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EDITORIAL

História da gestão biênio
2018/2019: inovar com
foco na formação científica
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Reunião do DEC Cosmiatria: Drs. Eugênio Cação, Felipe
Coutinho, Ricardo Boggio, Aneta Vassalis, Priscila
Arruda, Eliza Minami, Elvio Garcia e Ana Paula Farias

Felipe Lehmann Coutinho, Elvio Bueno
Garcia e Eugenio Gonzalez Cação

ssumimos o nosso mandato em
janeiro de 2018, com o propósito
de fazer uma gestão inovadora,
mas sem perder o foco na densidade científica da Regional São
Paulo. Estávamos cientes do grande desafio

A

que representa estar à frente de uma das
principais regionais da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Plástica e, por isso, nos empenhamos arduamente na discussão e no planejamento da gestão, sempre em contato
com o associado e com as demais lideranças

da entidade, para buscar soluções que pudessem atender às expectativas de todos.
Queríamos tornar os nossos eventos
científicos mais atrativos e práticos, por isso
criamos comissões para viabilizarem diversos
projetos. Foram oito grupos, no total:

> Comissão do
Departamento
Científico - DEC

> Comissão do
Departamento Científico DEC - Cosmiatria

> Comissão de Apoio
Jurídico/ Defesa
Profissional

> Comissão de
Inovação, ciência
e tecnologia

> Comissão
de Jovens Cirurgiões

> Comissão
de Marketing

> Comissão da Revista
Plástica Paulista

> Comissão
Reunião Mensal

Diante da dinâmica dos tempos atuais, sabíamos que a comunicação seria um dos principais alicerces para as conquistas necessárias.
Por isso, mudamos e intensificamos as nossas
ações nesta área. Todas as reuniões administrativas e científicas da Regional São Paulo
passaram a ter a cobertura de um representante da assessoria de imprensa, assim como
todos os eventos científicos da entidade.
Também intensificamos a nossa presença
nas mídias sociais. Criamos uma conta de Instagram logo no início da gestão, em fevereiro
de 2018. Neste canal, passamos a comunicar
o cotidiano da Regional São Paulo, incluindo
iniciativas, conquistas e eventos. Considerando também o Facebook e o Youtube, atingi-

mos 135.597 pessoas com 470.933 exibições em 2018. No ano seguinte, passamos
das 592 mil exibições.
A comunicação passou a ser realizada em tempo real nas mídias sociais. Nos
eventos, havia foco especial nos convidados nacionais e estrangeiros, no público
jovem e nos demais participantes. Também
eram demonstrados os novos formatos dos
eventos, as principais discussões científicas
e os momentos de maior audiência.
Além disso, adotados novos formados de eventos científicos, com Roda Viva
Científico, dissecação de cadáver, procedimentos realizados ao vivo e transmitidos
por vídeo editado em tempo real ao pú3

blico, criamos um serviço de apoio jurídico, ampliamos a participação dos jovens
cirurgiões plásticos, incluindo mais discussões sobre o mercado de trabalho e o
início da carreira profissional, ampliamos
a defesa da especialidade e revisamos o
calendário de eventos científicos.
Leia sobre essas iniciativas nas páginas
desta edição especial da Plástica Paulista.
Boa leitura!
Diretoria da SBCP-SP
ELVIO BUENO GARCIA
FELIPE LEHMANN COUTINHO
EUGENIO GONZALEZ CAÇÃO

AÇÕES SOCIAIS
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AÇÕES SOCIAIS DA
REGIONAL SÃO PAULO

Dr. Heitor Carvalho Gomes e residentes da
UNIFESP durante o mutirão de tumores de pele

Regional São Paulo atuou em iniciativas sociais desde o primeiro
ano da nova gestão. A entidade
participou de um mutirão com reconstrução mamária, tratamento
de queimados e cirurgias plásticas reconstrutivas para pacientes com câncer. No total,
foram realizados 294 procedimentos.
A iniciativa foi realizada em agosto de
2018, em consonância com a Fundação
IDEAH, no importante papel que a sociedade promove por meio de suas ações sociais.
O mutirão teve apoio dos regentes de serviços dos seguintes hospitais: São Paulo e
afiliados, Ipiranga, Servidor Público Estadual
e Hospital das Clínicas.

A

Dr. Henri Friedhofer, Dra. Telma Abdo,
da Comissão de Ação Social da Regional
São Paulo, e residentes da USP

4

FOTOS: DIVULGAÇÃO

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

Data

ATIVIDADES E PARTICIPANTES

10 e 11/03/18

JPc - Jornada Paulista de Cosmiatria

27/03/18

Reunião Mensal Tema: Planejamento financeiro para o cirurgião plástico,
Como a gestão administrativa pode fidelizar
seus pacientes e potencializar seu consultório.

13/04/18

Reunião da Diretoria com: - DEC: Programação JP e Call via Skype com Palestrante Amyr
Klink; - Comissão de Apoio Jurídico e Defesa
Profissional e Ouvidoria; - Fornecedor Mobiliário e Decoração: Negociação para Jantar JP.

16/04/18

Visita Técnica da Diretoria no
Palacio Tangará e Casa Charlô.

29 Maio a
02 Junho

JP - Jornada Paulista de Cirurgia Plástica 2018

15-Jun

Reunião da Diretoria para Diretrizes da JPr.

13-Jul

Reunião Diretoria com:
- Fornecedor: Orçamento para realização de
salas cursos práticos no Cosmiatry;
- Diretrizes JPr e Grade Científica.

14-Aug

Reunião Mensal Tema : Judicialização na
Cirurgia Plástica

31-Aug

Reunião Diretoria com: - Comissão do DEC Pauta: Programação JPr e 1° Fórum;
-Comissão Cosmiatria - Pauta: Programação
Científica do Cosmiatry
- Fornecedores: Sala de Cursos Práticos e
Equipamentos.

06 Setembro a
08 Setembro

JPr - Jornada Paulista Reconstrutiva e 1°Fórum de Ensino em Cirurgia Plástica

28-Sep

Reunião da Diretoria com as Comissões
Cosmiatria, Jovens Cirurgiões e Fornecedor Pauta: Cursos Práticos Cosmiatry

5-Oct
26 a 28 out

9-Nov

23-Nov

7-Dec

CALENDÁRIO

Calendário
de reuniões
P

ara otimizar as ações da Regional São Paulo, a entidade
estabeleceu um calendário de reuniões para toda a gestão, viabilizando um planejamento conjunto e mais eficiente, com o registro da grande maioria dos encontros.
Data

Reunião Diretoria com Comissão Jovens
Cirurgiões Pauta: Cursos Práticos Cosmiatry
Cosmiatry
Reunião Diretoria com: - Comissão do DEC
- Pauta: Programação JP 2019
- Fornecedores - Pauta: Orçamento de
Equipamentos,
Festa e Hospedagem 2019.

ATIVIDADES E PARTICIPANTES

2/1/2019

Reunião Diretoria com :
- Empresas Patrocinadoras eventos 2019;
- Fornecedores: Orçamento coquetel JP 2019;
- Assessoria de imprensa: orçamento e
diretrizes para 2019;
- Comissão do DEC - Pauta: Programação JP.

2/15/2019

Reunião Diretoria com:
Comissão Cosmiatria: Programação
Cientifica JPc

2/25/2019

Reunião Diretoria com:
- Comissão do DEC
- Pauta: Programação JP 2019

3/19/2019

Reunião Diretoria com:
- Comissão do DEC - Pauta: Programação /
Grade Científica JP 2019 (Cristal)

4/12/2019

Reunião Diretoria com:
- Comissão de Cosmiatria / Jovens Cirurgiões
- Pauta: Programação e Organização Salas
Paralelas (cursos práticos)

10 e 11/05/2019 Jornada de Cosmiatria 2019

Reunião Diretoria para revisão orçamentos
2019 e com : - Empresas Patrocinadoras
eventos 2019;
- Fornecedores: Orçamento equipamentos
para eventos 2019.

6/7/2019

Reunião Diretoria com :
- Comissão DEC - Pauta: Programação JP 2019;
- Anderson Zilli / Dr. Carlos Casagrande
- Pauta: Utilização APP Nacional durante
JP2019.

19 à 22/06/2019 Jornada Paulista de Cirurgia Plástica 2019

Reunião Diretoria com: - Comissão Cosmiatry e Jovens Cirurgiões - Pauta:Balanço
Atividades 2018 e Estruturação JPc2019;
- Fornecedores: Projetos de Cenografia e
equipamentos para eventos 2019.
5

7/11/2019

Reunião Diretoria com:
- Comissão do DEC - Pauta: Programação
JPr 2019 (Cristal)

13 e 14/09/2019

Jornada Paulista Reconstrutiva - 2º Fórum
Brasileiro de Cirurgia Plástica

DEFESA DA ESPECIALIDADE
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DEFESA DA
ESPECIALIDADE
Presidente da Regional
São Paulo, Dr. Elvio
Bueno Garcia protocola
a denúncia ao
Ministério Público do
Estado de São Paulo

A primeira Reunião Mensal da
gestão ocorreu em março de
2018, com a priorização do
jovem cirurgião plástico e dos
alicerces para o seu desenvolvimento. Além disso, renovamos
coquetel e jantar, com temas
atrativos, viabilizados graças ao
apoio de patrocinadores.
No que diz respeito à defesa da especialidade, a Regional São Paulo se une
ao movimento ao lado de outras regionais e da Nacional, protocolando
em 26/04/2018 uma representação de denúncia no Ministério Público do
Estado de São Paulo.

6

A segunda Reunião Mensal ocorreu em agosto de 2018, com o
tema judicialização. No encontro,
destacaram-se duas questões: a
importância do termo de consentimento livre e informado; e a
necessidade de revisão por parte
dos juristas acerca do entendimento de obrigação de resultado
aos cirurgiões plásticos.

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

REUNIÕES MENSAIS

REUNIÕES MENSAIS
Dr. Ênio Santarelli, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;
Dr. Carlos Michaelis, jurídico da SBCP–SP; Dr. Rodrigo Alóe, advogado e cirurgião
Plástico, atual corregedor do Cremesp; Dr. Elvio Bueno Garcia, presidente da
SBCP-SP; e Dr. Daniel Gabas, membro da Comissão da Reunião Mensal

Jose Octavio Freitas, membro da Comissão de Apoio
Jurídico; Elvio Bueno Garcia, presidente da Regional
São Paulo; e Carlos Michaelis, do departamento
Jurídico da Regional São Paulo

Dr. Daniel Gabas, Bruno
Musa e Dr. Paulo Godoy
(Comissão da Reunião
Mensal), Dr. Elvio Garcia
e Dr. Laercio Guerra
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OS PRIMEIROS DESAFIOS EM EVE
ogo no início da
nova gestão, o primeiro grande desafio foi preparar a II
Jornada Paulista de
Cosmiatria (JPc), com apenas
dois meses de antecedência,
programada para o dias 10 e
11 de março de 2018. Não se
tratava apenas de uma nova
edição do evento, pois uma
série de mudanças seria colocada em prática. Era algo
desafiador, que aproximou e
fortaleceu as lideranças da
Regional São Paulo, beneficiando futuros desafios.
Com esse esforço conjunto, muitas realizações inéditas
foram celebradas. Exemplos
disso foram os procedimentos
ao vivo realizados no próprio
evento, além da presença de
dois convidados internacionais na grade científica: Dr.
Francisco de Melo, de Portugal, e Dra. Claudia Pidal, da
Argentina. Além disso, a cobertura nas mídias sociais foi
ampliada e reforçada, com
repercussão foi muito positiva, motivando ainda mais a
expandir tais ações às demais
áreas da Regional São Paulo.
Depois disso, foi a vez
da 38ª Jornada Paulista, a JP
2018, para a qual foram intensificadas as ações em favor
de mais parcerias. Cerca de
15 empresas de fora da área
da saúde, além de novos patrocinadores não vinculados
à especialidade, se juntaram
à Regional São Paulo durante
o biênio, dando mais suporte
aos eventos.
Essa primeira JP da gestão
representou um grande desafio, pois o evento coincidiu com
a greve nacional dos caminho-

L

Procedimento ao vivo na JPc, realizado pelo
Dr. Francisco de Melo, cirurgião plástico português
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PRIMEIROS EVENTOS

ENTOS DA REGIONAL SÃO PAULO

Plenária lotada na Jornada Paulista de 2018

neiros. Esse episódio quase
parou os grandes centros
urbanos, intensamente prejudicados com o abastecimento de diversos produtos, que
comprometiam a prestação de
muitos serviços – até a mobilidade urbana ficou comprometida pela falta de combustível.
Contra todas as previsões
e com um trabalho intenso de
comunicação, focado em enfatizar a importância do evento
para o cenário nacional, e com
relevante apoio de todos os
presidentes de regionais e da
SBCP Nacional, a Regional São
Paulo teve presença maciça de
público na JP 2018 e, ainda o
melhor, retorno positivo de sócios, parceiros e expositores.
Quanto ao conteúdo cien-

e mudanças foram realizadas
para ampliar a qualidade e o
tempo do coffee break, que
chegou a 45 minutos, propiciando mais integração social
e visitação aos stands.
Outra mudança na JP 2018
ocorreu na agenda social. O
coquetel de abertura foi realizado em uma das casas de
eventos mais renomadas de
São Paulo, a Casa Charlô, com
adesão recorde, mais que o
dobro do ano anterior. Já o
Presidential Dinner ganhou
novo local, o Palácio Tangará,
repetindo a presença recorde
de público. O cuidado especial
em buscar o que de melhor
São Paulo poderia oferecer deu
suporte à presença marcante
de público, que se juntou ao

tífico, buscou-se o seu fortalecimento. Uma das iniciativas nesse sentido foi o dia
temático, em que um assunto
específico era selecionado
para haver um aprofundamento mais significativo das
discussões. Com um número
reduzido de palestrantes, o
dia temático pôde ampliar
o tempo de cada discussão,
aumentar a prática e contar
com vídeos editados. Na edição de 2018, a temática escolhida foi acerca da cirurgia
plástica da face, assim batizando o dia de SuperFace.
Até os detalhes mais
operacionais foram pensados
para atender às necessidades
do especialista. Buscou-se valorizar os sócios e parceiros,
9

movimento de fortalecer a especialidade, motivados ainda
mais pelo social renovado.
Além disso, a JP 2018
contou com uma homenagem
especial, in memoriam, na cerimônia de abertura, ao patrono da Regional São Paulo, Dr.
Ricardo Baroudi, entregue a
seus familiares.
Em outra ação inédita, a
Regional São Paulo e a SBCP
Nacional, capitaneada pelo
seu presidente Níveo Steffen,
se uniram com a proposta de
fortalecer a cirurgia reconstrutiva, bem como aproximar os
regentes de serviços credenciados. Assim, idealizou-se a Jornada Paulista Reconstrutiva e o
I Fórum de Ensino em Cirurgia
Plástica da SBCP.

PRIMEIROS EVENTOS
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Placa de homenagem a Dr. Ricardo Baroudi,
“in memoriam”, entregue a Sra. Bea Baroudi pelo
presidente da Regional São Paulo, Dr. Elvio Garcia

Dr. Ricardo Baroudi,
Patrono da Regional São Paulo,
nos deixou antes da Jornada
Paulista, mas estará eternizado
pela justa homenagem

A JP 2018 contou com
uma homenagem
especial, in memoriam,
na cerimônia de
abertura, ao patrono
da Regional São Paulo,
Dr. Ricardo Baroudi
10
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PRIMEIROS EVENTOS

Finalizando a Jornada Paulista 2018, o navegador e escritor
Amyr Klink fez uma cativante apresentação. Ao lado dele,
Eugênio Cação, Felipe Coutinho, Farid Hakme e Elvio Garcia

Dr. Níveo Steffen, presidente da SBCP
Nacional, e Dr. Elvio Bueno Garcia, presidente
da Regional São Paulo, projetando a futura
parceria na Jornada Reconstrutiva e Fórum
de Ensino em Cirurgia Plástica
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Drs. Leandro Pereira, Níveo Steffen, Willian Gerald Austen, Elvio Bueno Garcia e
Mateus Leme De Marchi, presidente da Associação Brasileira da Liga de Cirurgia Plástica

NOVOS EVENTOS DA
REGIONAL SÃO PAULO
naugurando
uma
nova agenda de
eventos, a Jornada
Paulista Reconstrutiva e o I Fórum de
Ensino em Cirurgia Plástica da
SBCP foram realizados no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo,
dias 06 e 07 de setembro de
2018, em São Paulo. Entre os
destaques, o convidado internacional Dr. Willian Gerald Austen,
professor de Cirurgia Plástica de
Universidade de Harvard (EUA),
abrilhantando o evento.
Em ação inédita, a Comissão de Prêmios da SBCP,
coordenada pela Profa. Lydia
Masako Ferreira, ofereceu três
inscrições para o 55º Congresso Brasileiro da especialidade,
com base nos melhores traba-

I

lhos enviados ao evento. Além
disso, foi liberada a participação de alunos da Liga de Cirurgia Plástica, após uma aproximação profícua entre a SBCP
e a Associação Brasileira de
Ligas de Cirurgia Plástica, presidida pelo aluno Mateus Leme
De Marchi, o que se confirmou
também nos outros eventos da
Regional São Paulo.
Além disso, a Regional
São Paulo refletiu sobre o
crescimento da cosmiatria
nos últimos anos e o grande
número de eventos que aconteceriam no calendário, optando por realizar apenas um
evento formador, o Cosmiatry, em novembro de 2018,
no Hotel Transamérica. O
evento estreou na entidade o

conceito de workshops, realizados por empresas parceiras
em salas paralelas, com um
retorno extremamente positivo dos participantes.

CONGRESSO
NACIONAL DE 2023
Durante o Congresso Brasileiro
de 2018, em Recife, a Regional
São Paulo disputou novamente a
candidatura de São Paulo como
sede do Congresso Nacional. A
edição pleiteada foi a de 2023,
sob o argumento principal de
que o Estado não o sediava havia
mais de dez anos. Defendemos a
cidade de Campinas, no Interior de São Paulo, para sediá-lo,
destacando se tratar da terceira
maior cidade do Estado e muito
12

próxima à Capital. Apontou-se o
moderno centro de convenções
dentro de um complexo hoteleiro
e uma das maiores malhas áreas
do País. Felizmente, Campinas
saiu vencedora.
No final do primeiro ano da
gestão, após uma análise criteriosa do calendário de eventos,
reprogramou-se a agenda para
2019 com apenas três eventos:
a III Jornada Paulista de Cosmiatria, em maio; a 39ª Jornada
Paulista, em junho; e a Jornada
Reconstrutiva e o II Fórum de
Ensino da SBCP, em setembro.
Incentivando a formação
do cirurgião plástico na cirurgia reparadora e estética, a
Regional São Paulo apoiou a
5ª Jornada da Divisão de Cirurgia Plástica da FMRB-USP,

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

em março de 2019, buscando
fortalecer o desenvolvimento
científico no interior do estado.
Faltando cerca de um mês
para o primeiro evento de 2019,
a Regional São Paulo enfrentou
um grande desafio ao realizar
uma reestruturação ampla dos
processos operacionais para a
organização de eventos. Tudo
precisou ser feito com agilidade
e colaboração entre os envolvidos, para que o resultado fosse
rápido e garantisse um evento
de qualidade, atendendo às
expectativas dos participantes.
Agradecemos especialmente ao
Departamento Jurídico, com o
Dr. Carlos Michaelis e ao presidente da SBCP Nacional, Níveo
Steffen, que ajudaram muito
neste processo, diante da necessidade de celeridade e efetividade para não comprometer a
realização das jornadas.
A III Jornada Paulista de
Cosmiatria, em maio de 2019,
passou a ser totalmente prática,
com procedimentos ao vivo e
workshops. Focou-se o estado da
arte e, para tanto, optou-se para
que fosse o único evento da área
promovido pela Regional São
Paulo. Neste ano, pela primeira
vez na entidade, foi realizada
uma dissecção ao vivo, transmitida em vídeo para a plateia, com
a presença de um anatomista e
colegas cirurgiões plásticos, que
sincronizarama dissecções com
procedimentos cosmiátricos.
Um passo importante foi
dado durante a III Jornada Paulista de Cosmiatria. Realizou-se
uma reunião em que estiveram
presentes o regente do capítulo
de cosmiatria, Dr. Ricardo Boggio, e colegas representantes da
cosmiatria de várias áreas do
Brasil, além de o presidente da
SBCP Nacional, Dr. Níveo Steffen, e o presidente da Regional
São Paulo, Dr. Elvio Bueno Garcia. No encontro, foi definido
que o Dr. Níveo Steffen colocaria
em votação, junto ao Conselho
Deliberativo, um projeto piloto

NOVOS EVENTOS

Reunião com os jovens da Regional São Paulo acertando detalhes dos
workshops do evento de cosmiatria; Drs. Elvio Garcia, Adriano
Mesquita, Gladstone Faria, Adriane Tartáre, Daniel Boro e Eliza Minami,
as colaboradoras Ana Paula e Monica Sardas

Sala de workshop oferecido pelas
empresas patrocinadoras durante
o Cosmiatry, em outubro de 2018

Drs. Níveo Steffen, Pedro Couto, Elvio Bueno Garcia, Felipe Coutinho e Jaime Farina
durante a 5ª Jornada da Divisão de Cirurgia Plástica da FMRB-USP, em março de 2019
13

NOVOS EVENTOS

na Jornada Paulista de Cosmiatria do ano seguinte, que permitirá inscrições de colegas dermatologistas em até 20% do total.
Durante o Conselho Deliberativo (CD) que ocorreu
na Jornada Carioca de 2019,
houve votação unanime para
que na Jornada Paulista de
2020 ocorra uma maior aproximação com a dermatologia.
As inscrições serão liberadas
na proporção de 20% para
dermatologistas da Sociedade
Brasileira de Dermatologia,
fortalecendo a cosmiatria e a
luta contra a invasão da especialidade por não médicos.
Novamente, o foco da Regional São Paulo se encontra
nos preparativos da Jornada
Paulista, edição de 2019, que
passou pelo infortúnio de que
no mesmo final de semana iria
ocorrer a Copa América, dificultando as reservas em hotéis e
voos. Por isso, a Regional agiu
precocemente, intensificando
a comunicação para que os
sócios ficassem alertas e antecipassem as suas reservas. No
sábado, último dia do evento,
a entidade transmitiu ao vivo o
jogo do Brasil no auditório do
hotel ao público da JP.
A 39ª Jornada Paulista teve
recorde de participação de só-

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

Dissecção anatômica realizada no
ICARD de Barretos e transmitida para
a plenária durante a III Jornada Paulista
de Cosmiatria; Dr. Alberto Jacomo
anatomista da USP, Dr. Antonio Graziosi
e Dra. Gabriela Schwartzmann

cios e patrocinadores, tanto
nos eventos científicos, quanto
nos sociais, com um coquetel
após a cerimônia de abertura e
um Jantar Presidencial, além do
soccer and beer - transmissão ao vivo do jogo do Brasil no
encerramento da jornada.
Assim como no ano anterior, a JP teve um dia temático,
focado no contorno corporal.

Batizado de SuperBody, o dia
foi bastante focado na lipoaspiração em alta resolução, técnica
conhecida como Lipo HD - tema
controverso, porém extremamente atual. O criador do procedimento, o cirurgião plástico
colombiano Dr. Alfredo Hoyos,
esteve no evento e participou de
uma Roda Viva de debates.
Em outra ação inédita, a

Plenária Lotada durante a III
Jornada Paulista de Cosmiatria
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Jornada Paulista contou com
tradução simultânea em inglês
e espanhol, buscando mais
visibilidade internacional da
cirurgia plástica brasileira e de
modo a promover o intercâmbio científico e cultural.
Além das inovações do
evento, a grade científica
trouxe as principais tendências e avanços da especiali-

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

NOVOS EVENTOS

Reunião do DEC da SBCP–SP: preparativos para a Jornada Paulista; Drs. Eduardo
Montag, André Cervantes, Felipe Coutinho, Elvio Garcia, Fábio Nahas e Carlos Koji

Dr .Alfredo Hoyos, convidado internacional,
apresentando no SuperBody a Lipo HD

dade. Ela foi composta por
expoentes nacionais e 13
convidados internacionais, de
nove países diferentes, todos
referência em seus segmentos
de atuação. Isso fomentou
a discussão científica, com
painéis em novos formatos.

Destaque para a dissecção
anatômica, apresentada com
vídeo editado, além da marcação ao vivo da Lipo HD e da
Roda Viva Científica com o Dr.
Hoyos, promovendo o debate
aprofundado sobre o assunto.
Na cerimônia de abertura,

houve um momento especial para
a homenagem ao ex-presidente
da Regional São Paulo, Dr. José
Teixeira Gama, in memoriam,
entregue ao seu filho. Também
homenageada, a Profa. Dra. Lydia
Masako Ferreira recebeu o título de Patrona da SBCP-SP - ela
15

passa a ter o título equivalente ao
do já Patrono Dr. Ricardo Baroudi
(in memoriam). Neste momento,
diante da plenária lotada, estavam presentes Dr. Rodrigo Alóe,
representante do CREMESP; Dr.
Lincoln Ferreira, presidente da
AMB; e membros da SBCP.

NOVOS EVENTOS

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

Dr. Ricardo Ventura, convidado internacional,
em sua apresentação durante o SuperBody

Dr. Steffan Danilla, convidado internacional,
em sua apresentação durante o SuperBody
16
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NOVOS EVENTOS

Dra. Gabriela Schwartzmann e Dr. Ricardo Boggio coordenaram o painel inédito
com dissecção anatômica e procedimento cosmiátrico em vídeo editado, na JP

Roda Viva Científica, formato inédito de painel, momento especial durante a Jornada Paulista, em que o Dr. Alfredo Hoyos,
maior expoente mundial da Lipo HD, respondeu perguntas dos seguintes debatedores: Drs. Fábio Nahas, Juliano Pereira, Roberto
Bozola, Luís Haroldo, Juan Carlos Montano e Javier Cucchiarro, da Argentina, sob moderação do Dr. Alexandre Piassi
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NOVOS EVENTOS

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

Roda Viva Científica:
sucesso absoluto de público

Presidente da SBCP Nacional, Níveo Steffen, presta homenagem Justo Tributo “in memoriam” ao Dr. José
Teixeira Gama, ex-presidente da Regional São Paulo, recebida por seu filho, o cirurgião plástico Dr. Luís Gama
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NOVOS EVENTOS

Presidente da Regional São Paulo, Dr. Elvio Bueno Garcia, entrega
placa de homenagem a Profa. Dra. Lydia Masako Ferreira

Profa. Dra. Lydia Masako Ferreira é homenageada pela
Diretoria da entidade, com o título eterno de Patrona da Regional São Paulo
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MOMENTOS MARCANTES

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

Comissão de Membro Titular e
diretoria da SBCP Nacional e
Regional São Paulo na cerimônia
de apresentação dos aprovados

MOMENTOS E AÇÕ
m parceria com a Nacional, foi disponibilizado o aplicativo da
SBCP e, pela primeira
vez na Regional São
Paulo, um evento teve cobertura em tempo real por meio
de um aplicativo, que também
oferecia interatividade entre
público e palestrantes. Outro
acontecimento importante na
Jornada Paulista foi a prova
para ascensão da Comissão de
Membro Titular para a categoria de Membro Titular.
Em paralelo à JP 2019, a
Regional São Paulo realizou

E

Presidente da Regional São Paulo, Dr. Elvio Bueno Garcia, realiza a abertura do I Encontro de Jovens
Cirurgiões Plásticos da SBCP. Ao lado, os organizadores Drs. Juliano Pereira, Gustavo Prado e Níveo Moreira
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MOMENTOS MARCANTES

ÕES MARCANTES

Presidente da SBCP Nacional, Níveo Steffen, responde aos questionamentos dos jovens cirurgiões em
companhia do Dr. Felipe Coutinho, secretário da Regional São Paulo; Dr. Elvio Bueno Garcia, presidente da
Regional; Dr. Juliano Pereira, Dr. Denis Calazans, secretário geral da SBCP Nacional; Gustavo Prado, de Jaú;
André Maranhão, presidente da Regional do Rio de Janeiro, e Dr. Níveo Moreira, de São Paulo.
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o I Encontro dos Jovens Cirurgiões da SBCP, organizada pelos Drs. Juliano Pereira,
Gustavo Prado e Níveo Moreira, com presença dos presidentes da SBCP Nacional,
Níveo Steffen, e da Regional
São Paulo, Elvio Garcia, além
do secretario geral, Denis Calazans. No encontro, foram
discutidas as necessidades do
jovem especialista, incluindo
questões ligadas ao mercado de trabalho, ao marketing
médico, desafios do início da
carreira, entre outros temas.
Houve também apresentação

MOMENTOS MARCANTES

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

Plenária lotada durante as apresentações. Dr. Dirk Richter,
presidente da ISAPS, foi responsável por uma das apresentações

Presença marcante do público na Cerimônia de Abertura, e um
agradecimento especial ao jornalista e mestre de cerimônias, Raul Cury
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MOMENTOS MARCANTES

Cursos paralelos com grande público

Presença marcante do público na Cerimônia de Abertura. Presidente da SBCP Nacional,
Dr. Níveo Steffen, desce para cumprimentar a Suely Gama, esposa do ex-presidente da
Regional São Paulo, Dr. José Teixeira Gama, que foi homenageado in memoriam
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MOMENTOS MARCANTES

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

Coquetel com recorde de público na Casa Charlô

A 39ª Jornada Paulista teve Soccer and Beer, com a transmissão ao
vivo do jogo do Brasil e Peru - Jornada finalizada com a vitória do Brasil por 3 x 1
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MOMENTOS MARCANTES

Presença recorde também no Jantar Presidencial

Presença marcante de público nos stands
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MOMENTOS MARCANTES

REVISTA PLÁSTICA PAULISTA

A Regional São Paulo apoiou a Jornada de Campinas - Four Seasons,
um dos mais importantes pólos de desenvolvimento científico
da Regional, com cinco serviços credenciados e três grandes
universidades de medicina, reafirmando a posição da entidade
quanto ao desenvolvimento do interior do Estado
Jornada de Campinas – Four Seasons em agosto de 2019.
Drs. Felipe Coutinho, Elvio Garcia, Juliano Pereira (Comissão
Organizadora) e Rodrigo Gimenez, do DEC da Regional São Paulo

do Comitê de fellowship da
ISAPS e, por fim, a SBCP realizou um debate com jovens
cirurgiões plásticos na sala
upstairs, do Hyatt Hotel, que
estava lotada.
O evento foi um sucesso
em todas as suas atividades,
com lotação na plenária, nos

cursos paralelos, na cerimônia
de abertura, no coquetel, no
jantar presidencial e stands.
A Regional São Paulo
apoiou a Jornada de Campinas
- Four Seasons, um dos mais
importantes pólos de desenvolvimento científico da Regional,
com cinco serviços credencia-

dos e três grandes universidades de medicina, reafirmando
a posição da entidade quanto
ao desenvolvimento do interior
do Estado. O evento foi realizado pela AMCC, em 16 e 17 de
agosto de 2019.
Nos dias 13 e 14 de setembro de 2019, no Hotel
26

Transamérica, em São Paulo, foi
realizada a Jornada Paulista Reconstrutiva e II Fórum de Ensino
em Cirurgia Plástica da SBCP,
reafirmando o compromisso
mútuo entre a Nacional e a Regional São Paulo na valorização
da cirurgia reconstrutiva e do
ensino em cirurgia plástica.
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AGRADECIMENTOS

DIVULGAÇÃO

Felipe Lehmann Coutinho , Elvio Bueno
Garcia e Eugenio Gonzalez Cação

Agradecimentos
á caminhando para o final da gestão,
a atuação da diretoria da Regional São
Paulo, no biênio 2018/2019, tem sido
uma oportunidade incomparável de
crescimento e aprendizado.
Ousamos mudar e inovar, o que permitiu
viver momentos inesquecíveis. Agradecemos a
todos que nos precederam e a todos que direta ou indiretamente viabilizaram e participaram
da construção da nossa gestão, especialmente
as nossas colaboradoras, as comissões e meus
eternos amigos e companheiros da diretoria Drs.
Eugênio Cação e Felipe Coutinho. Também expresso que a nossa atuação foi extremamente
facilitada pela diretoria da Nacional e, em es-

J

pecial, pelo seu incansável presidente, Dr. Níveo
Steffen, e pelo apoio e convivência harmônica
com todas as outras diretorias.
Desejamos uma excelente gestão para todos
os novos presidentes e diretorias com a certeza
que juntos seremos mais fortes. A nossa participação ficará guardada eternamente em nossas
memórias e corações. Obrigado a minha família
e a Deus por permitir que vivêssemos estes momentos inesquecíveis.
Diretoria da SBCP-SP
ELVIO BUENO GARCIA
FELIPE LEHMANN COUTINHO
EUGENIO GONZALEZ CAÇÃO
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TEMA DA SEÇÃO

gestão de 2018
e 2019 não teria
conseguido realizar
os eventos científicos,
workshops e demais ações se
não fosse pelo constante apoio e
suporte das empresas ligadas à
especialidade. Sempre dispostas a negociar alternativas em
busca da melhor experiência aos
cirurgião plástico, as empresas
listadas aqui foram colaboradoras
fundamentais para o sucesso das
empreitadas da gestão e muitas
delas acompanham a Regional
São Paulo há muitos anos.

A

Patrocinadores da
gestão de 2018 e 2019
REVISTA PLÁSTICA PAULISTA
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TRANQUILIDADE PARA VOCÊ E SEU MÉDICO
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