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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Amigos e colegas,
Estamos
muito
contentes
em
dar
continuidade aos trabalhos de nossa
Associação,
por
vários
motivos.
Primeiramente, por ter recebido das mãos
do Dr. Liacyr e sua equipe uma gestão muito
bem organizada e financeiramente saudável.
Em 2o. lugar, porque nossos colaboradores
da diretoria representam um verdadeiro "dream team", todos
compartilhando para consolidar o espírito de cordialidade e
avanço científico impresso pelo Prof. Pitanguy desde a
fundação da AExPI. A responsabilidade de liderar este
distinto grupo de cirurgiões plásticos, representando a maior
escola de seu gênero no mundo, é grande e estamos cientes
dela.
Nesta gestão, queremos impor ainda mais o sentido de
ensino e produção científica. Em recente reunião, discutimos
várias idéias e que aqui expomos aos associados.
Pretendemos realizar workshops a cada semestre,
direcionados exclusivamente aos residentes do Rio de
Janeiro, em parceria com o Instituto Ivo Pitanguy / 38a.
Enfermaria da Santa Casa. Ressuscitar o prestigioso Boletim
de Cirurgia Plástica, que por muitos anos tratou de divulgar os
trabalhos realizados pelo Prof. Pitanguy e sua escola, é outro
empenho nosso. Estes são assuntos detalhados por Bárbara
e Raul.
Por outro lado, fortalecer a associação significa cobrar dos
nossos associados sua colaboração. Não será possível
efetivar nossas ações se não houver a contribuição em forma
de pagamento de anuidade, além - é claro - da cooperação
com idéias e trabalhos científicos. As palavras de nossos
tesoureiros, Marcelo e Hazel, colocarão estas questões em
pauta.
Decidimos também abolir a versão impressa deste
Informativo da AExPI. Acompanhando a evolução de todos os
meios impressos de divulgação e comunicação, nosso jornal
será editado bimestralmente, e apenas em forma eletrônica.
Nosso meio ambiente, e nossas economias, agradecem.
Faremos do Informativo um veículo dinâmico para informar o
grupo, abrindo espaço à colaboração dos associados e
residentes. Por fim, a continuidade administrativa da AExPI
ficará nas competentes mãos da Sra Marizani Brocca, por
todos conhecida e que goza de nossa total confiança.
Um abraço à todos,
Henrique N. Radwanski
Presidente da AExPI – Gestão 2013/2014

MENSAGEM DA SECRETÁRIA GERAL
Iniciamos nossa gestão em 2013 esperando
colaborar para o fortalecimento da Escola que
esta Associação representa. Com esta finalidade,
nosso presidente sugeriu - entre outras ações - a
montagem de Workshops semestrais com
palestras
às
sextas-feiras
à
tarde
e demonstrações cirúrgicas nos sábados. Sua
idéia foi aceita com grande satisfação pelos membros da
Diret
Diretoria,
principalmente por buscar ampliar o conhecimento aos
resid
residentes
da escola e da cidade do Rio de Janeiro.
O primeiro Workshop será sobre Avanços no Transplante Capilar,
ocorr
ocorrendo
nos dias 14 e 15/6/13 , quando teremos a presença
dos Drs. Márcio Crisóstomo, de Fortaleza e Ricardo Lemos, de
São Paulo. Márcio foi nosso residente, e Ricardo é o atual
presi
presidente
da ABCRC (Associação Brasileira de Cirurgia da
Rest
Restauração
Capilar). Ambos são membros titulares da SBCP e,
com total disponibilidade e boa vontade, se dispuseram a viajar
com sua equipe ao Rio para dividir e ensinar seus conhecimentos
e habilidades com os colegas em formação e com todos aqueles
que queiram se juntar a nós. Dr Francesco Mazzarone,
Pres
Presidente
do Instituto Ivo PItanguy e Mordomo da Sta. Casa, nos
conc
concedeu
a permissão para uso do auditório da Santa Casa,
onde serão transmitidas as cirurgias. O programa do evento está
anex
anexado
no final do Informativo.
O segundo Workshop está previsto para o próximo semestre e
em breve comunicaremos as datas e o tema escolhido.
Neste ano, faremos nosso encontro anual durante o 50o.
Nest
Cong
Congresso
da SBCP, a ser realizado em novembro em nossa
cidad Os Drs. José Horácio, nosso presidente, e Níveo Steffen
cidade.
(diret
(diretor
do DEC) concordaram em incluir nosso encontro na
progr
programação
oficial do evento maior da cirurgia plástica nacional.
Já estamos planejando o Encontro Científico de 2014, com local
ainda sendo discutido.
O entusiasmo é grande e assim esperamos colaborar com a
conti
continuidade
do ensino e a união do grupo, metas primordiais da
noss Escola e Associação.
nossa
Um abraço
a
a todos,
Bárb
Bárbara
Machado
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MENSAGEM DO COORDENADOR CIENTÍFICO
Aos membros da AExPI

Publicar! Pesquisar! Divulgar! Ensinar!
Estas palavras sempre acompanharam
todos os que passaram
pela
nossa
escola. O escopo imprimido pelo
Professor Pitanguy á sua escola foi de sempre valorizar o
aspecto cientifico. Ele, mais do que ninguém sempre foi
nosso principal modelo, pelas suas infinitas publicações e
pelo caráter cientifico que se impôs como professor.
O Boletim de Cirurgia Plástica da Clinica Ivo Pitanguy foi
um dos baluartes da produção cientifica do Professor e de
seu Serviço por muitos anos.
As primeiras turmas acompanharam de perto o grande
esforço de manter no mínimo um ou dois artigos a cada
dois meses pois o “Boletim”,encarte da Revista Brasileira de
Cirurgia era bi mensal. Muitos artigos inéditos, como a
primeira descrição de implantes de panturrilha, foram
publicados no Boletim.
Como parte do meu trabalho como diretor científico da
AEXPI, propus o renascimento do Boletim, agora em
formato de jornal on line. Pretendemos uma revista com
peer review, corpo editorial, séria e com todo o viés que
envolve uma revista científica para ser reconhecida.
Buscamos repercussão internacional. Difícil? Não creio,
temos um nome como estandarte, um dos mais
reconhecidos do mundo, o do professor Ivo Pitanguy.
Conto com a colaboração de todos, preparem artigos e
vamos juntos fazer renascer o Boletim!
Saudações

Raul Gonzalez

Assumimos a tesouraria da AExPI com saldo positivo,
herança da excelente administração financeira do Leandro
Pereira, que nos propiciou confiança para dar continuidade
aos trabalhos. Como toda gestão, temos nossas metas, e
manter a união de nosso grupo é o propósito fundamental.
Para atingir esse objetivo será necessário o empenho de
todos, inclusive quanto à quitação da anuidade.
Lembramos que na gestão anterior foi concedida uma
anistia a todos os membros inadimplentes.
A partir de 2013, esperamos contar com a compreensão
de todos, quanto ao cumprimento do pagamento da
anuidade, que terá o valor de R$ 350,00.
Da mesma forma, como ocorre nas demais associações e
sociedades médicas à qual pertencemos, acataremos o
constante no artigo 16 de nosso Estatuto “os sócios
efetivos, associados e correspondentes que atrasem em
mais de 12 meses o pagamento da anuidade, perdem
automaticamente sua condição de Membro da AExPI, só a
readquirindo, ao critério da diretoria, ao colocar-se em dia.”
Este ano abolimos o uso de boleto bancário: é uma forma
trabalhosa de cobrança, demandando tempo e esforço da
nossa secretaria. O pagamento da anuidade será feito por
cartão de crédito na página do nosso site ou por depósito
bancário. Estas informações serão passadas mais adiante,
uma vez que daremos um prazo até 31 de maio para
quitação, Reforçamos que a arrecadação de tais valores
nos dará maior liberdade para investirmos nos nossos
próximos encontros, além de poder manter o nosso dia-adia administrativo.
Manteremos contato com o grupo mediante a publicação
de nossos Informativos, através dos quais, você vai
acompanhar nossas atividades.
Contamos sinceramente com você.
Cordialmente,
Marcelo Siqueira e Hazel Fischdick
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MENSAGEM DO DR.
R. RO
ROGÉRIO BITTENCOURT
A escola do Prof. Pitanguy no seu 52º ano de
existência, demonstra a capacidade e o poder
que nosso mestre tem de criar e transmitir seus
conhecimentos adquiridos durante vários anos
aos seus alunos. Sua genialidade de reunir ao
seu redor pessoas altamente preparadas
fizeram com que se tornasse a maior
escola de cirurgia plástica do Brasil, senão do
mundo. Como uma árvore gigantesca, semeou cirurgiões em
mais de 30 países com formação médica cirúrgica, formação
ética, humanística e cultural. Mais de 570 cirurgiões pós
graduados concluíram os 3 anos de formação em nossa escola.
escola
Tenho o imenso prazer em fazer parte desta.
O Prof. Pitanguy adquiriu seus conhecimentos da
especialidade, após sua formação em cirurgia geral, com
grandes nomes da cirurgia plástica mundial como o Prof. John
Longacre , Marc Iselin, Gillies, McIndoe e Kilner. No ano de
1959, o Professor Pitanguy inaugurou a 8ª Enfermaria da Santa
Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro que, posteriormente,
eriormente,
transformou-se na 38ª Enfermaria onde o ensino e a prática da
especialidade se desenvolveram propiciando as condições
adequadas à formação do cirurgião plástico. Em 1960 foi criado
vínculo com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro, assim como, com a Clínica Ivo Pitanguy após sua
inauguração em 1963.
Com o intuito de estimular a pesquisa e o aprendizado, o
Professor criou o Boletim de Cirurgia Plástica anexado a
Revista Brasileira de Cirurgia, que era indexada. Este Boletim,
que era redigido em português e inglês, funcionou como órgão
de divulgação científica de nosso Escola uma vez que era
distribuído para o Brasil e exterior. O material utilizado para
desenvolvimento dos artigos era da Clínica Ivo Pitanguy e 38ª.
38
Enfermaria, que disponibilizavam sua casuística. O Centro de
Estudos Ivo Pitanguy possibilitou congregar estes arquivos,
enriquecendo significativamente à pesquisa científica dos póspós
graduandos.

Por ser um Serviço de referencia da especialidade e de
excelente qualidade, tivemos a oportunidade de ver e
tratar pacientes que apresentavam as mais variadas e
raras patologias, tanto da cirurgia reconstrutora como da
estética, nos dando uma grande segurança em nossa
vida profissional.
Foi muito importante para nossa formação usufruirmos,
pelo período de 3 anos, de toda a estrutura de um
departamento de pesquisa e documentação científica,
uma excelente biblioteca, um centro de informática e
multimídia e um estúdio e laboratório fotográfico.
Vários nomes de nossa grande escola
como
preceptores, assistentes, e auxiliares de ensino
souberam nos transmitir os conhecimentos adquiridos
da experiência(sabedoria) do Professor Pitanguy, assim
como da experiência deles próprios e como uma
progressão geométrica nos infundiram o conhecimento
da especialidade.
Viver num ambiente de excelência onde enfermeiras,
secretarias, instrumentadoras e circulantes de sala nos
mostraram detalhes de experiência e praticidade, cada
qual em sua área, e podemos ver da importância destes
para nossa formação.
Pela formação nesta escola, temos a obrigação de dar
continuidade nesta corrente de ensinamento, pois é
como o Professor fala: “Ensinar, criar uma escola, é
responsabilidade inerente a quem acredita ter algum
conhecimento. É a superação de sua própria obra
por aqueles que o sucedem que define o progresso
da humanidade.”

Rogério Bittencourt
2º. Vice-Presidente
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ACONTECEU…. CONCURSO DE RESIDENTES
Aconteceu nos dias 4, 5 e 6 de April de 2013, durante a 9a
Jornada de Cirurgia Plástica de Búzios-RJ, o Concurso de
Residentes.
O evento contou com a apresentação de
trabalhos de Serviços Credenciados de todo o estado,
destacando-se a participação dos alunos do Instituto Ivo
Pitanguy, que levaram 2 prêmios este ano. Parabéns aos
autores premiados:
1o lugar . Adele Gonzales Rodrigues – Instituto Ivo Pitanguy
- Avaliação do posicionamento do complexo aréolopapilar na evolução pós-operatória da cirurgia de
mamoplastia
de aumento
2o lugar. Ana Paula Deluchi Boz - Hospital de Ipanema
- 10 anos de braquioplastia no Hospital Federal de
Ipanema
3o lugar. Eduardo Sauter – UNIG
- Uso de retalhos combinados na reconstrução nasal pós
retirada de tumor.
4o lugar. Aruã de Britto e Alves - Instituto Ivo Pitanguy
- Estudo prospectivo do protocolo de prevenção da
TVP/TEP no Instituto Ivo Pitanguy
João Paulo Verbicario
Instrutor e colaborador científico do IIP

PRESIDENTE

1º. TESOUREIRO

Dr. Henrique Nascimento Radwanski

Dra. Hazel de Andrade Fischdick

1º. VICE-PRESIDENTE

DIRETOR CIENTÍFICO

Dra. Wanda Elizabeth M. Y Correa

Dr. Raul Franco González

2º. VICE-PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

Dr. Rogério de Castro Bittencourt

Dr. Claudio Rebello

SECRETÁRIO GERAL

Dr. Ewaldo Bolivar de Souza Pinto

Dra. Barbara Bárbaro Machado

Dra. Meire Maria Fernandes

1º. SECRETÁRIO

CONSELHO CONSULTIVO

Dr. Isaac Rocha Furtado

Dr. Carlos Alberto Jaimovich

TESOUREIRO GERAL

Dr. Liacyr Ribeiro

Dr. Marcelo Araújo Siqueira

Dr. Sérgio Eduardo Carreirão

Programação:
6af. 14 junho
14: 30 hs Inscrições
15:00-15:10 hs Abertura: Dra Bárbara Machado
15:10 - 15:25 hs Histórico da cirurgia da restauração
capilar: Dr Leandro Pereira
15:25 - 15:40 hs Importância do ensino do transplante
capilar: Dr Henrique N Radwanski
15:40 - 15:55 hs Montando centro cirúrgico e equipe:
Enf. Úrsula Chaves
COFFEE BREAK
16:15 - 16:45 hs Extração de unidades foliculares
[FUE]: Dr Márcio Crisóstomo [CE]
16:45 - 17:00 hs Debate
17:00 - 17:30 hs Transplantando fio longo: Dr Ricardo
Lemos [SP]
17:30 - 17:45 hs Debate
sábado 15 junho
8:00 hs Apresentação de casos clínicos: Drs .Márcio /
Ricardo
8:15-8:30 hs Pré-operatório e aspectos
anestesiológicos do paciente: Dra Gisele Kreimer
8:30 - 13:30 hs Transmissão do centro cirúrgico
(coordenador de centro cirúrgico Henrique /
coordenador de auditório Leandro)
13:30 Encerramento, entrega de diplomas e sorteio: Dr
Raul Gonzalez
Almoço por adesão com os cirurgiões convidados
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