que fazer a Faculdade de Medicina (seis anos), Residência ou Pós Graduação em
Cirurgia Geral (dois a três anos) e Residência ou Pós Graduação em Cirurgia
Plástica, em Serviço Credenciado pela SBCP em parceria com o Ministério de da
Educação e Cultura (MEC), Associação Médica Brasileira (AMB) e Conselho Federal
de Medicina (CFM), com duração de três anos. Para receber o Título de
Especialização e ser Membro da Sociedade ele fará prova escrita, oral e curricular.
Se o cirurgião escolhido cumpriu todas essas etapas, pode-se garantir que ele
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passou por um aprimorado treinamento e por um sério processo seletivo (ABOUDIB,
2012; MEDICINA..., 2011).
Outro ponto importante para a escolha do cirurgião e de sua equipe, de
acordo com Aboudid (2012), é ter uma indicação de alguém que já tenha sido
operado(a) por ele com sucesso, ou mesmo a opinião de um médico de sua
confiança, pois certamente terá melhores dados para avaliar.
Uma vez decidido pela equipe cirúrgica que realizará o procedimento, a SBCP
(SBPC, 2013) recomenda que o cirurgião realize uma investigação médica completa,
que inclua testes diagnósticos. Parte desta investigação inclui: história médica
completa, doenças, cirurgias anteriores e presença ou não de alguma complicação;
existência de algum tipo de alergia e tipo de reação às anestesias anteriores;
medicações de uso regular, vitaminas, suplementos de ervas, álcool, tabagismo e
outras drogas. Durante está consulta também deve ser abordado como será
realizado o procedimento, explicando sobre posicionamento de cicatrizes e os riscos
inerentes a cada tipo de cirurgia. Também são feitas recomendações pré e pósoperatórias, o correto seguimento dessas medidas são fundamentais para o sucesso
da cirurgia. O tempo de recuperação após a intervenção varia de acordo com o tipo
de cirurgia, mas deve também ser abordado, de modo que o(a) paciente possa se
organizar no afastamento e realização de suas atividades profissionais e domésticas
durante o período pós-operatório. Por esse motivo é necessário a autorização por
parte do(a) paciente por escrito no termo de consentimento informado e esclarecido
para assegurar um correto entendimento da cirurgia programada (SBPC, 2013)
Outro aspecto que também deve ser abordado, de acordo com a Sociedade
Brasileira de Anestesiologia (SBA) (SOCIEDADE..., 2013), é quanto ao tipo de
anestesia mais adequado à cirurgia programada. Alguns procedimentos podem ser
realizados

apenas

com

anestesia

local,

porém

outros

necessitam

de

acompanhamento por um anestesiologista que opta pela indicação do ato
anestesiológico mais adequado a cada caso, proporcionando analgesia apropriada,
além de maior conforto e segurança ao paciente. Sendo assim, o profissional que
promove o ato anestésico também deve ser qualificado conforme os critérios da
SBA, de modo a gerar toda segurança ao procedimento cirúrgico.
O local onde será realizada a cirurgia deve cumprir todos os parâmetros
nacionais de equipamento, segurança da sala de cirurgia e de pessoal. Por
determinação do CFM, através da Resolução CFM nº 1.886 de 2008, (BRASIL,
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2008), somente cirurgias de pequeno porte e exclusivamente sob anestesia local
poderão ser realizadas em consultórios médicos, e as demais cirurgias deverão
obrigatoriamente ser realizadas em ambiente hospitalar. Em ambos os casos, as
instalações deverão obedecer aos critérios da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) para instalações médicas (ANVISA, 2005). Desta forma, os
riscos de complicações e inclusive o de mortalidade podem ser reduzidos.
O item segurança em saúde tem sido muito debatido pelas sociedades
médicas, e a SBCP dispôs algumas recomendações sobre indicações cirúrgicas
principalmente no que concerne ao tempo de duração do ato cirúrgico. Atualmente
recomenda-se que as cirurgias sejam realizadas com duração de aproximadamente
6 horas, de modo a prevenir complicações (ex.: trombose, embólica pulmonar) que
podem ocorrer em intervenções cirúrgicas de tempo superior (SBPC, 2013). Desta
forma, a indicação de procedimentos combinados (mais de um tipo de cirurgia no
mesmo ato operatório) deverá ser evitada caso o cirurgião avalie alguma
incompatibilidade. É criterioso ressaltar que o tempo de duração de uma cirurgia,
depende não só da dificuldade do próprio ato em si, mas também da habilidade da
equipe cirúrgica e dos equipamentos à disposição para realização do procedimento.
De qualquer modo a decisão pela realização da cirurgia é pessoal. Só o(a)
paciente pode decidir se a cirurgia proposta alcançará suas metas e se as
complicações e riscos são aceitáveis. O cirurgião tem a obrigação de explicar-lhe
com detalhe os riscos associados à cirurgia e o melhor período para a realização da
mesma. As dúvidas devem ser redimidas durante o processo pré-operatório de
preparação para a cirurgia. É natural que o(a) paciente tenha algum grau de
ansiedade, seja pela emoção/entusiasmo de um novo visual ou pelo estresse préoperatório. A parceria com o cirurgião não acaba quando termina a cirurgia. A
relação deve continuar, mesmo porque os resultados da maioria dos procedimentos
cirúrgicos são permanentes, porém podem ocorrer mudanças com o passar do
tempo. Por isto as visitas regulares de seguimento da cirurgia são tão importantes
(SBPC, 2013).
A SBCP (2013) ainda afirma que:
A evolução da cirurgia plástica nos últimos anos é incontestável.
Paralelamente há uma crescente procura e consequente aumento no
número quantitativo de cirurgias. O avanço tecnológico contribui para
o incremento das opções a serem consideradas. Ao passo que a
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cirurgia plástica pode melhorar aspectos do corpo e da vida, existem
riscos que não podem ser desprezados.

Estes são alguns aspectos que não podem deixar de ser considerados para a
realização de cirurgias plásticas e que influenciam também no resultado do
procedimento.

3 METODOLOGIA
3.1 ABORDAGEM
Este estudo teve como objetivo avaliar a satisfação do paciente em relação ao
resultado da cirurgia plástica realizada num indivíduo. Com esse intuito, empregouse uma abordagem avaliativa centrada nos consumidores, uma vez que foi
necessário abordar diversos aspectos diretamente ligados não só ao nível sóciocultural-econômico de um grupo de pessoas, como também coletar informações que
este grupo obteve ou lhes foram fornecidas sobre o procedimento cirúrgico, o modo
como conseguiram estas informações e se a fonte das informações eram adequadas
e fidedignas.
A questão avaliativa proposta para este estudo é a seguinte:
Até que ponto as informações pregressas influenciam a satisfação do
paciente em relação ao resultado da cirurgia plástica?
Scriven (apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 167) sugeriu
os seguintes critérios para uma avaliação centrada nos consumidores:
1. evidência de ter alcançado importantes objetivos educacionais;
2. evidência de haver alcançado importantes objetivos não
educacionais (objetivos sociais);
3. resultados do acompanhamento;
4. efeitos secundários e imprevistos. Como efeitos sob todos os
participantes e correlatos, profissionais envolvidos e outros efeitos
acidentais positivos ou negativos;
5. alcance da utilidade (para quem o produto vai ser útil);
6. considerações morais (conteúdo controvertido);
7. custos.

Scriven é um especialista em avaliação da área educacional, porém neste
estudo entende-se que os critérios 1 e 2 devem ser considerados no contexto da
área da saúde.
A abordagem centrada no consumidor é predominantemente uma avaliação
somativa. Esse tipo de abordagem emprega tanto métodos qualitativos quanto os
quantitativos na coleta de dados, e enfatiza o elemento humano da avaliação,
observando o estudo por diferentes pontos de vista. Neste estudo foram apreciados
tanto o ponto de vista do paciente quanto o do especialista. Desta forma foi possível
o cruzamento de dados, possibilitando considerar com objetividade se uma
insatisfação por parte do paciente com o resultado de uma cirurgia plástica tem
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fundamento técnico-cirúrgico ou não.
Stake (apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004) afirmou que os
dois atos básicos da avaliação são descrição e julgamento, o que se enquadra no
modo como foi concebido este estudo. Ele criou um quadro de referências que
auxiliou o desenvolvimento do processo avaliativo em questão, onde:
1. Oferece o pano de fundo, a justificativa e a descrição do fundamento lógico
do processo avaliativo (o porquê da cirurgia escolhida);
2. Faz uma lista de antecedentes significativos (como o paciente buscou
informações sobre o procedimento e a quem procurar para realizar o mesmo);
3. Registra os resultados observados (tanto por parte do paciente quanto do
especialista);
4. Define padrões (critérios, expectativas e esclarecimento pelo cirurgião);
5. Registra julgamentos (comparação dos dados).

3.2 QUADRO DE CRITÉRIOS
Com base no objetivo e na questão avaliativa deste estudo foram construídos
os Quadros de Critérios 1 e 2, que orientaram a elaboração e seleção dos
instrumentos utilizados.
O Quadro 1 se refere à avaliação do paciente em relação ao resultado da
cirurgia a qual se submeteu, identificando as categorias para as quais foram
buscadas informações junto ao paciente. Elas versaram sobre como e porque o/a
paciente optou por aquele determinado procedimento, como obteve informações
para a escolha de quem o/a operou, que motivações psicológicas o/a conduziram
para realizar aquela operação, se foi dada informação adequada sobre a cirurgia
por parte do médico e a apreciação da expectativa em relação à cirurgia.
Em todas as categorias buscou-se identificar que fatores podiam ter
contribuído para influenciar a percepção por parte do paciente sobre o resultado
pretendido e aquele obtido. Os padrões foram definidos de forma a promover uma
avaliação visando identificar: quais elementos motivaram a realização da cirurgia; de
que forma ocorreu a escolha do profissional/instituição para realizar o procedimento;
o grau de comprometimento psicológico existente que pudesse interferir na escolha
da cirurgia e satisfação quanto ao resultado; se a informação fornecida pelo médico
foi adequada e interferiu na expectativa quanto o resultado; e identificação do grau
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de satisfação quanto o resultado. Desta forma pode se avaliar quais elementos
tiveram influencia maior na satisfação do resultado.
Quadro 1 - Categorias, indicadores e padrões para avaliação pelos pacientes
Categorias

Informação
sobre a cirurgia

Informação
sobre a equipe

Aspectos
psicológicos

Qualidade de
informação pelo
médico

Expectativa do
paciente

Indicadores
- Identificação da motivação pelo
interesse da cirurgia
- Identificação das fontes
pesquisadas .. ....
- Confiabilidade da informação
obtida ..
- Interesse pela informação sobre
a equipe médica
- Veículos de informação
pesquisados .......
- Fatores que influenciaram na
escolha da equipe
- Confiabilidade das fontes de
informação
- Como o paciente considera sua
autoestima
- Problemas de
interrelacionamento associados:
 pessoais
 familiares
 sociais
 profissionais
- Qualidade da linguagem do
médico
- Grau de compreensão
- Grau de convencimento
- Existência do consentimento
informado
- Expectativa com modelo
imaginado
- Satisfação com o
resultado...............
- Comparação de pré e pósoperatório

Padrão
- Motivação por necessidade ou
influenciada
- Variedade dos veículos de
informação grande ou pequena
- Certificação da confiabilidade –
sim / não
- Existência ou não de motivação
para saber sobre a equipe
médica
- Variedade dos veículos de
informação grande ou pequena
- Indicação pessoal, profissional,
mídia ou econômica
- Certificação da confiabilidade –
sim / não
- Nível, médio ou baixo
- Presença ou não de problemas:
 pessoais
 familiares
 sociais
 profissionais

-

Clara ou não
Alto ou baixo
Total, parcial ou inexistente
Lido e assinado ou só assinado

- Alta, média ou baixa
- Muito satisfeita, satisfeita, pouco
satisfeita, insatisfeita
- Muito satisfeita, satisfeita, pouco
satisfeita, insatisfeita

Fonte: O autor (2013).

O Quadro 2 se refere à avaliação feita pelo especialista e foi elaborado
buscando a obtenção de informações diretas sobre a qualidade técnica do resultado
alcançado no pós-operatório.
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Quadro 2 - Categorias, indicadores e padrões para avaliação pelo especialista
Categorias
Resultado
da cirurgia

-

Indicadores
Adequação da indicação da
cirurgia
Utilização de técnica adequada
Qualidade do resultado
Experiência do cirurgião

Padrão
- Sim / não
- Sim / não
- Bom, satisfatório ou ruim
- Influenciou ou não no resultado

Fonte: O autor (2013).

3.3 PARTICIPANTES
Foram envolvidos neste processo os pacientes operados no IIP – 38ª
Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Foram incluídos todos
os pacientes com pelo menos três meses de pós-operatório, que compareceram ao
serviço no período de coleta de dados e que aceitaram participar. Não houve
distinção de idade, sexo, raça ou tipo de procedimento realizado. Neste período, de
dezembro de 2012 a abril de 2013, 391 pacientes foram operados e 50 pacientes
participaram do estudo (12,78% dos pacientes operados naquele período). Quatro
especialistas da instituição com função de Professor Assistente do Curso de PósGraduação em Cirurgia Plástica do próprio IIP participaram no julgamento quanto a
qualidade técnica do resultado da cirurgia.
Amostragem é a seleção de parte de uma população com o objetivo de
observar,

possibilitando

estimar

alguma

coisa

sobre

toda

a

população

(MAGALHÃES; LIMA, 2005). Consiste num conjunto de técnicas metodológicas das
quais se apresentam uma série de diretrizes de como proceder para a determinação
do tamanho de amostra e das formas com que os dados irão ser coletados
(GELMAN; HILL, 2007). Ela é uma poderosa ferramenta aplicada as mais diversas
formas de pesquisa e objetiva coletar em uma parte da população as principais
características de sua população alvo com certo nível de confiança e o menor erro
possível dado os custos, o tempo e as restrições operacionais.

3.4 INSTRUMENTOS
Foram utilizados três instrumentos diferentes, elaborados com base nos
indicadores propostos na presente avaliação (Quadro 1), dois para os participantes e
um para os especialistas.
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3.4.1 Questionários dos pacientes
O primeiro questionário destinado aos pacientes era autoaplicável, de
aceitação voluntária, respeitando o anonimato, buscando a interpretação pessoal do
resultado cirúrgico obtido, levando-se em consideração: informações absorvidas no
pré-operatório, vivências pré e pós-operatórias e sentimentos armazenados no
período de pré e pós-operatório. O questionário foi desenvolvido pelo autor e é
constituído por 44 perguntas abertas e fechadas, algumas com solicitação de
justificativa, sendo subdividido em 6 partes: 1) dados de identificação do paciente
quanto sexo, idade, estado civil, etnia, situação econômica e nível de escolaridade;
2) informações sobre grau de esclarecimentos que o paciente teve sobre a cirurgia
pretendida; 3) informações sobre como foi feita a escolha da equipe profissional para
realização do procedimento; 4) aspectos psicológicos do paciente; 5) qualidade da
informação fornecida pelo médico; e 6) avaliação da expectativa do paciente.
No instrumento foi utilizado uma linguagem coloquial buscando uma melhor
compreensão por parte dos pacientes, utilizando inclusive ícones que pudessem
expressar com maior representatividade a emoção de satisfação ou insatisfação
(muito contente, contente, insatisfeito, muito insatisfeito), visando obter o máximo de
informações inerentes à avaliação do paciente (APÊNDICE A).
Todos os pacientes que participaram do estudo assinaram um termo de
consentimento livre e esclarecido onde era explicado porque estavam respondendo
àquele questionário, garantindo a confidencialidade das respostas, razão pela qual
ele seria identificado somente por um número que receberam. Além disso, naquele
documento, permitiam a avaliação de suas fotografias pré e pós-operatórias por
outros especialistas (APÊNDICE B).

3.4.2 Questionário de avaliação da autoestima
O segundo questionário para os pacientes era autoaplicável, de aceitação
voluntária, composto por perguntas fechadas, buscando informações de modo a
avaliar o grau de autoestima do paciente. Foi empregada a versão brasileira da
Escala de Autoestima de Rosenberg (DINI; QUARESMA; FERREIRA, 2004),
elaborado com 10 questões diretas que permitem somente as respostas: concordo
plenamente, concordo, discordo e discordo plenamente (APÊNDICE C). A cada
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questão é atribuída uma pontuação de acordo com as respostas, conforme a
Tabela 1.
Este questionário vem sendo aplicado desde a sua elaboração em 1965 pelo
prof. Morris Rosenberg, professor de Sociologia na Universidade de Maryland (EUA),
para aplicação em adolescentes daquela localidade (ROSENBERG, 1965).
O questionário ficou popular por empregar um linguajar simples e direto, e pela
facilidade de avaliação da autoestima.
Aproveitando-se do sucesso deste questionário, Dini, Quaresma e Ferreira,
(2004) providenciaram a tradução para uma versão brasileira, de modo a facilitar sua
aplicabilidade no Brasil. A validação dessa versão foi realizada com critérios
internacionais, através de testes de correlação, validação de construção e conteúdo,
e também por testes de reprodutibilidade.
Não foi possível determinar como o quadro de pontuação e o de gradiente
para o cálculo do escore de autoestima foram definidos, pois este tipo de informação
não é descrito nem mesmo no trabalho original do autor (ROSENBERG, 1965).
Porém, convém ressaltar que este questionário tem sido empregado e aceito até
hoje pela literatura mundial (DINI; QUARESMA; FERREIRA, 2004).
Tabela 1 - Pontuação atribuída a cada questão da escala de autoestima de Rosenberg
Pontuação

Concordo
Plenamente

Concordo

Discordo

Discordo
Plenamente

3

2

1

0

0

1

2

3

Alternativas
1,3,4,7,10
Alternativas
2,5,6,8,9
Fonte: Rosenberg (1965).

3.4.3 Questionário para preenchimento pelos especialistas
Um questionário autoaplicável elaborado pelo autor, constituído por quatro
perguntas mistas com opções oferecidas e espaço para justificativa, além de
documentação fotográfica pré e pós-operatória, foi construído visando à avaliação
do resultado pós-operatório pelo especialista. Os pacientes foram identificados
somente por número, idade, diagnóstico e tipo de cirurgia. O cirurgião que operou
o/a paciente foi identificado somente pela denominação de instrutor ou de pósgraduando de modo a que o avaliador pudesse correlacionar o resultado com a
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experiência do operador, uma vez que o local onde foram realizadas as cirurgias
formam jovens médicos para a especialidade de cirurgia plástica. (APÊNDICE D)

3.4.4 Procedimento de validação dos instrumentos
Os instrumentos foram validados por dois profissionais médicos do IIP e por
um especialista em avaliação da Fundação Cesgranrio, que indicaram algumas
alterações.
A avaliadora da Fundação Cesgranrio ponderou sobre o emprego do
questionário de autoestima apresentado para validação e que havia sido adaptado
pelo autor deste estudo, a partir do questionário selecionado no endereço
http://www.forma-te.com/mediateca/view-document-details/4058-questionario-deavaliacao-da-auto-estima.html (visitado em 05/12/2011). Ela sugeriu ser mais
adequado utilizar o modelo original de Rosenberg (1965) e que já havia sido
utilizado diversas vezes. Foi resolvido então empregar este modelo, uma vez que foi
verificado já existir uma versão também validada em 2004 pela Escola Paulista de
Medicina e adaptada à realidade brasileira (DINI; QUARESMA; FERREIRA, 2004).
A professora apontou também sugestão de alterações a serem feitas no questionário
dos pacientes para torná-lo mais claro e fácil de ser respondido pelos participantes,
uniformizando expressões e simplificando terminologia.
Os dois questionários dos pacientes foram analisados também por dois
profissionais médicos do IIP que os consideraram adequados e bastante
abrangentes, sem criticas significativas, além de possuírem linguagem clara e que
atende ao público ao qual se destinava.
Em seguida foi submetido a uma pré-testagem com pacientes e especialistas
do IIP, afim de se verificar a capacidade de compreensão destes instrumentos pelos.
O pré-teste foi aplicado a dois pacientes já operados do IIP que praticamente não
tiveram nenhuma dificuldade no seu preenchimento, exceção somente a dois
vocábulos que existiam e que foram substituídos por outros que fossem de
compreensão mais fácil. Os especialistas do IIP não tiveram nenhuma dificuldade de
preenchimento ou dúvidas sobre o questionário a eles designados, considerando
que as questões ali apresentadas eram suficientes para avaliação de cada caso.
O projeto de avaliação foi apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa do
Hospital dos Servidores do Estado (CEP-HFSE) em 29 de abril de 2013.

42

A aplicação dos questionários somente foi realizada após sua aprovação por esta
comissão em 8 de julho de 2013, Protocolo CEP: 000.495 (ANEXOS A e B).
O projeto foi considerado estar de acordo com o preconizado pela Resolução 466/12
do Conselho Nacional de Saúde (CNS) no que concerne às pesquisas em seres
humanos, após duas orientações para adequação do estudo: 1) alteração do termo
de consentimento informado a ser fornecido ao paciente, com inclusão no projeto de
especialista para atendimento psicológico em caso de aparecimento de conflitos
durante o preenchimento dos questionários, assegurando apoio especializado; 2)
inclusão do termo de consentimento informado para os especialistas participantes da
pesquisa; e 3) obtenção de todas as autorizações da direção do hospital e do chefe
de serviço, com garantias de que o projeto não acarretaria em algum ônus ao
paciente.

3.5 COLETA DE DADOS
A coleta de dados foi realizada no período de 8 a 16 de julho de 2013,
obtendo ao final deste período, um total de 50 questionários respondidos.
Os questionários dos pacientes, de aceitação voluntária, foram oferecidos a
todos os pacientes operados no IIP que completaram três a seis meses de pósoperatório, independentemente do caráter estético ou reparador da cirurgia a que
foram submetidos, ou do especialista que a realizou (instrutor ou pós-graduando).
Todos os pacientes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido
(APÊNDICE B) que garantia o anonimato na participação da avaliação conforme
determinação do comitê de ética médica.
O questionário do especialista foi respondido por quatro avaliadores da
própria instituição, tão logo a documentação fotográfica do paciente estivesse
disponível. Eles também assinaram termo de consentimento livre e esclarecido para
sua participação, comprometendo-se dar garantia ao respeito e confidencialidade
aos participantes do projeto (APÊNDICE E).
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3.6 ANÁLISE DE DADOS
Os dados foram analisados observando-se a coerência entre a pergunta
avaliativa e as informações coletadas. Também foi feita analise dos resultados com
as experiências pregressas do/a paciente, além da análise da autoestima do/a
paciente, e da opinião dos especialistas quanto à indicação do procedimento
realizado e da qualidade técnica do resultado da cirurgia.
Os resultados foram construídos com base nos indicadores e padrões
especificados no Quadro 1.

Tabela 2 - Gradiente para avaliação da escala de autoestima de Rosenberg
Autoestima
Baixa
Normal
Alta

Pontuação
0 – 14
15 – 25
26 – 30

Fonte: Rosenberg (1965).

Com o somatório da pontuação atribuída a cada questão do questionário de
Rosenberg (1965) especificado na Tabela 1 é obtido um resultado que
posteriormente foi confrontado com a Tabela 2, e obtendo-se assim a avaliação da
autoestima.
Embora este estudo avaliativo não tenha como foco o especialista, a análise
dos resultados pelo profissional em cirurgia plástica se faz necessária, tendo em
vista que as equipes que realizam as cirurgias são constituídas por profissionais
experientes (professores assistentes) ou por médicos em pós-graduação na
especialidade de cirurgia plástica, permitindo que os resultados fossem analisados
avaliando se esses haviam sido influenciados pela técnica empregada ou pela
experiência do cirurgião.

4 RESULTADOS
As informações coletadas nos questionários serviram de base para análise da
correspondência com os resultados obtidos mediante análise por critérios e são
apresentados em forma de tabelas e gráficos.

4.1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Neste estudo, todos os 50 pacientes que responderam ao questionário
período estipulado, eram do sexo feminino e todas foram submetidas a
procedimentos considerados de caráter estético. Isto pode ser explicado pelo fato de
o questionário ter sido oferecido indistintamente e de forma consecutiva a todos os
pacientes que compareciam ao serviço para revisão após pelo menos 3 meses de
pós-operatório.
Gráfico 1 – Idade
Abaixo de 20 anos

3

Entre 20 e 29 anos

8

Entre 30 e 39 anos

15

Entre 40 e 49 anos

14

Entre 50 e 59 anos

2

Entre 60 e 69 anos

6

Acima de 70 anos
0
Fonte: O autor (2013).
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A idade das pacientes variou de 17 a 70 anos, sendo que houve uma
preponderância de ocorrência na faixa compreendida entre 30 e 49 anos (29
pacientes) conforme o Gráfico 1.
No estudo ainda foram identificados que 22 pacientes eram casadas e
20 solteiras, o restante separadas (4), viúva (1) ou que mantinham algum outro tipo
de relacionamento (3).
Quando indagadas a como se consideravam em relação a cor da pele,
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22 pacientes responderam que se consideravam brancas, 22 pardas, 4 negras e 2
de origem indígena.
Gráfico 2 – Renda mensal
Até 2 salários mínimos (até R$
1.459,16)

18

Mais de 2 até 3 salários mínimos
(R$ 1.459,16 até R$ 2.188,74)

4

Mais de 3 até 4 salários mínimos
(R$ 2.188,74 até R$ 2.918,32)

8

Mais de 4 até 5 salários mínimos
(R$ 2.918,32 até R$ 3.647,90)

8

Mais de 5 salários mínimos (mais
de R$ 3.647,90)

10

Branco

2
0

2

4

6

8

10 12 14 16 18

Fonte: O autor (2013).

No quesito referente à renda mensal, houve um predomínio das pacientes
que ganhavam até 2 salários mínimos (18), seguidas daquelas que ganhavam acima
de 5 salários mínimos (10), permanecendo as demais no intervalo entre estas duas
categorias (Gráfico 2).
Gráfico 3 – Participação na Economia Familiar
Não trabalho e meus gastos são
financiados pela família

12

Trabalho e recebo ajuda da família

8

Trabalho e me sustento

10

Trabalho e continuo com o sustento
da família

16

Trabalho e sou o principal
responsável pelo sustento da família

3

Branco

1
0

Fonte: O autor (2013).
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Já quando analisado o Gráfico 3, percebe-se que somente 3 pacientes são as
principais responsáveis pelo sustento da família, 10 se sustentam sozinhas, 12 não
trabalham e dependem da família para o seu sustento e, 8 apesar de trabalharem,
necessitam da ajuda da família. Isto confirma o perfil dos indivíduos que procuram o
serviço de cirurgia plástica da 38ª Enfermaria da Santa Casa, que atende pessoas
de renda mais baixa e têm maior dificuldade de subsistência.
Gráfico 4 – Escolaridade
Não frequentei escola

2

Fundamental Incompleto

1

Fundamental Completo

0

Ensino Médio Incompleto

2

Ensino Médio Completo

3

Ensino Superior Incompleto

4

Ensino Superior Completo

21

Pós-Graduação Incompleta

9

Pós-Graduação Completa

5

Mestrado

0

Doutorado

3
0
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4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Fonte: O autor (2013).

Quando é analisado o nível de escolaridade do grupo em estudo (Gráfico 4),
percebe-se que a maioria das pacientes possui o ensino superior completo e, 38
deles possuem ensino superior completo ou curso de pós-graduação. Isto pode
conduzir à análise de que o indice de percepção e compreensão das pacientes seja
também elevado o que pode facilitar mais a captação e discernimento das
informações sobre a cirurgia. Mesmo com baixa renda, a escolaridade é alta.
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4.2 INFORMAÇÃO SOBRE A CIRURGIA

Gráfico 5 – Interesse para fazer a cirurgia
A-
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Fonte: O autor (2013).
Legenda:
A - Deformidade estética.
B - Deformidade física.
C - Desejo pessoal (vontade de melhorar).
D - Indicação de pessoas próximas.
E - Indicação médica.
F - Através de publicidades.
G - Através de reportagens (jornal, revista, rádio, televisão, internet, etc).
H - Outro.

Quando questionado o interesse para a realização da cirurgia, a maioria das
pacientes respondeu que a motivação ocorreu por um desejo pessoal de melhorar
(39), seguido pela percepção de possuírem uma deformidade estética (14), mas
também houve um grupo de 5 pacientes que foi influenciado por pessoas próximas,
sendo que a indicação médica só ocorreu em 2 casos. A influência pela mídia
ocorreu em 2 casos (Gráfico 5).
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Gráfico 6 – Obtenção da informação sobre cirurgia plástica
ABCDEFGHIJLMN-

40

23
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Fonte: O autor (2013).
Legenda:
A - Amiga(o).
B - Parentes.
C - Médico de família.
D - Outro médico.
E - Programas de rádio populares.
F - Reportagens em jornais ou revistas populares.
G - Reportagens em jornais ou revistas científicas.
H - Programas de televisão populares.
I - Programas de televisão tipo documentário científico.
J - Folhetos distribuídos ou disponíveis em lojas e ruas.
K - Sites populares da internet.
L - Sites oficiais de Cirurgia Plástica.
M - Outros.
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De início, as pacientes obtiveram informação sobre a cirurgia plástica que
gostariam de realizar principalmente entre amigos e parentes, seguido por sites de
cirurgia plástica na internet, e poucas procuraram obter informações diretamente
com um médico (Gráfico 6). Isto demonstra a forte influencia que a mídia tem
exercido para a pesquisa de informações (CARVALHO RISCADO, 2009); (MAIA,
2011); (OLIVEIRA, 2012); (SANTE, 2008); (VEIGA, 2012); (VERAS, 2010);
(ZANCANELA, 2012).
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Gráfico 7 – Esclarecimento sobre a informação da cirurgia
ABCDEFGHIJLMN-

32

19
6
15
0
1

0
0
4
0
3

15
5

0
5
10
15
20
25
Fonte: O autor (2013).
Legenda:
A - Amiga(o).
B - Parentes.
C - Médico de família.
D - Outro médico.
E - Programas de rádio populares.
F - Reportagens em jornais ou revistas populares.
G - Reportagens em jornais ou revistas científicas.
H - Programas de televisão populares.
I - Programas de televisão tipo documentário científico.
J - Folhetos distribuídos ou disponíveis em lojas e ruas.
K - Sites populares da internet.
L - Sites oficiais de Cirurgia Plástica.
M - Outros.
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Porém, ao se comparar com o questionamento por qual meio a informação
sobre a cirurgia ficou melhor esclarecida, percebe-se que houve uma ligeira
diminuição do predominio de amigos, parentes e sites de internet, em detrimento de
um considerável aumento no que concerne à informação prestada por médicos. No
item ¨outros¨ foi sempre indicada a consulta a um médico também e a referência
eram os médicos da própria instituição (Gráfico 7).
A veracidade das informações sobre a cirurgia foi verificada por 35 pacientes,
porém 8 pacientes não tiveram interesse em conferir e 7 pacientes não responderam
a esse quesito. Das pacientes que foram se certificar sobre as informações, 14
obtiveram informações com médicos, 10 relataram que haviam pesquisado na
internet, 5 conversaram com pacientes que já haviam realizado a cirurgia, 2 com
amigos e parentes, uma assistindo programas de televisão e outra em sites de
relacionamento. Mais uma vez a mídia aparecendo como um grande veículo de
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informação (CARVALHO RISCADO, 2009); (MAIA, 2011); (OLIVEIRA, 2012);
(SANTE, 2008); (VEIGA, 2012); (VERAS, 2010); (ZANCANELA, 2012).
Gráfico 8 – Como a informação sobre onde ou com quem operar foi obtida
ABCDEFGHIJLMN-
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Fonte: O autor (2013).
Legenda:
A - Amiga(o).
B - Parentes.
C - Médico de família.
D - Outro médico.
E - Programas de rádio populares.
F - Reportagens em jornais ou revistas populares.
G - Reportagens em jornais ou revistas científicas.
H - Programas de televisão populares.
I - Programas de televisão (documentário científico/entrevistas por profissionais
qualificados.
J - Folhetos distribuídos ou disponíveis em lojas e ruas.
K - Sites populares da internet.
L - Sites oficiais de Cirurgia Plástica.
M - Outros.

A maioria das pacientes (43) se empenhou em obter informações sobre onde
e com quem se operar, o que demonstra preocupação por parte delas a quem
confiar seu corpo para uma intervenção. Informaram-se principalmente entre
amigos, parentes e médicos, porém a pesquisa atraves de sites da internet também
tem alguma expressividade (6 em sites populares e 9 em sites oficiais). Outra fonte
de pesquisa foi dirigir-se diretamente à própria unidade hospitalar para obter as
informações (Gráfico 8).
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Gráfico 9 – Forma da seleção onde ou com quem operar
Por informações de amiga(o) já operado

31

Por informação de parentes

7

Por indicação médica
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Pelas informações na mídia (veículos de
comunicação)
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Por motivos econômicos
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Outros
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Fonte: O autor (2013).
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A forma como seria feita a seleção do local ou com quem se operarariam foi
realizada principalmente através das informações de amigos ou parentes já
operados, mas 9 pacientes o fizeram por motivo economico. Também foram
considerados o renome da instituição e da qualidade dos cirurgiões dentre as
opções não citadas no questionário (Gráfico 9). Há muito tempo o Serviço de cirurgia
plástica do Prof. Ivo Pitanguy vem prestando este tipo de serviço a população em
geral, oferecendo serviços com qualidade e com custos adequados e, por vezes até
mesmo gratuito (CUMINALE, 2012; PITANGUY, 1993).
Gráfico 10 – Determinante na escolha do profissional ou instituição
Conhecimento de bons resultados em
outros(as) pacientes

35

As informações das pessoas próximas

6

As informações obtidas pela mídia
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A qualidade da consulta realizada

6

O preço adequado ao seu orçamento

14

A fama do profissional ou instituição,
independente do custo

17

Branco

2
0

Fonte: O autor (2013).
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Porém o que foi determinante para a seleção do local ou com quem se
submeter à cirurgia dependeu principalmente do conhecimento de bons resultados
em pacientes ou de pessoas próximas já operados, seguindo-se a fama da
instituição, e em seguida o preço adequado ao seu orçamento. As informações
colhidas na midia também tiveram algum grau de relevancia (Gráfico 10), embora
tenha sido o menos indicado pelas respondentes.
Após a definição da escolha de com quem operar, 26 pacientes tiveram
interesse de se certificar sobre a qualificação profissional, enquanto 22 pacientes
não. Esta qualificação foi averiguada principalmente por pesquisa na internet (7
citações), informações colhidas por parentes ou amigos próximos (5 citações),
informações com pacientes já operados na instituição (5 citações), pesquisa direta
do conselho de classe (3 citações) e pelo histórico da instituição (2 citações), porém
é de se ressaltar que nem todas relataram os mecanismos pelos quais obtiveram
suas informações.

4.3 ASPECTOS PSICOLÓGICOS
Gráfico 11 – Autoestima antes da cirurgia
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Fonte: O autor (2013)
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Foi solicitado à paciente informar como ela considerava sua autoestima antes
da cirurgia, e pode-se verificar que metade das pacientes consideravam estar com
uma autoestima média, enquanto 16 se consideravam estar com uma autoestima
baixa e 8 a consideravam alta. Uma paciente não respondeu. (Gráfico 11).
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Na Tabela 3 pode-se verificar a comparação da autoestima declarada pelas
pacientes antes da cirurgia com aquela obtida com as respostas das pacientes ao
questionário de avaliação de autoestima de Rosenberg (1965). Observa-se que
nenhuma paciente teve classificação baixa na autoestima, e que 12 pacientes que
consideravam ter autoestima baixa passaram para média e outras 4 para alta. Por
outro lado, 18 pacientes que declararam ter autoestima média passaram a definir
sua autoestima como alta. Isso mostra que, de algum modo, a autoestima dos
pacientes melhorou após a realização da cirurgia, o que é mencionado também por
outros estudos na literatura (HÖRCHNER; TUINEBREIJER; KELDER, 2001; MELLO
FILHO; BURD, 2010; SANTE, 2008; TOURNIEUX et al., 2009).
Tabela 3 – Comparação da autoestima antes e depois da cirurgia
Autoestima
Antes da cirurgia

Depois da cirurgia
Baixa

Média

Alta

Branco (1)

0

1

0

Baixa (16)

0

12

4

Média (25)

0

7

18

Alta

0

4

4

0

24

26

(8)

Total
Fonte: O autor (2013).

As pacientes também foram questionadas se evitavam fazer alguma atividade
social antes da cirurgia, e 26 pacientes responderam positivamente a esta pergunta,
relatando, na maioria das vezes, que fugiam de eventos em praias, piscinas ou
clubes onde deveriam se expor, retirar indumentária na frente de outras pessoas,
duas evitavam fazer atividade fisica e uma ficava constrangida em namorar.
Somente 4 pacientes informaram que tinham dificuldade de realizar também
atividades profissionais.
Indagadas sobre algum tipo de constrangimento para expor seu rosto e/ou
corpo, grande parte (37 pacientes) respondeu que sim, sendo a principal causa
deste constrangimento o sentimento de vergonha e sentir-se feia. Outras afirmações
foram: por não conseguirem vestir determinadas roupas; por apresentarem muitas
vezes mamas flácidas, grandes ou assimétricas; por se sentirem gordas com o
abdomen flácido ou exuberante; dificuldade para namorar. Nenhuma referência foi
feita quanto ao envelhecimento, porém todas com um sentimento semelhante à
afirmação de uma paciente: “me sentia anormal. Uma mulher incompleta”.
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Foi questionado também sobre o grau de influência familiar para a realização
da cirurgia, onde 22 pacientes responderam que sim. Os graus de parentesco
citados foram: os pais (10), marido (7), irmã (3), namorado (2), cunhada (2), filhos
(2), tia (1), prima (1), cunhado(1).
Somente 7 pacientes relataram ter sofrido algum preconceito social que as
influenciaram decidir por operar. Dentre estas somente 4 identificaram que tipo de
comentário havia ocorrido: “barriguda”, “é silicone?”, “você está grávida”, “uma
colega riu do meu peito caído”.
O preconceito profissional foi apontado somente por 3 pacientes, mas só duas
informaram que tipo: uma recebeu diversos apelidos por ter mamas volumosas;
outra se sentia preterida não conseguir se posicionar melhor em processos
seletivos.

4.4 QUALIDADE DA INFORMAÇÃO DADA PELO MÉDICO
A maioria das pacientes admitiu que os médicos que as operariam
empregaram uma linguagem clara para fornecer informações sobre a cirurgia
(somente duas pacientes foram contrárias), e que essas informações lhes trouxeram
maior segurança para a realização do procedimento. Elas relataram que foi de
fundamental importância o esclarecimento pelos médicos sobre diversos aspectos
da cirurgia, inclusive explanando sobre os riscos e consequencias da operação.
Afirmaram também que a clareza, tranquilidade, conhecimento, segurança e carinho
transmitidas favoreceram uma maior tranquilidade para decidir pela realização da
intervenção. Pode-se exemplificar esta situação pelas declarações de duas
pacientes: “foi através dessas informações que me senti realmente segura para
realizar a cirurgia” e “porque quando se adquire conhecimento sobre os
procedimentos e o que era desconhecido torna-se acessível, o medo e a
insegurança vão embora”. A clareza nas informações a serem fornecidas aos
pacientes candidatos a realizar alguma cirurgia plástica é uma recomendação da
SBCP (SBPC, 2013), e que todo cirurgião plástico tem o dever de seguir.
A quase totalidade das pacientes (apenas 2 pacientes negaram) declarou
estar consciente das complicações que poderiam ocorrer em sua cirurgia . A maioria
das pacientes em estudo (44) também informou que foi realizado pelo seu médico
um exame fisico direcionado às suas queixas.

55

Foi solicitado às pacientes que informassem se houve alguma diferença entre
as informações que elas haviam recebido anteriormente sobre a intervenção que
realizou e àquelas fornecidas por seu cirurgião, e 11 pacientes responderam
afirmativamente, afirmando que seu médico esclareceu dúvidas que estavam pouco
claras e equivocadas (ex.: “em relação ao pós-operatório a mídia (site) falam que é
horrivel e dolorosa”).

Quanto a este aspecto, a maioria (42) das pacientes que

respondeu ao questionário também afirmou que acreditou mais nas informações
fornecidas pelo cirurgião.
A quase totalidade de pacientes (49) revelou ter recebido o termo de
consentimento informado antes da cirurgia que realizaria e só uma paciente não
respondeu a este quesito. De todas estas pacientes, apenas uma confessou não ter
lido o termo que assinou e duas de não terem compreendido muito bem do que se
tratava aquele documento.

A maioria destas pacientes também concordou em

afirmar que as informações contidas no termo de consentimento eram semelhantes
àquelas informadas pelo seu cirurgião, havendo um grupo de 5 pacientes que
alegaram que as informações contidas neste termo não eram iguais ao que seu
médico havia comunicado. Apenas duas pacientes participantes deste inquerito
sentiu algum grau de constrangimento ao assinar o termo de consentimento
informado: uma porque não havia compreendido o termo e outra por “temor natural
de quem passará por uma cirurgia ”.

4.5 EXPECTATIVA
Um grupo de 12 pacientes revelou que a expectativa com o resultado da
cirurgia

mudou após as informações obtidas atraves de seu médico antes da

intervenção, como pode-se perceber em algumas das declarações colhidas: “vi que
poderia não ficar da forma que imaginei”; “porque sempre imaginamos um resultado
que as vezes foge ao alcance médico”.
Para 36 pacientes, a sua expectativa quanto ao resultado da cirurgia

foi

alcançada, e para muitas foi até superado conforme declarações descritas: ficaram
lindos os meus seios / porque hoje meus seios ficaram bonitos não sinto mais
vergonha / porque me sinto realizada / o resultado ficou exatamente conforme o
esperado / porque foi uma cirurgia muito esperada e muito bem feita com um
resultado maravilhoso / sim agora posso ir à praia sem constrangimento / porque
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hoje posso usar qualquer tipo de roupa; posso usar qualquer biquíni, posso namorar
- sem vergonha - sou muito mais feliz / porque eu obtive qualidade de vida/ ficou
melhor do que imaginava / plenamente, minha cirurgia superou minhas expectativas
e melhoraram minha autoestima.
Já para 9 pacientes esta expectativa não foi alcançada porque julgaram que o
procedimento não foi realizado a seu contento ou porque teve algum tipo de
problema no pós-operatório. Esse tipo de desilusão descrito por vários autores
(BOSCOLI, 2012); (CANO, 2009); (CARVALHO RISCADO, 2009); (CUMINALE,
2012); (HELPLINK, 2011); (LEAVELL;CLARK, 1976); (MELLO FILHO; BURD, 2010);
(MORI, 2003); (OLIVEIRA, 2012); (SANTE, 2008); (SILVEIRA, 2012); (VEIGA,
2012); (VERAS, 2010), pode ser causado por vários fatores, como: informações
inadequadas, distúrbios psicológicos como a dismorfofobia, promessas irreais e até
mesmo por problemas de relacionamento social.
Gráfico 12 – Percepção do resultado da cirurgia pelo paciente
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Contudo, ao analisar o Gráfico 12, pode-se observar que no quesito
percepção pessoal do resultado, 22 pacientes afirmam estar muito bom, 20 julgam o
resultado bom, 3 atribuem um resultado ruim e somente uma considera o resultado
muito ruim, 4 pacientes não opinaram.
Uma considerável parte das pacientes (35) declarou que as informações que
obtiveram antes da cirurgia influenciaram no julgamento de seu resultado, pois na
maioria das vezes sabiam o que esperar (ex. “nada me foi omitido, tudo me foi
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explicado de forma clara”; “a equipe médica me fez saber o que esperar da cirurgia
e isso foi ótimo para não cria expectativas que não poderão ser alcançadas”). Porém
10 pacientes disseram que as informações prévias não interferiram.
Segundo este grupo de pacientes, na visão de familiares ou de amigos o
resultado foi avaliado como muito bom em 23 casos, bom em 19, ruim em 3 e muito
ruim em um único caso; 4 não responderam. Esta distribuição de respostas revela
que as opiniões se assemelham à própria avaliação dos pacientes. 38 pacientes
disseram que não sofreram influência alguma com a avaliação feita por familiares ou
amigos que pudessem interferir em sua opinião quanto ao seu resultado. Já para 10
pacientes o julgamento por familiares ou amigos pode ter interferido na sua
avaliação de resultado (ex.: “meu marido, por exemplo, sempre acha um defeito o
que acaba me incomodando um pouco, o que faz eu enxergar de outra forma”).
Na maioria das vezes, as pacientes acreditam que seus médicos avaliaram o
resultado da cirurgia como sendo muito bom em 34 casos, muito bom em 11, um
caso ruim e quatro não informaram.
A maioria das pacientes recomendaria a realização de cirurgia

a outras

pessoas por motivações diversas, mas todas pela satisfação com o resultado,
clareza nas informações e atençao dispensada pela equipe, e a obtenção de uma
melhoria quanto sua autoestima e qualidade de vida (ex.: ”porque a autoestima sobe
igual um foguete”). Uma única paciente não recomendaria por estar insatisfeita com
o resultado.
Também a maioria das pacientes repetiria a mesma experiência (47), pois
ficaram satisfeitas ou muito satisfeitas, e mesmo nos casos em que serão
necessários alguns “retoques” elas se sentem confiantes. Algumas também já estão
se preparando para fazer outro tipo de cirurgia . Uma não repetiria pois se considera
não ter mais condições uma vez que está com 70 anos de idade. Uma só repetiria
para corrigir, porque não ficou satisfeita com o resultado.
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Gráfico 13 – Classificação da experiência pela cirurgia
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Em consenso global, as pacientes julgaram todo o processo a que passaram
para a realização de sua cirurgia como uma experiência muito boa ou boa, sendo
que somente 6 pacientes consideraram essa experiência ruim (Gráfico 13).
Deve-se ainda ser considerado que a maioria das pacientes deixou em
branco as questões abertas do questionário, sendo que poucas fizeram comentários
ou outras observações nos quesitos tipo: como?, por quê? e qual?. Desta forma, foi
inviável gerar categorias que expressassem suas opiniões.
4.6 AVALIAÇÃO PELOS ESPECIALISTAS
Gráfico 14 – Correção da indicação cirúrgica
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Quatro especialistas avaliaram, por meio das fotos pré-operatórias das
pacientes, se havia algum indício para a realização de cirurgia. Todos concordaram,
com variação mínima entre eles, que na maioria das pacientes estava recomendado
realizar algum procedimento (Gráfico 14).
Gráfico 15 – Correção na indicação do tipo de cirurgia
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concordaram que, em quase todas pacientes, a cirurgia realizada foi uma indicação
correta, com pouquíssima variação entre eles (Gráfico 15).
Gráfico 16 – Avaliação dos resultados de todos os pacientes por cada especialista
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Estes especialistas também julgaram o resultado da cirurgia confrontando as
fotos pré-operatórias com aquelas pós-operatórias de cada paciente, atribuindo
notas de uma escala entre 1 a 10 a cada resultado (Gráfico 16). O avaliador 1
atribuiu notas que variaram de 4 a 10, o avaliador 2 concedeu notas de 6 a 9, o
avaliador 3 deu notas entre 3 e 9, e o último avaliador outorgou notas que variaram
de 1 a 10.
Gráfico 17 – Influência do resultado pela experiência do cirurgião
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Quanto a avaliação pelos especialistas se a experiência do cirurgião que
realizou a cirurgia poderia interferir no resultado do procedimento, não houve uma
concordância de julgamento, com opiniões muito diferentes de cada avaliador para o
mesmo paciente, e talvez

isso se deva ao fato de que cada avaliador teve

experiências diferentes com resultados semelhantes. (Gráfico 17).
Gráfico 18 – Relação da avaliação dos especialistas sobre a influência da experiência
do cirurgião com o resultado da cirurgia
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Assim sendo, agrupou-se a opinião dos avaliadores para cada paciente,
adotando-se um critério simples para se fazer a tabulação, que foi o de maioria
simples. Quando 3 ou 4 avaliadores respondiam da mesma forma a pergunta,
adotou-se a categoria concorda, para os que responderam que a experiencia do
cirurgião poderia influenciar no resultado da cirurgia; a categoria discorda, para
aqueles que responderam não àquela pergunta; e quando ocorreu empate de
opiniões foi empregada a categoria impasse (Gráfico 18). Colocando-se este gráfico
em analise é possível observar que há uma discreta prevalência (20 pacientes) para
a opinião de que a experiência do cirurgião pode ter interferido no resultado da
cirurgia.

Gráfico 19 – Comparação da avaliação dos resultados de todos os pacientes
por cada especialista

Fonte: O autor (2013).

Independentemente das notas atribuidas por cada especialista aos resultados
de cirurgia (quesito 3 do questionário – APÊNDICE D), o Gráfico 19 mostra, por
comparação, que as linhas geradas pelas notas concedidas por cada avaliador são
muito semelhantes, havendo pouquissima variação entre elas, denotando que houve
coerência de opiniões entre os julgamentos realizados por todos eles. Desta forma,
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pode-se afirmar que houve concordância entre eles para a avaliação do resultado da
cirurgia.
Para poder identificar se havia alguma discrepância na avaliação do resultado
com a satisfação de cada paciente, foi calculada a média simples entre as notas
atribuidas pelos especialistas a cada paciente. Desta forma foram obtidas as notas
médias que variaram de 4,0 e 9,5.
A Tabela 4 mostra a comparação entre a média das notas dos especialistas a
cada paciente, correlacionando-a com o grau de satisfação de cada paciente. Foram
considerados somente a parte inteira de cada média de modo a ficar coerente com a
avaliação dos especialistas e facilitar o agrupamento dos pacientes.
Tabela 4 – Comparação entre a nota média dos especialistas e a satisfação dos pacientes
Nota média ao
procedimento
cirúrgico pelos
especialistas
4
5
6
7
8
9
Total

Satisfação do paciente
Muito
Satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Muito
insatisfeito

Branco

Total

0
4
3
4
8
3
22

1
4
2
6
6
1
20

0
1
0
2
0
0
3

0
0
0
0
1
0
1

0
1
0
1
2
0
4

1
10
5
13
17
4
50

Fonte: O autor (2013).

Observando a tabela 4, pode-se perceber que uma paciente estava satisfeita
mesmo tendo seu resultado sido avaliado pelos especialistas com média 4. Quatro
pacientes estavam muito satisfeitas com o resultado, e outras 4 pacientes estavam
apenas satisfeitas, apesar de terem sido avaliadas com média 5 pelos especialistas.
As pacientes insatisfeitas com o resultado foram: uma com média 5, duas com
média 7, e ainda uma paciente muito insatisfeita, mesmo tendo sido avaliada com
média 8 pelos especialistas. Uma paciente com média 9 também disse estar apenas
satisfeita com seu resultado.

4.7 PACIENTES INSATISFEITAS
Para tentar identificar algum elemento que pudesse ter interferido na
satisfação pessoal quanto ao resultado do procedimento, foi realizada uma revisão
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dos questionários das 4 pacientes insatisfeitas com o resultado da cirurgia mas que
tinham médias 5 (uma paciente), 7 (duas pacientes) e 8 (uma paciente) na avaliação
pelos especialistas.
A idade dessas pacientes variou na faixa dos 30 aos 49 anos. Duas eram
solteiras, uma era casada e outra não definiu seu estado civil. Tres são pardas e
uma branca. Uma paciente tem proventos superiores a 5 salários minimos, duas
recebem até dois salários minimos e uma das pacientes não declarou sua renda.
Três pacientes possuem ensino médio completo e uma possui ensino superior
completo.
O interesse pela cirurgia dessas pacientes foi gerado por deformidade
estética, desejo pessoal, indicação de amigos ou indicação por um médico. As
informações sobre a cirurgia foram obtidas principalmente através de amigos, depois
por parentes, reportagens em jornais ou revistas populares e por fim também
atraves de programas populares de televisão. As pacientes declararam achar que a
informação sobre a cirurgia que pretendia fazer já havia ficado esclarecida através
de amigos, outros médicos, reportagens em jornais ou revistas populares,
programas populares de televisão e também de sites oficiais de cirurgia plástica,
Porém somente duas confirmaram essas informações com outros médicos.
Três pacientes disseram ter tido interesse em ober informações onde ou com
quem operar, através de amigos, parentes, outros médicos ou em sites oficiais de
cirurgia plástica. A escolha pelo cirurgião e local onde faria a cirurgia foi feita pelas
informações prestadas por amigos, por indicação médica, por informações da mídia
e também por motivos economicos. Entretanto, o que foi decisivo para a escolha
foram as informações de bons resultados em outros pacientes, a qualidade da
consulta, o preço adequado e a fama do profissional. Somente uma paciente
declarou ter buscado certificação da qualidade do cirurgião mas não relatou como.
Quanto à autoestima, duas se classificaram como possuindo baixa
autoestima, enquanto outra estava com autoestima média e uma com autoestima
elevada.

Porém ao ser confrontado com as respostas do questionário de

autoavaliação da autoestima, as três primeiras foram classificadas com autoestima
média e a ultima continuava com autoestima elevada.
Só uma paciente evitava fazer atividades sociais e outra paciente evitava
atividades profissionais, mas não relataram quais. Porém, todas tinham algum grau
de contrangimento, principalmente em vestir indumentária de praia ou

piscina:
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“colocar biquini era uma vergonha”. Nenhuma destas pacientes disse ter tido
influência familiar para realização da cirurgia, e somente uma revelou que o
preconceito das pessoas que a cercavam influenciou na realização da cirurgia.
Três pacientes disseram que o seu cirurgião empregou linguagem clara ao
prestar informações sobre a cirurgia, o que lhes trouxe grande segurança, falando
inclusive sobre as complicações. A paciente que discordou da linguagem do médico
questionou sobre informação insuficiente: “queria ter sido informada sobre a
possibilidade de uma contratura capsular eu tinha o direito de saber”. Três pacientes
informaram também que não houve divergência de informações obtidas previamente
e aquelas prestadas pelo seu médico, havendo discordância somente pela paciente
que estava muito insatisfeita, e que afirmou também ter confiado mais nas
informações obtidas atraves de outras pessoas que não o seu médico.
Todas receberam, leram e compreenderam o termo de consentimento
informado antes da cirurgia, mas somente a paciente muito insatisfeita disse que as
informações contidas nesse termo eram divergentes em relação àquelas fornecidas
pelo médico. Nenhuma dessas pacientes se sentiu constrangida em ter que assinar
o termo de consentimento para cirurgia.
A expectativa do resultado imaginado com as informações prévias da cirurgia
mudou após a consulta com o cirurgião para 2 pacientes: “imaginei que ficasse
melhor”. Todas essas pacientes afirmaram que o resultado não alcançou suas
expectativas mas nenhuma descreveu o por que.
Somente uma paciente declarou que as informações que havia antes da
cirurgia influenciou a sua opinião sobre a cirurgia. Apenas uma paciente informou
que seus familiares ou amigos diziam que o resultado de sua cirurgia estava melhor
do que esta paciente julgava, e nas demais pacientes seus familiares ou amigos
faziam o mesmo juizo que elas. Somente a paciente muito insatisfeita declarou que
sua opinião sobre o resultado da cirurgia fui influenciada por terceiros, mas não
informou de que modo.
Todas acreditam que o seu médico tenha ficado satisfeito com o resultado
obtido. Elas também disseram que recomendariam a cirurgia para outras pessoas, e
também repetiriam essa experiência. Porém, dessas pacientes, somente uma diz ter
ficado satisfeita com essa experiencia e as outras não, porque afirmaram que o
resultado não era o desejado.
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4.8 CONFRONTO DA ANÁLISE DE DADOS COM O QUADRO DE CRITÉRIOS
Foi feito o confronto dos dados obtidos dos questionários respondidos pelos
pacientes e pelos especialistas, com os quadros de critérios criados pelo autor
(Quadros 1 e 2), com o intuito de identificar que padrões foram atendidos.
O Quadro 1 foi confrontado duas vezes de modo a avaliar os padrões entre as
respostas obtidas por todo o grupo de 50 pacientes, e também pelo grupo de 4
pacientes insatisfeitas com o resultado. Assim, buscou-se um paralelo entre os
padrões, tentando identificar elementos que pudessem influenciar a satisfação da
paciente quanto o resultado da cirurgia plástica.

4.8.1 Avaliação da totalidade do grupo
4.8.1.1 Categoria informação sobre a cirurgia
Para o indicador de motivação pelo interesse da cirurgia, predominou o
padrão por necessidade (Gráfico 5). Para o de identificação das fontes pesquisadas,
não houve grande variação limitando-se a pesquisa principalmente à amigos e à
parentes, além de sites da internet em menor proporção (Gráfico 6). Foi obtido
padrão “sim” para a confirmação de confiabilidade da informação realizada por 35
pacientes.

4.8.1.2 Categoria informação sobre a equipe médica
Sempre houve interesse do grupo em obter informações sobre a equipe
médica. Tais informações foram obtidas predominantemente através de amigos, de
parentes, ou de médicos, além de sites da internet (Gráfico 8). Os fatores que mais
influenciaram na escolha da equipe, foram as opiniões de pacientes já operados,
pela fama da instituição, e em seguida, pelo valor cobrado pela cirurgia (Gráfico 9).
Quanto a esse aspecto, a mídia também se fez representar, apesar de estar em
menor escala. A confirmação da confiabilidade da equipe ocorreu principalmente
através de pesquisas pela internet, por parentes e amigos já operados, nos
conselhos de classe, e pelo histórico da instituição (Gráfico 10).

66

4.8.1.3 Categoria aspectos psicológicos
O maior contingente do grupo avaliado possuía um nível médio de
autoestima, seguindo-se de pacientes com autoestima baixa e finalmente, aqueles
com autoestima elevada (Gráfico 11). Após a cirurgia, a autoestima das pacientes
melhorou, deixando prevalecer um nível maior desta, ao mesmo tempo em que
extinguiu a ocorrência da baixa autoestima (Tabela 3).
A maior parte das pacientes declarou possuir, principalmente, problemas
sociais relacionados ao aspecto que almejavam intervenção cirúrgica. Grande parte
deste grupo também tinha problemas de ordem pessoal, pois não se achava inserido
nos padrões do grupo no qual conviviam. Em certo grau, também havia alguma
influência de ordem familiar.

4.8.1.4 Categoria qualidade da informação pelo médico
A maioria das pacientes declarou que a linguagem utilizada pelos médicos foi
bem clara, trazendo-lhes uma maior segurança. Também foi percebido que o nível
de compreensão era elevado, e que houve um convencimento total das pacientes na
maioria das vezes. A quase totalidade das pacientes leu e assinou o termo de
consentimento informado distribuído antes da cirurgia.

4.8.1.5 Categoria expectativa do paciente
Em um grande percentual das pacientes avaliadas, foi observado que havia
grande expectativa quanto ao resultado da cirurgia, e que este grau de satisfação foi
atingido na maioria das vezes. Um número expressivo de pacientes classificou o seu
resultado cirúrgico, como satisfatório ou muito satisfatório, e que com certeza
repetiriam a experiência.

4.8.2 Avaliação do grupo de pacientes insatisfeitas
4.8.2.1 Categoria informação sobre a cirurgia
Para o indicador de motivação pelo interesse da cirurgia por esse grupo,
diferentemente do grupo total, apareceram tanto o padrão por necessidade quanto
por influência. Para o padrão de identificação das fontes pesquisadas, essa
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pesquisa também ficou limitada a amigos ou parentes, e à mídia em geral. Apenas
duas pacientes fizeram a certificação de confiabilidade da informação.

4.8.2.2 Categoria informação sobre a equipe médica
Esse grupo de pacientes também teve interesse em obter informações sobre
a equipe médica, que foram obtidas através de amigos, de parentes, ou de médicos,
além de sites da internet. Todos os elementos desse padrão (pessoal, profissional,
mídia e econômico) influenciaram na escolha do cirurgião. A certificação da
confiabilidade da equipe não foi o padrão destas pacientes.

4.8.2.3 Categoria aspectos psicológicos
Na autoavaliação para autoestima foi identificada como baixa em maior
número, que se elevou para média logo após a cirurgia.
A maior parte das pacientes declarou possuir, principalmente, problemas
sociais relacionados ao aspecto que almejavam intervenção cirúrgica. Grande parte
deste grupo também tinha problemas de ordem pessoal, pois não se achava inserido
nos padrões do grupo no qual conviviam. Em certo grau, também havia alguma
influência de ordem familiar. Todas tinham problemas de ordem social pois se
sentiam constrangidas na utilização de alguns tipos de indumentos, relatando o
preconceito de outras pessoas.

4.8.2.4 Categoria qualidade da informação pelo médico
Este grupo considerou que a linguagem utilizada pelos médicos foi bem clara,
trazendo-lhes maior segurança. A única paciente que não achou a linguagem
empregada pelo médico não foi clara disse que as informações foram insuficientes,
e que havia confiado mais nas informações obtidas através de amigos. As outras
pacientes ficaram bastante convencidas com as informações fornecidas pelo seu
médico. A quase totalidade das pacientes leu e assinou o termo de consentimento
informado distribuído antes da cirurgia, e nenhuma se sentiu constrangida em
assinar esse termo.
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4.8.2.5 Categoria expectativa do paciente
Duas pacientes alteraram seu grau de expectativa alto quanto ao modelo
imaginado, considerado após terem sido esclarecidos pelo seu médico os
benefícios, os riscos e as consequências da cirurgia. Elas ficaram insatisfeitas
porque a cirurgia não alcançou o resultado aguardado. Todas estavam insatisfeitas
com o resultado. Na maioria das vezes estas pacientes também tiveram influências
negativas quanto à satisfação do resultado de sua cirurgia por influência de
familiares ou de amigos.

4.8.3 Avaliação do especialista
O resultado da cirurgia foi avaliado por 4 especialistas que identificaram que
houve adequação tanto quanto a indicação da cirurgia quanto ao procedimento
utilizado. Na maior parte dos casos, o resultado pode ser considerado bom (média
7,33), e a experiência do cirurgião também pode ter interferido no resultado obtido
na cirurgia.

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
5.1 RESPOSTA À QUESTÃO AVALIATIVA
A análise dos resultados obtidos permitiu ao autor responder a questão
avaliativa do estudo: Até que ponto as informações pregressas influenciam a
satisfação do paciente em relação ao resultado da cirurgia plástica?
O estudo avaliativo revelou que as informações obtidas antes da cirurgia
exercem muita influência sobre a satisfação do resultado, além disso, que a fonte
destas informações nem sempre são adequadas e por isso podem gerar conflitos.
Com o resultado dessa avaliação, também se consegue perceber a
importância de um adequado esclarecimento sobre todo o processo da cirurgia
plástica, pois a expectativa do resultado pode ser redimensionada com informações
claras e corretas. Além disso, conseguiu-se identificar alguns elementos que podem
ter influenciado no grau de satisfação desse grupo estudado.

5.2 CONCLUSÃO
Considerando a análise dos resultados obtidos no estudo das pacientes
operadas na 38ª Enfermaria da SCMRJ no período de 17 dezembro de 2012 a 04
abril de 2013, pode se concluir que a motivação da cirurgia plástica ocorre por uma
necessidade de melhorar seu aspecto (vontade pessoal), e que as informações
sobre a cirurgia são recebidas principalmente de amigos, parentes e mídia. A
princípio as pacientes confiam muito nestas informações, porém, na ocasião da
consulta médica, a confiança recai mais sobre o médico, gerando maior segurança.
As

informações

sobre

onde

operar

também

são

preferencialmente

pesquisadas entre parentes, amigos e mídia, porém para a decisão do local ou com
quem realizar, é determinante a opinião de outros pacientes operados, a facilidade
econômica além da fama da instituição. A qualificação da instituição foi mais
certificada pelo conhecimento de bons resultados e por informações através da
mídia, além do reconhecimento da notoriedade da instituição.
Pode-se afirmar também, que a procura pela cirurgia é maior dentre as
pacientes que possuem autoestima baixa ou média, e que após a realização da
cirurgia

estas

pacientes

elevam

sua

autoestima.

Os

problemas

de
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interrelacionamento pessoal e social estão presentes e sofrem grande interferência
familiar.
O emprego de linguajar claro e detalhado do procedimento cirúrgico,
transmite segurança aos pacientes que se sentem mais seguros com as
explicações. A leitura e compreensão do termo de consentimento informado antes
da cirurgia é de primordial importância para corroborar com as informações
prestadas pelo médico.
As informações prestadas pelos médicos são de suma importância para
melhor dimensionar a expectativa do paciente quanto ao resultado da cirurgia,
esclarecendo minuciosamente os efeitos positivos e negativos que poderão advir na
realização de determinado procedimento. Desta forma, o grau de satisfação após a
cirurgia pode ser alcançado com maior tranquilidade.
Então, pelo exposto, é possível afirmar que a opinião de parentes e amigos,
as informações obtidas pela mídia, as informações sobre a cirurgia elucidadas pelo
cirurgião e a qualificação de onde ou com quem operar, são elementos que podem
interferir na satisfação do paciente.

5.3 RECOMENDAÇÕES
Com base nos resultados obtidos mediante este estudo, pode-se pensar em
organização de campanhas direcionadas ao público de interesse, de modo a coibir
informações inadequadas, promovendo maior controle e responsabilidade na
veiculação de informativos sobre cirurgia plástica.
Esclarecimentos oficiais através de programas voltados à população em
geral, evitando os sensacionalismos e as propagandas que prometem sonhos
irreais, mostrando inclusive as complicações que podem aparecer quando de uma
má indicação cirúrgica.
A capacitação profissional do cirurgião plástico é primordial para a obtenção
de bons resultados, como também, a manutenção de um bom relacionamento
médico-paciente, de modo a promover maior confiança por parte do paciente. Assim
sendo, a condução de todo o processo que envolve a cirurgia pode se dar de forma
mais tranquila e segura, mesmo na eventual ocorrência de complicações.
É importante também que seja coibida a proliferação de profissionais não
qualificados para o exercício da cirurgia plástica, pois uma conduta inadequada pode
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por em risco a integridade física ou psicológica do paciente, sem contar no grande
prejuízo social.
Dentre os respondentes foram encontrados um número expressivo (38
pacientes) que possuíam nível superior completo, inclusive algumas com pósgraduação completa ou em andamento.

Este dado encontrado traz alguns

questionamentos que poderão ser estudados posteriormente, uma vez que o serviço
de cirurgia plástica da 38ª Enfermaria da Santa Casa tem como uma de suas
características o atendimento a um grupo de pessoas de renda mais baixa. Dentre
estes questionamentos pode-se mencionar:
- O nível educacional da população em geral melhorou apesar da renda
baixa?
- As pessoas com este nível educacional não estão conseguindo inserção
adequada no mercado de trabalho, recebendo proventos menores?
Por fim, é recomendável que os pacientes antes de uma cirurgia plástica
procurem conhecer todos os detalhes, riscos e possíveis resultados, além da
limitação do próprio ato cirúrgico, de modo a concorrer para uma maior satisfação
com os resultados obtidos.
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APÊNDICE A – Questionário dos pacientes
Título do Projeto: Avaliação dos Elementos que Influenciam na Satisfação do
Resultado de Cirurgia Plástica.
NÚMERO DO QUESTIONÁRIO: ____________________ DATA: ___ / ___ / 2013

Prezado(a) Senhor / Senhora,
As perguntas que serão apresentadas a seguir têm como objetivo avaliar o nível
de satisfação alcançado com o resultado de sua cirurgia. Sua participação é voluntária
e a recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com nosso Serviço.
Procure responder a este questionário de forma tranquila e consciente. A
precisão de suas respostas é fundamental. Suas informações serão tratadas de forma
estatística, anônima e confidencial e poderão contribuir positivamente com o Serviço de
Cirurgia Plástica da Santa Casa da Misericórdia – RJ
Desde já, agradecemos a atenção e o tempo despendidos para o
preenchimento deste questionário.
Dr. Francesco Mazzarone

Responda às perguntas abaixo com a opção que melhor traduz a sua opinião:
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
01. Você é do sexo:
( ) Masculino.
( ) Feminino.
02. A sua idade está:
( ) abaixo de 20 anos.
( ) entre 20 e 29 anos.
( ) entre 30 e 39 anos.
( ) entre 40 e 49 anos.
( ) entre 50 e 59 anos.
( ) entre 60 e 69 anos.
( ) acima de 70 anos.
03. Seu estado civil é:
( ) solteiro(a).
( ) casado(a).
( ) separado(a) / desquitado(a) / divorciado(a).
( ) viúvo(a).
( ) outro.
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04. Você se considera:
( ) branco(a).
( ) preto(a).
( ) pardo(a).
( ) amarelo(a) (de origem oriental).
( ) indígena ou de origem indígena.
05. A faixa de renda mensal da sua família é:
( ) até 2 salários mínimos (até R$ 1.459,16).
( ) mais de 2 até 3 salários mínimos (R$ 1.459,16 até R$ 2.188,74).
( ) mais de 3 até 4 salários mínimos (R$ 2.188,74 até R$ 2.918,32).
( ) mais de 4 até 5 salários mínimos (R$ 2.918,32 até R$ 3.647,90).
( ) mais de 5 salários mínimos (mais de R$ 3.647,90).
06. Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu caso:
( ) Não trabalho e meus gastos são financiados pela família.
( ) Trabalho e recebo ajuda da família.
( ) Trabalho e me sustento.
( ) Trabalho e contribuo com o sustento da família.
( ) Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família.
07. O seu grau de escolaridade é:
( ) Não frequentei escola.
( ) Fundamental incompleto.
( ) Fundamental completo.
( ) Ensino médio incompleto.
( ) Ensino médio completo.
( ) Ensino superior incompleto.
( ) Ensino superior completo.
( ) Pós-graduação incompleta.
( ) Pós-graduação completa.
( ) Mestrado.
( ) Doutorado.
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INFORMAÇÕES SOBRE A CIRURGIA
Marque todas as respostas que se referem à sua situação em relação à cirurgia
plástica, com exceção nas perguntas com respostas “sim” ou “não”.
08. Por que você se interessou por Cirurgia Plástica?
( ) Deformidade estética.
( ) Deformidade física.
( ) Desejo pessoal (vontade de melhorar).
( ) Indicação de pessoas próximas.
( ) Indicação médica.
( ) Através de publicidades.
( ) Através de reportagens (jornal, revista, rádio, televisão, internet, etc.)
( ) Outro. Qual? __________________________________________________
09. Dentre os itens abaixo, marque em quais obteve a sua informação sobre Cirurgia
Plástica:
( ) Amiga(o)
( ) Parentes
( ) Médico de família
( ) Outro médico
( ) Programas de rádio populares
( ) Reportagens em jornais ou revistas populares
( ) Reportagens em jornais ou revistas científicas
( ) Programas de televisão populares
( ) Programas de televisão tipo documentário científico
( ) Folhetos distribuídos ou disponíveis em lojas e ruas
( ) Sites populares da internet
( ) Sites oficiais de Cirurgia Plástica
( ) Outros. Quais?_________________________________________________
10. Dentre os itens abaixo, onde a informação ficou mais esclarecida em sua
opinião?
( ) Amiga(o)
( ) Parentes
( ) Médico de família
( ) Outro médico
( ) Programas de rádio populares
( ) Reportagens em jornais ou revistas populares
( ) Reportagens em jornais ou revistas científicas
( ) Programas de televisão populares
( ) Programas de televisão tipo documentário científico
( ) Folhetos distribuídos ou disponíveis em lojas e ruas
( ) Sites populares da internet
( ) Sites oficiais de Cirurgia Plástica
( ) Outros. Quais? _________________________________________________
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11. Você verificou a veracidade das informações obtidas em relação a sua cirurgia?
( ) Não
( ) Sim. De que modo?________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
12. Você teve interesse em obter informações de onde ou quem procurar para
realizar sua cirurgia?
( ) Não
( ) Sim
13. De que forma você obteve a informação sobre onde ou quem procurar para
realizar a sua Cirurgia Plástica:
( ) Amiga(o)
( ) Parentes
( ) Médico de família
( ) Outro médico
( ) Programas de rádio populares
( ) Reportagens em jornais ou revistas populares
( ) Reportagens em jornais ou revistas científicas
( ) Programas de televisão populares
( ) Programas de televisão (documentário científico/entrevistas por profissionais
qualificados
( ) Folhetos distribuídos ou disponíveis em lojas e ruas
( ) Sites populares da internet
( ) Sites oficiais de Cirurgia Plástica
( ) Outros. Quais? _________________________________________________
14. De que forma fez a sua seleção:
( ) Por informações de amiga(o) já operado
( ) Por informação de parentes
( ) Por indicação médica
( ) Pelas informações obtidas na mídia (veículos de comunicação)
( ) Por motivos econômicos
( ) Outros. Quais? _________________________________________________
15. O que foi determinante na escolha de profissional ou da instituição que realizaria
sua cirurgia?
( ) Conhecimento de bons resultados em outros(as) pacientes
( ) As informações das pessoas próximas
( ) As informações obtidas pela mídia
( ) A qualidade da consulta realizada
( ) O preço adequado ao seu orçamento
( ) A fama do profissional ou instituição, independente do custo
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16. Uma vez selecionado o médico ou instituição, obteve informação da qualificação
antes de procurá-lo?
( ) Não
( ) Sim
De que modo? _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

ASPECTOS PSICOLÓGICOS
Responda primeiro o questionário em anexo antes das próximas perguntas.
17. Como você classificaria sua autoestima (autoconfiança) antes da realização de
sua cirurgia?
( ) Alta
( ) Média
( ) Baixa
18. Você evitava realizar algum tipo de atividade social antes da cirurgia plástica?
( ) Não
( ) Sim. Qual? ____________________________________________________
19. Você evitava realizar alguma atividade profissional antes da cirurgia plástica?
( ) Não
( ) Sim. Qual? ____________________________________________________
20. Antes da cirurgia plástica havia algum tipo de constrangimento para expor seu
rosto e/ou corpo?
( ) Não
( ) Sim. Por quê?__________________________________________________
21. Alguém de sua família influenciou na realização da cirurgia?
( ) Não
( ) Sim. Qual o grau de parentesco? __________________________________
22. Houve algum preconceito social que influenciou na realização da cirurgia?
( ) Não
( ) Sim. Qual? ____________________________________________________
23. Profissionalmente houve algum tipo de preconceito que influenciou sua cirurgia?
( ) Não
( ) Sim. Qual? ____________________________________________________
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QUALIDADE DA INFORMAÇÃO DADA PELO MÉDICO
24. O médico utilizou um linguajar claro nas informações sobre sua cirurgia?
( ) Não
( ) Sim
25. Essas informações lhe trouxeram segurança para realização de sua cirurgia?
( ) Não
( ) Sim
Por quê? ________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
26. Você estava consciente das complicações pós-operatórias que poderiam ocorrer
em sua cirurgia?
( ) Não
( ) Sim
27. O médico realizou um exame físico direcionado às suas queixas?
( ) Não
( ) Sim
28. Houve diferença entre as informações obtidas previamente (pessoas próximas,
mídia, etc.) e aquelas prestadas pelo médico?
( ) Não
( ) Sim. Quais? ___________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
29. Em qual das informações você acreditou mais?
( ) Médico
( ) De outras pessoas
( ) Da mídia
( ) Foram semelhantes
30. Você recebeu o “termo de consentimento informado” antes do procedimento
cirúrgico?
( ) Não
( ) Sim
31. Você leu o “termo de consentimento informado” inteiro antes de assinar?
( ) Não
( ) Sim
32. Você compreendeu o conteúdo do “termo de consentimento informado”?
( ) Não
( ) Sim
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33. As informações contidas no “termo de consentimento informado” eram
semelhantes às informações repassadas pelo médico?
( ) Não
( ) Sim
34. Você sentiu algum grau de constrangimento ao assinar o “termo de
consentimento informado”?
( ) Não
( ) Sim
Qual? ____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

EXPECTATIVA
35. A expectativa do resultado que você imaginou com as informações prévias a
respeito de sua Cirurgia mudou após a consulta com seu médico?
( ) Não
( ) Sim
Como? __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
36. A sua expectativa de resultado foi alcançada?
( ) Não
( ) Sim
Por quê? ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
37. Como você classifica o resultado da sua cirurgia?

38. As informações que você teve contato previamente sobre a cirurgia plástica
influenciaram a sua opinião sobre o resultado?
( ) Não
( ) Sim
Como? __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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39. Como seus familiares / amigos classificaram seu resultado?

40. A classificação que você fez do resultado da sua cirurgia foi influenciado pela
opinião de seus amigos / familiares?
( ) Não
( ) Sim
Como? _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
41. Como você acredita que seu médico classificou seu resultado?

42. Você recomendaria essa cirurgia para alguém?
( ) Não
( ) Sim
Por quê? ________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
43. Após toda a sua vivência da cirurgia e pós-operatório, você repetiria essa
experiência?
( ) Não
( ) Sim
Por quê? ________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
44. Levando em consideração a sua expectativa em relação à cirurgia, todas as
informações obtidas sobre a cirurgia propriamente dita, o pós-operatório e o
resultado, como você classifica essa experiência?

Por quê?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido do paciente
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(para pacientes)
Resolução nº 196/96 – Conselho Nacional de Saúde
Título do Projeto: AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE INFLUENCIAM NA SATISFAÇÃO
DO RESULTADO DE CIRURGIA PLÁSTICA
Pesquisador Responsável: Francesco Mazzarone

Email: presidente.iip@gmail.com

Telefones para contato: (021) 7123-8913 - (021) 8830-3092 - (021) 2532-3092
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: HOSPITAL GERAL DA SANTA
CASA DA MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO
Telefone do Comitê de Ética em Pesquisa – Hospital Federal dos Servidores do
Estado: (021) 2291-3131 R: 3544
Nome do voluntário: ________________________________________ Idade: ____ anos
Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada “Avaliação dos
Elementos que influenciam na satisfação do resultado de Cirurgia Plástica”. Esse convite
deve-se ao fato do(a) senhor(a) ter feito uma cirurgia plástica há no mínimo 3 (três) meses e
estar em acompanhamento pós-operatório na 38ª Enfermaria/Serviço de Cirurgia Plástica do
Prof. Ivo Pitanguy da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.
O objetivo da pesquisa é determinar como o(a) senhor(a) obteve as informações
sobre a cirurgia realizada, o que o(a) motivou para realizar esta cirurgia, qual foi o grau de
satisfação após a cirurgia e o que mais o(a) influenciou na avaliação do resultado.
Se você concordar em participar desta pesquisa, você será explicado de todas as
etapas da mesma através do termo de consentimento livre e esclarecido (esse documento
que você está lendo) e também através da equipe de pesquisa que estará a sua disposição
para responder qualquer dúvida; sua participação consiste em concordar que suas fotos pré
e pós-operatórias sejam avaliadas por 4 (quatro) médicos especialistas em cirurgia plástica
que opinarão sobre o resultado obtido com a sua cirurgia e, responder dois questionários
com perguntas sobre o que originou a sua vontade de fazer uma cirurgia plástica, como
foram adquiridas as informações sobre esta cirurgia plástica, onde este procedimento foi
realizado e sobre a sua satisfação ou não com a cirurgia e os resultados obtidos dela.
A sua participação é voluntária. Você tem a liberdade de se recusar a participar da
pesquisa ou retirar o seu consentimento a qualquer momento, sem nenhuma penalização ou
prejuízo ao seu acompanhamento pós-cirúrgico ou ao seu tratamento com o médico da
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pesquisa. Você não terá nenhum custo e também não receberá nada para participar desta
pesquisa e a todo o momento será mantido o sigilo, anonimato e confidencialidade dos seus
dados. As suas fotos não serão de forma alguma identificadas e os dados coletados no seu
questionário só serão utilizados nesta pesquisa e os resultados divulgados somente em
eventos e/ou revistas científicas.
A pesquisa apresenta os riscos mínimos encontrados em uma pesquisa de avaliação
de fotos pós-operatórias e preenchimento de questionário, os desconfortos existentes são
o(a) senhor(a) perder alguns minutos a mais do seu tempo no dia da sua consulta médica,
para receber as explicações sobre a pesquisa e preencher os dois questionários. A pesquisa
não apresenta benefícios diretos a você, porém para a classe médica possibilitará um maior
conhecimento sobre os temas abordados.
Na eventualidade do surgimento de algum conflito psicológico durante o
preenchimento destes questionários, um profissional de saúde mental estará disponível para
suporte tão logo seja requisitado ao pesquisador.
A qualquer momento você poderá entrar em contato com o pesquisador principal
através do contato de telefone (21) 2532-3092 ou através dos contatos imediatos
(celulares): (21) 8830-3092 ou (21)7123-8913. Você também poderá entrar em contato com
o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Federal dos Servidores do Estado (CEP-HFSE),
que é o órgão responsável por avaliar a parte ética desta pesquisa, através do telefone (21)
2291-3131 ramal 3544.
Eu, __________________________________, declaro estar ciente e de acordo com
o que foi anteriormente exposto e concordo em participar desta pesquisa, sabendo que dela
poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.
Assino este consentimento em duas vias, ficando uma comigo e outra com o pesquisador
principal responsável pela pesquisa.

Rio de Janeiro ____, de _____________ de 2013.

_______________________

__________________________

Nome do sujeito de pesquisa

Assinatura do sujeito de pesquisa

FRANCESCO MAZZARONE_

___________________________

Nome do pesquisador principal

Assinatura do pesquisador principal
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APÊNDICE C – Questionário de avaliação de autoestima de Rosenberg
Título do Projeto: Avaliação dos Elementos que Influenciam na Satisfação do Resultado de
Cirurgia Plástica.

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA AUTOESTIMA
Versão da escala de autoestima de Rosenberg
NÚMERO DO PACIENTE: ________________________________________ DATA: ___ / ___ / 2013

A seguir são apresentadas frases que se referem a você mesmo(a) e à sua forma de
pensar. Leia, atentamente, cada uma delas e assinale a resposta que mais
corresponda a sua forma de pensar. É importante que você seja sincero(a).
Concordo
Plenamente
1. De uma forma geral (apesar de
tudo), estou satisfeito(a) comigo
mesmo(a)
2. Às vezes, eu acho que eu não
sirvo para nada
[desqualificado(a) ou inferior em
relação aos outros]
3. Eu sinto que eu tenho um tanto
(um número) de boas
qualidades
4. Eu sou capaz de fazer coisas
tão bem quanto a maioria das
outras pessoas (desde que me
ensinadas)
5. Não sinto satisfação nas coisas
que realizei. Eu sinto que não
tenho muito do que me orgulhar
6. Às vezes, eu realmente me sinto
inútil (incapaz de fazer as
coisas)
7. Eu sinto que sou uma pessoa
de valor, pelo menos num plano
igual (num mesmo nível) às
outras pessoas
8. Não me dou o devido valor.
Gostaria de ter mais respeito
por mim mesmo(a)
9. Quase sempre eu estou
inclinado(a) a achar que sou
um(a) fracassado(a)
10. Eu tenho uma atitude positiva
(pensamentos, atos e
sentimentos positivos) em
relação a mim mesmo(a)

Concordo

Discordo

Discordo
Plenamente
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APÊNDICE D – Questionário dos especialistas
Título do Projeto: Avaliação dos Elementos que Influenciam na Satisfação do
Resultado de Cirurgia Plástica.
Número do Paciente ____________________________________

Idade:______

Diagnóstico:__________________________________________________________
Procedimento realizado:________________________________________________
(

) Instrutor

Pré- operatório

) Pós-graduando

FOTO

FOTO

FOTO

Pós-operatório

Cirurgião: (

FOTO

FOTO

FOTO

1. Analisando as fotos de pré-operatório, estava indicada a realização de algum
procedimento?
( ) Não
( ) Sim
Por quê?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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2. Analisando as fotos de pré-operatório e pós-operatório, o procedimento foi bem
indicado?
( ) Não
( ) Sim
Por quê?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Analisando as fotos de pré-operatório e pós-operatório, qual a avaliação do
resultado obtido?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Insatisfatório

Muito satisfatório

4. A experiência do cirurgião pode ter interferido no resultado?
( ) Não
( ) Sim
Por quê?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Avaliador:

Data:
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APÊNDICE E– Termo de consentimento livre e esclarecido do especialista
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(para profissionais de saúde)
Título do Projeto: AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE INFLUENCIAM NA SATISFAÇÃO
DO RESULTADO DE CIRURGIA PLÁSTICA
Pesquisador Responsável: Francesco Mazzarone Email: presidente.iip@gmail.com
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: HOSPITAL GERAL DA SANTA
CASA DA MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO
Telefones para contato: (021) 7123-8913 - (021) 8830-3092 - (021) 2532-3092
Telefone do Comitê de Ética em Pesquisa – Hospital Federal dos Servidores do
Estado: (021) 2291-3131 R: 3544

Nome do voluntário: ________________________________________________________
Idade: ______ anos

CRM- ______________________

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada “Avaliação dos
Elementos que influenciam na satisfação do resultado de Cirurgia Plástica”. Esse convite
deve-se ao fato do senhor ser médico, especializado em cirurgia plástica, acompanhar um
grande número de pacientes no pós-operatório e trabalhar na 38ª Enfermaria/Serviço de
Cirurgia Plástica do Prof. Ivo Pitanguy da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.
O objetivo da pesquisa é determinar como o(a) paciente obtém as informações sobre
a cirurgia realizada, motivação para realizar esta cirurgia, o grau de satisfação após a
cirurgia, e o que mais o(a) influenciou na avaliação do resultado. Determinar ainda se a
cirurgia foi bem indicada para este paciente específico e se o resultado foi satisfatório do
ponto de vista técnico.
Se você concordar em participar desta pesquisa, você será explicado de todas as
etapas da mesma através do termo de consentimento livre e esclarecido (esse documento
que você está lendo) e também através da equipe de pesquisa que estará a sua disposição
para responder qualquer dúvida; sua participação consiste em avaliar as fotos pré e pósoperatórias de 50 pacientes (sujeitos de pesquisa) e preencher um questionário sobre
avaliação do especialista (indicação do procedimento, resultado obtido e influência da
experiência profissional no resultado obtido).
A sua participação é voluntária. Você tem a liberdade de se recusar a participar da
pesquisa ou retirar o seu consentimento a qualquer momento, sem nenhuma penalização ou
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prejuízo a sua rotina de trabalho ou até mesmo ao seu ambiente de trabalho. Você não terá
nenhum custo e também não receberá nada para participar desta pesquisa. Os seus dados
serão mantidos a todo o momento em sigilo, anonimato e confidencialidade. As informações
coletadas serão utilizadas apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados somente em
eventos e/ou revistas científicas.
A pesquisa apresenta os riscos mínimos encontrados em uma pesquisa de avaliação
de fotos pós-operatórias e preenchimento de questionário, os desconfortos existentes são a
perda de alguns minutos do seu tempo para a avaliação das fotos e preenchimento dos
questionários. A pesquisa não apresenta benefícios diretos a você, porém para a classe
médica possibilitará um maior conhecimento sobre os temas abordados.
A qualquer momento você poderá entrar em contato com o pesquisador principal
através do contato de telefone (21) 2532-3092 ou através dos contatos imediatos
(celulares): (21) 8830-3092 ou (21)7123-8913. Você também poderá entrar em contato com
o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Federal dos Servidores do Estado (CEP-HFSE),
que é o órgão responsável por avaliar a parte ética desta pesquisa, através do telefone (21)
2291-3131 ramal 3544.
A equipe de pesquisa se compromete a divulgar os resultados da pesquisa para sua
ciência no término da mesma e a disponibilizar artigos científicos ou publicações cientificas
para o conhecimento da equipe médica da 38ª Enfermaria/Serviço de Cirurgia Plástica do
Prof. Ivo Pitanguy da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.
Eu, __________________________________, declaro estar ciente e de acordo com
o que foi anteriormente exposto e concordo em participar desta pesquisa, sabendo que dela
poderei desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.
Assino este consentimento em duas vias, ficando uma comigo e outra com o pesquisador
principal responsável pela pesquisa.

Rio de Janeiro ____, de _____________ de 2013.

_________________________

____________________________

Nome do avaliador da pesquisa

Assinatura do avaliador da pesquisa

FRANCESCO MAZZARONE_

____________________________

Nome do pesquisador principal

Assinatura do pesquisador principal

ANEXOS
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ANEXO A – Protocolo para Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)
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ANEXO B – Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Federal
dos Servidores do Estado (CEP-HFSE)

