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EDITORIAL

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

Fim de um ciclo
A
revista Plástica Paulista está chegando ao término de mais um ciclo.
Com o fim da gestão, essa vai ser a
última edição de 2021 e também
a última com a presente configuração editorial. Como tem sido prática
neste veículo, o corpo editorial é definido
no início de cada gestão, para que novas
ideias sejam discutidas e apresentadas,
possibilitando um rodízio na produção deste importante canal de comunicação com
associados, residentes, aspirantes e demais
interessados na especialidade.
Considero um grande privilégio ter
participado desse processo, com o qual
contribuímos não só com o planejamento
da revista, mas também com a produção
de matérias para as suas diferentes edições. Entrevistamos colegas brasileiros
e estrangeiros para contar um pouco de
suas trajetórias profissionais e debater
perspectivas científicas sobre os tópicos
de maior evidência no momento.
Foi muito gratificante descobrir detalhes aparentemente sutis da trajetória de
colegas renomados, mas quando devidamente contextualizado por eles, percebemos o quanto esses momentos foram
transformadores e contribuíram para definir a trajetória de sucesso que estava por
vir. Destaco dois exemplos: a entrevista
com o Dr. Al Aly, na edição 75, e a conversa com o Dr. Dirk Richter, então presidente
da ISAPS, na primeira edição de 2020.
Além disso, não podemos deixar de
mencionar o quão importante foi esse
canal de comunicação para agrupar e
apresentar em detalhes as ações e iniciativas dessa gestão no enfrentamento da
pandemia. Não só os eventos científicos

foram mantidos, com modelos online e
híbridos, realizados em plataformas digitais cada vez mais modernas e customizadas às necessidades da Sociedade, como
também foram conduzidas iniciativas para
registrar esse momento tão único na vida
dos nossos colegas especialistas.
Logo no início da pandemia, quando
o lockdown estava em seu auge e todos os
hospitais se reorganizaram para a primeira
onda de pacientes, a presente gestão entrevistou dezenas de especialistas, de diferentes
serviços e partes do país, mostrando realidades distintas e as soluções encontradas para
lidar com a chegada da COVID-19 no Brasil.
Agora, nesta edição de despedida,
o presidente Dr. Felipe Coutinho faz um
balanço dessa e das demais iniciativas,
expressando muita gratidão pela parceria
dos colegas na busca por soluções rápidas
e eficientes durante a gestão. Também publicamos um texto com a nova liderança,
que integrava a diretoria da presente gestão, o presidente-eleito Dr. José Octávio
Gonçalves de Freitas e o secretário-eleito,

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Dr. Flávio Mendes. Veja o que ambos planejam para o futuro da Regional São Paulo, em projetos e prioridades amplamente
discutidas com os colegas.
E da nossa parte, reforço o que já dissemos pessoalmente à diretoria, quando
assumimos essa missão de conduzir a Plástica Paulista por dois anos. Muito obrigado
pela confiança e pelo privilégio de contribuir com a comunicação da Regional São
Paulo. Estivemos empenhados para apresentar conteúdos atraentes e promover
debates relevantes à especialidade. E desejamos sucesso ao próximo corpo editorial.
Boa leitura!
DR. FABIO XERFAN NAHAS

Editor
DR. RODOLFO LOBATO

Coeditor
DR. RAFAEL DENADAI

Coeditor

Voltar ao início
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Dois anos de luta e superação
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Q

uem nos acompanhou nesses
dois anos de gestão sabe o
quanto estivemos empenhados
e comprometidos em buscar
soluções para atender às necessidades do cirurgião plástico em meio
à pandemia, um momento inesperado,
desafiador e sem precedente no passado recente. Ao logo dessa edição, vamos
detalhar as ações realizadas por essa
gestão e também falar sobre os planos
da próxima diretoria, que será parcialmente composta por essa equipe, com o
reforço do Dr. Jorge Abel.
A poucas semanas do fim do ano e
pouco após o último evento da Regional São Paulo em 2021, a Jornada Paulista de Cosmiatria – JPc, aproveitamos
esse espaço para compartilhar aquilo
que esteve evidente nesse último encontro oficial da gestão: alegria, gratidão e sensação de missão cumprida.
Ainda estamos distantes de celebrar
uma vitória sobre a COVID-19, o fim
da pandemia e das consequências econômicas que já se fazem presentes em

nosso cotidiano. Mas podemos comemorar que vencemos grandes desafios
e, nesse processo, contribuímos para
transformações na Regional São Paulo.
Assim como boa parte do mercado
está adotando em definitivo os modelos híbridos de trabalho, também vamos manter
modelos híbridos de eventos. O alcance do
conhecimento científico, das discussões de
alto nível e da interação entre especialistas
é ainda maior dessa forma, e sabemos que
nunca vai substituir por completo a satisfação de encontrar amigos e debater a nossa
especialidade presencialmente.
Também refletimos sobre a necessidade de estar sempre pronto para grandes
transformações e nunca considerar nada
como imutável. Nas diferentes áreas de
atuação dos nossos colegas, nos deparamos com serviços sendo transformados
amplamente em poucos dias, mudanças
temporárias na formação dos jovens cirurgiões, readequações dos atendimentos
em clínicas e consultórios particulares,
além de dinâmicas bem distintas em diferentes cidades do Estado de São Paulo,

nas diferentes fases da pandemia.
Aprendemos que superar é estar
atento ao detalhe, aberto ao diálogo e
empenhado no constante exercício da
reflexão e revisão das ações planejadas,
para que ajustes e melhorias sempre
possam ser feitos.
Deixamos essa gestão com sensação
de vitória, frente a um grande e inesquecível aprendizado. E levaremos isso não só
para a próxima gestão, mas também para
as nossas vidas pessoais e profissionais.
Desejamos a todos boas festas e nos
reencontraremos em 2022!
DIRETORIA DA
REGIONAL SÃO PAULO

Felipe Lehmann Coutinho,
Presidente
Dr. José Octavio Gonçalves
de Freitas, Secretário
Dr. Flávio Henrique Mendes,
Tesoureiro

Voltar ao início
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DR. FELIPE COUTINHO FAZ BALANÇO
DE SUA GESTÃO EM ENTREVISTA À
REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

Dr. Felipe Coutinho, presidente da Regional São Paulo,
celebra o retorno dos eventos presenciais na JP 2021

“A Regional São Paulo enfrentou
e superou um dos períodos mais
difíceis de sua história”

S

ou muito grato pelo apoio que
tive nos últimos dois anos. Antes
de ser eleito presidente da SBCP
Regional São Paulo para o biênio
2020/2021, tive a honra de estar
ao lado de grandes lideranças da especialidade e fazer parte de diversos projetos. Testemunhei de perto o crescimento
da nossa sociedade ao longo dos anos,
com eventos de alto nível científico e
presença de palestrantes internacionais,
gestão eficiente na defesa da especialidade, mesmo frente a desafios complexos, e ampliação do engajamento entre
jovens cirurgiões plásticos.
Foram muitos aprendizados, que me
deram segurança aos desafios em anda-

mento e convicção para lutar por ainda
mais conquistas à nossa especialidade.
Mas ninguém poderia imaginar o que estava por vir, com uma pandemia decretada menos de três meses após o início da
gestão. Era um cenário sem precedentes e
repleto de incertezas.
Com o mundo entrando em quarentena sem data para acabar, a realidade e
os desafios do cirurgião plástico mudaram
completamente em poucos dias, levando
a Regional São Paulo a buscar um novo
caminho em favor da especialidade. Encontramos formas de atuar rapidamente,
graças ao diálogo constante e ao engajamento de todas as lideranças e cirurgiões
plásticos ligados à SBCP.
5

As questões mais imediatas estavam
ligadas à segurança e às finanças. Por
isso, suspendemos as atividades em nossa sede e demos férias coletivas aos funcionários. A diretoria passou a trabalhar
remotamente, revisando contratos com
parceiros e fornecedores para readequá-los à nova realidade e garantir o equilíbrio financeiro da entidade.
Ao mesmo tempo, montamos uma
verdadeira força-tarefa para manter o cirurgião plástico informado, com boletins
periódicos e conteúdos multimídia nos canais de comunicação da Regional São Paulo. Acompanhamos os desdobramentos da
pandemia no País, buscamos consultores
jurídicos, contábeis e demais especialistas

BALANÇO DE GESTÃO
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Apesar das incertezas,
unimos forças e
criamos alternativas
para diversos cenários
possíveis. Conseguir
retomar os eventos
presenciais com a
Jornada Paulista, que
foi um sucesso!

para orientar e auxiliar o cirurgião plástico.
Realizamos um projeto para registro
desse desafio histórico, com depoimentos e entrevistas em vídeo de dezenas
de especialistas que estavam na linha
de frente contra a COVID-19. Mostramos em detalhes as transformações nos
hospitais de referência, que passaram a
receber pacientes infectados sem deixar
de atender as demais áreas essenciais.
Abordamos também questões ligadas
ao exercício da especialidade em clínicas e consultórios particulares, muitos
obrigados a interromper os atendimentos por meses, enquanto as cirurgias
eletivas estavam suspensas.
Com eventos também suspensos em

A assistente administrativa, Ana Paula
Correia Farias, desempenhou papel
fundamental na organização dos
eventos da Regional São Paulo

todo o país, para evitar aglomerações,
buscamos formas para manter ativa uma
das nossas mais importantes missões, a
de promover a qualificação do especialista. Assim, realizamos uma versão totalmente online da Jornada Paulista, a JP na
Web, e depois customizamos uma plataforma digital para a Jornada Paulista Reconstrutiva – Pós-Bariátrica. Viabilizamos
palestras internacionais à distância, sem
perder a possibilidade de discussão entre
palestrante e público, sempre com temas
atuais e elevado nível científico.
No segundo ano de pandemia, apesar
das vacinas aplicadas e da redução dos
casos, havia ainda grande instabilidade
no processo de flexibilização da quarentena, com risco de novas ondas da doença.
Mesmo assim, unimos forças para traçar
diversas alternativas para a retomada dos
eventos presenciais.
A Jornada Paulista de Cirurgia Plástica, em 2021, foi um sucesso. Em modelo
híbrido, tivemos aulas internacionais, debates com público presencial e remoto,
sempre com elevado nível científico. O
evento foi global, com participantes e público de todos os continentes. Realizamos
uma cerimônia de homenagem diferente,
com seis professores homenageados, que
conduziram apresentações trabalhadas
em parceria com uma consultoria de narrativa. Foi um momento inesquecível!
Também neste ano, planejamos a
Jornada Paulista de Cosmiatria, segmento consolidado na especialidade. Assim
como a JP, a cosmiatria terá suporte de
plataforma digital, espaço para interação
à distância e debates internacionais.
Ainda não chegamos ao fim da
pandemia, mas chego ao fim da minha
gestão com a certeza de que a Regional
São Paulo enfrentou e superou um dos
períodos mais difíceis de sua história. E
conseguiu essa façanha graças ao engajamento de todos. Saímos mais fortes,
mais experientes e capazes de realizações ainda maiores.
Desejo sucesso à próxima gestão e
tenho certeza de que muitos avanços
estão por vir!

Voltar ao início
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Dr. Jorge Abel, Dr. José
Octavio Gonçalves de
Freitas e Dr. Flávio Mendes

VALORIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO: METAS DA
NOVA DIRETORIA DA REGIONAL SÃO PAULO

P

residente eleito para o biênio
2022 e 2023, o Dr. José Octavio
Gonçalves de Freitas elaborou um
amplo plano de gestão, com ações
previstas em diversas frentes. Todas as prioridades foram estabelecidas
com base no diálogo, tanto com especialistas da Capital quanto do Interior, além
da participação ativa da nova diretoria - o
secretário eleito Dr. Flávio Mendes e o tesoureiro eleito Dr. Jorge Abel.
Integrar o estado de São Paulo, valorizando Capital e Interior, está entre
as principais metas da gestão. “Vamos
realizar três eventos importantes por ano
em cidades do Interior – duas JP Interior
e uma JP Cosmiatria, alternando as cida-

des”, destaca o Dr. José Octavio. “Acreditamos na necessidade de estimular um
fluxo bidirecional, com entrosamento
técnico-científico em todo o Estado, aproveitando talentos e soluções locais para o
engrandecimento coletivo da nossa sociedade”, esclarece o Dr. Flávio.
Outra frente importante de atuação
será a defesa da cirurgia plástica. “Uniremos esforços com a Sociedade Paulista
de Dermatologia na luta contra invasores
das especialidades”, afirma o presidente eleito. Além disso, serão realizadas
campanhas a diferentes públicos para
demonstrar as qualificações do cirurgião
plástico, especialmente em segmentos
invadidos por dentistas.
7

“Iremos também valorizar a integração com a Sociedade Brasileira de
Queimados, importante segmento com
atuação de cirurgiões plásticos”, diz o
tesoureiro eleito, Dr. Jorge Abel. “Existem muitos caminhos para fortalecer a
especialidade, vamos explorá-los e estaremos sempre abertos ao diálogo para
aperfeiçoar as nossas ações”, garante o
Dr. José Octavio.
Ampliar o suporte jurídico também
está nos planos da nova diretoria. “A
Regional São Paulo vai buscar parcerias
para oferecer, gratuitamente, orientação
jurídica preventiva e aconselhamento
em caso de judicialização”, afirma o Dr.
José Octavio.

NOVA GESTÃO

Também estão previstas ações ligadas
à gestão de clínicas privadas. A nova diretoria pretende lançar um curso online
gratuito e continuado para auxiliar o cirurgião plástico no gerenciamento de clínicas e consultórios particulares. De acordo
com a nova gestão, o equilíbrio contábil
representa um grande desafio aos médicos que atuam no setor privado, com muitas especificidades e possíveis estratégias
para a melhor gestão.
Outra meta está relacionada aos residentes. Serão elaboradas oficinas de apoio
para tratar questões frequentes dessa fase
profissional, como posicionamento mercadológico, sub-especializações, fellowships
nacionais e no exterior, e estágios.
Por fim, a cirurgia plástica reparadora
também está entre as metas prioritárias
da diretoria. Área de atuação com ampla demanda ao cirurgião plástico, esse
segmento engloba inúmeras sub-espe-

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

cialidades e proporciona muitas qualificações ao profissional. “A cirurgia reparadora pode e deve estar relacionada a
uma visão humanística, o que nos diferencia dos invasores da especialidade”,
afirma o Dr. José Octavio.
O planejamento das ações prioritárias
é fruto da ampla experiência da nova diretoria nos bastidores e em cargos de liderança na SBCP. O presidente eleito acumula passagens pela secretaria e tesouraria
da Regional São Paulo, além de ter sido
tesoureiro da SBCP Nacional, onde também coordenou o Programa de Educação
Continuada (PEC). Além disso, ele cuidou
por oito anos do Curso de Residentes, foi
membro da Comissão de Especialista da
SBCP, atuou no DEC da Regional São Paulo por três gestões e foi editor da revista
da Regional São Paulo em duas ocasiões
e da revista da SBCP Nacional (Plastiko’s).
O Dr. José Octavio e o Dr. Jorge Abel (te-

soureiro eleito) são Regentes de Serviço
Credenciados da SBCP.
Já o secretário eleito é atual tesoureiro da Regional São Paulo e foi regente do Capítulo de Cirurgia Plástica
Pós-Bariátrica da SBCP, entre outras
atividades de representação da especialidade. Já o futuro tesoureiro esteve à
frente do Curso de Residentes da Regional São Paulo por quatro anos, além de
integrar a Câmara Técnica de Cirurgia
Plástica do Cremesp há 21 anos.
As ações da nova diretoria serão
constantemente comunicadas pelos diversos canais da SBCP Regional São Paulo, sempre com espaço para o diálogo e
interação com os cirurgiões plásticos. O
maior objetivo da nova gestão é lutar
pela valorização da especialidade, tornando-a ainda mais reconhecida por sua
excelência técnica e científica, frente aos
diversos públicos.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

CIRURGIA PLÁSTICA, A
GRANDE VENCEDORA

Diretoria na Jornada Paulista de Cirurgia Plástica
2021, um dos maiores eventos da especialidade

Redes sociais representam um canal
eficiente de comunicação com o associado

Com duas chapas disputando a direção da
Regional São Paulo nesta eleição, a maior
vencedora do processo foi a cirurgia plástica. Nos meses que antecederam a votação,
as chapas 01 e 02, lideradas pelo Dr. José
Octavio Gonçalves de Freitas e Dr. André
Cervantes, respectivamente, estiveram em
constante discussão com os cirurgiões
plásticos do estado de São Paulo, ouvindo
os seus anseios e necessidades para construir e aperfeiçoar os projetos de gestão.
Ambas obtiveram votação expressiva, em evidente sinal de que o diálogo
é capaz de fortalecer a especialidade,

engajar os seus membros e auxiliar na
condução da Regional São Paulo às expectativas de todos.
Vale destacar o papel fundamental
da comunicação pelas redes sociais, utilizada para transmitir ideias, aperfeiçoar
projetos e ter sempre um canal aberto
de diálogo com os cirurgiões plásticos.
“Estaremos em contato com todos, para
manter a Regional São Paulo sempre
moderna e atenta às necessidades do
momento e às sutilezas das mudanças”,
afirma o presidente eleito, Dr. José Octavio Gonçalves de Freitas.

Voltar ao início
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Público reduzido na JP 2021

JP 2021 marcou a retomada
dos eventos presenciais

A

FOTOS: DIVULGAÇÃO

40ª Jornada Paulista de Cirurgia
Plástica – JP 2021 marcou o retorno dos eventos presenciais
na Regional São Paulo. Foi um
grande desafio, com discussões
constantes sobre possíveis modelos de
evento e ajustes de última hora, frente
ao cenário incerto da pandemia, que
ainda ensaiava os primeiros passos da
flexibilização. Um dos mais importantes
encontros científicos da América Latina,
a JP não só marcou a volta dos encontros
presenciais, como também trouxe novidades, consolidou o modelo híbrido de
eventos científicos na entidade, graças a
uma plataforma digital customizada para
a especialidade, e manteve a tradição de
ser um evento internacional, com participação de cirurgiões plásticos renomados
em seus segmentos de atuação.

Dr. Felipe Coutinho na
abertura da Jornada Paulista
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Liderada pelo DEC, a organização do
evento programou dias temáticos para
mamopastia, cirurgias da face e rinoplpastia. O quarto dia reuniu hot topics do
momento, labioplastia, mastectomia masculinizadora, atualidades nos cuidados
transoperatórios e a evidência atual sobre
a Síndrome Asia, além de um painel sobre
cosmiatria no contorno corporal.

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

Em mamoplastia, um dos moderadores
do evento, o Dr. Marcelo Olivan, ressaltou
a importância do debate sobre cirurgia
secundária com implante mamário. “Antigamente, a maioria dos implantes era
de aumento primário. Hoje, o número de
pacientes em troca de prótese está mais
frequente, o tema precisa ser discutido”,
disse ele. Por isso, o encontro teve mesa

Cerimônia de
homenagem
A Cerimônia de
Homenagem foi um
dos grande diferenciais
da Jornada Paulista.
Os cirurgiões plásticos
homenageados
receberam orientações
de especialistas da
StoryTalks, consultoria
de narrativa e
expressão, para
apresentações sobre
as suas trajetórias
profissionais,
experiências marcantes
e protagonismo na
especialidade. “Foi
uma experiência
muito bacana treinar
e preparar os maiores
nomes da cirurgia
plástica do Brasil
para falarem no
evento”, conta Paulo
Ferreira, preparador
de palestrantes e sócio
da empresa, junto a
Bruno Scartozzoni,
pioneiro do storytelling
corporativo. Foram
homenageados os
seguintes especialistas:
Dra. Vera Lucia Nocchi
Cardim, Dr. José Carlos
Ronche Ferreira, Dr.
Paulo Roberto Becker
Amaral, Dr. Henri
Friedhofer, Dr. Antonio
Roberto Bozola e Dr.
Cecin Daoud Yacoub.

para tratar desafios como a abordagem da
cápsula do implante anterior (remover ou
não) e a possibilidade de mudar o plano do
implante (subglanular, submuscular).
No segundo dia, dedicado às cirurgias
plásticas da face e com participações internacionais do Dr. Francisco Bravo (Espanha) e do Dr. Gerald O’Daniel (EUA),
foram abordados conceitos de deep plane

Dra. Vera Lucia
Nocchi Cardim

Dr. José Carlos
Ronche Ferreira

Dr. Cecin
Daoud Yacoub
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Dr. André
Cervantes,
coordenador do
DEC e responsável
pela programação
da JP 2021

Dr. Denis
Calazans,
presidente da
SBCP Nacional,
em apresentação
na JP 2021

Dr. Paulo Roberto Becker Amaral

Dr. Henri
Friedhofer
Dr. Antonio
Roberto Bozola

e deep neck, tema com ampla evidência
mundial. Foram debatidas abordagens em
torno do rejuvenescimento facial e tratamentos complementares à ritidoplastia.
No terceiro dia, sobre rinoplastia, diferentes aspectos das abordagens preservadora e estruturada foram debatidos por
palestrantes como o Dr. Luiz Carlos Ishida
e o Dr. José Carlos Ronche Ferreira. Os pa-

lestrantes debateram as especificidades de
cada abordagem, os avanços científicos, os
desafios de pacientes que já passaram por
um procedimento e saíram com resultados
insatisfatórios, entre outros pontos.
Por fim, no último dia, um dos grandes
destaques foi o debate sobre BIA ALCL,
que completa 10 anos de investigação
científica com grandes transformações no

segmento de implantes mamários. Vale
destacar que o evento teve presença de
sete convidados internacionais de cinco
países diferentes: Dr. Bahman Guyuron
(EUA), Dr. Francisco Bravo (Espanha), Dr.
Gerald O’Daniel (EUA), Dr. Milos Kovacevic
(Alemanha), Dr. Ricardo Ventura Herrera
(República Dominicana), Dr. Sebastian Haack (Alemanha) e Dr. Yves Saban (França).

Voltar ao início
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Jornada Paulista
de Cosmiatria
reúne mais de 300
cirurgiões plásticos
e dermatologistas

Dr. Felipe Coutinho,
presidente da Regional
São Paulo, no fechamento
da JPc 2021

A

Jornada Paulista de Cosmiatria – JPc
2021 reuniu mais de 300 cirurgiões
plásticos e dermatologistas (presencial e online) no Grand Hyatt
São Paulo, entre os dias 13 e 15 de
novembro, para debater os avanços neste
segmento. Foi o primeiro evento oficial da
Regional São Paulo com a presença de dermatologistas, tanto no público quanto nas
mesas e palestras.
A cosmiatria representa um segmento
consolidado e cada vez maior para a cirurgia plástica, podendo protagonizar ou
complementar o tratamento ao paciente.
“O DEC se empenhou muito em montar
uma grade científica moderna, para discutir os últimos avanços e os temas de maior
demanda nos consultórios”, conta o Dr.
Felipe Coutinho, presidente da SBCP-SP.
Último evento da atual gestão, a JPc
debateu questões como uso de toxina
botulínica e preenchedores em diferentes
abordagens, bioestimuladores, marketing
e aspectos legais da cosmiatria, tratamen-

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Dr. Ricardo Boggio,
coordenador do DEC Cosmiatry

tos corporais e rejuvenescimento íntimo.
Também ocorreu uma Roda Viva sobre
gerenciamento de risco no uso de preenchedores faciais, com discussões de casos
e possíveis abordagens, e apresentações
de tratamentos com vídeos editados.
Para amplificar ainda mais o alcance

do evento, a Regional São Paulo manteve a transmissão online já realizada na
JP e JPr. Assim, o público que não pode
estar presente, conseguiu assistir as aulas
à distância, por meio de uma plataforma
moderna e customizada, que possibilita a
interação com palestrantes e disponibiliza
diversos materiais e vídeos de apoio às
aulas. Vídeos e plataforma seguem ativos
até fevereiro de 2022.
A Comissão de Cosmiatria é coordenada pelo Dr. Ricardo Boggio, e conta com a
participação da Dra. Aneta Hionia Vassiliadis, Dra. Priscila Arruda Bruno e Dra. Eliza
Minami. Também participam da organização
do evento a Comissão de Jovens Cirurgiões,
com Dr. Gladstone Eustáquio de Lima Faria,
Dr. Daniel Boro dos Santos, Dr. Adriano Mesquita Bento e Dra. Adriane Tartare.
“Estamos muito satisfeitos com o resultado. O público foi muito participativo nas discussões e elogiou o nível das apresentações.
Não poderia ter maneira melhor de me despedir dessa gestão”, afirma o Dr. Coutinho.

Voltar ao início
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JPR MARCA O LANÇAMENTO DA
PLATAFORMA DIGITAL DE EVENTOS

E

m setembro de 2020, a Jornada Paulista Reconstrutiva
– JPr Pós-Bariátrica se tornou
um marco para os eventos da
Regional São Paulo. Dali em
diante, todo encontro científico passou a
contar com versão digital. Embora a pandemia tenha sido a grande motivação dessa
iniciativa, criando a possibilidade de seguir
com os eventos mesmo quando encontros
presenciais estiverem proibidos ou muito
restritos, o novo modelo vai muito além.
“Selecionamos uma das mais modernas plataformas digitais do mercado e
fizemos customizações para as necessidades do cirurgião plástico, assim criando
novas possibilidades”, resume o Dr. Flávio
Mendes, tesoureiro da Regional São Paulo e principal responsável pela iniciativa.
Com isso, os eventos científicos passaram
a contar com chats e salas virtuais de
reuniões, espaço para materiais comple-

IMAGENS: DIVULGAÇÃO

Dr. Flávio Mendes

mentares às aulas, fórum para discussão
de casos, rede social exclusiva, exposição
virtual e espaço para apresentações de
pôsters e vídeos previamente inscritos.
Esses recursos adicionais permitiram

que as barreiras físicas da distância e do
tempo não mais impedissem o acesso aos
conteúdos e discussões dos eventos científicos, sempre de alto nível. “Não importa
onde a pessoa esteja, ela pode se logar na
plataforma e acompanhar o evento como
se estivesse no local. Existem recursos
para ela conversar com palestrantes e outros participantes, assim debatendo casos
e técnicas como acontece nos encontros
presenciais”, conta o Dr. Flávio.
Como os conteúdos ficam à disposição por semanas, eles podem ser vistos
conforme disponibilidade do público e
inclusive consultados repetidas vezes.
“São muitas vantagens e recebemos diversos retornos positivos na JPr, por isso
decidimos manter o recurso disponível.
Não vamos trocar os eventos presenciais
pelo digital, a plataforma é um recurso
complementar, que amplia os impactos de
cada jornada”, avalia o Dr. Flávio.

Recursos da plataforma digital

STREAMING
Acesso a todos os conteúdos do evento ao
vivo, com envio de perguntas e comentários. Conteúdo permanecem por semanas
na plataforma, para acesso on demand.
INTERAÇÃO ONLINE
Com apenas UM CLICK, convide colegas
ou palestrantes para chat privado

ou conversa por vídeo.
FÓRUM DE DISCUSSÃO
Envie dúvidas e comentários.
DISCUSSÃO DE CASOS
Faça upload de imagens e dados de
casos desafiadores, para que colegas
especialistas possam avaliar e comentar.

MATERIAL DE APOIO
Vídeos de cirurgias e PDFs de artigos científicos disponibilizados pelos palestrantes.
EMPRESAS EXPOSITORAS
Tenha contato direto e interação
em tempo real com empresas
expositoras e fique por dentro
das inovações do mercado.

Voltar ao início
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Tradição de família: pães recheados com linguiça, parmesão, provolone e os circulares, doce de goiaba

O que você vê
quando fecha
os olhos?

E

uphrazia, a minha avó paterna, só
comprava sal! Trocava arroz por trigo. Todo o resto que se usava para
comer ou beber (inclusive o açúcar)
era colhido ou feito na fazenda.
Antônio, meu avô paterno, frequentemente
caçava o que seria servido no jantar, ou no
almoço do fim de semana. Essa avó, nas
refeições, após servir todos, que sentavam
juntos em uma mesa enorme, fatiava o pão
caseiro e distribuía uma fatia a cada um.
E, somente quando meu avô “quebrava” o

pão, começavam a comer.

CALABRESES QUE ERAM,
FARTURA ERA A REGRA
Margarida, a minha avó materna, com Paschoal tinham um armazém. A “grosseria”
vendia o básico para a sobrevivência daqueles tempos e a farinha se tornava a pasta
e o pão, alimentos feitos à mão, que eram
consumidos diariamente também naquela
família de italianos. Nos eventos festivos, e
14

AS INCRÍVEIS
HISTÓRIAS DO DR. NELSON
PICCOLO, COZINHEIRO
DE MÃO CHEIA, EXÍMIO
ATIRADOR PARA A CAÇA
E APAIXONADO, ENTRE
OUTRAS COISAS, POR
PLANTA, POEMA, PÃO E
FOIE GRAS
em maior quantidade no Natal, Margarida
fazia o “biscotti” – “assado duas vezes” –
um “pão doce” de forma achatada, com nozes e cerejas. Após ser levado ao forno uma
primeira vez, era cortado em fatias grossas,
que eram levadas novamente ao forno. Saíam todas quase idênticas, super crocantes
e com um aroma que impregnava na alma.
Uma delícia inesquecível. Fazemos isso até
hoje. Uma iguaria única que combina com
ela mesmo, café, chá, e, para alguns, antes
de ser saboreada, é mergulhada no vinho.
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Medalha no Tiro Olímpico, em 1975

Meu querido Baobah - uma das 13 sementes (sete nasceram) trazidas do Senegal

VENETOS QUE ERAM, A
APARÊNCIA DO ALIMENTO
TAMBÉM ERA MUITO IMPORTANTE
Todos criavam muche, conigli, maiali, pecore
e capre para consumo e leite. Havia abundância de queijos frescos, meia cura e outros
(hoje conhecidos como mozzarella, pecorino,
parmesão e provolone), embutidos em geral
e de prosciuto crudo. O pão de campagna,
a foccacia e a ciabata eram manufaturados
continuamente com a ajuda dos netos. A mozzarella (que é feita com leite de búfala – a
de vaca, chama-se fior de late) e os outros
queijos frescos eram consumidos imediatamente. O parmesão, somente após o primeiro
ano (melhor ainda com dois ou três anos). Os
embutidos de fritar (vários tipos de linguiças)
maturavam por cerca de uma a quatro semanas. E os de consumo, após a dessecação,
ficavam de dois a vários meses ao ar ambiente, geralmente pendurados em um pau roliço
através do teto sem forro da despensa. O presunto cru não era “aberto” antes de um ano,
ano e meio – por isso se fazia sempre, mantendo a oferta de cada um em tempo certo.

Pães de forma em viennoiserie, baguettes recheadas
com linguiça de javali e rodelas com doce de goiaba

Salame de
javali e provolone
maturados,
pão viennoiserie
fresco e folhas de
Camellia Sinensis
colhidas há
24 horas para o
chá verde

ERAM TEMPOS DIFERENTES...
Entretanto marcaram gerações de filhos e
netos. Desde quando para cá viemos, em
meados dos anos 60, esta prática se repe15

PASSATEMPO

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

Moldando o parmesão
(Serra Azul, 2004)

Prosciutto crudo e parmegianno

Preparando para servir os
faisões em crosta de sal

tiu – e para mim se tornou uma paixão.
Inicialmente na chácara em Goiânia e, a
partir dos anos 70, na fazenda em Itapirapuã. Está no sangue! Quem não puxa aos
seus se degenera, dizia minha querida e
infelizmente já falecida mãe, Emília.

BRINCANDO COM NOSSOS AMIGOS
QUE NOS VISITAM, DIZEMOS: “NO
COMPRAMOS – HACEMOS!”
Ainda pequeno, comecei a ir em caçadas de
tiro ao voo com meu avô Piccolo. Comecei a
atirar, aos 8 anos; a competir, aos 12. O tiro
ao prato (Skeet e Trap) e as modalidades da
Union International de Tir por mim praticadas desde muito jovem preparam o atirador
para a caça, caso deseje. Fui convidado para
a minha primeira caçada no exterior, aos 14

Preparando peras em meia crosta (ao fundo, faisões em crosta de sal)

anos. Fui a Seattle. Objetivo: gansos canadenses. Tiro difícil, longo, mas extremamente
gratificante. Nesta viagem, comprei a minha
primeira faca Puma e a empunhadura em
Gonçalo Alves (uma madeira de extrema
beleza e rigidez) do revólver que possuiria,
somente 3 anos depois: um K Smith & Wesson. A paixão por armas se consolidou. Disse
a mim mesmo: quando eu tiver 50 anos, terei 50 armas – errei um pouco na previsão...

REPITO: ERAM
TEMPOS DIFERENTES
Para os que não eram bandidos, armas
eram utilizadas para caçar, defender-se e/
ou participar de um esporte olímpico!
As caçadas se tornaram mais frequentes proporcionando emoções somente
16

conhecidas por quem as pratica. Parte da
herança familiar de trazer para casa a refeição – o grão, a carne, a banha, o café, o
leite – se completa em quem assim cresce.
Nelson e Emília Piccolo, nossos pais,
proporcionaram à Mônica, Thereza e a mim
uma vida muito singular. Aprendemos inglês
a partir dos meus 8 anos, francês, aos 10, e
italiano desde sempre. Viajando só, conheci
os Estados Unidos e a Europa, aos 14. Com
parentes em Paris e Veneza, viajávamos
muitas vezes sozinhos à Europa no nosso
verão. Sem cartão de crédito, dinheiro no
cinto, sem celular, telefonemas ocasionais na
agência de Poste, Telegraphe et Telephone.
Estudei francês na Aliança Francesa,
em cursos da Universidade de Nancy e na
Sorbonne. Italiano, no Instituto Michelangelo di Cultura Italiana, em Florença, visi-
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Remington Shooting
Range, Lordship,
Connecticut, 1982

Javali branco, Serra Azul,
abatido com .44 magnum, 75m
Javali abatido em movimento
com 9mm, a cerca de 30m

Estande percurso de caça, Serra Azul

tado mais de 25 anos depois por nossos
filhos Paulo e, em seguida, Natalia, para
os mesmos cursos de três meses intensivos. Quase sempre íamos a Burano (na
época da “acqua alta”) por algumas semanas onde nosso primo Gelindo tinha
um osteria. A cozinha era um paraíso. Comida simples e ao mesmo tempo sofisticada. A sofisticação está na simplicidade,
já dizia ele, que obedecia a um cardápio
de cerca de 20 pratos, a essência da culinária italiana: a salada depois da pasta e
da carne ou frutos do mar, o queijo em
seguida e depois o doce.
Não mudei nem criei nenhuma receita. Faço o pão, os embutidos, o presunto
cru, os queijos, como a minha avó Euphra-

White tail deer, NY, 1990
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Mouflon,
Espanha, 275m

zia. A pasta, a manteiga, a polenta que se
corta com cordão – “o grão de milho tem
que estar da cor do pôr-do-sol”, dizia ela
–, o frango caipira e galinha d’Angola (a
faraona) assados em forno baixo por horas e horas, como a minha avó Margarida.
E os pratos italianos, como aprendi com
elas ou com Gelindo. O ato de questionar também sempre me apresentou vários
chefs que me ensinaram muitas receitas,
ou melhor dizendo ainda, me ensinaram
jeitos de fazer muitas coisas. Em viagens
à Franca, fui a Privas, a terra de Clement
Faugier, que começou a industrializar a
castanha que nós conhecemos como portuguesa, para aprender na origem como
preparar a marron glace, iguaria única,
que exige dedicação, delicadeza e tempo
– 20 a 25 dias para se preparar. Fazemos
sempre no nosso Natal.
Já mais velho, em uma viagem a Paris, quando ficaria bastante tempo, resolvi
me matricular numa fração do curso de
artisan boulanger do Cordon Bleu. Aula
inicial com o estilo vivido por Audrey
Hepburn em “Sabrina”. O professor quer
conhecer os alunos que declamam em voz
alta o que fazem em suas profissões, seus
hobbies e por que estão lá. Tinha ido bem
na viennoiserie, nos pães de campagne e

nos “en boule” em geral. Quando cheguei nos pães de consumo diário, não
conseguia dar forma idêntica na lateral
da baguette. O professor, então, sabendo que eu era cirurgião plástico, inclusive
com treinamento em microcirurgia, chega
quase gritando e diz: “Catástrofe, catástrofe!”. E pergunta: “Tem certeza de que
você dá conta de por um dedo de volta?”.
Já pus vários, mas continuo com a minha
baguette extremamente assimétrica nas
laterais. Famílias e amigos se agregam
nos momentos das refeições. Para os italianos, isto é ainda mais verdadeiro!
Durante o meu treinamento em queimaduras, cirurgia geral e micro, vivi em
Nova York, onde, quando tinha tempo,
visitava meus “pais americanos” – ele,
italiano de origem, e ela, de origem polonesa. Multimilionários de origem humilde,
davam valor muito próprio às refeições do
fim de semana. Fartura era a regra, mas
sempre em família e, se possível, com (muitos) amigos. Ele começava a preparar as
refeições já no sábado. E finalizava com os
assados no domingo. Sempre tinha à mesa
cardápio simples e delicioso. Ao retornar
ao Brasil, vivi em apartamentos no Rio de
Janeiro durante o meu treinamento com
o Prof. Pitanguy. Quando voltamos para
18

Goiânia, desejei morar em uma casa, o que
finalmente aconteceu no Natal de 1999.
Sempre almocei no hospital durante o meu treinamento e por toda
a minha vida profissional. O fim de
semana sempre foi uma oportunidade
para conviver com Ana Elizabeth e as
crianças, Nelson, Paulo e Natalia, com
a família e com amigos. Cozinhar para
todos veio naturalmente, mais intensamente ainda quando construímos nossa casa e eu fiquei com a “minha cozinha”. Em visão retrospecta, acho que o
fato de sempre fazer tudo “from scratch” se tornou um atrativo adicional
para os convivas. Os pães, o prosciuto
crudo, os embutidos, o pernil defumado na canela por 24 horas, o provolone
defumado no ipê, ou no jacaranda mimosifolia nascido de sementes trazidas
de Maribor e de Palermo, o parmesão
em peças de 30 quilos envelhecido por
três anos e outras coisas “maison” certamente sempre foram atrativos.
Nelson e Paulo eram ainda pequenos.
Eu já caçava em muitos locais do Brasil e
do mundo, mas queria que eles começassem cedo. Resolvi trazer para a Serra Azul
o que via no Reino Unido, na Europa e
na América do Norte durante as minhas
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Marron (castanha portuguesa), Serra Azul

caçadas. Era o final da década de 80 e
a Constituição de 1988 havia proibido o
abate de espécies selvagens nativas do
Brasil. Comecei então criando o faisão e a
(perdiz) chukar, espécies exóticas de abate
permitido. Numas das caçadas no País de
Gales, comprei um livro: “97 maneiras de
preparar faisão”. Não me lembro a razão
de serem 97, mas a preferida da família
se tornou o faisão “en croute de sel” que
acabei aprendendo com Pierre, o cozinheiro de um pequeno domaine de chasse
do sul da França. As aves são limpas sem
abrir o dorso, as asas cruzadas por trás e
os fêmures são amarrados terminalmente
ao uropígio. Numa forma assadeira, várias
aves são então colocadas sobre uma mistura de sal e ovos, “de costas” e cobertas
pela mesma mistura, numa espessura de
aproximadamente uma polegada. E assadas em forno médio até o termômetro no
peito de uma delas mostrar 165 a 170°
Fahrenheit. Enquanto isto, o sal se solidifica em crosta e mantem a umidade da
carne. Este preparo permite que os convidados quebrem a crosta, aproveitando
mais ainda o momento da refeição.

Plantando Ashok
(árvore da vida), Serra Azul

Da ideia de copiar o sistema europeu
de caça ao faisão e à perdiz escocesa,
senti necessidade de repopular nossa
propriedade com um design diferente de
árvores e da forma de plantá-las. Nasceu
uma nova paixão: as plantas. Dos brotos
de oliveira da Espanha, das sementes de
Camelia Sinensis da India (a árvore de to19

dos os tipos de chá) à amarula da África
do Sul, dos ciprestes da Lombardia aos
eucaliptos da Austrália, e grande quantidade de espécies nativas, nos apaixonamos cada vez mais por plantar. No calor
de 15 graus de latitude. Sempre caçava
na Argentina, ficando para a La Rural,
feira agropecuária que era seguida pela
feira de caça e tiro, no mesmo parque,
em Buenos Aires. Conheci um biólogo
mineiro que estava lá expondo seu negócio e o contratei para legalizar a criação
de onze espécies selvagens brasileiras. A
ideia era ter uma fazenda de caça. Trouxe
javalis do Uruguai e cachorros de caça da
Argentina. E acabei também importando
marrecos de Pequim, esses últimos me
direcionaram a outra iguaria.
Gerard Boyer, então no Les Crayères,
me apresentou Gilbert Lestrade, então diretor presidente do Canard du Midi, que,
por meio de seu zero-dois, insistia em
saber por que eu queria tanto conhecê-lo
e saber sobre como preparar o foie gras
Maison. Era para ele difícil compreensão
que alguém insistisse tanto, sem fins comerciais. Consegui visitá-lo em um no-
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vembro dos anos 90, logo após as congés
de toussaint. Fabianne, a secretária que
marcou o rendez-vous, me avisou que
eu seria recebido “pour Monsieur et Madame” e que eu era convidado para um
almoço que Madame prepararia, já que
o chef ainda estava fora para o feriado.
Agradeci e avisei que eu não bebia. Com
minha gravata com motivos anserinos,
fui recebido no escritório no terceiro andar. Fiz um tour nas instalações, conheci
algumas de suas Ferraris e, ao final do almoço onde um vinho (do qual não bebi)
de 5.000 francos foi servido, já éramos
amigos. Não só conheci a “courbe industrielle” de alimentação dos patos, mas foi
me proporcionado a receita da “courbe
maison” da família. Estava iniciada a minha produção de foie gras.
Usando somente patos machos adultos acondicionados em berços antigos
do hospital, estes seguem uma curva
progressiva de alimentação por 28 dias

até obter-se um canard gras tupiniquim
com fígados de cor palha com 300 gramas. Obviamente, porém, todo o animal é
aproveitado da moela ao pescoço recheado com os fiapos de carne da carcaça
após ter-se removido as partes tradicionais. Mais recentemente, com a liberação
do IBAMA para o “controle de javalis”,
um novo tipo de caça surgiu. Para muitos,
simplesmente um abate de um “porco”
selvagem. Aos que trazem no sangue a
emoção contida no gene se multiplica ao
seguir os rastros com ajuda de cães farejadores, culminando com o encontro da
presa, que muitas vezes é a campeã de
astúcia, para talvez ser (re)encontrada, ou
não, no futuro. Carne de sabor muito singular que se transforma em assados e em
embutidos frescos e maturados. Repito:
no compramos, hacemos.
Acredito que a satisfação é exponencial quando se começa tudo “from
scratch”. Claro, como muito do que fa-

zemos na vida, necessitamos de prática,
paciência, dedicação e humildade. Mas os
resultados são sempre muito compensadores. Viver é um privilégio maravilhoso.
Nascemos nus, em todos os sentidos, fruto do amor de nossos pais. Nos vestem
e nos vestimos ao longo da vida com as
mais variadas atribuições, aprendizados,
realizações, gostos e desejos. Podemos
nos manifestar das mais variadas formas,
mas acredito que estar em família e entre
amigos é um dos maiores presentes desta
vida. A cozinha traz os nossos entes queridos para a nossa casa, onde compartilhamos alegrias e bem estar. A família é o elo
fundamental – pais, irmãs, mulher, filhos,
“in-laws” e netos –, outro presente! Às
vezes, me pergunto se a história de cada
um – uma paixão, o amor, um acontecido,
a beleza – poderia ser mensurada(o) em
palavras ou formalmente descrita(o) em
um verbete ou nota: acho que não, mas
mesmo assim tento...

NSP e Emilia Piccolo, entrega de troféus (14), CTCA, 1989
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Rafaela e Bianca

NA ILHA BETA ZÊ:
li forma bem plana, pelo índigo desenhada
palavras de um que esse agradece,
a pesar esmero, o cenário mede, ensina ser
vi, fôrma em dama, pelo íntimo desejada
há lavras de um que este agrandece,
apesar de mero operário de medicina ser
em medidas
duzentos e sessenta e oito,
é a soma de sua behleza física
bem me digas
dos centros, se assenta afoito :
é a toma de sua behleza, física
noventa e três, setenta e cinco e cem
veraz, em corpo, alma, coração
verdade, atributos seus
comenta, é vez: se tenta, afinco, e vem
verás, encorpo calma e oração
behldade, há tributos meus
é fato, algarismos representam um objetivo
um seu eu, sábio, tem
(permitem leveza em percepções duras)
a sentinela da vida comum!
é nato, algo rimos, represento um subjetivo
um meu eu, sabe-o bem
(para mim tem behleza em recepções puras)
assenti nehla, dá vida com um!

cada centímetro seu
faz, logicamente, intelecto delirar
paraíso artificial?
geram mistérios sem dor, como esses são dehla
dada, sentimento meu
paz, cogita a mente, em seleto delivrar
para isso = arte? - fiz real !
eram critérios, pendor como exceção – Behla

Voltar ao início
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