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Edito
rial O primeiro semestre deste ano foi marcado por muitos desafios. O 

maior deles, sem dúvida foi o surgimento da pandemia do coVid-19, um 
acontecimento além de todas as nossas previsões e que nos obrigou a 
repensar ações e nosso próprio viver.

Uma das maiores dificuldades que enfrentamos no início foi a impossibilidade 
de nos fazermos presentes fisicamente enquanto Sociedade. Com um 
cronograma rico de atividades e um planejamento recém-executado nos 
deparamos com a inviabilidade do encontro. Ainda bem que podemos contar 
com a tecnologia e com o desejo legítimo de não deixar passar importantes 
momentos. com a ajuda de muitos colegas mineiros e de outras regiões 
do país conseguimos conquistas importantes nesse período. Realizamos 
dois eventos virtuais que, em termos técnicos, nada ficaram devendo aos 
presenciais. Reunimos residentes de 15 países em um evento internacional 
pioneiro na cirurgia plástica brasileira e realizamos o 4º simpósio mineiro 
de cirurgia Pós-bariátrica em ambiente digital, evento que, certamente, 
impressionou a muitos por seu conteúdo e capacidade de promover 
debates, mesmo à distância.

A forma de fazer mudou, mas o desejo de continuar é ainda maior. os 
próximos meses ainda são incertos e seguiremos com nossos aprendizados, 
contando com o apoio dos mais de 600 cirurgiões plásticos mineiros que, 
representados por nossa diretoria, merecem ter acesso à informação e ao 
compartilhamento de ideias que fazem nossa especialidade crescer cada 
dia mais.

boa leitura!

Capa 

4º Simpósio 
Mineiro
de Cirurgia
Pós-Bariátrica

6

e d i ç ã o  5  -  a n o  2 0 2 0 2



P l á s t i c a  e m  m i n a ss B c P - m G3

Nossa Regional tem estado muito ativa e, mesmo que estejamos 
passando por momentos que limitam nossa atuação presencial, 
temos investido muito em ações que nos mantenham conectados 
e bem informados.

Em vários momentos provamos que a capacitação é um dos 
pilares do desenvolvimento de nossa especialidade e queremos 
que isso se torne uma das marcas registradas de nossa gestão. 
O Curso de Educação Continuada (CEC) mantém suas aulas 
on-line ativas e os alunos envolvidos. E, em outras ocasiões 
provamos o quanto é importante envolver nossos residentes e 
jovens cirurgiões nos trabalhos científicos, como foi o caso do 
congresso internacional de Residentes e o simpósio de cirurgia 
Pós-bariátrica que abriram espaço importante para a troca de 
experiências entre esses grupos.

temos ainda muitas atividades para cumprir em 2020. Nossos 
próximos evento prometem ser experiências positivas, como o 
simpósio de intercorrências, que faremos presencialmente em 
momento oportuno e a 1ª Jornada mineira de cirurgia Reparadora 
que acontecerá em dezembro. Em todas, incentivaremos a 
participação ativa dos jovens residentes e cirurgiões mineiros.

devido ao isolamento social pela covid19, a sbcP-mG 
enfrenta desafios tanto do ponto de vista administrativo-
financeiro como na questão científica e ao apoio à formação 
dos residentes. Novos desafios conduzem à necessidade de 
adaptação à redução de dividendos assim como à restrição 
da jornada de trabalho, enquanto impõe a manutenção das 
atividades essenciais adaptadas a uma nova realidade.  

No último trimestre a gestão financeira foi rigorosa, minimizando 
os prejuízos inevitáveis advindos dos efeitos econômicos 
da pandemia, permitindo inovarmos com trabalho assíduo e 
criatividade para novos formatos das atividades programadas.  

Até o momento temos mantido a saúde financeira da Regional, as 
atividades científicas e de ensino em formato online, a integração 
entre os colegas da capital e do interior do Estado, assim como 
participação direta em atividades nacionais e internacionais. 
contamos para isso, com a ajuda de importantes parceiros 
que também enfrentam dificuldades de mesma grandeza, mas 
que continuam nos apoiando e caminhando ao nosso lado. 

Por tudo aqui exposto, agradecemos a cada colega da regional 
pelo apoio nas adversidades que passamos assim como aos 
parceiros GJo, Gc Aesthetics, Grupo mareli, Hospital ulc e 
motiva. continuamos focados em nossos objetivos e venceremos 
as dificuldades impostas por esse período com a certeza que 
essa experiência ímpar trouxe um aprendizado que será uma 
base sólida para enfrentarmos os próximos desafios.
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As especialidades de dermatologia e cirurgia 
plástica são alvo constante de invasão por 
profissionais não habilitados.  
Como a SBD-MG tem atuado para coibir  
esse tipo de prática?

A invasão na medicina é muito ampla e acontece em todas 
as especialidades. mas, a cosmiatria evidentemente é uma 
ponta e podemos sentir isso. Na mídia vemos profissionais 
não médicos oferecendo tratamentos milagrosos e soluções 
que não são possíveis. Nossa atuação para impedir esse tipo 
de situação tem que ser responsável e bem delimitada porque 
quem sofre, afinal, é o paciente. 

Na sbcd-mG criamos um canal de denúncia e informamos ao 
associado o caminho para realizar essas denúncias que contam 
com auxílio de nosso departamento jurídico. Tudo é encaminhado 
pela Sociedade sem a necessidade da personificação, o que é 
muito importante para preservar o profissional.

Nossa Coordenação de mídia também tem um papel muito 
importante na realização de campanhas de orientação aos 
médicos e pacientes. buscamos fortalecer o ato médico e 
suas responsabilidades. temos em vista que o compromisso 
social tem que ser maior que o comercial para preservação da 
especialidade e proteção dos pacientes. 

No início deste ano aconteceu na 
Procuradoria-Geral de Justiça uma audiência 
pública sobre a realização de procedimentos 
estéticos por profissionais não especializados. 
Qual foi, em sua opinião, a importância desta 
audiência para as especialidades envolvidas ?

A audiência pública foi uma grande vitória. Foi muito 
importante, principalmente, para sensibilizar sobre a questão 
da invasão das especialidades. Ali contamos nosso lado da 

história e mostramos como é séria essa questão porque os 
profissionais não especializados não têm formação e nem 
noção da responsabilidade do ato médico e é por isso que 
eles se aventuram. tivemos a oportunidade de mostrar 
nossa versão, falamos sobre complicações e tratamentos e 
fomos ouvidos.

Esses profissionais buscam a cosmiatria como fonte de renda, 
mas não têm a formação adequada para lidar com todas as 
interfaces dos procedimentos. Além disso, seus conselhos não 
regem publicidade como acontece como cRm o que permite 
que divulguem o que querem na mídia. O público leigo não tem 
dimensão dos perigos e se encanta com as promessas, com o 
antes e depois que vê nas divulgações.

Em que medida as especialidades podem 
atuar de forma conjunta contra a invasão de 
especialidade e o exercício ilegal da medicina?

Temos muitas pautas em comum e pontos de intercessão muito 
importantes. A associação só fortalece as duas especialidades. 
Acredito que juntas, dermatologia e cirurgia plástica podem 
demonstrar a extensão da formação, mostrar para as pessoas 
a importância do médico habilitado, com formação para tratar 
cada caso.

E deve existir, também, um compromisso com os jovens porque 
nós que temos mais tempo de profissão percebemos as 
ameaças, mas, os jovens sentem mais porque estão entrando 
no mercado onde a disputa é muito desleal. E muitas vezes, 
eles querem se igualar a esses profissionais, o que é perigoso 
porque temos um código de ética e precisamos respeitá-lo. 
Fala-se muito em modernizar o código de ética médica, mas eu 
acredito que é possível trabalhar sob a luz do código que existe 
hoje e conseguir bons resultados do trabalho.

Acredito que devemos investir em ações conjuntas que 
fortalecem nossas especialidades e orientem os pacientes 
sobre o que é certo.

Entre
vista Dra. Raquel  

Rocha 
Presidente da 

Sociedade Brasileira de 
Dermatologia – Regional 

Minas Gerais (SBD-MG)
o Plástica em minas ouviu a presidente  
da sociedade brasileira de dermatologia  
– Regional minas Gerais, Rachel Guerra,  
sobre invasão de especialidade, exercício  
da profissão e ações conjuntas.  
Confira a entrevista:
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Como está estruturada a Residência 
Médica no Serviço de Cirurgia 
Plástica da Santa Casa?

Nosso serviço funciona desde 2013 quando 
eu e dr. osiris nos unimos para estruturá-
lo. Recebemos dois residentes por ano, já 
formamos oito, temos seis em formação e 
teremos mais dois formandos até o fim de 2020. 
No primeiro ano a formação está focada em 
cirurgia reparadora, no segundo ano mesclamos 
entre reparadora e estética e no terceiro ano o 
foco é cirurgia estética. 

o centro é muito bem montado e a santa casa dá 
todo apoio para o nosso trabalho. Já recebemos 
visitas de vários ex-presidentes da Nacional e 
Regional e sempre recebemos elogios tanto 
pela estrutura como pelo nível de atendimento. 
Estamos sempre procurando melhorar.

Então a cirurgia reparadora é 
considerada mais importante que  
a cirurgia estética?

Entendemos que todo serviço deve dar ao 
residente grande conhecimento em cirurgia 
reparadora que é mais importante que estética. o 
cirurgião que é bom em reparadora é sempre bom 
em estética, mas o contrário não é verdadeiro. 
Existe uma tendência no Brasil de serviços que não 

focam em reparadora e isso é muito ruim para a 
formação dos cirurgiões plásticos. 

E o que é mais importante ensinar 
aos residentes além do aprendizado 
técnico?

sempre digo para os residentes que eles devem 
tirar o que é melhor de cada etapa e cada 
preceptor para sua formação e que também 
devem ter humildade e honestidade. Além disso, 
é importante ter em mente que sempre pode 
haver complicações, nesse caso é importante 
abraçar o paciente. Investir na relação médico-
paciente é o melhor caminho para evitar 
desgastes no tratamento.

Algum fato marcou sua trajetória 
profissional?

Quando era R2 de cirurgia plástica na usP o Re-
gente do meu serviço, Paulo de castro correia, 
foi procurado por um padre que pediu ajuda para 
operar casos de fisura lábio-palatina em Ji-Paraná, 
uma pequena cidade de Rondônia. Meu chefe, An-
tonio Amary, aceitou o convite e me chamou para ir 
junto. Na ocasião operamos cerca de 50 crianças. 
logo depois de terminada a residência fui morar 
em Porto Velho, montei consultório e fiquei lá por 
um ano. Voltei para montes claros, mas fui operar 
lá várias vezes depois disso. Esse fato foi regis-
trado no livro cinquenta Anos de cirurgia Plástica 
escrito pelo dr. Paulo de castro correia em 1997.

Dr. Carlos 
Alberto 
Rocha 
Souza
Chefe do Serviço 
de Cirurgia 
Plástica da Santa 
Casa de Montes 
Claros

o serviço de cirurgia Plástica da santa casa de montes claros, 
chefiado pelo Dr. Carlos Alberto Rocha Souza é referência na região 
Norte de Minas Gerais e atende pacientes de mais de 80 cidades 
da região e do Sul da Bahia. Com foco em cirurgia reparadora, o 
serviço recebe grande volume de casos de alta complexidade como 
queimados, traumatizados e tumores de pele e, segundo o Regente, 
não deixa a desejar em relação aos maiores serviços do país.
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4º Simpósio  
Mineiro de Cirurgia  
Pós-Bariátrica

Com essas palavras o presidente da SBCP-MG, 
Alfredo Donnabella, define o 4º Simpósio Mineiro de 
Cirurgia Pós-Bariátrica realizado em julho. O evento 
que precisou ser adaptado para o modelo virtual por 
causa das limitações impostas pela pandemia do 
COVID-19 teve participação expressiva e recebeu 
elogios dos inscritos.

Realizado no dia 18 de julho, um sábado, o Simpósio 
teve duração de aproximadamente cinco horas e 
cerca de 300 participantes.

“O primeiro evento digital da Regional 
Minas foi um desafio e, ao mesmo 
tempo, uma grata surpresa.”

e d i ç ã o  5  -  a n o  2 0 2 0 6
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“Minas saiu na frente com o 
Simpósio de Cirurgia Pós-Bariátrica 
on-line. Para minha surpresa foi 
excelente! Pude interagir com os 
palestrantes via chat e whatsapp,  
em tempo real, printar as telas que 
me interessavam e até mesmo 
interagir com os participantes 
fazendo a moderação de uma 
apresentação. Parabéns SBCP-MG.” 

Alexandre Melo
Cirurgião Plástico

“Gostaria de parabenizar a SBCP-
MG pela priorização da ciência e da 
arte no Simpósio de Cirurgia Pós-
Bariátrica já que ambas jorram da 
mesma fonte. Conceber ideias é, 
como tem sido ao longo da história 
para a maioria de nós cirurgiões 
plásticos, um esforço colaborativo 
entre os mais experientes e os 
jovens. A tecnologia nos propôs 
um encontro inovador, receita para 
a criatividade incutida na nossa 
especialidade.”

Gustavo Saliba 
Cirurgião Plástico

“O Simpósio de Cirurgia Plástica 
Pós-Bariátrica da SBCP Regional 
MG já se tornou um evento 
tradicional do nosso calendário, 
sempre esperado para atualização 
dos especialistas. Neste ano de 
pandemia, a opção de transmissão 
online trouxe a possibilidade de 
intensa troca de conhecimentos 
com ampla participação e segurança 
pra saúde de todos. Foi uma tarde 
agradabilíssima com muita interação 
científica e companheirismo entre 
colegas. Parabéns aos organizadores 
e até 2021!”

Flávio Mendes
Cirurgião Plástico

“O que mais chamou nossa atenção nesse evento foi a permanência 
dos participantes mesmo com a extensa programação. Durante 
todo o tempo de realização , os participantes se mostraram ativos, 
tivemos muitas conexões positivas e poucas pessoas saíram antes 
do término das atividades”, explica Donnabella.

Depoimentos

A grade científica do evento foi pensada como nos eventos presenciais, 
com apresentação de casos, debates e mesas redondas, oferecendo aos 
participantes oportunidades de interação à distância com uso do chat 
da plataforma e troca de mensagens. A presença de 18 conceituados 
palestrantes, dois deles de renome internacional e temas inovadores, 
garantiu ao Simpósio ótimos resultados na visão dos participantes.

s B c P - m G7
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Aula especial
Para reforçar o assunto, no dia 6 de 
junho, data que marca a campanha,  
foi realizada uma aula on-line com o 
dr. marco Aurelio Pellon com o tema  
o uso do tecido Adiposo no 
tratamento de Queimaduras Agudas 
e sequelas. A aula foi prestigiada por 
cirurgiões plásticos de todo o estado.

Campanha de Prevenção 
de Queimaduras
Em junho a Regional Minas divulgou a Campanha Prevenção de Queimaduras, como 
reforço institucional ao dia Nacional de luta contra Queimaduras. Para a data foi produzida 
uma cartilha com orientações à população, disponibilizada para download gratuito, além 
de posts para redes sociais e entrevistas com representantes da Regional e dos serviços 
credenciados. A Regional divulgou, também, uma relação com os locais de atendimento 
de queimados disponíveis em Minas Gerais.

o presidente da sbcP-mG, Alfredo donnabela, ressaltou durante a campanha a importância 
de orientar a população para a prevenção de acidentes domésticos com queimaduras 
que podem acarretar prejuízos para a vida toda, principalmente neste momento em que 
grande parte das pessoas está em casa. “Verificamos um aumento no número de casos 
de queimaduras nos últimos meses e entendemos que estão relacionados ao fato de que 
grande parte da população está em isolamento social”, justifica o presidente da Regional.

Uma das entrevistadas durante a campanha foi a cirurgiã plástica Kelly Araújo, chefe da 
Unidade de Atendimento de Queimados do Hospital João XXIII que, por meio de vídeo, 
alertou a população para os perigos do uso de álcool em gel e dos cuidados necessários 
no ambiente doméstico, principalmente com crianças. 
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Simpósio Internacional  
de Residentes

A formação adequada dos residentes de cirurgia 
plástica é uma das prioridades da Regional minas.  
Nesse sentido, a sbcP-mG promoveu, em conjunto 
com cirurgiões latinoamericanos, o evento Reunión 
Internacional Residentes de Cirugía Plástica, uma 
jornada científica voltada exclusivamente para resi-
dentes. No período de 4 semanas, divididos entre 
os meses de junho, julho e agosto, os alunos partici-
param de apresentações e debates com colegas de 
15 países em uma extensa programação que reuniu 
aproximadamente 2400 participantes.

o evento foi o primeiro realizado no modelo de 
apresentações individualizadas e incentivou 
os residentes a produzirem conteúdo que foi 
compartilhado com outros residentes de serviços 
distintos. A Regional Minas teve participação ativa 
no evento, contando com seu presidente, dr. Alfredo 
donnabella, como organizador, moderadores de 
renome e a presença de muitos residentes dos 
principais serviços mineiros.
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“o simpósio internacional de Residentes em cirurgia 
Plástica foi uma iniciativa pioneira que conseguiu unir 
residentes de toda a América do sul em sua maioria 
e também da península ibérica transcendendo ideais 
bolivarianos de união em uma só língua: A cirurgia 
plástica! Parabéns aos organizadores, em especial 
nosso querido Dr. Alfredo Donabella!”

Osiris Martuscelli
Cirurgião Plástico - Montes Claros/MG

“Queria destacar a importância que foi o congresso 
internacional de Residentes, capitaneado pela 
Regional Minas na figura do nosso presidente 
dr. Alfredo donnabella e do dr. Gustavo Abrile da 
Argentina, que tiveram a iniciativa de organizar um 
evento exclusivamente para residentes. Agradeço 
pelo convite que me fizeram de moderar uma das 
mesas, que eu achei espetacular. 

O evento foi uma oportunidade ímpar para nossos 
residentes mostrarem seus trabalhos, aprenderem 
a apresentar e serem analisados por um público 
altamente especializado.”
 
Dr. Sérgio Moreira
Cirurgião Plástico - Belo Horizonte

“Eu achei a ideia do evento excelente e a experiência 
valeu muito à pena. Preparei a aula como se eu fosse 
apresentar em um evento presencial, mas com a 
comodidade da minha casa e a segurança por causa 
do coVid-19. os horários foram respeitados, as aulas 
foram muito ricas, com temas variados, os trabalhos 
muito bem feitos e apresentados pelos colegas. Fiquei 
muito tranquila e achei uma maneira excelente de 
estudarmos e ficarmos motivados a produzir conteúdo 
científico nesse período mais difícil. A troca com os 
colegas no final das mesas de cada tema, quando 
discutíamos os assuntos apresentados foi ótima e 
mostrou que todos tinham estudado e dominavam o 
que era apresentado. Achei a experiência muito válida e 
recomendo para todos os colegas em eventos futuros.”

Lívia Dornella Corrêa 
Residente

“Essa reunião internacional de residentes surgiu 
de uma união de alguns colegas, todos envolvidos 
com a formação de residentes em seus países e 
particularmente preocupados com a formação neste 
período de pandemia. Surgiu de uma maneira quase 
despretensiosa e com o único interesse de oferecer aos 
residentes atividade de formação e crescimento. A esse 
grupo inicial varios colegas de outros países se uniram 
e a Reunião de Residentes tomou proporções que não 
esperávamos inicialmente. isso nos forçou a realizarmos 
4 semanas de trabalhos. A qualidade do material 
apresentado também surpreendeu e mostrou a força da 
cirurgia plástica na América latina, Portugal e Espanha. 
Agradecemos muito a todos os colegas chamados 
a ajudar moderando os módulos de apresentação 
e, principalmente, aos residentes que entenderam o 
ideia desse movimento e participaram maciçamente. 
Esperamos que esse projeto seja valorizado e assumido 
pelas entidades da cirurgia plástica e possa ser um 
movimento permanente.

Antônio Carlos Pinto Oliveira 
Cirurgião Plástico - Porto Alegre/RS

“como residente do primeiro ano em cirurgia plástica, foi 
uma excelente experiência poder participar e apresentar 
em um congresso de âmbito internacional. Assisti a 
diversos trabalhos e técnicas em diferentes localidades, 
e ampliei a minha visão sobre a cirurgia plástica e áreas 
de atuação. Em um contexto de pandemia, em que seria 
impossível esta reunião, o uso da plataforma digital 
foi muito bom, permitindo a integração profissional e 
aprendizado, na comodidade de assistir em casa, sem 
custos. Torço para que mesmo com o fim da pandemia, 
mantenham-se congressos assim, com tamanha 
acessibilidade e credibilidade!”

Hubert André Vieira Zuba
Residente

Simpósio Internacional de Residentes
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1º SBCP ROSA 
Simpósio Mineiro de 
Reconstrução Mamária,
24 de outubro de 2020 – Evento on-line 

REPARART – 1ª Jornada  
Mineira de Cirurgia  
Plástica Reparadora
4 e 5 de dezembro – Belo Horizonte/MG 

14º Simpósio de  
Intercorrências 
em Cirurgia Plástica
Data a definir

Confira o calendário de 
eventos programados 
para este ano:


