
REVISTA PLÁSTICA PAULISTATEMA DA SEÇÃO

1

O QUE ESPERAR DO
PÓS-PANDEMIA?

2020   Ano 19 - Nº 74

ESSA EDIÇÃO DA PLÁSTICA PAULISTA REÚNE TRÊS 

PERSPECTIVAS PARA 2021. ENTREVISTAMOS O EX-

SECRETÁRIO ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO 

DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, PAULO UEBEL, 

PARA TRAÇAR UM PANORAMA ECONÔMICO 

DO PAÍS. CONTAMOS TAMBÉM COM ARTIGO DA 

PSICÓLOGA RENATA DUARTE, ESPECIALISTA EM 

PSICOLOGIA HOSPITALAR, SOBRE POSSÍVEIS 

MUDANÇAS NO PERFIL DOS PACIENTES. E 

TIVEMOS UM BALANÇO DAS AÇÕES DA REGIONAL 

SÃO PAULO, QUE SE ADAPTOU ÀS MUDANÇAS 

IMPOSTAS PELA PANDEMIA E, AGORA, APOSTA 

EM EVENTOS HÍBRIDOS
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A pergunta mais 
importante do momento

que esperar do período pós-pan-
demia? Essa talvez seja uma das 
perguntas mais importantes deste 
momento. Já fomos surpreendidos 

pela chegada e rápido avanço do novo 
Coronavírus, forçando o mundo a um 
lockdown sem precedentes na história 
moderna. Depois, nos preparamos para 
a fase de flexibilização da quarentena, o 
chamado “novo normal”, em que muitas 
atividades foram retomadas gradualmen-
te e com novas regras sanitárias.

Conforme o ano de 2020 foi chegan-
do ao fim, a segunda onda da pandemia 
dava os seus primeiros sinais, com a rever-
são de muitas medidas de flexibilização 
da quarentena. Ao mesmo tempo, as notí-
cias de testes bem-sucedidos de diversas 
vacinas reacendiam a esperança de que a 
pandemia poderia estar se aproximando 
de um fim definitivo.

Na cirurgia plástica, algumas ques-
tões ganharam evidência. As demandas de 
muitos pacientes começaram a ser influen-
ciadas pelo uso das novas ferramentas de 
videoconferência, que se popularizaram 
durante a quarentena para viabilizar o 
home office. Além disso, hospitais enfren-
taram uma nova suspensão de cirurgias 
eletivas, enquanto muitas clínicas e con-
sultórios particulares tinham queda de de-
manda por diversas razões.

Diante disso, essa edição da revista 
Plástica Paulista convidou dois especialis-
tas para a reportagem de capa. A psicóloga 
Renata Duante, especialista em psicologia 
hospitalar, escreve artigo sobre os possíveis 
impactos da pandemia no perfil dos pa-
cientes de cirurgia plástica. 

Além dela, foi entrevistado o ex-se-

A

cretário especial de desburocratização do 
Ministério da Economia, o advogado Paulo 
Uebel, para considerações gerais sobre o 
momento da economia do País e as me-
didas necessárias para garantir uma recu-
peração em “V”, de maneira sustentável.

A diretoria da Regional São Paulo fina-
liza a reportagem de capa com um breve 
balanço das ações em 2020 e as linhas ge-
rais de planejamento para 2021, quando 
se espera que os eventos científicos pre-
senciais possam ser retomados.

Além disso, essa edição da Plástica 
Paulista entrevistou o Dr. Alfredo Hoyos, ci-
rurgião plástico colombiano que se tornou 
mundialmente reconhecido pela criação da 
lipoaspiração em alta definição, a lipo HD. 
Ao editor da revista, Dr. Fabio Nahas, o Dr. 
Hoyos conta a trajetória profissional que o 
levou a desenvolver a técnica cirúrgica.

Conheça também a trajetória profis-
sional do Dr. Fausto Viterbo de Oliveira 
Neto, escrita em primeira pessoa na ses-
são “Meu Olhar Clínico”. O especialista 
revela como se interessou pela medicina 

e depois pela cirurgia plástica, recorda o 
avanço na carreira acadêmica, os procedi-
mentos e pesquisas que ganharam amplo 
reconhecimento e fala também sobre a 
sua participação na Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Plástica. 

Já na sessão “Passatempo”, o Dr. Car-
los Eduardo Guimarães Leão revela o seu 
interesse por arte moderna, carros e lite-
ratura. Atualmente, o especialista abastece 
um blog com crônicas sobre política, mas o 
espaço reúne textos sobre os mais diversos 
temas, escritos a partir da perspectiva críti-
ca e refinada do cirurgião plástico.

Boa leitura!

DR. FABIO XERFAN NAHAS
Editor
DR. RODOLFO LOBATO
Coeditor
DR. RAFAEL DENADAI
Coeditor

Voltar ao início

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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ano de 2021 vai ser diferente. Quan-
do a pandemia chegou e surpreendeu 
a todos, fomos obrigados a cancelar 
eventos e encontros, buscando rapi-

damente alternativas digitais e aperfeiçoando 
o uso de novas tecnologias para manter o 
ritmo de debates e atualizações profissionais.

Agora, existe um conhecimento adquiri-
do e acumulado frente à pandemia, que nos 
permite retomar as atividades anteriores 
com segurança. Ao mesmo tempo, o apren-
dizado de 2020 vai se fazer presente, com 
recursos para acesso e participação à distân-
cia nos novos eventos presenciais. Assim, os 
eventos científicos se tornarão híbridos, pre-
senciais e digitais, compondo um calendário 
ainda mais rico em possibilidades.

A Regional São Paulo vem discutindo e 
estudando formas para manter a excelência 
dos eventos, com a participação de convida-
dos internacionais e nacionais, renomados 
em seus segmentos de atuação, para de-
bater os mais recentes avanços científicos e 
desafios para a especialidade.

O primeiro encontro acontece entre 22 
e 24 de abril, a Jornada Paulista de Cosmia-
tria – JPc, cada vez mais integrada com os 

colegas dermatologistas, para o fortaleci-
mento das duas especialidades, avanços na 
oferta terapêutica, bem como o estabeleci-
mento de elevados padrões de segurança ao 
paciente. Este segmento cada vez mais de-
mandado representa uma possibilidade de 
oferecer mais do que a cirurgia plástica para 
diferentes perfis de pacientes, ampliando as 
alternativas do cirurgião plástico. A progra-
mação científica já está disponível no site da 
Regional São Paulo.

O segundo encontro acontece em ju-
nho, entre os dias 02 e 05, no Grand Hyatt 
Hotel. Principal evento da Regional São Pau-
lo e um dos principais encontros da especia-
lidade no País, a Jornada Paulista de Cirurgia 
Plástica – JP 2021 vai explorar de maneira 
ampla os mais diversos procedimentos esté-
ticos e reconstrutivos da atualidade. A grade 
científica está sendo composta para discutir 
com profundidade e riqueza de detalhamen-
to diferentes técnicas cirúrgicas, sejam elas 
inovadoras ou consolidadas.

Por fim, o terceiro encontro acontece 
em setembro, nos dias 11 e 12. A Jorna-
da Paulista Reconstrutiva – JPr é focada 
em segmentos altamente demandados e 

que representam alternativas de atuação 
profissional ao cirurgião plástico ligadas 
a necessidades urgentes dos pacientes. 
Portanto, é um campo de atuação sempre 
ativo, menos sujeito à sazonalidade e às 
oscilações das plásticas estéticas. 

Além disso, a Regional São Paulo vem 
discutindo novas formas de fortalecer a 
especialidade e lidar com os desafios do 
momento. Estamos ampliando a nossa 
interação com os associados, com mais 
diálogo e busca por soluções efetivas às 
necessidades do cirurgião plástico.

Desejamos a todos um feliz 2021, próspe-
ro e com muitos avanços!

DIRETORIA DA 
REGIONAL SÃO PAULO
Felipe Lehmann Coutinho, 
Presidente
Dr. José Octavio Gonçalves  
de Freitas, Secretário
Dr. Flávio Henrique Mendes, 
Tesoureiro

2021, o ano da retomada
FOTOS: DIVULGAÇÃO

O

Voltar ao início
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ssa edição da revista Plástica Pau-
lista apresenta uma ampla entre-
vista com Dr. Alfredo Hoyos, cirur-
gião plástico colombiano, que se 
tornou mundialmente conhecido 

pela criação da técnica de lipoaspiração 
em alta definição, a Lipo HD.

A entrevista foi conduzida pelo Dr. Fa-

bio Nahas, cirurgião plástico e editor da 
revista. No encontro, o Dr. Nahas ressal-
ta que a lipoaspiração foi levada a outro 
patamar pelo especialista. “Outro nível de 
refinamento e de resultados”, diz o editor 
da Plástica Paulista. 

Contudo, a trajetória profissional do 
Dr. Hoyos não começou no segmento de 

contorno corporal. Ele fez um fellowship 
em cirurgia maxilofacial na Universidade 
de Nova York e no Mount Sinai Hospital 
(NY, EUA), onde ficou por um ano. 

Da cirurgia reconstrutura à plástica 
estética, o Dr. Hoyos conta um pouco de 
sua trajetória e desafios nessa entrevista 
abaixo. Veja os principais trechos.

E

Dr. Alfredo 
Hoyos conta 
a trajetória 
da Lipo HD

Dr. Fabio Nahas - Qual foi a inspira-
ção para desenvolver a técnica de 
lipo HD? Como foi o começo?
Dr. Alfredo Hoyos - A primeira vez que 
entrei numa cirurgia de lipoaspiração, 
tinha um conceito totalmente diferente 

daquilo que realmente era. Fiquei um 
pouco frustrado com o resultado da 
lipoaspiração convencional. Quando me 
tornei residente, uma amiga que traba-
lhava como modelo me visitou, depois de 
passar por dois cirurgiões plásticos que 

se recusaram a operá-la. Eles disseram 
que ela estava louca, que não precisava 
disso. Então, ela me perguntou se eu 
poderia fazer algo para obter um aspecto 
mais atlético, pois ela queria um trabalho 
muito específico como modelo, que não 

MUNDIALMENTE CONHECIDO 
POR DESENVOLVER A 
LIPOASPIRAÇÃO EM ALTA 
DEFINIÇÃO, O CIRURGIÃO 
PLÁSTICO COLOMBIANO 
CONCEDEU ENTREVISTA 
AO EDITOR DA PLÁSTICA 
PAULISTA, DR. FABIO NAHAS

REVISTA PLÁSTICA PAULISTACIRURGIA ESTÉTICA E COSMIATRIA



7

FOTOS: SHUTTERSTOCK

podia conseguir com o corpo que tinha.
Fiz dissecações anatômicas em 

cadáveres e foi interessante descobrir 
que há gordura entre os limites dos 
músculos. Pensei que se removesse essa 
gordura, poderia alcançar um resul-
tado mais interessante. Depois, liguei 
para ela e disse “eu creio que tenho a 
solução para você” e fiz a cirurgia. Foi 
um sucesso! Depois ela me encaminhou 
seus amigos. 

Comecei principalmente com mulhe-
res na região abdominal. Depois passei 
a fazer o procedimento em homens, 
pacientes magros e atléticos. O mais in-
teressante disso tudo é que se tratava de 
uma indicação completamente diferente 
da lipoaspiração convencional.

Dr. Nahas - Ou seja, você criou um 
mercado que não existia?
Dr. Hoyos - Sim, um mercado com-
pletamente inexistente. Quando falava 
com meus professores, eles diziam que 
lipoaspiração não é cura para obesi-
dade. Mas para um paciente magro 
ou atlético, qual é a indicação real da 
lipoaspiração? A lipoaspiração se tornou 

um procedimento de maior importância 
e mais comum, comparado a outros 
tipos de procedimentos. 

Dr. Nahas - Você acha que uma lipo 
HD é menos agressiva em compara-
ção a uma lipo convencional?
Dr. Hoyos - Creio que pode ser mais 
agressiva porque você tem não somente 
que extrair a gordura profunda, mas 
também a superficial, e tocar a camada 
superficial da gordura. Existem indica-
ções mais específicas e tem também 
mais complicações do que uma lipoas-
piração profunda. É preciso solucionar 
problemas que não existem na lipoaspi-
ração tradicional.

Dr. Nahas – Como foi a evolução do 
seu pensamento para desenvolver 
a técnica da Lipo HD? Sabemos que 
já na década de 80, início de 90, foi 
publicado um artigo sobre “Abdo-
minal Etching”, de um cirurgião da 
Califórnia (EUA). Ele fazia esse tipo 
de cirurgia no abdômen, mas com 
pouca precisão. 
Dr. Hoyos – Primeiro, quando falamos 

REVISTA PLÁSTICA PAULISTACIRURGIA ESTÉTICA E COSMIATRIA

Fiz dissecações anatômicas 
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em refinamento de lipoaspiração, logo 
pensamos na região abdominal. Esse 
exemplo citado era de um procedimento 
muito restrito, que acabou abandonado. 
Se tratava de uma cirurgia que estava 
destinada a homens, desde que fossem 
muito atléticos. Faltavam mais peças para 
completar esse quebra-cabeça. 

Quando fiz a primeira paciente 
feminina, pude olhar um pouco mais o 
futuro disso tudo. Depois de fazer a lipo 
HD abdominal, especialmente em pa-
cientes mais obesos, com mais gordura, 
o resultado foi muito ruim. Isso porque 
a contração da pele não era muito boa e 
também não havia uma solução comple-
ta para outras regiões do corpo. 

Eu me lembro que treinei um cirurgião 
plástico dos Estados Unidos. Ele con-
cedeu uma entrevista à imprensa local, 
para uma revista sobre vida de atletas. O 
título da matéria foi: “Cirurgia bizarra de 
Six-pack”. As jornalistas estavam curiosas 
sobre o fato de o paciente ter um abdome 
“six-pack”, mas os peitorais estarem sem 
definição, os braços acumulavam muita 
gordura, eram pacientes não atléticos 

e que apresentavam um acúmulo de 
gordura generalizado, embora não fossem 
obesos. Havia mais coisas para resolver. 
Por isso, desenhei a cirurgia para peitorais 
e depois para braços.

Fiz um artigo em 2012 sobre mini 
abdominoplastia, para fazer plicatura 
muscular ao mesmo tempo em que fazia 
uma lipo HD. Depois, fiz um desenho para 
fazer uma lipo HD com abdominoplastia 
completa, e esse trabalho foi publicado 
em 2018. Mais adiante foram surgindo 
novos questionamentos, perguntas especí-
ficas sobre algumas regiões, por exemplo, 
a região do glúteo em homens.

Dr. Nahas - Pedidos de cirurgia? 
Dr. Hoyos - Sim! E também perguntas sobre 
a segurança da cirurgia. Quando foi a grande 
explosão em 2015 sobre a segurança da 
lipoenxertia de glúteo, fazer um lipoenxerto 
subcutâneo pode facilitar as coisas para mu-
lheres, mas para homens pode não solucionar 
todos os problemas. Você tem que fazer um 
aspecto mais atlético no homem. Eu desenhei 
também uma lipoaspiração com lipoenxerto 
para ter um aspecto mais atlético em homens. 

Dr. Nahas - Esse é o grande desafio, 
a evolução. Por falar nisso, qual é 
o maior desafio para quem quer 
aprender a técnica? Quais são as 
áreas de maior dificuldade?
Dr. Hoyos - Creio que ficar confortável 
com uma lipoaspiração é a primeira coisa. 
A segunda é aprender apropriadamente a 
fazer uma lipoaspiração com uma anato-
mia normal. Tem que ter mais sensibilida-
de na palpação, precisa desenvolver uma 
visão da anatomia normal e superficial 
de um paciente. A terceira coisa é adotar 
tecnologias novas e inovadoras para fazer 
isso com segurança. Também é muito im-
portante fazer um treinamento apropriado.

Dr. Nahas - Isso significa aulas teó-
ricas e práticas?
Dr. Hoyos - Sim, para mim é muito im-
portante fazer um curso que tenha hands 
on, em que a pessoa possa fazer ela 
mesma. Não acredito que você aprenda 
somente olhando o paciente.

Dr. Nahas - Na sua visão, pensando 
de forma mais geral, você acha que 
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a lipoaspiração tradicional vai ser 
cada vez menos realizada, talvez 
até acabar?
Dr. Hoyos - Creio que sim, por duas 
razões. A primeira é que agora temos 
pacientes com mais expectativas sobre a 
cirurgia. A segunda é pelo fato de que a 
lipoaspiração tradicional somente reduz o 
tecido gorduroso, mas isso pode ser feito 
hoje facilmente com tecnologias não-inva-
sivas. Então, se um paciente que não tem 
expectativa alta, tem de todas as maneiras 
uma alternativa mais segura com uma 
tecnologia não-invasiva, não cirúrgica. 

Dr. Nahas - Ou seja, o paciente, se 
não quiser definição, vai acabar 
encontrando isso nas tecnologias 
ascendentes, enquanto na lipo de 
alta definição o paciente busca um 
resultado mais refinado?  
Dr. Hoyos - Exatamente. Um paciente 
que tem a disposição para fazer uma li-
poaspiração vai ter disposição para fazer 
uma HD. Pode ser um pouquinho mais 
custoso, tem que buscar um cirurgião 
mais especializado, mas agora com o 

mundo globalizado só precisa fazer uma 
busca na internet pelo telefone e encon-
trar o cirurgião perfeito para isso.

Dr. Nahas - O que você acha da 
evolução dos aparelhos não inva-
sivos para contorno corporal? Eles 
podem substituir a lipoaspiração 
tradicional e a lipo HD?
Dr. Hoyos - Acredito que não. Não creio 
que neste momento consigam fazer um 
projeto de um aparelho que substitua a 
lipo HD. Acredito que possa haver uma 
combinação de tecnologias, como pulsos 
eletromagnéticos para fazer incremento de 
tônus e volume muscular, combinado com 
uma tecnologia de redução de gordura. 
Mas substituir uma lipo HD é muito difícil.

Dr. Nahas - Qual é seu pensamento 
em relação às técnicas e estudos 
sobre contorno corporal? Onde 
acha que vamos trazer impacto 
positivo em contorno corporal nos 
próximos anos? 
Dr. Hoyos - Podemos dividir essa 
questão em três aspectos principais. O 

primeiro é a segurança. Temos muito 
para trabalhar a respeito da segurança 
do paciente, especialmente em cirurgias 
de contorno corporal. O segundo está 
relacionado aos refinamentos tecno-
lógicos e às tecnologias de aspiração 
para facilitar a liberação da gordura. E o 
terceiro, seriam as novas tecnologias para 
treinamento do cirurgião. A realidade 
aumentada e a realidade virtual estão 
impondo um novo esquema para facilitar 
o treinamento, especialmente anatômico, 
de coisas que não podíamos olhar antes 
e agora podemos, como se tivéssemos 
uma visão de raio-x. 

Dr. Nahas - Queria que você agora 
passasse uma orientação rápida 
para os recém-saídos da residência 
e que gostariam de aprender a 
técnica. O que você poderia falar 
para eles? 
Dr. Hoyos - Estamos em uma época 
muito interessante para treinamento dos 
residentes. Acredito que possa haver algo 
integrado, num programa de treinamento 
de residentes. Sou muito otimista com o 

REVISTA PLÁSTICA PAULISTACIRURGIA ESTÉTICA E COSMIATRIA
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futuro das novas gerações de cirurgiões 
plásticos. Fico muito preocupado em 
fazer treinamento e, mesmo com a pan-
demia, fazer entrevistas e treinamentos 
virtuais para os residentes também. 

Dr. Nahas - Quero voltar a outra 
questão. Falei que essa cirurgia po-
deria ser menos agressiva. Conside-
rando um paciente que já esteja com 
bom peso e vai só fazer os detalhes, 
tira-se menos gordura do que se 
tiraria em um paciente de lipo 
tradicional. Isso provavelmente é 
menos agressivo, do ponto de vista 
de remoção de grande quantidade 
de gordura. Qual é a sua opinião?  
Dr. Hoyos - Uma das coisas interessan-
tes da lipo HD é que ela aumentou em 
três vezes o número de indicações para 
lipoaspiração. Um paciente que é atlético 
ou magro tem indicação agora para fazer 
uma lipo HD. É uma coisa relativamen-
te fácil de realizar e também para os 

pós-operatórios, cuja recuperação é muito 
mais fácil e apresenta muito menos san-
gramento. E comparado com tecnologias 
como laser ou outras, a lipo HD pode ser 
uma alternativa muito mais fácil e menos 
agressiva do que o método tradicional.

Dr. Nahas – Para finalizar, gostaria 
de deixar uma mensagem final aos 
leitores da revista Plástica Paulista?
Dr. Hoyos - Primeiro, todo o meu 
agradecimento pelo convite para essa 
entrevista. Creio que para mim é muito 
importante poder avaliar as minhas 
técnicas, porque creio que sejam passos 
importantes para o desenvolvimento da 
cirurgia plástica, não somente Brasil, mas 
em todo o mundo.  Segundo, com relação 
às futuras gerações de cirurgiões plásti-
cos, creio que estamos em um momento 
interessante, de mais criatividade artística 
e tecnológica para solucionar problemas 
que eventualmente não poderíamos 
solucionar facilmente. 

Voltar ao início

Uma das coisas 
interessantes da lipo HD é 
que ela incrementou três 
vezes mais a demografia da 
lipoaspiração. Um paciente 
que é atlético ou magro é 
indicativo agora para fazer 
uma lipo HD

REVISTA PLÁSTICA PAULISTACIRURGIA ESTÉTICA E COSMIATRIA
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irurgias eletivas suspensas por 
meses, eventos científicos cance-
lados, demanda em queda, con-
tratos de aluguel renegociados 

em clínicas e consultórios, tudo permea-
do por incertezas sobre o futuro no curto 
prazo. A pandemia do novo Coronavírus 
afetou o mundo de maneira sem prece-
dentes na história recente e, no Brasil, os 
especialistas em cirurgia plástica enfren-
taram desafios únicos.

Uma parte dos profissionais seguiu 
para a linha de frente contra a COVID-19, 
dando suporte em UTIs de hospitais am-
plamente reconfigurados para a primeira 
explosão de casos, a primeira onda. Outra 
parte se dedicou exclusivamente às cirur-
gias que não podiam esperar, em pacien-
tes vítimas de traumas, queimaduras e em 
tratamento contra o câncer.

Quem atuava apenas em clínicas e 
consultórios particulares teve que rever 
as contas e fazer planos de contingen-
ciamento, com redução de equipe, corte 
de gastos e até se realocando em imóveis 
menores. Com muitos pacientes receosos, 
houve queda até nos procedimentos cos-
miátricos, que nunca chegaram a ser sus-
pensos pelas autoridades competentes.

Quase um ano se passou até que 
as primeiras vacinas começassem a ser 
aplicadas em grupos específicos, dando 
novo ânimo às expectativas com o futuro 
próximo. Ao mesmo tempo, as medidas 
de flexibilização tiveram que regredir, 
com o País mais uma vez voltando a re-
gistrar aumento nos casos e internações, 
assim como ocorria na Europa e nos Es-
tados Unidos.

Diante de todo esse cenário, o que es-
perar de 2021? O Brasil vai se recuperar 
rapidamente e retomar o “antigo normal” 
ou as mudanças forçadas pela pandemia 
deixarão transformações permanentes no 
exercício da especialidade? 

Essa edição da revista Plástica Paulis-
ta aborda alguns dos desafios pós-pande-
mia, que podem afetar o cotidiano do es-
pecialista. Para isso, são apresentadas três 
perspectivas distintas e complementares. 

O presidente da Regional São Paulo, 
Dr. Felipe Coutinho, comenta sobre me-
didas adotadas pela SBCP-SP durante a 
pandemia e compartilha as ações da en-
tidade para o próximo ano, com foco na 
defesa da especialidade e qualificação 
constante do cirurgião plástico.

A psicóloga e psicanalista Renata Du-

arte Hoexter, especialista em Psicologia 
Hospitalar pelo Hospital das Clínicas da 
FMUSP, escreve o artigo “Reflexões sobre 
quem seremos após a pandemia”, exclu-
sivamente para essa publicação. No texto, 
ela aborda questões ligadas ao impacto 
do home office e outras transformações 
forçadas pela quarentena, e as possíveis 
ligações disso com as demandas em con-
sultórios de cirurgia plástica.

Por fim, o advogado Paulo Uebel, que 
chegou a ocupar o cargo de Secretário 
Especial de Desburocratização, Gestão e 
Governo Digital do Ministério da Econo-
mia (2019-2020), compartilha a visão do 
momento atual da economia e das medi-
das necessárias para que o Brasil garanta 
a sustentabilidade de uma retomada em 
“V” do crescimento econômico.

Nesses tempos de tantas incertezas, 
o especialista precisa exercitar constante-
mente reflexões sobre os possíveis cami-
nhos a serem adotados por sua carreira 
profissional e eventuais atividades acadê-
micas. Esperamos que os artigos reunidos 
nessa matéria de capa o auxiliem nesse 
exercício e na tomada de decisões. 

Veja os textos nas páginas a seguir.

C

OS DESAFIOS DO 
CIRURGIÃO PLÁSTICO 
NO PÓS-PANDEMIA
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odos os indicadores suge-
rem que o Brasil esteja pas-
sando por uma retomada 
em V do crescimento eco-

nômico”. É com essa perspectiva otimista 
que Paulo Uebel descreve o momento do 
País. Ex-Secretário Especial de Desburocra-
tização, Gestão e Governo Digital do Mi-
nistério da Economia (2019-2020) e atual 
membro dos conselhos fiscais do Banco 
do Brasil, Banco Votorantim e Brasilprev, o 
advogado especialista em direito tributário 
concedeu entrevista à Plástica Paulista, 
para expor as suas expectativas e visão so-
bre o panorama econômico do País.

Uebel cita a geração de 400 mil empre-
gos formais, apesar da pandemia, e a recen-
te retomada da indústria e do consumo de 
energia elétrica como indicadores positivos. 
“Está projetada para 2020 uma queda entre 
4% e 5% do PIB, mas já em 2021 teremos 
um crescimento de 3,5%”, afirma. 

A situação econômica do País, assim 
como em outras nações, é muito desafia-
dora, mas o especialista cita ações que fa-
voreceram a economia nos últimos meses. 
“Houve grande injeção de capital com o 
auxílio emergencial, além dos saques do 
FGTS. Esses benefícios totalizaram R$ 110 
bilhões, um recurso muito importante para 
movimentar a economia”, esclarece Uebel.

Por outro lado, o governo Federal atin-
giu um déficit público recorde, com R$ 900 
bilhões em 2020. “As economias que eram 
esperadas com a reforma da previdência, 
no período de 10 anos, foram todas con-
sumidas num único ano”, ressalta. Mas fo-
ram ações necessárias, frente ao contexto 
da pandemia, na avaliação do especialista.

Agora, o grande desafio da economia 
brasileira está na sustentabilidade do cres-
cimento econômico. Para o Brasil continu-
ar uma nação atrativa para investidores e 
manter o avanço do PIB em 2022, as refor-

A busca pela sustentabilidade 
do crescimento econômico

mas estruturais precisam ser consideradas 
as principais metas dos próximos meses.

A reforma administrativa é uma delas, 
na qual o serviço público seria repensado 
com regras modernas e em busca de mais 
qualidade, com impacto fiscal positivo. Se-
gundo Uebel, caso a reforma seja aprovada 
nos moldes atuais, estima-se uma econo-

“T

mia de R$ 450 bilhões em 10 anos. “Ela 
pode chegar a R$ 1 trilhão, caso seja esten-
dida a outros membros do poder”, avalia.

Além disso, Uebel cita duas PECs, a 
do Pacto Federativo e a Emergencial. A 
primeira diz respeito à redistribuição dos 
recursos entre governos estaduais e mu-
nicipais. A segunda revê possíveis gatilhos 
para governantes em situação fiscal de-
safiadora, uma realidade na maioria dos 
estados atualmente. “A aprovação dessas 
reformas sinaliza ao mundo um cresci-
mento sustentável da economia brasileira, 
com responsabilidade na gestão das con-
tas públicas. Sem esse avanço, a sinaliza-
ção é ruim”, pondera Uebel. 

Esses avanços, portanto, dependem 
da capacidade de articulação política da 
atual gestão Federal. Para Uebel, já estão 
sendo feitas aproximações com os par-
tidos do centro e isso pode, desde que 
resulte na aprovação das reformas, ser 
revertido em aprovação e governabilidade 
às atuais lideranças do governo.

A aprovação dessas reformas 
sinaliza ao mundo um 
crescimento sustentável da 
economia brasileira, com 
responsabilidade na gestão 
das contas públicas. Sem esse 
avanço, a sinalização é ruim

Paulo Uebel, ex-Secretário Especial
de Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério da
Economia (2019-2020) e atual
membro dos conselhos fiscais do
Banco do Brasil, Banco Votorantim
e Brasilprev

DIVULGAÇÃO
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gentil convite para trazer algumas 
reflexões da psicanálise sobre o 
paciente que chegará aos consul-
tórios pós-pandemia nos remete a 

questão sobre quem éramos antes, quem 
fomos durante e como sairemos dessa ex-
periência ainda em curso, uma vez que a 
pandemia no mundo ainda provoca novos 
fechamentos e momentos de recolhimento.

Jacques Lacan (1901-1981), psiquia-
tra e psicanalista francês, nos ensinou 
que todo trabalho de elaboração psíquica 
não obedece à cronologia dos aconteci-
mentos, mas sim a uma lógica particular 
que diz respeito à como as vivências nos 
afetam. Os afetos se interpõem à ordem 
dos fatos e marcam nossas lembranças 
estabelecendo uma lógica própria, que 
muitas vezes nos permite fixar um afeto à 
lembrança de um fato. Por exemplo, quem 
não se lembra de uma situação infantil, na 
qual é rememorado o cheiro, o toque ou 
o olhar como se ele tivesse ocorrido em 
um passado recente, mesmo num tempo 
datado do início de sua vida? 

Do mesmo modo, nossas lembranças 

dolorosas muitas vezes nos perseguem 
durante uma vida inteira. Os traumas de 
guerra ensinaram - e ainda ensinam - ao 
mundo como esses afetos resistem à pas-
sagem do tempo. As religiões bem sabem 
disso e dispõem de mecanismos que ten-
tam desarticular o afeto fixado à situação 
dolorosa, sublimando-o, por exemplo, por 
meio do perdão.

Vou enveredar pela lógica da psica-
nálise lacaniana, que parte da elabora-
ção dos afetos a partir de três tempos ló-
gicos que visam apenas os mecanismos 
do inconsciente:

INSTANTE DE VER

Quem éramos no início da pandemia? 
Quando foi noticiado que o vírus chegou 
ao Brasil, já assistíamos perplexos ao lo-
ckdown da Europa e dos Estados Unidos 
e o seu devastador número de mortos. 
Cidades efervescentes pelo mundo pai-
ravam vazias. Mesmo com o pouco saber 
científico estabelecido e uma infinita es-
peculação sobre as formas de contágio 

e proteção, sabíamos que zelar pela vida 
era correlato a recolher-se. 

Com essa estranheza, obedecemos ao 
toque de nos recolhermos em nossas ca-
sas. Reprimimos nossos desejos articulados 
aos laços fora de casa, aprendemos rapi-
damente todos os recursos de deliveries 
à nossa disposição e com isso montamos 
nossas barricadas ao perigo virulento. 
Quem podia, mantinha-se informado sobre 
as estatísticas crescentes no país e isso foi 
dimensionando para todos que a situação 
não se resolveria num curto espaco de 
tempo, mesmo com o arsenal farmacológi-
co já existente à nossa disposição.

A ansiedade foi se transformando em 
angústia por não conseguirmos nomeá-la, 
buscar registros de alguma familiarida-
de dessa experiência em nossos tempos. 
Uma espécie de suspensão do tempo ‘a 
la Matrix’ (filme do fim da década de 90) 
nos arrebatava. No filme, o protagonista 
imerso numa realidade virtual, desacele-
ra o tempo e consegue se esquivar das 
balas que tentam tocar seu corpo, assis-
tindo aos movimentos a seu redor.  Com 

REFLEXÕES SOBRE QUEM
SEREMOS APÓS A PANDEMIA

O

IMAGENS: REPRODUÇÃO
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sensação de suspensão ou lentificação do 
tempo, olhávamos perplexos a quantida-
de de tiros de informações, do distancia-
mento de laços sociais e tentávamos nos 
reorganizar internamente para um tempo 
de recolhimento em que a data do fim, 
cada vez mais, não existia. Assim, como 
no filme, quando a suspensão do tempo 
voltava a acelerar, o protagonista cairia 
com os pés de volta ao chão. Em que chão 
cada um de nós caiu? Um chão que só se 
mostrará firme se, no momento pré-pan-
demia, a pessoa tinha onde pisar.

TEMPO DE COMPREENDER

Marie-Helene Brousse, psicanalista resi-
dente em Paris, escreveu em um artigo in-
titulado “Cidade Vazia”1, ainda no começo 
da pandemia, como a experiência do esva-
ziamento das cidades pulsantes traria a ex-
periência do que é Inquietante em cada um 
de nós. Isso porque, assim como as metró-
poles, temos, enquanto sujeitos, aquilo que 
pulsa em cada um de nós, algo que percor-
re nosso corpo numa certa direção, sempre 
na via de um circuito cuja finalidade será 
sempre a satisfação. Essa satisfação é mar-
cada por uma via muito particular de pra-
zer, ainda que nos cause alguma dor, como 
a satisfação de um sujeito com TOC, por 
exemplo. Ou seja, todos nós temos os nos-

sos circuitos que, para funcionarem nessa 
determinada direção, os animamos com os 
nossos laços sociais. A retração desses la-
ços ao confinamento produz a experiência 
denominada por Freud de Unheimliche2. 
O inquietante, “infamiliar”, dentro de nós 
se desperta quando a angústia demonstra 
que as fronteiras entre a fantasia e a reali-
dade estão apagadas.

Agora, voltemos à nossa alegoria da 
lentidão do tempo em Matrix, com os pés 
no chão, mas ainda tentando lidar com 
uma certa lógica do absurdo, mergulha-
mos ao recurso que já nos capturava an-
tes da pandemia: o mundo virtual ou um 
verdadeiro buraco de Alice da fantasia.

A revista Forbes3 publicou que no dia 
1º de abril, uma semana após o decreto 
oficial da quarentena no Brasil, que a pla-
taforma do Zoom realizou 25 milhões de 
reuniões pelo mundo. O que a fez se cata-
pultar de 10 milhões de usuários para 200 
milhões até o fim de março. 

O mundo das plataformas digitais nos 
permitiu alcançar uma potência do estar 
presente pelo virtual com uma intensida-
de e necessidade ainda não vividas. Nos 
acostumamos a confiar na presença do 
outro mesmo sem vê-lo. Restos de imagens 
e sons da vida particular de cada um co-
meçou a fazer parte do cenário formal dos 
trabalhos. Tudo isso atravessado pela mor-

bidez da contagem de infectados e mortos, 
que nos produzia uma sensação do mito 
platônico da caverna. Cada um de nós 
projetava seus medos, suas angústias, em 
constante vigília de nossos sintomas corpo-
rais. Dentro de um cenário sem consenso, 
uns se apoiavam na enxurrada de infor-
mações das redes sociais, alguns fieis aos 
artigos científicos e outros ainda na recusa 
de se defrontar com a fragilidade humana.

O grande elo humano passou a ser a 
videoconferência, trazendo consigo um ex-
cesso de olhar na projeção de nossa própria 
imagem projetada junto a de nossos pares.

O home office, tido até então como o 
dia em que cada um poderia relaxar com 
sua própria imagem fora de seu ambiente 
de trabalho passou, na pandemia, a pro-
duzir o efeito inverso não só com a ima-
gem pessoal, mas com a de seu entorno 
doméstico. Se antes o lar era um refúgio 
privado longe do olhar do outro, agora 
esse refúgio foi atravessado pelos olhares 
presentes nas reuniões de trabalho. 

A psicanálise nos demonstrou até hoje 
pela presença do inconsciente que somos 
constituídos por um corpo atravessado pela 
linguagem. Essa linguagem fundante marca 
o corpo e o qualifica em nossa história. Lacan 
(1960) nos explica na teoria do Estádio do 
Espelho4, que a primeira formação do Eu 
passa pelo reconhecimento da própria ima-

REVISTA PLÁSTICA PAULISTAMATÉRIA DE CAPA
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gem totalizante do corpo (um espelhar-se e 
reconhecer-se), mas o que permite a realiza-
ção desse reconhecimento é a linguagem que 
traduz aquilo que se vê. Essa fala, que vem de 
um Outro primordial em nossa história, não só 
reconhece a experiência de reconhecimento da 
imagem própria, mas também o que a criança 
vê: este é você e eu amo o que vejo! Isso dá um 
pontapé inicial ao nosso narcisismo.

Isso nos permite compreender a impor-
tância que damos à imagem desde cedo e 
isso se revela a partir do que falamos sobre 
nós mesmos. Ou seja, ao qualificarmos nos-
sos corpos, qualificamos nossa existência. 
Ao longo da vida, seguimos relativizando 
e buscando novos sentidos a essa imagem 
inicial, nos enlaçamos em outros olhares que 
legitimam nossa identidade e integridade.

Agora, nos transportemos ao momento 
da pandemia. Se estávamos todos tranca-
dos em casa, com o olhar apenas virtual do 
outro, o que justifica o consumo de artigos 
esportivos crescer, em abril, 12.000% e ar-
tigos para decoração da casa, em média, 
mais de 5.000%, segundo dados da mes-
ma reportagem da revista Forbes? Significa 
que a presença dos olhares diversos nas 
videoconferências gerou uma necessidade 
constante de transmitir a imagem de um 
ideal narcísico “em ordem”, que tivesse o 
efeito de encobrir a fragilidade vivida.

O efeito rebote, entretanto, é que lon-
ge do olhar do outro, com a tela fechada, 
encontramos pessoas infelizes, ansiosas, 
angustiadas por se descobrirem distantes 
desse ideal imaginarizado, endossado por 
programas de “filtros de imagem criados 
justamente para aproximar o impossível ao 
tangível, pelo menos no plano virtual. No 
plano da realidade, com o passar do tem-
po, a insatisfação e a frustração pessoal 
aumentam a cada dia por ser impossível 
sustentar a imagem sempre restabelecida 
aos olhos do outro. O que escutamos de 
nossos pacientes é que, longe do olhar do 
outro, houve um aumento do consumo de 
álcool e da violência doméstica5, a evidên-

1. Brousse, M-H. “Cidade Vazia”. In Correio Express Extra. N.10. São Paulo. 2020.   2. Freud, S. “O Infamiliar [Das Unheimiche]. In Obras Incompletas de Sigmund Freud. Belo 
Horizonte: Autentica, 2018.   3. Revista Forbes de27 de abril de 2020.   4. Lacan, J. (1998). O Estadio do espelho como formador da função do eu. In: Lacan, Escritos (p. 96-
103). Rio de Janeiro: Zahar.   5. Corroborado por dados da OMS e ONU mulheres disponíveis nas plataformas digitais/2020.

que ainda assistimos a novos lockdowns 
pelo mundo e não temos certeza das con-
sequências em nosso país.

De qualquer forma, a abertura que 
vivemos no momento, já produz uma de-
manda direcionada aos consultórios. Ca-
berá a cada cirurgião reconhecer no pedi-
do de correção de cada paciente, o pedido 
de reparação que também se expressa, 
uma vez que diante de tempos inéditos, a 
angustia, o excesso e a ilusão, farão parte 
tanto da demanda pela cirurgia quanto 
da satisfação no pós-operatório. Que cica-
trizes estarão marcadas e suportadas por 
cada um a partir do que vivemos?

RENATA DUARTE HOEXTER
Psicanalista e psicóloga 
especialista em Psicologia 
Hospitalar pelo Hospital das 
Clínicas da FMUSP. Membro 
associada ao ClinA - Centro 
Lacaniano de Investigação  
da Ansiedade

Voltar ao início

cia de uma solidão, de relacionamentos de 
vínculos frágeis, de compulsões por comida 
e por todo tipo de apaziguador daquilo que 
da angústia se tornou inquietante em nós.

  
MOMENTO DE CONCLUIR

Quem seremos quando tudo isso acabar? 
Quando nossos corpos puderem circular 
sem nos vendarmos, uma vez que ainda 
somos surpreendidos por um vírus que 
se comporta de maneira inesperada? O 
que fizemos com o que nos inquietou, o 
“Unheimliche” que nos produziu an-
gustia? Quando a imagem do corpo no 
encontro com o outro estiver longe dos fil-
tros virtuais? Haverá uma demanda repri-
mida e direcionada ao cirurgião plástico, 
que fará o paciente chegar com um estu-
do elaborado por meses e cultivado pela 
fantasia dos filtros que apagam as marcas 
do corpo e prometem a esperança de que 
o bem-estar com a imagem possa retificar 
o sofrimento ou ponha fim ao excesso? 
Todas essas perguntas estão dispostas 
como um “work in progress”, uma vez 
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Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica – Regional São Paulo 
(SBCP-SP) passou por grandes 
transformações e buscou se 

adaptar rapidamente em 2020 à reali-
dade imposta pela pandemia do novo 
Coronavírus. Logo nos primeiros meses 
do ano, quando apenas cogitar a possi-
bilidade de cancelar eventos presenciais 
soava como um grande exagero, a Regio-
nal São Paulo já estava se organizando 
para colocar o Plano B em prática, caso o 
improvável se concretizasse.

Em poucas semanas, a explosão de 
casos e internações de COVID-19 forçou 
o País a uma quarentena rigorosa. Não 
só os eventos científicos presenciais fo-
ram suspensos, mas também as cirurgias 
eletivas, reduzindo drasticamente o movi-
mento em clínicas e hospitais. Até os pro-
cedimentos reconstrutivos que estavam 
liberados registraram queda significativa 
de demanda, por diversas razões, incluin-
do receio do paciente em contrair o vírus 

e reconfiguração de hospitais.
Neste momento, a Regional São Paulo 

criou rapidamente projetos para versões 
virtuais de seus principais eventos. A Jor-
nada Paulista se tornou JP na Web, com 
aulas e discussões em torno dos temas 
mais relevantes da especialidade, sempre 
com participação dos mais renomados 
especialistas internacionais e brasileiros. 
A audiência do evento foi um sucesso, su-
perando com ampla margem as inscrições 
das edições presenciais.

Essa primeira experiência foi um pro-
cesso de aprendizado. Aperfeiçoou-se 
o que deu certo, foi mantido o diálogo 
com os participantes, em busca de críticas 
construtivas, e avaliaram-se os dados das 
plataformas para buscar soluções ainda 
melhores nos próximos eventos. E assim 
foi planejada a Jornada Paulista Recons-
trutiva, com temática focada nas grandes 
perdas ponderais, a JPr Pós-Bariátrica. 

A jornada contou com recursos mo-
dernos de eventos virtuais, tudo customi-

zado para as necessidades do cirurgião 
plástico. Havia salas para reuniões virtu-
ais, chats privados, espaços para materiais 
complementares às aulas, estandes virtu-
ais, fórum de discussões, análises de casos 
e espaço para e-pôsters e vídeos de inscri-
tos. A iniciativa também foi bem-sucedida, 
com audiência elevada e retorno positivo 
dos participantes.

Em paralelo, a Regional São Paulo 
criou iniciativas voltadas à realidade da 
pandemia. Foi publicada uma série com 
mais de 30 entrevistas com cirurgiões 
plásticos que estiveram, de alguma forma, 
na linha de frente contra o novo Corona-
vírus. Nas entrevistas, é possível acompa-
nhar as transformações em diversos hos-
pitais e nos Serviços de cirurgia plástica 
para a chegada do pico de casos e inter-
nações da primeira onda. 

Entre os relatos, destacam-se os dos 
profissionais que passaram a dar supor-
te aos atendimentos graves de COVID, a 
preocupação dos cirurgiões que acabaram 

A

REGIONAL SÃO PAULO REFORÇA O 
COMPROMISSO COM A ATUALIZAÇÃO 

CIENTÍFICA NA ESPECIALIDADE
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testando positivo e enfrentaram os sinto-
mas da doença, o desafio financeiro para 
as clínicas particulares, muitas delas fe-
chadas por meses, e também foi debatido 
o impacto na formação dos jovens espe-
cialistas. Assim, a Regional São Paulo reu-
niu um material que não só teve utilidade 
neste momento, mas também servirá de 
arquivo histórico, sobre um período sem 
precedentes na história recente.

Depois de todas essas experiências, o 
fim do ano foi marcado por sentimentos 
conflitantes. Ao mesmo tempo em que 
a flexibilização da quarentena havia se 
consolidado, restabelecendo a rotina de 

cirurgias e atendimentos, e as notícias de 
pesquisas bem-sucedidas com possíveis 
vacinas eram compartilhadas, os números 
de novos casos e internações por COVID 
voltaram a subir. Chegava a temida se-
gunda onda, seguida por uma nova reto-
mada das restrições.

Neste momento, a Regional São Paulo 
já havia divulgado o save the date para 
os principais eventos de 2021: a Jornada 
Paulista - JP, a Jornada Reconstrutiva - JPr 
e a Jornada de Cosmiatria - JPc. Depois de 
tanto tempo em quarentena, há grande 
expectativa e esperança de que os even-
tos presenciais possam ser retomados. 

Contudo, é preciso estar preparado 
para cenários menos favoráveis e, mesmo 
que a pandemia esteja totalmente supe-
rada, a sua experiência nos provou que o 
futuro dos eventos é híbrido. Nem sempre 
é possível estar presente e ter o arquivo 
online das aulas e debates se tornou um 
aliado no aperfeiçoamento profissional. 

A Regional São Paulo está ciente de 
que um novo normal pode ser muito po-
sitivo ao processo de atualização técnica 
e científica, por isso está atenta às ten-
dências e em constante planejamento e 
revisão das ações, sempre no melhor in-
teresse do cirurgião plástico.

REVISTA PLÁSTICA PAULISTAMATÉRIA DE CAPA

IMAGENS: REPRODUÇÃO

Voltar ao início

Dr. Felipe Coutinho, presidente da Regional São Paulo; Dr. Denis Calazans, presidente da SBCP Nacional; Dr. Phillip Blondeel, cirurgião 
plástico do Hospital Universitário de Gent, na Bélgica; e Dr. Rolf Gemperli, chefe do serviço de cirurgia plástica do HCFMUSP.
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tendo o celular. Era o meu caro 
amigo Fábio Nahas. “Fabinho, es-
tou em posição de sentido. Posso 
relaxar?”, digo, de pronto. “Pode, 

se você aceitar meu convite para o Pas-
satempo, (seção) da (Revista) Plástica 
Paulista”, devolve ele. Eis o cenário que 
culminou com outro call, dessa vez do 
competente jornalista Rodrigo Grilo, da 
Regional São Paulo da Sociedade Brasi-
leira de Cirurgia Plástica, que me norteou 
para configurar um texto que contasse 
“procês” alguns hobbies que tornam a 
minha vida mais amena e prazeirosa. 

Confesso que não estou me cabendo 
de tanta alegria por ocupar este espaço. 
Os paulistas (tantos e tantos queridos 
amigos) sempre muito generosos comi-
go. E agora me darão mais uma prova de 
apreço (e paciência) com a leitura do re-
lato que faço aqui sobre os meus hobbies 
pessoais. “Hobby”, por conceito, é uma 
atividade exercida exclusivamente como 
forma de lazer, distração ou passatempo. 

Algo que apraz o espírito, aplaca as ten-
sões e renova as energias. 

Eu sou cronista. Iniciei essa aventura, 
que se transformou em hobby, há quase 
trinta anos. Tenho a mais nítida impres-
são que escrever é um dom com estreita 
ligação genética. Meu avô paterno, Kos-
ciuzko Barbosa Leão, foi escritor, poeta e 
imortal da Academia Espiritossantense de 
Letras, e carrega em seu currículo livros 
lançados e traduzidos em outros idiomas. 
Entre eles, “A Visão da Miséria Através da 
Polícia”, “JT’M”, “Alma e Deus” e “Meu 
Inverno” foram os mais importantes dos 
inúmeros livros de sua lavra. 

Sou fã ardoroso do estilo literário de 
Danuza Leão, minha prima. Para mim, 
a maior cronista brasileira com um jeito 
incomparável de descrever o cotidiano. 
Seus textos não precisam de assinatura. 
São inconfundíveis. Nossos pais, Jairo e 
Sólon, eram irmãos. Tio Jairo, seu pai, era 
o mais velho dos treze irmãos. Casou-se 
muito cedo e Danuza foi a primeira neta. 

Crônicas, Arte e Carros
Os hobbies do Dr. Carlos Eduardo Guimarães Leão

A
Tem a mesma idade da minha mãe e o 
nosso contato foi menor do que com Nara 
(Leão), sua irmã, a musa da Bossa Nova. 
Há cerca de seis anos, nosso último en-
contro foi no restaurante Gero, na rua 
Vieira Souto, em Ipanema. Aproximei-me 
e notei que ela estava em dúvida. Identifi-
quei-me e ela tomou um susto: “Você está 
com a cabeça totalmente branca, menino! 
Por que não faz o que seu pai fazia?”. Pa-
pai era fã de um Grecin 2000.

Meu avô materno, Antenor Guima-
rães, adepto do cordel, era dono de um 
estilo insuperável. O humor era o seu 

Participação no Programa do Jô

IMAGENS: REPRODUÇÃO
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carro-chefe. Morava em Castelo, cidade 
do interior, ao sul do Espírito Santo, 180 
km de Vitória, onde eu e a minha irmã, 
Silvana, passávamos nossas inesquecíveis 
férias da infância. Gostava das trovas e fa-
zia poesias sobre qualquer acontecimen-
to. Portanto, algo arraigado ao sangue 
muito embora sem nenhuma pretensão 
de comparação. Sou apenas um amador 
das letras. A crônica é um texto híbrido, 
em primeira pessoa, opinativo e, por esses 
motivos, sujeito às mais variadas críticas e 
comentários. O cronista coloca literalmen-
te sua cara à tapa. 

Eu sempre escrevi sobre o cotidiano 
com textos invariavelmente amenos, le-
ves, permeados de ironia fina e com gran-
de dose de humor. “Crônicas e Agudas” 
é o título do meu primeiro livro. Nele, re-
úno textos, cartas e discursos. “O Pai de 
Filhas” talvez seja a minha crônica pre-
dileta e ela “abre” o livro. Nela, disserto 
sobre as gozações que esses cidadãos, 
pais de filhas, sofrem dos amigos, pais de 
filhos. Eu tenho três filhas adoráveis. Flá-
via, primogênita, é advogada, jornalista e 
crítica de cinema. Eduarda, a do meio, en-
genheira civil, e Luiza, minha pequenini-
nha, médica. Com a minha mulher, Thaís, 
completam o meu harém e foram a minha 
fonte de inspiração. Pai de filhas é aquele 
cara que paga salão de beleza com boleto 
bancário. Só de unha, na minha casa, são 
R$ 80 por semana. Pai de filhas é aquele 
cara que paga excesso de peso de baga-
gem na ida, numa viagem de férias. Pai de 
filhas é aquele cara que conhece intima-
mente figuras como Chanel, Versace, Vuit-
ton, Hermès e outros de quem viramos 
irmãos. E sócios! 

A título de curiosidade, levei “Crônicas 
e Agudas” de presente ao Jô Soares, quan-
do fui entrevistado por ele, em 2013. Foi 
um momento marcante em minha trajetó-
ria pessoal e profissional, já que fui lá pelo 
“Bisturi Leão”, instrumento que inventei 
há 20 anos para transplante de cabelo e, 
até hoje, é atual e muito utilizado. Neste 
mesmo programa estava o cantor Ed Mota 
falando sobre vinho. O Ed é também enó-
logo. Ao folhear o livro ele me perguntou 
sobre o meu estilo. Por coincidência ali está 
publicado um texto sobre os “Enochatos”, 
pessoas inconvenientes, chatas e metidas a 
conhecedoras de vinho. E aí começou uma 

crônica é um texto 
híbrido, em primeira 
pessoa, opinativo e, por 
esses motivos, sujeito às 
mais variadas críticas e 
comentários. O cronista 
coloca literalmente sua 
cara à tapa

Livros escritos pelo avô paterno, Kosciuzko Barbosa Leão

intensa gozação que somente o Jô é capaz 
de fazer. Foi hilário! No meu Instagram, 
@caduleao, está postado esse tópico da 
entrevista em quatro postagens. Quem se 
interessar é só procurar. A íntegra da en-
trevista vocês podem assistir, caso queiram, 
em clinicaleao.com.br.

Até que aconteceu aquela a facada 
em Juiz de Fora, em 2018 (quando o 
então candidato Jair Bolsonaro à pre-
sidência da República foi esfaqueado 
durante um ato de campanha, na cida-
de mineira, quando era carregado nos 
ombros por apoiadores, em meio a uma 

multidão). De lá para cá, não sei se feliz 
ou infelizmente, 90% do que escrevo é 
sobre política. Sou um conservador de 
direita cuja convicção passo para o pa-
pel com muita determinação e coragem. 
Criei um blog, há três anos, por ter sido 
várias vezes censurado numa conhecida 
revista digital, de velados contornos es-
querdistas, onde eu publicava. Aos que 
rezam a mesma cartilha que a minha, por 
favor, acessem www.blogdoleao.com 
e divirtam-se. Escrevo pouco, no máxi-
mo seiscentas palavras, porque ninguém 
mais tem saco para ler (*).

http://clinicaleao.com.br
https://www.blogdoleao.com/
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Também tenho paixão por carros. 
Herdei o gosto do meu pai. Ele era fã das 
“baratas” conversíveis numa época em 
que somente carros importados chegavam 
ao Brasil. Lembro-me bem do seu Mercury 
branco e do Cadilac preto. Não gostava dos 
nacionais e sempre ouvi dele a diferença 
abissal destes em relação à produção na-
cional. Papai jamais gostou de (Fernando) 
Collor, mas jamais deixou de concordar 
com ele quando comparou nossos carros 
a carroças. A dúvida fica se eu gosto mes-
mo do carro ou de trocar de carro. Embora 
grande apreciador, não teria carros antigos. 

Jaguar XJ 2015 (preto), Jaguar XF 2014 (branco) e Jaguar S Type 2002 (verde)

Também tenho paixão por 
carros. Herdei o gosto do 
meu pai. Ele era fã das 
“baratas” conversíveis 
numa época em que 
somente carros importados 
chegavam ao Brasil

Fiquei impressionado com a coleção do 
meu querido amigo, o Dr. Marujo, e ado-
rei sua história de paixão publicada nessa 
mesma sessão, na edição passada.

Mercedes é uma espécie de “hou-
rs concours”. Já tive todos os modelos 
dessa marca, menos o super-esportivo 
“Asa de Gaivota” por não conseguir sair 
dele em menos de 5 minutos na minha 
juventude (imagine hoje), de tão baixo 
que o carro é. Jaguar e Porsche sempre 
foram meus prediletos. Sou fã ardoroso 
do design muito mais do que motor e 
potência. Temos uma confraria de por-

REVISTA PLÁSTICA PAULISTAPASSATEMPO
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sheiros. Aceleramos nossos motores aos 
domingos pela manhã. Vamos para o Al-
phaville, elegante condomínio localizado 
a trinta quilômetros da cidade de Belo 
Horizonte, capital de Minas Gerais, onde 
nos reunimos em torno de um pão com 
mortadela (único resquício permitido de 
qualquer contato com o petismo), Coca-
-Cola e excelentes papos. 

Ferraris, Lambos, McLaren e outros 
super-esportivos são permitidos des-
de que os proprietários sejam também 
donos de porsche. Brincadeiras à parte, 
pessoalmente sou eclético para marcas. 
Adoro e aprecio todas. Impressiona-me, 
porém, como o porscheiro é “bairrista”, 
tipo “drive a porsche and die”. E isso é 
um fenômeno mundial. Muito bacana 
essa paixão. Certamente, eu terei uma 
Ferrari para constar no meu currículo. 
E, por não abrir mão do conforto, gosto 
muito da Califórnia ou Roma. Os meus 
confrades, impiedosos, já me avisaram 
que se eu comprar qualquer uma destas 
não me colocarão no grupo de ferraristas 
por acharem que não levam o DNA da 
marca. Ou seja, não entram na catego-
ria “raiz” exigida para a lenda. Para eles, 
Califórnia e Roma são muito mais auto-
móveis do que esportivos propriamente 
ditos. Estou pouco ligando pra isso. São 
Ferraris, lindas, esportivas e confortáveis. 

REVISTA PLÁSTICA PAULISTAPASSATEMPO

Ferraris, Lambos, McLaren 
e outros super-esportivos 
são permitidos desde que os 
proprietários sejam também 
donos de Porsche

Encontro com os amigos de 
Alphaville, seguido pelos 
sanduíches de mortadela

Paixão por carros - Porsche Boxter GTS (vermelha) e Porsche Cayman S (azul)
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Arte é outra paixão que cultivo desde 
sempre. Um misto de hobby e negócio. Co-
mecei a colecionar há trinta anos e coincide 
com um período de nossa vida profissional 
em que começamos a ganhar um pouco 
mais de dinheiro. Aquilo que sobra você es-
colhe como aplicar. Preferi, prioritariamente, 
a arte. Portanto, não deixa de ser também 
um negócio, um ativo financeiro. Assim, o 
colecionismo, como forma de investimento, 
deve ser sempre muito bem dosado, com 
conhecimento e, sobretudo, disciplina. Na 
arte, uma boa assessoria é indispensável 
e necessária como em qualquer outro tipo 
de aplicação financeira. Costumo dizer que 
na minha casa está tudo sempre à venda, 
menos minha mulher e minhas filhas. Filo-
soficamente, adquirir uma ou várias obras 
de arte implica em escolha. Seria como a 
tentativa de formação de um belo discurso. 
Ao dispormos as obras num determinado 
grupo, organizando-as por escolas, matizes 
ou época, formamos uma sentença, uma 
frase, uma afirmação. Portanto, arte é a 
força das cores, dos traços, dos cinzéis, das 
tintas, do ferro, do aço, do mármore, enfim, 
de tudo aquilo que, em mãos sensíveis e 
inspiradas, se transforma em expressão.

Embora pequena, a minha coleção 
tem sido escolhida com carinho. Muito 
mais contemporânea do que moderna, 
ela me enleva e ao mesmo tempo me 
diverte. Vou esclarecer. A arte moderna 
é uma escola contemplativa. Portinari, 
Di Cavalcanti, Volpi, Guingnard, Tarsi-
la são belos exemplos do modernismo 
brasileiro e estar diante de suas telas é 
contemplar uma beleza palpável e ra-
cional. A arte contemporânea é muito 
mais reflexiva. Recria as pulsações da 
vida, buscando uma forma de mobilizar 
o mundo globalizado. Tem um papel so-
cial e político claro e assumido a partir 
de uma plena e inquietante liberdade de 
expressão além, claro, de uma forte ten-
dência contestatória dos absurdos e das 
mazelas que atingem a dignidade latu 
sensu. É uma arte de experimentações 
que busca por ideias e maneiras novas 
de se relacionar com o público. Tem um 
viés contestatório e crítico dos costumes, 
do cotidiano e da política. 

E é aqui que entra o “me diverte”. 
Tenho algumas peças que são motivo de 
“críticas” e “gozações” e passaram a ser 
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“Lixão”, uma das 
obras preferidas

folclóricas na coleção. O “Saco” (Artur 
Barrio), como é chamada pelos amigos 
que me frequentam desde sempre, é uma 
das mais controvertidas. A “Calça” (Alex 
Flemming), a “Meia” (Ernesto Neto), a 
“Tábua” (Celso Renato), o “Bueiro” (Van-
derlei Lopes), o “Letreiro” (Laura Belém), 
o “Lixão” (Nuno Ramos), os “Passos” 
(Nelson Félix) e os “Ossinhos” (Leda Ca-
tunda) são os alvos perfeitos e preferidos. 

“Esse ‘Saco’ até eu faço”, dizem com 
frequência. Também falam: “Sua casa vi-
rou cinema com esse ‘Letreiro’? Que ho-
ras começa o filme?” Ou então: “Como 
você tem coragem de colocar um ‘Bueiro’ 
na sua sala?”. Ou ainda: “Só bobo mes-
mo. O cara vai no mato pega uma ‘Tábua’ 
toda furada, passa uma tinta e diz que é 
arte”. Outra boa: “Que é isso? Um cemi-
tério cheio de ossinhos?”. Essa é impagá-
vel: “O cara pega essas coisas no lixo, jun-

ta tudo, diz que é arte e ainda vende com 
o nome de ‘Lixão’?”. Outra melhor ainda: 
“Essa ‘Meia’ era de Thaís e você encheu 
de chumbinho. Isso não pode ser arte!”. 
Também não perdoam e saem com “Essa 
calça era do tempo em que você era ma-
gro?”. E já ouvi, em relação ao “Passos”: 
“Alguém correndo do Saci”. Logicamente, 
essas opiniões são dos mais íntimos, que-
ridos e chegados. Outro tanto de pessoas 
não fala, mas os olhares e o indefectível 
“muito interessante” denunciam, irrever-
sivelmente, a sensação de espanto velado. 
A maioria, porém, nem observa que existe 
algo além de sofás, poltronas e vinhos. 

A minha mulher e as minhas três fi-
lhas, que hoje estão com a cabeça total-
mente feita para a arte contemporânea, 
tiveram um pequeno período de aversão 
por algumas dessas obras. Tudo, porém, 
já superado agora. Quando algumas de-
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las saem para exposições, sentem falta. 
A minha praia é arte contemporânea em-
bora eu seja um estudioso do modernis-
mo brasileiro. Como colecionador, tenho 
algumas obras dessa escola que tanto 
aprecio. Levei uma parte do acervo para 
minha clínica. Muito embora atenda uma 
clientela, em grande parte, diferenciada 
e culta, não vejo nenhum interesse desta 
turma pelo que penduro nas paredes ou 
coloco no chão.

Esta indiferença também é sentida 
em clínicas de colegas colecionadores. 
Chegamos à conclusão que o nosso pú-
blico, por melhor situado que esteja na 
pirâmide sócio-econômico-cultural, não 
se emociona com a força exuberante da 
arte. Não gosto de poluição visual causa-
da por muitas obras juntas. Obras de arte 
precisam “respirar” e a disposição delas 
precisa de uma lógica para serem com-
preendidas e apreciadas no melhor estilo 

less is more. Se invisto em algo novo que 
possa “poluir”, prefiro guardar ou reve-
zar com as mais antigas. 

Tive a grande honra da convivência 
com o Prof. Pitanguy, muitas vezes na mi-
nha casa. Espantava-me o conhecimento 
dele sobre arte contemporânea, ainda que 
se tratasse de artistas mais novos. Conhe-
cia a trajetória de todos os citados acima. 
Impressionava um homem com a coleção 
internacional que tinha ainda estudar e 
conhecer com profundidade uma esco-
la que ainda ascende. Ao mesmo tempo 
em que, na minha sala, apreciava de uma 
peça de Iran do Espírito Santo, contem-
plava uma tela de Guingnard de quem 
foi amigo com muitas histórias. Passava 
por Iberê, Di, Volpi, Serpa, Antônio Dias, 
Sérgio Camargo e mais histórias de sua 
amizade com cada um deles. Era fã de 
Anna Maria Maiolino e me perguntava 
porque não estava junto com “O malefí-

cio do fumo” de Rubens Gershman, com 
quem foi casada. Respondi que as obras 
estavam próximas até eles se divorciarem. 
“Tá explicado”, respondeu o professor. 
Tudo isso para delírio da minha confraria 
de amigos colecionadores, invariavelmen-
te presentes nos vários almoços e jantares 
do Prof. Pitanguy em minha casa. 

Portanto, chego à conclusão de que a 
arte está além de seu valor econômico, sua 
modalidade, sua técnica. Ela faz bem ao es-
pírito. Transcende ao imaginário. Repousa. 
Alegra. Instiga. Incomoda. Enfim, encanta. 
Por isso, recomendo. Um abraço a todos.

CARLOS EDUARDO 
GUIMARÃES LEÃO
Membro Titular da SBCP
por Minas Gerais

*Aos interessados em adquirir o livro Crônicas e Agudas, do Dr. Leão, basta chamá-lo no WhatsApp por meio do número (31) 99981-5954 ou deixar o endereço que o 
mesmo se compromete em enviar um exemplar. O mesmo procedimento – no caso, via WhatsApp – deve ser feito pelos interessados em receber os textos publicados 
por ele no www.blogdoleao.com  

Voltar ao início

Obras de arte: “Lixão”, “Letreiro”, “Meia”, “Ossinhos”, “Passos” e “Calça”



24

REVISTA PLÁSTICA PAULISTAMEU OLHAR CLÍNICO

asci em Vacaria, Rio Grande do 
Sul, em 12 de outubro, dia de 
Nossa Senhora Aparecida, do des-
cobrimento da América e também 

Dia das Crianças. Os meus pais, João Vi-
terbo de Oliveira, engenheiro rodoviário, 
e a minha mãe, a professora Dinacir Paim 
Viterbo de Oliveira, me deram as diretrizes 
básicas e, fundamentalmente, o exemplo 
da honestidade, sinceridade, coerência e 
persistência que nortearam a minha vida. 

Decidi fazer medicina, aos sete anos 
de idade, e cirurgia plástica, no quinto 
ano da faculdade, na Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul (UFRGS), quan-
do conheci o Dr. Sílvio Zanini. Depois de 
dois anos de residência em cirurgia geral, 
no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 
mudei para a cidade de São Paulo, para 
fazer a residência com o Professor Jorge 
Psillakis. Seu Serviço funcionava no Hos-
pital Beneficência Portuguesa da capital 
paulista e o time de professores era sim-
plesmente fantástico: Juarez Avelar, Pau-
lo Santana, Vera Cardim, Robert Bloch, 
Ricardo Bustos, Luís Carlos Martins, Lucy 
Dalva Lopes e Lídia Agostino.

No primeiro ano de residência, iniciei, 
paralelamente, o mestrado na Faculdade 
de Botucatu da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp), onde posteriormente fiz 
doutorado, concurso para Livre Docente 
e para Professor Titular, em outubro de 
2019. O excelente laboratório de cirur-
gia experimental daquela faculdade e a 
minha enorme curiosidade e vontade de 

N

PROFESSOR TITULAR DA DISCIPLINA DE
CIRURGIA PLÁSTICA DA FMB / UNESP

Conheça a trajetória 
profissional e 

acadêmica do Dr. 
Fausto Viterbo

DR. FAUSTO VITERBO DE OLIVEIRA NETO

Dr. Trindade, Dr. Fausto
e Dr. Ernesto

Congresso de Neurocirurgia, na
Inglaterra. Palestra sobre paralisia
facial e neurorrafia término-lateral

IMAGENS: ARQUIVO PESSOAL
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pesquisar não só fizeram com que eu me 
estabelecesse, em Botucatu, como deter-
minasse a minha presença até os dias de 
hoje neste laboratório, todas as terças-fei-
ras pela manhã, cercado por alunos da 
graduação, pós-graduação e residentes.

Em 1985, tivemos a ideia da neuror-
rafia término-lateral (NTL), ou seja, sutu-
rar o coto distal ou um enxerto de nervo 
na lateral de um nervo doador. Depois de 
um extenso estudo experimental em cães 
e, posteriormente, em ratos, defendemos 
a nossa Tese de Doutorado, em 1992. A 
grande vantagem da NTL é não haver 
lesão no nervo doador, abrindo, assim, a 
possibilidade de inúmeras aplicações clí-
nicas, já que qualquer nervo se torna po-
tencial nervo doador. Iniciamos por apli-
cá-la em paralisia facial e, posteriormente, 
em plexo braquial, restauração da sensi-
bilidade em paraplégicos, recuperação do 
olfato em anosmia e reinervação peniana 
para o tratamento da disfunção erétil de-

vido à prostatectomia, fratura de bacia, 
diabete ou envelhecimento. Tivemos a 
grande honra de ter como orientador, no 
mestrado e no doutorado, o Professor de 
urologia Dr. José Carlos Souza Trindade, 
uma pessoa extremamente inteligente e 
aberta a novas ideias. Com ele, criamos a 
reinervação peniana e estamos desenvol-
vendo novos projetos. 

A neurorrafia término-lateral sem 
lesão no nervo doador, por ser algo im-
pensado, despertou muita curiosidade 
e nos rendeu muitos convites nacionais 
e internacionais para apresentá-la. Da 
mesma forma, ganhamos alguns prê-
mios. Sem dúvida o mais importante foi 
o Prêmio Hanno Milesi, oferecido pelas 
“World Federation of Neurosurgical So-
cieties” e “European Neurosurgical Ins-
titute”, em 2002, em Viena, das mãos 
do próprio Dr. Milesi, sem dúvida um 
dos maiores cirurgiões de nervo perifé-
rico dos últimos tempos.

REVISTA PLÁSTICA PAULISTAMEU OLHAR CLÍNICO

Decidi fazer medicina, 
aos sete anos de idade, e 
cirurgia plástica, no quinto 
ano da faculdade, na 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), 
quando conheci o Dr. Sílvio 
Zanini. Depois de dois anos 
de residência em cirurgia 
geral, no Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre, mudei para 
a cidade de São Paulo, para 
fazer a residência com o 
Professor Jorge Psillakis

Dr. Sturla, Dr. Zanini, Dr. Guerrero-Santos e Dr. Psillakis

Dr. Flávio Mendes, Dr. Mélega e Dr. Fausto Com o Porfessor Joe McCarthy e a
esposa, após conferência na NYU

Dr. Graziosi e Dr. Fausto
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A neurorrafia término-lateral 
sem lesão no nervo doador, 
por ser algo impensado, 
despertou muita curiosidade 
e nos rendeu muitos convites 
nacionais e internacionais 
para apresentá-la. Da mesma 
forma, ganhamos alguns 
prêmios. Sem dúvida, o mais 
importante foi o Prêmio Hanno 
Milesi, oferecido pelas World 
Federation of Neurosurgical 
Societies e European 
Neurosurgical Institute, em 
2002, em Viena, das mãos do 
próprio Dr. Milesi

Festa junina nos tempos
da residência

Estágio no Hospital de
Salgado Filho, Paraná, no
quarto ano de medicina

Formatura em 1977
Alessandro, Lucas, Dr. Fausto, Dinacir

e Tomaz. Em cima, Rodrigo e Fernanda

Com os pais, João e Dinacir, em Botucatu

Rodrigo, Tomaz, Alessandro, Lucas, Dr.
Fausto e Fernanda no dia do concurso

para titular, em outubro de 2019
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Em 2002 e 2003, participamos 
da Regional São Paulo. Eu 
como presidente, o Dr. Antônio 
Graziosi como secretário e 
o Dr. Antônio Rinaldi como 
tesoureiro. Tínhamos a meta de 
alterar a condução da Regional 
em três aspectos: envolver 
na administração um grande 
número de colegas, organizar 
diversos eventos científicos em 
cidades do interior e criar um 
boletim que noticiasse tudo sobre 
a cirurgia plástica e os cirurgiões 
plásticos do nosso estado

Em 1995, orientados pelo Dr. Renato 
Saltz, aplicamos e recebemos o prêmio 
oferecido pela “Plastic Surgery Educa-
tional Foundation”, para participar do 
“Visiting Scholar Program”. Optamos 
pela Universidade de Pittisburgh, onde 
passamos quatro meses intensos. Realiza-
mos dois trabalhos experimentais sobre a 
NTL. Participamos de inúmeras reuniões e 
aprendemos muito sobre diversos ramos 
de nossa especialidade. Não poderia dei-
xar de mencionar a maneira fraternal com 
que fomos tratados pelo Chefe do De-
partamento, o Professor William Futrell, e 
pelo responsável pela Unidade de Parali-
sia Facial, Dr. Peter Johnson.

Na cirurgia estética, tivemos a opor-
tunidade de contribuir com algumas 
novidades para o tratamento das ru-
gas tipo “pés de galinha” a partir da 
miectomia do orbicular dos olhos, men-
toplastia de deslizamento de tecidos 
moles e o GBL, “Gliding brow lifting”, 
para elevação e remodelamento dos su-
percílios. Recebemos convites para fa-

zer demonstrações cirúrgicas em vários 
centros do Brasil e exterior. Sem dúvida, 
o que mais nos tocou – devido a exten-
são, oito dias, e também pela intensa 
atividade – foi Cingapura, em 2013, a 
convite do Professor Bien-Keem Tan, 
Chefe do Departamento de Cirurgia 
Plástica do Singapore General Hospital.

Todos os dias, das 7h às 8h, ministrá-
vamos uma aula sobre diversos assuntos, 
como NTL, paralisia facial e cirurgia esté-
tica. Depois, passávamos o dia no centro 
cirúrgico, onde fazíamos demonstrações 
de retalho ortodrômico de temporal, 
miectomias de orbicular e cirurgias esté-
ticas de face, entre outras. Em uma das 
manhãs, tivemos a oportunidade de mi-
nistrar um curso sobre paralisa facial em 
sete cabeças de cadáveres frescos vindas 
dos Estados Unidos.

Em 2006, inauguramos oficialmente 
nossa recente clínica, que nos propor-
cionou ambiente agradável de trabalho 
e segurança aos pacientes. Além disso, 
está integrada ao ensino com um anfi-

No laboratório de
cirurgia experimental
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teatro de setenta lugares, em que é pos-
sível organizar cursos. Foram realizados 
doze simpósios internacionais sobre mi-
crocirurgia e paralisia facial, com alguns 
dos maiores expoentes nessas áreas, 
como Hanno Milesi, Daniel Labbé, Júlia 
Terzis, David Chiu, Michael Klebuk e Gre-
gory Borshel, entre outros. 

Também organizamos, junto ao Dr. 
Flávio Mendes, quatro cursos anuais in-
ternacionais de cirurgia plástica pós-bari-
átrica com os Drs. Dennis Hurwitz, Joseph 
F. Capella, Peter Rubin e Al Aly.

Em 2002 e 2003, participamos da 
Regional São Paulo. Eu como presidente, 
o Dr. Antônio Graziosi como secretário e 
o Dr. Antônio Rinaldi como tesoureiro. 
Tínhamos a meta de alterar a condução 
da Regional em três aspectos: envolver 
na administração um grande número 
de colegas, organizar diversos eventos 
científicos em cidades do interior e criar 
um boletim que noticiasse tudo sobre a 
cirurgia plástica e os cirurgiões plásticos 
do nosso Estado. 

Tivemos oitenta e sete colegas parti-

cipando ativamente em diversos capítu-
los e áreas administrativas. Organizamos 
diversos eventos em cidades do interior. 
Criamos o Boletim, que ficou a cargo do 
Dr. Flávio Mendes, com conteúdo diver-
sificado e abrangente. Interessante lem-
brar que o nome do boletim, “Plástica 
Paulista”, foi sugerido pelo Dr. Jayme 
Anger. Foi uma ótima experiência para 
todos nós e uma grande satisfação ver 
que a ideia foi incorporada pelos suces-
sores na direção da Regional.

Não poderia deixar de mencionar 
dois colegas excepcionais e gigantes de 
nossa especialidade, que tive o gran-
de privilégio de desfrutar de profunda 
amizade, Drs. Ricardo Baroudi e José 
Marcos Mélega. Sinto muito orgulho em 
participar da Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Plástica. Vejo que ela cresceu ex-
ponencialmente, evoluiu cientificamente, 
amadureceu, internacionalizou-se, sem 
esquecer a qualidade de ensino aos re-
sidentes. Quanto a Regional São Paulo, 
sinto-a pujante como o Estado de São 
Paulo merece, melhor a cada gestão. 
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Proferindo conferência na
New York University, sobre NTL

Com o Prof. Dr. Baroudi:
ídolo e amigo

Recebendo o Prêmio Hanno Milesi
das mão do próprio, em Viena, 2002

Voltar ao início
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Um caso grave de necrose nos glúteos, 
após aplicação indevida de óleo mineral, 
foi tema de reportagem no jornal “Primeiro 
Impacto”, do SBT. A matéria publicada no 
início de novembro alerta para a necessida-
de de procurar profissionais devidamente 
qualificados para que todo procedimento, 
seja com finalidade estética ou reconstru-

tiva, seja conduzido da melhor forma, com 
segurança e todos os cuidados.

O Dr. Felipe Coutinho, presidente da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – 
Regional São Paulo (SBCP-SP), participa da 
reportagem com o alerta sobre os produtos 
utilizados. “Pesquise, veja se há registro na 
ANVISA e se, na bula, ele (o produto) é di-

recionado para esse tratamento. Às vezes, 
as pessoas desviam o propósito do produ-
to. Por exemplo, um produto destinado a 
preenchimento, em pacientes que perde-
ram muito volume de gordura na face, em 
pequenas quantidades é seguro, mas em 
outras regiões do corpo, ele não é seguro. 
Então, não deve ser feito”, disse ao jornal.

Dr. Felipe Coutinho
concede entrevista
ao jornal Primeiro
Impacto, do SBT

SEGURANÇA DO PACIENTE

Voltar ao início

Os principais eventos da SBCP-SP em 
2021 já estão com data e local definidos. 

A Jornada Paulista de Cosmiatria 
(JPc) abre o calendário entre os dias 
22 e 24 de abril, no Pro Magno Cen-
tro de Evento. 

Depois, a Jornada Paulista de 
Cirurgia Plástica (JP), o principal 
evento da Regional São Paulo, acon-
tece de 02 a 05 de junho, no Grand 
Hyatt Hotel. 

Por fim, a Jornada Paulista Recons-
trutiva (JPr) está prevista para os dias 
11 e 12 de setembro, no Hotel Inter-
Continental São Paulo.

Com formatos inovadores, pales-
trantes renomados e temas em evidên-
cia, a diretoria e o DEC da Regional São 
Paulo buscam promover a atualização 
científica e debater as principais ques-
tões ligadas à especialidade.

Em breve, divulgaremos mais infor-
mações sobre os eventos.

A remuneração médica ainda representa 
um grande desafio aos cirurgiões plásti-
cos. No cotidiano profissional, além de 
lidar com a saúde do paciente, é preciso 
estar preparado para negociar contratos 
complexos e modelos de cobrança reple-
tos de regras, pormenores e exceções. 

Não é raro encontrar colegas que, 
mesmo bem-sucedidos no exercício da 
especialidade, enfrentam dificuldades 
para estabelecer contratos justos e ade-
quados aos serviços oferecidos. No caso 
de jovens cirurgiões plásticos, em início 
de carreira, o despreparo para lidar com 

o processo de cobrança pode compro-
meter a evolução profissional.

Pensando nisso, a SBCP Regional São 
Paulo realizou uma webmeeting com o 
cirurgião plástico Dr. Luis Fernando Perin, 
que fala sobre as principais dúvidas e cui-
dados que o especialista deve ter com a 
própria remuneração. O Dr. Perin possui 
ampla experiência neste segmento, que o 
levou a montar um curso e uma calcula-
dora de honorários, que auxilia o especia-
lista no planejamento financeiro.

Veja a webmeeting completa no 
portal da SBCP-SP.

WEBMEETING 

A Gestão do 
Processo de 
Cobrança na 
Cirurgia Plástica

SAVE THE DATE
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