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RESUMO

Introdução: Estudos prévios têm revelado que o público tem
conhecimentos equivocados sobre a atuação dos cirurgiões
plásticos em cirurgia da mão. No entanto, não existem dados
específicos na literatura científica brasileira. O objetivo deste
estudo foi avaliar as percepções do público sobre o papel dos
cirurgiões plásticos no campo de cirurgia da mão no Brasil.
Métodos: Membros do público brasileiro escolheram um ou
dois especialistas que eles acreditassem serem experts para
oito cenários relacionados à cirurgia de mão. Os padrões de
respostas foram distribuídos como “cirurgiões plásticos”
ou “não cirurgiões plásticos”. Resultados: “Não cirurgiões
plásticos” foram significativamente (p < 0,05 para todas
as comparações) mais reconhecidos como experts que
“cirurgiões plásticos” em todos os cenários relacionados
à cirurgia de mão. Conclusão: Os conhecimentos e as
percepções do público brasileiro sobre o trabalho realizado por
cirurgiões plásticos no campo cirurgia da mão são limitados.
Descritores: Brasil; Cirurgia plástica; Mãos; Percepção social;
Especialização.
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ABSTRACT

Introduction: Previous studies have shown that the public has
misconceptions about the work of plastic surgeons in hand
surgery. However, no specific Brazilian data on this issue are
available. The objective of this study was to evaluate the public
perceptions about the role of plastic surgeons in the field of
hand surgery in Brazil. Methods: Members of the Brazilian
public chose one or two specialists whom they believed to
be experts in eight scenarios related to hand surgery. The
patterns of the responses were distributed into “plastic
surgeons” or “non-plastic surgeons.” Results: Non-plastic
surgeons were significantly (p < 0.05 for all comparisons) more
recognized as experts than plastic surgeons in all scenarios
related to hand surgery. Conclusion: The knowledge and
perceptions of the Brazilian public about the work performed
by plastic surgeons in the field of hand surgery are limited.
Keywords: Brazil; Surgery, Plastic ; Hands; Social perception;
Specialization.
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INTRODUÇÃO
Em 2014, o Brasil superou os Estados Unidos e
se tornou líder mundial na realização de procedimentos
cirúrgicos estéticos, de acordo com o último relatório
divulgado pela International Society of Aesthetic Plastic
Surgery (ISAPS)1. Embora um cirurgião plástico possa
optar por limitar sua prática a uma área específica
(por exemplo, prática baseada em estética) ou atuar
no escopo global de prática da Cirurgia Plástica,
a Cirurgia Plástica como especialidade deve ser
entendida como uma área da Medicina em constante
expansão e evolução, com intervenções cirúrgicas
que vão de reconstruções craniofaciais complexas até
procedimentos estéticos2.
Nesse contexto, é de suma importância que
toda a comunidade de cirurgiões plásticos despenda
atenção para a falta de conhecimentos, equívocos e
subestimação de médicos e não médicos com relação
ao campo de atuação da Cirurgia Plástica, apresentados
em uma lista crescente de estudos internacionais3-12.
Nessas investigações 3-12, o campo cirurgia da mão
está entre as áreas de prática menos relacionadas
com cirurgiões plásticos. Ademais, a percepção do
público sobre a atuação dos cirurgiões plásticos,
particularmente no campo da cirurgia da mão, não
tem recebido a devida atenção na literatura científica
brasileira12.

OBJETIVO
O objetivo deste estudo foi avaliar a percepção
do público sobre a cirurgia de mão como uma área de
atuação dos cirurgiões plásticos.

MÉTODOS
Um questionário anônimo foi aleatoriamente
entregue a membros do público (> 18 anos) em locais
públicos do Sudeste do Brasil, entre fevereiro e abril de
2014. Todas as questões de múltipla escolha, incluindo
oito cenários relacionados à cirurgia da mão, foram
adaptadas de pesquisas prévias3-12. Os entrevistados
foram convidados a escolher um ou dois médicos
especialistas (cirurgião geral, dermatologista, cirurgião
ortopedista, oftalmologista, cirurgião vascular,
cirurgião plástico, otorrinolaringologista, cirurgião
de cabeça e pescoço ou neurocirurgião) que eles
perceberam ser expert (especialista capacitado) para
cada questão. Todas as perguntas e especialidades
foram dispostas aleatoriamente. Os participantes
não foram informados sobre a fonte da pesquisa
(cirurgia plástica) ou sobre o propósito do estudo, e
nenhum deles podia acessar questões já respondidas.
Dados sociodemográficos também foram coletados.
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O presente estudo foi realizado em conformidade
com os padrões éticos da Declaração de Helsinki
de 1964 e emendas subsequentes, o preenchimento
do questionário foi entendido como consentimento
implícito da participação, e questionários com respostas
incompletas foram excluídos.
Perfis de resposta foram definidos como:
“cirurgiões plásticos” ou “não cirurgiões plásticos”7,10,12.
Para a análise descritiva, a média foi utilizada para
variáveis métricas e as porcentagens para as variáveis
categóricas. Diferentes testes (análise de variância
[ANOVA], igualdade de duas proporções, teste t de
Student pareado e intervalo de confiança para média)
foram aplicados nas comparações estatísticas. Os
valores foram considerados significativos para um
intervalo de confiança de 95% (p < 0,05).

RESULTADOS
Um total de 300 participantes respondeu a
pesquisa. Houve predominância significativa (p < 0,05)
de indivíduos entre 18 e 30 anos de idade (53%) e com
ensino médio (41%) ou superior (39%), sem diferença
significativa (p > 0,05) entre os sexos.
Os “cirurgiões plásticos” foram escolhidos por
mais de 70% dos entrevistados e menos de 30% em
nenhum (0%) e cinco (62,50%) cenários relacionadas
à cirurgia de mão, respectivamente (Tabela 1). “Não
cirurgiões plásticos” foram significativamente (p <
0,05 para todas as comparações) mais identificados
como experts do que “cirurgiões plásticos” em todos
os cenários relacionados à cirurgia de mão (Figura 1).

DISCUSSÃO
Embora os cirurgiões plásticos tenham
desempenhado um papel fundamental na criação e
estabelecimento da cirurgia da mão2,13, investigações3-12
têm revelado que pacientes ambulatoriais, estudantes
de Medicina, médicos da atenção primária, entre
outros, possuem conhecimentos equivocados sobre
a atuação dos cirurgiões plásticos no âmbito cirurgia
de mão. No entanto, a percepção do público geral foi
limitada3-11, e não há dados semelhantes na literatura da
cirurgia plástica brasileira, embora médicos residentes
tenham sido previamente investigados12.
Portanto, investigamos uma coorte transversal de
membros da população para avaliar sua compreensão
e percepção sobre o papel dos cirurgiões plásticos no
campo cirurgia da mão, particularmente no Brasil.
Embora nossos dados sejam principalmente uma
perspectiva brasileira, como outros10,12, acreditamos que
tais dados podem orientar a comunidade de cirurgiões
plásticos para uma melhor educação do público sobre o
papel da especialidade na conjuntura cirurgia da mão,
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Tabela 1. Cenários relacionados à cirurgia da mão distribuídos de acordo com a escolha frequente (> 70%), rara (< 30%) ou
ausente (0%) dos cirurgiões plásticos pelo público.
Cirurgiões plásticos
Cenários

Frequentemente selecionados

Raramente selecionados

> 70%

< 30%

0%

Cirurgiões de mão

†

+

†

Fratura das mãos

†

+

†

Deformidades nas mãos após queimaduras*

†

†

†

Síndromes compressivas dos NP dos MMSS

†

+

†

Lesões de NP dos MMSS

†

+

†

Reimplantes após amputações de dedos*

†

†

†

AR com deformidades em mãos

†

+

†

Deformidades congênitas das mãos*

†

†

†

0 (0)

5 (62,5)

0 (0)

Total n (%)

NP: nervos periféricos; MMSS: membros superiores; AR: artrite reumatoide; † = ausente; + = presente; * = entre 30% e 70%.

Figura 1. Porcentagens dos padrões de respostas "cirurgiões plásticos" (CP) e "não cirurgiões plásticos" (Não CP) distribuídos de acordo com os oito cenários
relacionados à cirurgia da mão. "Não cirurgiões plásticos" foram significativamente (p < 0,05 para todas as comparações) mais escolhidos que "cirurgiões plásticos"
em todos os cenários. AR, artrite reumatoide; NP: nervos periféricos; MMSS: membros superiores.

além de ajudar a manter a cirurgia da mão como parte
integral da prática da cirurgia plástica.
Nós demonstramos que “cirurgiões plásticos”
foram significativamente menos identificados como
especialistas em intervenções relacionadas à cirurgia
da mão fundamentais para a Cirurgia Plástica
como especialidade, tais como fratura das mãos,
deformidades nas mãos após queimaduras, síndromes
compressivas dos nervos periféricos dos membros
superiores, lesões de nervos periféricos dos membros
superiores, reimplantes após amputações de dedos,
artrite reumatoide com deformidades em mãos e
deformidades congênitas das mãos. Esses achados
demonstraram que os cirurgiões plásticos não são
reconhecidos como experts na cirurgia da mão entre
410

membros do público brasileiro, tendência que também
se verifica em pesquisas internacionais3-11. No Brasil, a
investigação12 de médicos residentes também revelou
que cirurgiões plásticos foram significativamente
menos escolhidos que todos os outros padrões de
respostas em todos os cenários relacionados à cirurgia
da mão.
Existem diversos fatores que podem ter
contribuído para o não reconhecimento dos cirurgiões
plásticos como experts em cenários relacionados
à cirurgia da mão. Além das inúmeras explicações
potenciais (por exemplo, atividades sobrepostas entre
as diferentes especialidades médicas, aumento da
comercialização, promoção e educação das outras
especialidades e influência da mídia de massa)
Rev. Bras. Cir. Plást. 2015;30(3):408-412
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discutidas em pesquisas semelhantes3-12, acreditamos
que peculiaridades da Cirurgia Plástica brasileira
também possam explicar, em parte, os nossos
resultados.
Investigações internacionais3-11 têm revelado
que os cirurgiões plásticos são reconhecidos
principalmente como cirurgiões estéticos. No Brasil,
a Cirurgia Plástica estética tornou-se um fenômeno de
massa, com implicações importantes para a sociedade
e os indivíduos, e a aparência física tem sido colocada
como um elemento essencial para a construção da
identidade nacional brasileira14,15. Assim, a cultura da
cirurgia estética pode ofuscar o trabalho dos cirurgiões
plásticos em outros campos de prática, incluindo a
cirurgia da mão.
Ademais, a Cirurgia Plástica reconstrutora
(incluindo cirurgia da mão) tem historicamente
recebido menos atenção nos eventos organizados pela
Sociedade Brasileira da Cirurgia Plástica (SBPC).
Esse comportamento particular, que ignora o ramo da
cirurgia plástica reconstrutora, certamente contribuiu
para a disseminação de uma visão seletiva da cirurgia
plástica. Na esfera internacional, Menick16 afirmou
recentemente que outras especialidades que não a
Cirurgia Plástica têm sido mais envolvidas na aquisição
de habilidades relacionadas à reconstrução facial.
Menick16 também enfatizou que as organizações que
regem a Cirurgia Plástica frequentemente respondem
que a ênfase na cirurgia estética é essencialmente para
satisfazer o interesse dos próprios cirurgiões plásticos.
Entretanto, a falta de oportunidades e incentivos
educacionais em cirurgia reconstrutora leva à falta
de experiência, frustrações e medo de deformidades
faciais, “empurrando” os cirurgiões plásticos para
longe das reconstruções e aumentando a referência
de pacientes historicamente tratados pela cirurgia
plástica para outros especialistas16. Isso potencialmente
culmina em um ciclo vicioso: o espectro de intervenções
reconstrutoras será reduzido à medida que menos
educação de qualidade é oferecida.
Finalmente, a configuração da cirurgia da mão
no Brasil também pode explicar os nossos achados.
Como descrito em outros países17, existem muitas
lacunas na formação em cirurgia da mão no Brasil.
Poucos programas brasileiros de residência médica
em Cirurgia Plástica oferecem treinamento formal
em cirurgia da mão 18, e o número de residentes
que concluem o treinamento em Cirurgia Plástica
e procuraram treinamento adicional em cirurgia da
mão é provavelmente ainda mais baixo se comparado
à taxa dos Estados Unidos19.
Diante de nossos dados e pesquisas anteriores3-12,
é importante que a comunidade de cirurgia plástica
brasileira (SBCP, todos os 84 programas de residência
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médica em cirurgia plástica credenciados pela
SBCP e cirurgiões plásticos brasileiros) participe
ativamente da educação (por exemplo, por meio
de boletins informativos, sites de alta qualidade
com conteúdo confiável, entre outros) do público
sobre o papel do cirurgião plástico no âmbito de
cirurgia da mão. Ademais, a próxima geração de
cirurgiões plásticos deve ser encorajada a praticar
todo o escopo da especialidade1, incluindo a cirurgia
da mão1,13. Acreditamos que uma força tarefa brasileira
comprometida com o esforço de melhorar e fortalecer
o treinamento em cirurgia de mão dentro da Cirurgia
Plástica é necessária, seguindo os modelos previamente
estabelecidos20.
Algumas limitações do nosso estudo merecem ser
abordadas. Como em investigações prévias3,6,10,12, nossos
dados são suscetíveis ao viés regional, pois apenas os
membros públicos de uma única área geográfica foram
incluídos. Apesar dessas limitações, acreditamos que
nossos dados são relevantes para a Cirurgia Plástica
brasileira, pois fornecem dados para uma discussão
posterior mais aprofundada sobre a importância da
cirurgia da mão para a nossa especialidade. Pesquisas
futuras devem abordar nossas limitações e expandir
nossos achados para grupos distintos (por exemplo,
médicos da atenção primária).

CONCLUSÃO
O público brasileiro não reconhece a cirurgia
da mão como um campo de prática dos cirurgiões
plásticos.

REFERÊNCIAS
1. International Society of Aesthetic Plastic Surgery. ISAPS Biennial
Global Survey: Trends in procedures and geographic leadership.
International Society of Aesthetic Plastic Surgery, New York, NY
(2014) [Cited 2015 Feb 10]. Available from: http://www.isaps.org/pt/
2. Furlow LT Jr. Plastic surgery: generic or proprietary? Plast
Reconstr Surg. 1992;90(6):1059-60. PMID: 1448501
3. Kim DC, Kim S, Mitra A. Perceptions and misconceptions of the
plastic and reconstructive surgeon. Ann Plast Surg. 1997;38(4):42630. DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00000637-199704000-00020
4. Park AJ, Scerri GV, Benamore R, McDiarmid JG, Lamberty BG.
What do plastic surgeons do? J R Coll Surg Edinb. 1998;43(3):189-93.
5. Dunkin CS, Pleat JM, Jones SA, Goodacre TE. Perception and
reality-a study of public and professional perceptions of plastic
surgery. Br J Plast Surg. 2003;56(5):437-43. DOI: http://dx.doi.
org/10.1016/S0007-1226(03)00188-7
6. Agarwal P. Perception of plastic surgery in the society. Indian J
Plast Surg. 2004;37(2):110-4.
7. Tanna N, Patel NJ, Azhar H, Granzow JW. Professional
perceptions of plastic and reconstructive surgery: what primary
care physicians think. Plast Reconstr Surg. 2010;126(2):643-50.
DOI: http://dx.doi.org/10.1097/PRS.0b013e3181de1a16
8. Gill P, Bruscino-Raiola F, Leung M. Public perception of the field
of plastic surgery. ANZ J Surg. 2011;81(10):669-72. DOI: http://
dx.doi.org/10.1111/j.1445-2197.2011.05753.x

411

Denadai R et al.

www.rbcp.org.br

9. Kling RE, Nayar HS, Harhay MO, Emelife PO, Manders EK, Ahuja NK,
et al. The scope of plastic surgery according to 2434 allopathic medical
students in the United States. Plast Reconstr Surg. 2014;133(4):947-56.
DOI: http://dx.doi.org/10.1097/PRS.0000000000000164
10. Agarwal JP, Mendenhall SD, Hopkins PN. Medical student perceptions
of plastic surgeons as hand surgery specialists. Ann Plast Surg.
2014;72(1):89-93. DOI: http://dx.doi.org/10.1097/SAP.0b013e3182583f3b
11. de Blacam C, Kilmartin D, Mc Dermott C, Kelly J. Public perception
of Plastic Surgery. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2015;68(2):197204. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bjps.2014.10.008
12. Denadai R, Muraro CAS, Raposo-do-Amaral CE. Cirurgiões
plásticos como cirurgiões de mão: a visão dos residentes. Rev
Bras Cir Plást. 2014;29(3):422-31.
13. Szabo RM. What is our identity? What is our destiny? J Hand
Surg Am. 2010;35(12):1925-37.
14. Edmonds A. ‘The poor have the right to be beautiful’: cosmetic
surgery in neoliberal Brazil. J R Anthropol Inst. 2007;13(2):363-81.
DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9655.2007.00427.x
15. Dorneles de Andrade D. On norms and bodies: findings from field
research on cosmetic surgery in Rio de Janeiro, Brazil. Reprod
Health Matters. 2010;18(35):74-83. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/
S0968-8080(10)35519-4

*Autor correspondente:

412

16. Menick FJ. Learn it or lose it: the failure of organized plastic
surgery education. Plast Reconstr Surg. 2015;135(2):463e4e. PMID: 25626846 DOI: http://dx.doi.org/10.1097/
PRS.0000000000001117
17. Higgins JP. The diminishing presence of plastic surgeons
in hand surgery: a critical analysis. Plast Reconstr Surg.
2010;125(1):248-60. PMID: 20048616 DOI: http://dx.doi.org/10.1097/
PRS.0b013e3181c496a2c
18. Batista KT, Pacheco LMS, Silva LM. Avaliação dos programas
de residência médica em Cirurgia Plástica no Distrito Federal.
Rev Bras Cir Plást. 2013;28(1):20-8. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/
S1983-51752013000100005
19. Herrera FA, Chang EI, Suliman A, Tseng CY, Bradley JP. Recent
trends in resident career choices after plastic surgery training.
Ann Plast Surg. 2013;70(6):694-7. DOI: http://dx.doi.org/10.1097/
SAP.0b013e3182863669
20. Noland SS, Fischer LH, Lee GK, Friedrich JB, Hentz VR.
Essential hand surgery procedures for mastery by graduating
plastic surgery residents: a survey of program directors. Plast
Reconstr Surg. 2013;132(6):977e-84e. PMID: 24281644 DOI: http://
dx.doi.org/10.1097/PRS.0b013e3182a8066b

Rafael Denadai
Av. Adolpho Lutz, 100 - Cidade Universitária - Campinas, SP, Brasil
CEP 13083-880
E-mail: denadai.rafael@hotmail.com

Rev. Bras. Cir. Plást. 2015;30(3):408-412

