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Carta ao Editor 
 
Logo aos ter lido com atenção o artigo : Gluteoplastia com lipoenxertia autóloga: 
experiência pessoal do colega Rosique R,  considero importante  comentar sobre 
alguns aspectos científicos ausentes e aportar novos conceitos no tratamento do 
tecido gorduroso. Os bons resultados obtidos pelo colega não estão em discussão. 
 
Já o Ersak RA em 1991, logo de um follow-up de 3 anos apresentava resultados 
desalentadores do uso de enxerto autólogo de gordura. Kaufman MR em 2007 se 
perguntava se existia algum conhecimento cientifico atrás do uso de lipoinyeccao 
no rosto.  No presente trabalho não aprecio nenhum aporte cientifico, que possa 
apoiar o uso da lipoaspiração convencional (LC) como técnica adequada para 
colheita do TCSC (adipócitos+ Células Tronco). Seria necessário estudos 
histológicos do tecido aspirado que será enxertado, estudos de biologia molecular 
para estudar a presença ou não de Células tronco, estudo para medir o grau de 
apoptose do tecido a ser enxertado e apoiados em estudo de imagens para 
constatar o estado do tecido enxertado na área receptora, entre outros.  
 
A pergunta valida ainda apos 30 anos é: “sabemos o que estamos enxertando?” . 
 
Sobre a Técnica Cirúrgica aplicada: O principio da LC (+ Infiltração tumescente) 
é a disrupção mecânica do TCSC. Técnica traumática que destrói os adipócitos e as 
Células Tronco, provoca sangramento pela ruptura de vasos sanguíneos, dando 
como resultado um meio ambiente favorável para apoptose das células presentes 
no TCSC, que será enxertadas. (Ref Bibliografica) 
O uso da infiltração tumescente   permite a aspiração do tecido gorduroso limpo” 
como afirma ao autor não e  tão valida já que dissolve a presença de sangue  no 
aspirado, mas também  dissolve  o numero das Células Tronco assim como células 
e fatores estimuladores presentes no TCSC. A decantação do lipoaspirado 
posteriormente diminui o numero de Células Tronco e fatores estimuladores 
presentes no infranadante eliminado. Alguns autores americanos denominam   de   
“  ASC-poor aspirated fat “, este tecido a ser enxertado, dai que os resultados não 
duradouros e com índice de reabsorção muito variáveis poderiam ser explicados.   
 
Sabemos que a concentração de ASC  junto a fatores estimuladores e adipócitos 
preservados sim são importantes na lipoenxertia, todos estes fatores e células 
estão presentes no TCSC. 
 
Novos conceitos: O ano 2012 publicamos um novo conceito de tratamento da 
gordura com o uso de Laser na lipoaspiracao (LL) ( 1210-nm de cumprimento, um 
cumprimento de onda ainda não comercializada atualmente). O principio da LL e 
de  “desnaturalização do tecido conectivo” a diferença da LC  que é “Disrupcao 
mecânica. 
A interação deste laser (1210-nm) no TCSC permite dissolver o tecido conectivo, 
preservando os adipócitos (ao estabilizar a membrana citoplasmática) e estimular 
as Células Tronco presentes no TCSC. Propriedades chamadas de Estimulação 
seletiva. (ref Bibliografica 1 , 2, 3, 4). O uso do laser, atualmente comercializado, 
provoca uma Lipolisis, por que os cumprimentos de onda utilizados tem 



afinidade/absorção pela agua. O laser 1210-nm é o primeiro laser com 
afinidade/absorção pelos tecido ricos en lipidos.  
Na técnica LL que desenvolvemos com esta nova tecnologia não precisa de 
infiltração tumescente nem superhúmida, pelo fato do laser coagular os vasos 
sanguíneos. 
Nos aplicamos um volumem de 500cc de sol salina + adrenalina 1:500000, para o 
abdômen e dorso em total, infiltração realizada num plano profundo do TSCS, 
assim obtemos um volumem aspirado de 1500cc sem infranadante nem sangue. O 
que nos permite em um passo só lipoinyectar imediatamente o material aspirado 
com as característica histológicas e biológicas muito superiores na qualidade e 
quantidade quando comparadas as mostras de LC. (Ref Bibliograficas One step 
technique apresentado Miami + Congreso 51 Brasilero). 
 
A evolução cientifica na medicina nos obriga ao estudo constante de novos 
conceitos, novas tecnologias, a aprimorar nossos tratamentos em beneficio dos 
pacientes derrubando paradigmas validos em seu momento. 
 
Baseados em nossos estudos científicos desde o 2010 (Revisao que sera publicada 
em breve), é que cuestionamos-nos hoje se a técnica da Lipoaspiracao Covencional, 
creada ha mais de 40 anos para eliminar a gordura, é a técnica adecuada hoje para 
colheita do TCSC (com a presença conhecida atualmente de células tronco) para as 
multiples aplicações cirúrgicas e ainda mais para o estudo e aplicação da Medicina 
e Cirurgia Regenerativa? 
 
Dr Patricio Centurion 
Cirurgiao Plastico 
Professor da Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
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