
SBCP mobiliza suas regionais no Ministério Público 
em defesa do Ato Médico e da segurança dos pacientes 
 

Nesta quinta-feira, 26 de abril, as 19 regionais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) 
começaram a protocolar uma ação conjunta e unificada para motivar o Ministério Público Estadual de 
cada região a atuar, rigorosamente, no cumprimento das decisões judiciais, obtidas pela SBCP perante o 
Tribunal Regional Federal e STJ, o que simboliza a angústia retratada nos descumprimentos de decisões 
judiciais de norte a sul do país.  
 

Parte do Projeto Nacional de Defesa da Especialidade, criado em 2016 na SBCP, a mobilização nacional 
tem como prioridade a segurança do paciente, a preocupação com a saúde pública e, por consequência, 
a defesa da especialidade, que tem sofrido invasões de médicos e não médicos, mutilando pacientes e, 
em muitos casos, levando pacientes a graves sequelas, quando não a óbito, rotulando a cirurgia plástica 
como perigosa e insegura. 
 

Há alguns anos, biomédicos, dentistas, enfermeiros e farmacêuticos, têm sido autorizados por seus 
conselhos de classe, a realizarem procedimentos estéticos utilizando substâncias como toxina botulínica 
e ácido hialurônico, o que extrapola a formação técnica desses profissionais, não só pelo uso, mas como 
por possíveis intercorrências que possam ocorrer e, também, exercer diagnóstico e atos que são 
privativos do médico, por força de lei.  
 

Para o presidente da SBCP, Níveo Steffen, “desde que dentistas, farmacêuticos, enfermeiros e 
biomédicos começaram a realizar procedimentos estéticos com o uso dessas substâncias, aumentou 
significativamente nas clínicas de cirurgia plástica, o atendimento a intercorrências em pacientes vindos 
desses profissionais. Embora sejam procedimentos considerados minimamente invasivos, a má 
utilização de toxina botulínica e ácido hialurônico podem trazer graves consequências ao paciente e, em 
alguns casos, até levá-lo a óbito”.  
 

Com 70 anos de atuação, a SBCP tem por missão incentivar o avanço na qualidade dos atendimentos 
oferecidos aos pacientes, através da promoção de altos padrões de treinamento, ética, exercício 
profissional e pesquisa científica em Cirurgia Plástica e é uma das maiores sociedades de cirurgia plástica 
no mundo. A cirurgia plástica brasileira é reconhecida internacionalmente, não somente pela qualidade 
técnica dos especialistas, como na pesquisa científica da especialidade. 
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