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O cirurgião José Candido Muricy já foi dono de hospital e de uma operadora de planos de 
saúde em Curitiba. Seu currículo informa que é bisneto do primeiro médico da capital 
paranaense, mas, agora, ele não quer mais saber de doenças. Com a venda da Clinihauer, da 
qual era sócio majoritário, para a Amil, em 2007, decidiu focar no que mais gosta de fazer: 
implante de cabelo.   
 
Muricy está investindo R$ 10 milhões na construção de uma nova clínica para cirurgia plástica 
em Curitiba. Ao mesmo tempo, prepara a inauguração de uma filial em São Paulo, em abril, 
que será tocada pela filha, Maria Angélica Muricy, especialista em transplante de sobrancelhas. 
Muricy já fez outros tipos de cirurgias mas, há dez anos, passou a dedicar-se às da calvície.   
 
"A técnica evoluiu muito. Deixou de parecer cabelo de boneca", diz o médico, que contabiliza 
3,3 mil implantes e usa a técnica de "megassessão" (colocação de mais fios). Ele conta que 
70% de seus pacientes são de fora de Curitiba, alguns do exterior. Cada procedimento exige 
anestesia local e sedação e demora de cinco a seis horas para que seja feito o transplante de 7 
mil a 9 mil fios de cabelos.   
 
Na sala de cirurgia atuam 12 pessoas, entre elas o cirurgião e a filha. O preço, segundo o 
médico, varia de acordo com o profissional e o caso - em Curitiba, cobra-se de R$ 5 mil a R$ 
12 mil. Janeiro costuma ser período de baixa, por isso Muricy ainda não avalia o efeito da crise 
econômica no consultório. "Acredito que as cirurgias vão continuar a todo vapor", comenta.   
 
Embora a busca de solução para a calvície responda por cerca de 90% da demanda, Muricy 
conta que tem crescido também a procura por implantes de sobrancelhas, cílios, barba, tórax e 
pelos pubianos. Em alguns casos, para corrigir problemas decorrentes de acidentes ou 
queimaduras. Em outros, para acompanhar a moda. "Antes as mulheres queriam ter 
sobrancelhas finas, agora querem mais grossas", diz.   
 
Em todos os casos o paciente precisa ter uma "área doadora" pois não é possível usar pelos de 
outras pessoas, mesmo de gêmeos idênticos. Muricy faz 250 cirurgias por ano e, como a filha 
vai morar em São Paulo, passará a contar com a ajuda de um sobrinho.   
 
Com a venda da Clinihauer para a Amil, por R$ 53 milhões, Muricy poderia diminuir o ritmo de 
trabalho, mas, enquanto constrói a clínica, pensa em ampliações, desde que seja para uso no 
ramo estético. "Trabalhei 35 anos com doença. Chega", diz.   
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