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Encerramos nosso primeiro ano de mandato em um momento 
tão atípico quanto promissor. Enfrentamos, em suma, dois 
grandes desafios. O primeiro de trazer os ideais originais da 
cirurgia plástica mineira para o centro do debate e congregar, 
verdadeiramente, os cirurgiões plásticos de todo o estado. 

sem falsa modéstia, acredito que superamos esse primeiro 
desafio com louvor. Hoje vejo renomados cirurgiões da capital 
e do interior, ora esquecidos, terem seu merecido espaço em 
nossa Regional. converso com alguns deles e percebo que 
se sentem, novamente, pertencentes à nossa sociedade e 
devidamente valorizados por sua trajetória. Vejo, também, 
jovens cirurgiões plásticos e residentes encontrarem seu 
lugar em produções científicas e eventos, espaços que devem 
ser ocupados prematuramente para reforçar, aos futuros 
profissionais, a importância da prática ética e da boa medicina.

O segundo desafio que enfrentamos foi gerir a terceira maior 
Regional do país em um ano marcado pelo medo e insegurança 
de uma Pandemia. Eventos presenciais cancelados, serviços 
com redução para priorizar o atendimento às vítimas do 
COVID-19, produções científicas suspensas, informações 

desencontradas e muita angústia foi o que viveram os cirurgiões 
plásticos de todo o mundo, assim como toda população. 

mas, assim como o medo pode paralisar, ele pode, também, 
impulsionar e fizemos da dúvida uma oportunidade. 
Dialogamos bastantes com nossos pares, realizamos 
encontros virtuais surpreendentes e conseguimos, ao fim, 
realizar nosso Simpósio de Intercorrências e a formatura 
dos residentes de forma presencial e com muito sucesso. 
o resultado está nos depoimentos, matérias e fotos dessa 
edição do jornal.

Agradeço a cada um dos cirurgiões plásticos e parceiros que 
nos ajudaram a vencer esses desafios durante nosso primeiro 
ano à frente da Regional. E reforço nosso compromisso 
assumido ainda na campanha, de trabalhar pela valorização 
da cirurgia plástica mineira e dos cirurgiões que fazem nossa 
Regional ser cada dia melhor. 

Feliz Natal e um 2021 de grandes realizações!

Boa leitura!

Capa 

14º Simpósio 
Mineiro de 
Intercorrências em 
Cirurgia Plástica
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O ano de 2020 nos pegou de surpresa! Com a grade já finalizada 
com cinco eventos programados, tivemos que aprender a 
trabalhar com o novo modelo digital. Por meio das plataformas 
disponíveis conseguimos organizar os eventos on-line e, com 
o esforço de todos, tanto a grade científica quanto a formação 
profissional dos Residentes, foram atendidas. O Simpósio 
Mineiro de Intercorrências em Cirurgia Plástica e a formatura dos 
Residentes, realizados presencialmente, foi um sucesso! 

Durante o ano, apesar das dificuldades, realizamos, a Campanha 
de Prevenção de Queimaduras com aula especial do dr. marco 
Aurélio Pellon, o Simpósio Internacional de Residentes, o 4º 
Simpósio Mineiro de Cirurgia Pós Bariátrica, a Campanha Outubro 
Rosa com o Simpósio de Mineiro de Reconstrução Mamária 
e, encerrando com chave de ouro, o 14º Simpósio Mineiro de 
Intercorrências em Cirurgia Plástica. Ainda, preparamos o Repart 
– 1ª Jornada Mineira de Cirurgia Plástica Reparadora que será 
realizado em 2021.

Agradecemos a todos pelo apoio, pela presença e, sobretudo, por 
acreditar que é possível fazer ciência de uma forma diferente, 
porém, exequível. 

Fraterno abraço a todos vocês, pares e familiares, com o desejo 
de muito trabalho em 2021. 

Boas festas e votos de muita saúde para todos!

Em primeiro de janeiro, iniciávamos nosso trabalho na Regional, sem 
presumirmos que seria um ano tão desafiador, em que as atividades 
normalmente desenvolvidas teriam de ser suspensas ou reinventadas 
na sua forma de ser. bastava o peso do novo cargo e a responsabilidade 
de fazer o melhor, para nos exigir mais que o pressuposto.

Após as novidades iniciais, vieram as dificuldades, a pandemia, o 
isolamento social e todo o planejamento financeiro elaborado não 
seria mais conveniente. Gastos fixos, gastos extras, curso de ensino 
continuado dos residentes, simpósios, jornadas, congressos, formatura, 
encontros e desencontros.

A sbcP Nacional e as Regionais sofreram importante redução nas 
entradas do caixa e o trabalho em equipe da diretoria, com o apoio e 
contribuição importantíssimos da nossa secretária Adrian foi essencial 
para o fortalecimento de parcerias, para o corte de gastos dispensáveis 
e na introdução de reuniões online desde a primeira aula do cEc, 
bem antes do “lockdown”. Quase todo o planejamento científico e de 
ensino foi mantido, além de incorporar o interior de minas na totalidade 
das ações da regional. campanhas de prevenção de queimaduras e 
do câncer de mama foram ampliadas, a criatividade foi exercida ao 
máximo e decisões difíceis tiveram sua vez. 

Apesar de tudo, desconsiderando as despesas deixadas do ano de 
2019 e considerando uma pequena parcela que deverá ainda entrar 
de repasses da Nacional, esse ano foi de estabilidade financeira, sem 
crescimento, mas também sem perda.

A satisfação é imensa, pela participação irrestrita dos serviços e de 
colegas do interior do Estado e pelo apoio dos colegas da capital. é 
valoroso zelar pelas contas da nossa Sociedade. Mais relevante ainda é 
manter a união de minas, dos colegas, dos serviços, em suas diversas 
peculiaridades, fortalecendo os laços de união e de ajuda mútua.

A sensação de dever cumprido e a satisfação de chegarmos a mais um 
Natal com nossa Regional em harmonia, gerida com responsabilidade, 
perpetuando o desenvolvimento científico, a confiança e o apoio dos 
colegas de Minas, é o mais relevante para todos nós.

Feliz Natal e Ano Novo.
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A cidade de Passos, localizada no Sul de Minas Gerais, tem conseguido 
excelentes resultados com a realização de microcirurgias reparadoras 
devido, principalmente, à atuação de cirurgiões plásticos da região. 

Desde 2012 a Santa Casa de Misericórdia de Passos vem realizando esse tipo 
de cirurgia, que necessita materiais cirúrgicos delicados e de um microscópio 
para conectar estruturas milimétricas, o que tem mudado a realidade de 
muitos pacientes. 

“No início tivemos casos esporádicos de microcirurgia 
reconstrutora, mas com o tempo temos notado a ampliação 
do atendimento e a possibilidade de ajudarmos mais 
pessoas que necessitam desse tipo de intervenção”, 

explica o cirurgião plástico diogo Almeida lima, um dos responsáveis pela 
realização de microcirurgias na cidade.

As perspectivas de solução de casos complexos utilizando a microcirurgia 
tem incentivado a ampliação da área na cidade que tem pouco mais de 110 
mil habitantes e promete se tornar uma referência estadual. Isso porque, 
recentemente, mais um hospital da cidade adquiriu outro equipamento. 
O hospital da Unimed investiu em um microscópio com capacidade para 
realização de cirurgias ainda mais precisas e já iniciou o atendimento.

Juntamente como o Dr. Diogo, o cirurgião plástico Juliano Cândido Batista, que 
também compõe a equipe da santa casa de Passos, acredita que os recentes 
investimentos realizados pelos dois hospitais podem ampliar o atendimento e 
trazer inúmeros benefícios para os pacientes. Ambos se dizem muito otimistas 
com a possibilidade de aumento do número de cirurgias. 

“Desde o início do nosso trabalho, incentivamos a adoção 
da microcirurgia para tratamento dos casos. Com esse 
investimento podemos captar pacientes de outras regiões, 
atender indicação de colegas de outras cidades e ampliar o 
atendimento”, conclui diogo lima.

Inova
ção

Microcirurgia no 
Interior de Minas
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o Triângulo Mineiro conta com um serviço 
de cirurgia plástica referência na região. O 
Serviço do Hospital de Clínicas da UFTM, 

em uberaba, foi criado pelo reconhecido cirurgião 
plástico Dr. Odo Adão há 30 anos e, atualmente, 
é responsável pelo atendimento de uma macror-
região de mais de 30 cidades com população de, 
aproximadamente, 1 milhão de pessoas.

As ações do serviço abrangem as diversas 
áreas da cirurgia plástica como traumatologia 
de face, membros inferiores e superiores, fratu-
ras, queimados e cirurgia estética. Por causa da 
temperatura da Região do Triângulo Mineiro e a 
incidência de muitos casos de câncer de pele, o 
serviço também tem uma grande demanda por 
cirurgias oncológicas.

Formação - O Regente do Serviço, Dr. Marco 
túlio Rodrigues da cunha explica que o foco do 
serviço é a cirurgia reparadora que é praticada 
pelos Residentes nos dois primeiros anos de 
formação e, somente no terceiro ano é que a 
cirurgia estética é introduzida na formação dos 
novos cirurgiões plásticos.

o serviço de cirurgia Plástica de uberaba recebe 
um residente por ano e já teve proposta para 
aumentar esse número. “Já recebemos várias 
propostas para ampliar o número de residentes 
no nosso serviço, mas, resistimos porque nosso 
objetivo é formar com qualidade, garantindo que 
tenhamos não apenas cirurgiões plásticos ha-
bilidosos mas, pessoas comprometidas com a 
ética e o atendimento digno”, conta o Regente. 
“Nossa demanda é muito grande e os residentes 
trabalham muito durante a formação, mas te-

mos uma equipe de seis preceptores que os 
apoiam em todos os momentos. Já temos 40 
cirurgiões formados atuando em todo o país e 
nos dando muito orgulho” comemora marco 
Túlio que, fez sua graduação na cidade e, após 
a etapa de especialização, voltou para Uberaba 
e está no serviço desde sua criação.

Desafios – como quase todos os serviços de 
cirurgia Plástica de hospitais públicos, o ser-
viço de uberaba sofreu com a pandemia que 
modificou a dinâmica dos atendimentos. Porém, 
segundo marco tulio, a estrutura e o apoio rece-
bido pelo hospital garantem a qualidade dos 
atendimentos. “Apesar das dificuldades, somos 
privilegiados, não nos falta insumos, temos um 
centro cirúrgico bem dimensionado, atendimen-
to em ambulatório e cirurgia todos os dias. Mes-
mo com a pandemia, os atendimentos em trau-
matologia e oncologia não pararam e pudemos 
realizar um bom trabalho esse ano. Além disso, 
estamos sempre investindo na parte científica.”

Mensagem – com um serviço de alta deman-
da e a preocupação na formação técnica e hu-
mana, o dr. marco túlio avalia de forma muito 
positiva o trabalho da atual diretoria que tem 
se comprometido com os serviços do interior 
do estado. “Acredito que o mais importante é a 
solidariedade e o companheirismo dos colegas 
da sociedade brasileira de cirurgia Plástica e te-
mos muito orgulho da atual diretoria da Regional 
minas”, completa.

Equipe do 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
do Hospital de 
Clínicas da UFTM

(da esquerda para a direita e 
de cima para baixo):

Marco Túlio 
Rodrigues da 
Cunha

Marco Aurélio de 
Oliveira Marinho 

Ari Henrique 
Almeida Filho

Manoel Pereira da 
Silva Neto

Carlos Renato 
Rodrigues da 
Cunha

Luciana 
Rodrigues da 
Cunha Colombo 
Tiveron

Hospital de Clínicas da 
universidade Federal do 
Triângulo Mineiro (UFTM)

Serviço 
Credenciado
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Acon
teceu

O mês de outubro é marcado por campanhas contra o câncer 
de mama e a Regional minas preparou, esse ano, uma série de 
ações para marcar a data. Durante todo o mês foram produzidos 
conteúdos informativos divulgados nas redes sociais e 
disponibilizados gratuitamente no hotsite da campanha.  

A primeira ação foi realizada em conjunto com a Associação 
Médica de Minas Gerais (AMMG) e outras especialidades. O 
evento digital “Quanto Antes melhor” reuniu especialistas para 
falar sobre prevenção, tratamento e direito das pacientes. um 
dos palestrantes, o cirurgião plástico marco Aurélio Peixoto, 
falou sobre o tema Reconstrução mamária e, posteriormente, 
tirou dúvidas dos participantes.

Para encerrar a campanha a Regional Minas realizou o SBCP 
Rosa – 1º Simpósio Mineiro de Reconstrução Mamária, evento 
digital com a participação de reconhecidos nomes da cirurgia 
plástica nacional e internacional como Ricardo delgado, do Peru, 
e Jayme Macià S. Pau, da Espanha. Na opinião do presidente 
da Regional minas da sbcP, o evento teve um impacto muito 
positivo e veio para ficar.

SBCP
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14º Simpósio Mineiro 
de Intercorrências em 
Cirurgia Plástica

No dia 28 de novembro a Regional 
Minas da SBCP realizou a 14ª edição 
do Simpósio Mineiro de Intercorrências 
em Cirurgia Plástica, encerrando com 
sucesso a grade de atividades cientifi-
cas da Regional em 2020.

Durante todo o dia, foram abordados 
temas de grande relevância para os 130 
cirurgiões plásticos presentes no even-
to, que foi realizado de forma presencial 
com a adoção de todas as medidas de 
proteção exigidas em virtude da pan-
demia do COVID-19.

“Foi um ano muito desafiador, 
tínhamos vários eventos 
programados para 2020 e 
fomos obrigados a cancelar 
por causa da pandemia. Mas 
existia, ainda, a esperança 
de realizarmos o último 
evento presencial e, graças 
ao empenho de todos, 
conseguimos cumprir essa 
etapa com louvor. Tivemos 
um ótimo público e pudemos 
celebrar a formatura dos 
residentes e as homenagens da 
nossa Regional” 

comemora o presidente da Regional 
Minas, Alfredo Donnabella.

Evento presencial atraiu público 
expressivo e muito debate

P l á s t i c a  e m  m i n a ss B c P - m G7
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Confira algumas imagens do evento.
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Formatura  
de Residentes

A programação contou, também, com noite de formatura dos 
Residentes em cirurgia Plástica que completaram o Programa 
de Residência em 2020.

o patrono da turma de formandos foi o dr. sérgio moreira da 
costa e como paraninfo foi escolhido o dr. Gustavo moreira 
Costa de Souza que, em seu discurso lembrou a todos a 
importância da formação constante.

O orador da turma, Dr. Viktor Monte Alto lembrou as dificuldades 
do período de formação dos Residentes, o apoio dos familiares 
e a responsabilidade que estão assumindo como cirurgiões 
plásticos.

Escolhida como Madrinha de Minas, a Dr. Lydia Masako, 
orientou os formandos sobre a importância do agir e agradecer, 
qualidades essenciais para conquistar um futuro na profissão.

“Conhecimento, estudo e, se possível, 
a inovação! Persigam seu constante 
aprimoramento técnico científico. Não 
se acomodem. Pelo contrário. Todos 
nós aprendemos e melhoramos todos 
os dias após a residência. A prática fala 
por si. Mas esforço, sem conhecimento, 
pode ser perigoso. E conhecimento sem 
esforço, não nos leva a lugar nenhum!” 
(Gustavo Souza)

“Existem duas qualidades insuperáveis e 
marcantes: a Atitude e a Gratidão. Estas 
sim, são 2 palavras mágicas. Ter atitude 
faz a diferença! Vale muito mais que mil 
palavras. São nas atitudes e nos gestos 
de gratidão que conhecemos a pessoa. 
Deixo essas duas mensagens, valorar o 
tempo e a essência da vida e atuar com 
atitude e gratidão. Sonhem sempre, 
planejem muito e comecem a agir. Seja 
protagonista de sua própria vida!”  
(Lydia Masako)
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De geração  
para geração
No Simpósio e na cerimônia de formatura desse ano, um aspecto chamou a atenção dos 
presentes, a presença de profissionais da mesma família em gerações distintas. Pais e filhos, 
tios e sobrinhos que escolheram a cirurgia plástica como especialidade e deram continuidade à 
prática na família. Confira a seguir depoimentos emocionados sobre essa trajetória.

“Desde a adolescência, quando sai mais cedo da aula, Camila 
passava na clínica para saber o que eu estava operando. Ela já 
havia mostrado certo interesse pela medicina. Quando passou já 
foi uma grande alegria, mas a escolha pela cirurgia Plástica, esta 
foi emocionante! A notícia de ela ter passado na prova e ainda no 
Hospital Felicio Rocho, foi uma das maiores emoções que já senti, 
inesquecível.” (Hermínio da cunha amorim Filho)

“meu pai é para mim um exemplo de força e dedicação 
imensurável, referência não só na técnica cirúrgica, mas também 
no caráter ético e nas relações humanas com os pacientes. sei 
que tenho muito trabalho pela frente, e espero que possamos 
trabalhar e caminhar juntos por muito tempo. É uma honra, e um 
privilégio, ter um professor como meu pai para me apoiar nesta 
caminhada.” (camila amorim)

“A Alexandra sempre foi muito focada, logo entrou para medicina, 
e rapidamente decidiu pela área da cirurgia. Fazer cirurgia plástica 
parecia tão natural que não me lembro de discutir o assunto. 
Atualmente é um orgulho e uma alegria enorme ter a Alexandra 
como colega, trocando experiências em nossa prática diária, tanto 
na gestão, como no exercício da cirurgia plástica.”  
(alexandre Marcondes)

“Nasci no hospital que ele construiu aos 25 anos de idade e 
sempre frequentei desde criança. desde sempre quis ser médica. 
Na faculdade me identifiquei com a área de cirurgia. Dentro dessa 
área a escolha pela cirurgia plástica foi totalmente influenciada 
pelo fato do meu pai ser cirurgião plástico e apaixonado pelo 
seu trabalho. o que me inspira no trabalho dele é a criatividade, 
a rápida resolução de problemas com simplicidade e muita 
efetividade, extrema responsabilidade e sensibilidade com os 
pacientes.” (alexandra resende)

Dr. Alexandre Marcondes 
Rezende e Dra. Alexandra de 

Souza Marcondes Rezende

De pai para filha

De pai para filha
Dr. Hermínio da Cunha 

Amorim Filho e Dra. 
Camila Camargos 
Bizzotto Amorim 
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De geração  
para geração

“Quando a Lívia optou pela Cirurgia Plástica, não saberia definir o 
meu sentimento. Foi uma grande alegria misturada com orgulho 
e ao mesmo tempo apreensão por saber as dificuldades do 
caminho. É uma emoção indescritível ver sua filha seguir seus 
passos, seus exemplos e que a sua vida de trabalho, estudo, 
produção científica, ética, influenciaram positivamente seus filhos, 
que mesmo sabendo das dificuldades resolveram que vale a pena 
dar continuidade ao meu trabalho.” (Marília dornelas)

“Sem dúvidas, minha maior referência e exemplo na cirurgia 
plástica é minha mãe, que batalhou muito para conquistar seu 
espaço e desempenhar com maestria as técnicas cirúrgicas. 
Admiro muito a forma com que ela lida e se preocupa com todos 
os pacientes, buscando sempre oferecer o melhor atendimento, 
resultado e acompanhamento para eles. se um dia, eu conseguir 
ser um décimo da profissional que ela é já me consideraria uma 
pessoa de sucesso” (lívia dornelas)

“Quando o Roberto iniciou o curso de medicina, tentei levá-lo 
comigo para acompanhar as cirurgias, mais só podia ir durante 
as férias. Se formou e fez Residência em Cirurgia Geral e 
Aparelho Digestivo, tentei influenciá-lo a permanecer na Cirurgia 
do Aparelho digestivo, mas ele foi bem decidido e resolveu 
fazer Cirurgia Plástica. Acho que foi uma escolha pessoal, só 
que deve ter havido influência por ele me ver como Cirurgião 
Plástico especializado bem sucedido, chefe de Serviço na época e 
bastante atuante na sbcP Nacional e Regional.” (roberto Kaluf)

“desde que me entendo por gente sempre admirei meu pai pelo 
profissionalismo e ética que ele demonstrava em seu trabalho. 
Assim que entrei na faculdade de medicina comecei a ter a 
oportunidade de acompanhá-lo nos meus horários vagos e me 
interessei bastante pela especialidade, ficava impressionado ao 
ver a exatidão e perfeição técnica que a pessoa que mais me 
inspirava profissionalmente demonstrava em todo movimento 
sutil e minimamente calculado durante uma cirurgia. me sinto na 
obrigação de, pelo menos, conseguir me equiparar ao seu nível 
técnico e teórico”. (roberto Kaluf Filho)

Dr. Roberto Kaluf  
e Dr. Roberto Kaluf Filho  

De pai para filho

De mae para filha
Dra. Marília de Pádua 

Dornelas Correa e  
Dra. Lívia Dornelas Correa
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De geração  
para geração

Falar sobre essa sucessão na cirurgia plástica, no caso do 
Gustavo, é muito tranquilo. Assisti ao seu nascimento e 
acompanhei todo seu crescimento, uma pessoa extremamente 
inteligente e muito focada em seus objetivos. Durante o 
período de faculdade ele passava as férias comigo, assistia os 
procedimentos. Aprendeu desde cedo e conquistou seu espaço. 
Eu também aprendi muito com ele e aprendo até hoje. Embora 
eu não tenha nenhum filho médico, tenho um filho cirúrgico que 
seguiu meus passos e me superou de muito. 
(Sérgio Moreira da costa)

“Desde a época em que era estudante de medicina eu já gostava 
das cirurgias que ele mostrava. Com certeza o que eu pude 
observar no meu aprendizado pesou nessa escolha pela cirurgia 
plástica. com ele desenvolvi um relacionamento além do familiar, 
uma empatia e um vínculo profissional muito grande. Meu tio 
Sérgio é minha grande referência e a grande influência na minha 
pratica diária. Ver suas reconstruções, seus eventos científicos, as 
apresentações em plenária, a liderança, são exemplos de vida que 
eu sigo.” (gustavo Moreira costa de Souza)

“Desde o início da faculdade eu sabia que queria fazer cirurgia 
plástica. E, depois, trouxe meu irmão Fernando, comigo. 
Trabalhamos juntos a vida inteira e nossos filhos cresceram 
nesse ambiente. com meu sobrinho Fernando foi assim. sempre 
o incentivei a fazer o que gostava e acredito que nossa vivência na 
cirurgia plástica tenha influenciado em suas escolhas. Fico muito 
feliz em ver a satisfação com a cirurgia plástica e o crescimento 
na especialidade. É muito bom saber que, de certo modo, você 
influenciou mostrando a realidade e como devemos lidar com ela. 
É claro que a vida é de cada um, a história também, mas é bom 
saber que estamos juntos e que posso dar a mão sempre que 
precisarem de ajuda.” (luiz alberto lamana)

 “Que incrível é me dar conta que o homem que me ensinou a dar 
meus primeiros passos também tenha sido o que me ensinou 
a fazer isso em uma mesa cirúrgica, me mostrando como se 
manuseia um bisturi e um porta agulha. Essa é minha grande 
herança, não apenas o meu ofício, mas um dom que ainda que 
não seja inato, foi introjetado em mim desde cedo. Agradeço a 
meu pai por me ensinar essa nobre tarefa. Agradeço ao meu tio 
pela cobrança carinhosa, pelos puxões de orelha, pelo ensino 
do valor da relação médico-paciente, tão importante quanto a 
habilidade cirúrgica em nossa especialidade. Assim como o 
cirurgião esculpe em seu paciente sua forma, esculpe nos seus 
essas características que carregam, pavimentando o caminho 
das próximas gerações em sua carreira na cirurgia plástica. 
(Fernando de azevedo lamana) 

Dr. Luiz Alberto Lamana dos 
Santos e Dr. Fernando de 

Azevedo Lamana 

De tio para sobrinho

De tio para sobrinho
Dr. Sérgio Moreira da 

Costa e Dr. Gustavo 
Moreira Costa de Souza
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Confira a lista dos novos 
Especialistas em Cirurgia 
Plástica 2020:

Adolfo Freitas Junior
Andreia souto da motta
Camila Matos Versiani
Claudia Mariel Herrera Gallardo
clelia maria meireles barbosa
Felipe Gustavo Gomes
Fernando maldini Penna de m. Amaral
Filipe Reis Pedra
Gabriel Henrique Gontijo Carneiro
Gilberto inacio cardoso Neto
Grisson Camilo de Lellis Junior
Joao Pedro Pereira Saldanha
Joaquim Martins Canaan Junior
Jose Wilson Moreira Filho
Julia Real Pereira Borges
Juliana Metzker Oliveira Bergamo
lucas Alves dias
lucas mendes
marcelo Paula de oliveira
Marcus Vinicius Capanema Gonçalves
mariangela latini de miranda
Matheus Dias Araújo
Paula Pimentel leite Rocha
Paula Valente da Silva
Victor Parreira Bizinoto
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thais 
Gomes 
casali

Novos Membros  
Titulares SBCP-MG

Alexander 
Diniz Nassif

Alexandra 
de Souza 
marcondes 
Rezende

barbara 
brandao  
de barros

darlen 
Rodrigues 
Vieira

Erick 
Horta 
Portugal

Geraldo 
Andrade 
capuchinho 
Junior

isaias 
Vieira 
cabral

José Mauro 
de oliveira 
squarisi

marco tulio 
Ribeiro Peixoto 
Ferreira



P l á s t i c a  e m  m i n a ss B c P - m G15

Homenagens
Como já é tradição na cerimônia de formatura dos residentes, a Regional Minas homenageou 
profissionais que se destacaram na cirurgia plástica brasileira. O presidente da Regional Minas 
saudou os homenageados lembrando a importância de cada um. “Temos grandes amigos conosco 
hoje, dois deles, João e Piassi, recebendo o título de Amigos de Minas. Julio Bonetti, nosso Presidente 
de Honra, muito obrigado pelo trabalho em prol da cirurgia plástica mineira. David Passy, meu respeito 
por uma vida dedicada a esta profissão que tanto amamos”, ressaltou o anfitrião.

Prêmio Amigos de Minas
João Medeiros Tavares e Alexandre Piassi Passos

“Extraoficialmente sempre me senti “Amigo de Minas” pelo prestígio e o 
carinho que tenho recebido dos colegas e da sociedade mineira de cirurgia 
Plástica e agora tenho a honra de receber oficialmente este Título que me 
deixa mais apaixonado pela terra e pela gente desta região tão especial 
onde obtive a aprovação do meu título de especialista.” obrigado sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plastica - Regional MG. Obrigado colegas Mineiros! 
(João Medeiros Tavares Filho)

“Estou muito honrado em receber a homenagem “Amigo de minas” da 
SBCP-MG. Uma das vantagens da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica 
é que podemos fazer amigos além de nosso cotidiano e ampliarmos nossos 
relacionamentos. meu apreço pelos cirurgiões mineiros é muito grande por 
isso, agradeço à Regional Minas pela lembrança.” (Alexandre Piassi Passos)

Presidente de Honra 
Julio Dante Bonnetti 

“um médico busca dois tipos de reconhecimento, o dos pacientes que 
vão conferir a ele a qualidade de um serviço bem feito e o reconhecimento 
pelos pares, o que você fez que foi impactante para sua especialidade, 
para seus colegas. Por isso fico muito lisonjeado com essa escolha. É o 
reconhecimento pelo que eu fiz pela cirurgia plástica.”

Homenagem Regional
David Passy 

“Recebi com muita satisfação o honroso convite da Regional minas. mais 
feliz ainda com a receptividade e o carinho com que fui recebido por todos os 
amigos de mG, onde tive o privilégio de poder encontrar inúmeros colegas e 
trocar ideias. Obrigado pelo reconhecimento de 40 anos de trabalho, em uma 
cidade do interior, onde sabemos que primar pela excelência de resultados, 
ética e seriedade, são pontos cruciais, para exercer a nossa especialidade.” 
(David Passy)



e d i ç ã o  5  -  a n o  2 0 2 0 16

Parceria

As empresas parceiras da SBCP-M e colaboraram com a Regional durante todo o ano, 
tiveram a oportunidade de expor seus produtos e serviços durante o 14º Simpósio Mineiro 
de Intercorrências em Cirurgia Plástica. Foi um momento importante para o relacionamento 

direto entre os participantes do evento e os representantes já que, em virtude da pandemia, os 
demais eventos foram realizados de forma digital.

A Regional minas agradece a participação dos parceiros não somente no evento mas, durante todo 
o ano. Certamente, o apoio de todos permitiu a realização das ações durante esse ano peculiar e 
fortaleceram as bases para que novos projetos sejam concretizados no próximo ano.

“Nós do Grupo Mareli de Seguros estamos felizes pela 
participação no 14º Simpósio de Intercorrências na 
Cirurgia Plástica. Sabemos que foi um ano desafiador 
para todos mas seguimos promovendo a importância 
da proteção financeira para as famílias. Nunca foi 
tão claro essa importância como nos dias atuais. 
Agradecemos a parceria e o convite da Diretoria da 
SBCP-MG e desejamos um feliz natal e ótimo 2021”.

Renato lima – Grupo mareli 

“Neste ano tão desafiador, nós da ConvaTec 
agradecemos a parceria da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica – Regional MG (SBCP-MG) pelo 
compromisso, empenho e dedicação em cuidar da 
saúde e bem-estar das pessoas e, assim, promover 
qualidade de vida.” 

danilo canela Prates – convatec 

“Em período de pandemia, nos sentimos totalmente 
seguros em participar de um evento presencial com 
tamanha organização e cuidado com os expositores 
e visitantes. A SBCP-MG reuniu grandes nomes da 
cirurgia plástica, em palestras com conteúdos e 
temas extremamente qualificados, promovendo uma 
importante interação entre os participantes. Nós, da 
Seguros Unimed, agradecemos a oportunidade de 
vivenciar esta experiência e esperamos que nossa 
parceria seja longa, sempre em busca da melhoria 
contínua e da sustentabilidade do negócio.  
Boas Festas!”

Sarah Fontana - Seguros Unimed

“O Hospital ULC gostaria de agradecer a oportunidade 
de ter participado do 14º Simpósio Mineiro de 
Intercorrências, os eventos da SBCP são sempre muito 
proveitosos e agradáveis. Esperamos estar juntos no 
próximo ano, com a mesma parceria.” 

Kadu Rodrigues – Hospital ULC

“A GJO distribuidora dos implantes da GCAesthetics, 
deseja a toda a Sociedade Mineira de Cirurgia Plástica 
um feliz Natal e próspero Ano Novo! Saúde e sucesso!” 

Breno Fraga - GJO

“Em meio a um ano atípico e cheio de grandes desafios, 
a HPF SURGICAL se sente honrada em ter participado 
do Simpósio de Intercorrências. Naquele momento 
pudemos nos conectar com as novas perspectivas e 
anseios dos cirurgiões e com isso responder à altura 
com nossas tecnologias, a fim de formarmos, juntos, 
um futuro brilhante.” 

Douglas Almeida - HPF Surgical
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Fique
atento

B o a s
Festas

Belo Horizonte  |  Hospital João XXIII

Programa credenciado pela CNRM/MEC
Área de atuação de Cirurgia Plástica

REFERÊNCIA NACIONAL NO ATENDIMENTO A
PACIENTES QUEIMADOS

Inscrições

28 DEZ 2020 a 06 JAN 2021
www.fhemig.mg.gov.br
Prova objetiva  |  02 Fevereiro 2021

Informações
(31) 3239-9251
hps.nep@fhemig.mg.gov.br

ATENDIMENTO AO
QUEIMADO

Residência Médica 
no Hospital  
João XXIII
O Hospital João XXIII terá, em 2021 a Residência de Cirurgia 
Plástica - R4 - Tratamento do Paciente Queimado. O programa 
terá duração de um ano com atuação no centro de tratamento 
de Queimados (CTQ Professor Ivo Pitanguy). Serão duas vagas 
por ano, credenciadas pelo MEC. O Serviço de Residência tem 
como Regente o cirurgião plástico cláudio salum. A coordena-
ção do Serviço de Cirurgia Plástica e do CTQ do HJXXIII é da 
cirurgiã plástica Kelly Araújo.

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no 
período de 28 de dezembro a 6 de janeiro de 2021 e a prova 
objetiva será realizada em 2 de fevereiro de 2021.

O  n o v o  é 
a p e n a s  o 
c a m i n h o .

C o m o 
p e r c o r r ê - l o  

é  n o s s a 
d e c i s ã o .

Q u e  e m  2 0 2 1 
e s t e j a m o s  m a i s 
f o r t e s  e  u n i d o s  

e m  t o r n o  d e  
n o s s o s  o b j e t i v o s .

F e l i z
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Par
cei
ros

Calen
dário

15º Simpósio Mineiro 
Intercorrências em 
Cirurgia Plástica
14 e 15 de maio de 2021  

Reparart – 1ª Jornada 
Mineira de Cirurgia 
Reparadora
2 e 3 de julho de 2021 

25ª Jornada Mineira  
de Cirurgia Plástica
26 a 28 de agosto de 2021 

3º Simpósio Mineiro 
de Cosmiatria
01 e 02 de outubro de 2021 

Confira o calendário de 
eventos programados 
para 2021.


