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Entramos na segunda metade do ano e já temos bons resultados das nossas 
ações. Embora o cenário ainda não seja positivo em virtude das restrições 
impostas pela pandemia, conseguimos realizações que impactaram de forma 
positiva a nossa Regional. Em uma ação inédita, remodelamos o Curso de 
Educação Continuada (CEC) tornado-o mais atraente e participativo e saltamos 
de uma média de 60 participantes para quase 200 nas aulas desse ano. Isso 
porque abrimos a possibilidade de participação para todos os associados e 
buscamos temas realmente relevantes para serem tratados.

Conseguimos realizar, novamente no modelo presencial, o Simpósio Mineiro de 
Intercorrências que teve excelente participação nos dois dias de evento e trouxe 
discussões de grande importância. Cuidamos para que a programação não se 
concentrasse puramente no aspecto técnico e tratamos, também, de questões 
cruciais para os cirurgiões plásticos como ética e atuação profissional.

Realizamos, também, a segunda Campanha de Prevenção de Queimaduras que, 
nesse ano, contou com o apoio da SBQ-MG, na pessoa da nossa colega Kelly 
Araújo, e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais o que ampliou, ainda mais, a 
visibilidade da ação.

Ainda temos muito que fazer. A nossa Jornada Mineira será realizada em agosto, 
de forma presencial e comemoraremos os 25 anos desse evento que é o mais 
importante da nossa Regional, com muito conteúdo e oportunidades de bate-
papo. O segundo semestre nos aguarda para, juntos, realizarmos ainda mais!

Boa leitura!

Capa 

15º Simpósio 
Mineiro de 
Intercorrências
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Dr. Alfredo 
Donnabella 
Presidente
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A principal função de uma Regional da SBCP é atender às 
necessidades de seus membros. A Regional Minas representa 
mais de 600 cirurgiões plásticos que estão distribuídos pelo 
estado. São muitas vozes, realidades distintas e anseios que 
merecem ser respeitados. Do cirurgião experiente ao jovem 
residente, todos esperam receber da Regional o devido respeito 
e contam com nossa ajuda para que o caminho, quase sempre 
árduo da carreira de um cirurgião plástico, seja mais significativo.

Desde o início de 2020, quando assumimos a Regional Minas, te-
mos tentado ouvir todas essas vozes, principalmente aquelas tradi-
cionalmente ignoradas, como as dos profissionais do interior e as 
dos mais jovens. Buscamos iluminar os atributos individuais e as 
ações conjuntas e levar ao conhecimento de todos as boas práticas, 
para que sejam não somente reconhecidas, mas, valorizadas.

Avaliando nossa trajetória até agora, acredito que estamos no 
caminho certo, pelos retornos que recebemos e pela adesão 
aos nossos projetos. Ainda temos importantes ações a realizar 
e trabalharemos para que elas tenham valor para nossos 
membros. Não só no sentido de ampliar o conhecimento que 
nossa especialidade nos exige constantemente, mas também, 
nossa capacidade de interlocução, aspecto cada vez mais 
necessário em nossa rotina de trabalho.

Como sempre, contamos com cada um de vocês para que nosso 
resultado seja positivo para todos. Obrigado pelo apoio até aqui!

A superação tem sido nossa marca nesse mandato. Além das 
dificuldades de realização de muitos projetos anteriormente 
planejados, tivemos que lidar com as limitações impostas pelas 
restrições orçamentárias. Como já explicamos aqui, conseguimos 
equilibrar as contas com austeridade, pesando as prioridades, 
tratando cada questão com responsabilidade e transparência. 

Não deixamos de observar as necessidades e as exigências que 
nos foram impostas e trouxemos bem junto de nós o dever de pro-
mover a valorização de nossa Regional com o máximo de esforço 
para que ela não deixe de ser saudável do ponto de vista financeiro.

Com esse mesmo pensamento trataremos as futuras ações, 
porém, agora com certo alívio por entendermos que o cenário se 
apresenta mais favorável. Já observamos melhorias ocasionadas 
pela abertura gradual das atividades e a redução dos índices de 
contaminações pela COVID-19 o que traz mais possibilidades 
de realizações, principalmente nos eventos presenciais que 
permitem a adesão de mais parceiros e, consequentemente, 
mais retorno financeiro.

Desejamos que os próximos meses sejam mais propícios às 
atividades e que possamos superar definitivamente esses 
tempos difíceis.
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Nos conte um pouco sobre 
sua trajetória profissional, 
principalmente sua atuação na 
formação e atualização  
dos cirurgiões plásticos.
Meu olhar para a especialidade de Cirurgia Plástica iniciou 
durante a graduação. Entre o 4o e 5o ano da faculdade, 
estagiei com um ortopedista especialista em Cirurgia da 
Mão que havia acabado de chegar da Inglaterra e que 
muito marcou a escolha da minha especialidade. 

Realizei a Residência Médica em Cirurgia Geral (1977-
78), e só depois decidi fazer a especialidade em Cirurgia 
Plástica na Escola Paulista de Medicina (EPM), atual 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), onde atuo 
até os dias atuais, juntamente com minha clínica privada.

Ao terminar os três anos da especialização em Cirurgia 
Plástica (1981) fui convidada a pertencer à 1a turma de 
alunos de Mestrado do então Programa de Pós-Graduação 
(PPG) em Ortopedia e Cirurgia Plástica da EPM. Assim, 
iniciei a PG e continuei com a Clínica Privada. Em 1985 
finalizei o Doutorado (tese: Irrigação fásciocutânea da 
perna) e em 1986 fui aprovada no concurso público da 
Disciplina de Cirurgia Plástica da EPM.

Assim, desde cedo me acostumei com desafios e após 
ganhar o Plastic Surgery Education Award (era a primeira 
vez que um latino-americano havia ganho esse prêmio 
do Plastic Surgery Foundation) resolvi ficar um ano no 
exterior fazendo o pós-doutorado, na University of Cali-
fornia, San Francisco, trabalhando com Transplantes aló-
genos de membros.

Ao retornar dos Estados Unidos, enfrentei o maior desafio 
da vida acadêmica, o concurso para a Livre-Docência na 
UNIFESP, em 1994. 

Um ano após minha Livre-Docência (1995), o professor 
titular da Disciplina de Cirurgia Plástica da UNIFESP/EPM 
teve a sua aposentadoria compulsória. Fui convidada e 

votada por unanimidade a ser a 
Regente da disciplina até a abertura 
do Concurso para Professor 
Titular em 1996. Concorri com o 
Dr. Psilakis e fui aprovada como 
Professora Titular da Disciplina de 
Cirurgia Plástica da Unifesp. 

Nesta trajetória de 40 anos, aprendi que “o caminho se faz 
ao caminhar” e que se realizássemos “o melhor” em nossas 
atividades do dia a dia, o caminho se definiria, não havendo 
atalhos a percorrer. Mas, os obstáculos continuaram, 
e em maior número e cada vez mais difíceis de serem 
transpostos. No entanto, foram esses obstáculos que têm 
feito o meu crescimento como pessoa.

Entre
vista

Entre
vista

Dra. Lydia  
Masako Ferreira  
Candidata a Presidência da SBCP 
- Biênio 2022-23
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“Como mulher na área da Medicina, na década de 70, 
eu era minoria, e na área da Cirurgia, então, ser cirurgiã 
era mais raro ainda. Mas aprendi, que são os desafios 
e as dificuldades que vão temperando o caráter e o 
destino de uma pessoa”. 
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Entre
vista

Dra. Lydia  
Masako 
Ferreira  

Participar das reuniões do Conselho do De-
partamento de Cirurgia cujos membros eram 
exclusivamente masculinos foi uma tarefa 
muito complexa. Mas, hoje agradeço todos 
esses obstáculos e todos os leões que tive de 
combater de forma serena, respeitosa e firme.

Ser Professora Titular foi outro marco impor-
tante em minha vida pois transformou minha 
rotina e minhas expectativas. Iniciei na disci-
plina com 3 docentes e 2 residentes na disci-
plina com um único hospital de assistência. 
Atualmente a mesma é composta por cerca 
de 20 professores docentes/médicos con-
cursados, 25 colaboradores, 24 residentes 
(8 por ano) de Cirurgia Plástica e 2 residen-
tes de Queimaduras, 36 alunos de Mestrado 
e Doutorado Acadêmico, 40 de Mestrado 
Profissional e 160 alunos do Curso de Aper-
feiçoamento que atuam em 10 hospitais, na 
Unidade de Tratamento de Queimaduras, no 
HU2, no Setor de Convênios e Privados, nos 
2 Laboratórios de Cultura de Células e Célula 
Tronco, no PPG em Cirurgia Translacional (ex 
Cirurgia Plástica) e no Mestrado Profissional 
em Regeneração Tecidual (MP RT). Esse re-
trato atual da Disciplina não me pertence, 
mas é de todos que represento. Criamos um 
círculo virtuoso na formação do profissional 
cirurgião plástico, desde a formação médica, 
pós-graduada lato sensu (aperfeiçoamento e 
especialização) e stricto sensu (mestres, dou-
tores e pós doutores). A oportunidade assis-
tencial criada nos 10 hospitais afiliados para 
os novos recém ex-residentes, ex-mestres e/
ou doutores, para trabalharem como cirur-
giões plásticos têm ampliado atuação nos di-
versos níveis de formação. E, a oportunidade 
de doutorados sanduíches nos USA e Aus-
trália tem consolidado as linhas de pesquisa 
deste PPG e oportunizado a vida acadêmica 
dos cirurgiões plásticos. 

Em seguida, o maior desafio da nossa espe-
cialidade: ser reconhecido como grupo de 
liderança científica de competitividade inter-
nacional. Em 1996, ao assumir a cadeira de 
Cirurgia Plástica numa das instituições mais 

conceituadas do país, recebi a notícia que o 
PPG em Cirurgia Plástica da EPM seria encer-
rado pela baixa classificação. Solicitei um pra-
zo justificando que acabara de assumir e que o 
programa era o único da especialidade no país 
na formação de mestres e doutores da área. 
Dois anos após, a classificação do programa 
foi para conceito Muito Bom (nota 5 da CAPES), 
importante para a especialidade de Cirurgia 
Plástica, pois representava somente um dos 
três PPG com esta nota máxima. Nesta épo-
ca, fui convidada a ser Consultora da CAPES, 
agência federal responsável pelos PPG e pelas 
avaliações de todos os programas do país. No 
triênio seguinte, em 2001, o PPG em Cirurgia 
Plástica obteve o conceito Internacional (nota 
6 da CAPES) ressaltando a qualidade cientí-
fico tecnológica da especialidade de Cirurgia 
Plástica, mantendo-se nessa classificação até 
os dias atuais. Nessa época fui nomeada pelo 
Ministério de Educação e Cultura como Vice 
Coordenadora e posteriormente Coordena-
dora Nacional da Medicina III-Capes, ou seja, 
agora teria que lidar com todos os PPG da área 
Cirúrgica no Brasil (2006-2011 e 2012-2018, 
respectivamente). A especialidade de Cirurgia 
Plástica esteve a frente em todo este período.

Em 2010 fui convidada para compor o CA 
Medicina do CNPq (agência de fomento federal 
do Ministério Ciência e Tecnologia e Inovação) 
por ser pesquisadora PQ 1A, e em 2012, fui a 
coordenadora deste Comitê, o que foi relevante 
para a Cirurgia Plástica pois era um membro 
dessa especialidade que coordenava toda a 
área médica do país. Permaneci até 2014 (um 
mandato) e continuei no Comitê até 2019.

Em 2008 também assumi a Chefia do De-
partamento de Cirurgia da Unifesp, cujo de-
safio foi muito além da especialidade (Disci-
plinas de Anestesiologia, Cirurgia Cardíaca, 
Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Plástica, Cirurgia 
do Tórax, Cirurgia Vascular, Gastrocirurgia, 
Técnica Operatória e Urologia) pois em toda 
a história da Escola Paulista de Medicina, 
desde 1933, nunca uma mulher havia ocu-
pado essa cadeira e assim continua até 
dias atuais. Neste período, foi reformulado 
o Laboratório Experimental do Departa-
mento de Cirurgia, a Residência Médica da 
Cirurgia Geral apresentou um crescimento 
importante em todas as áreas e um sonho 
foi realizado: criar 2009, a Unidade de Trata-
mento de Queimaduras (UTQ) da Unifesp, 
com verba exclusiva de empresas privadas. 
Em 2014, criamos a 1ª Residência em Quei-
maduras da América Latina com duas vagas 
anuais, o que possibilita os cirurgiões plásti-
cos a ampliarem sua prática e conhecimento 

“Certamente, ser a primeira 
mulher Professora Titular 
concursada de uma 
especialidade cirúrgica da 
América Latina foi uma 
responsabilidade enorme, 
em especial ainda muito 
jovem (aos 44 anos)”.
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nesta área tão complexa. 

Nesse mesmo ano, em 2014, propusemos 
o Mestrado Profissional em Ciência, Gestão 
e Tecnologia em Regeneração Tecidual que 
tem oportunizado aos cirurgiões plásticos, a 
formação acadêmica voltada para a Inovação 
e para a Gestão. 

Esses desafios enfrentados na instituição, 
nos Ministérios da Educação e da Ciência e 
Tecnologia, e simultaneamente, na clínica 
privada, mostraram a importância de atuar de 
forma organizada, comprometida, responsável 
e imparcial, mas, com respeito, ética, equidade, 
humanismo e qualidade. Sem o slogan “TEAM” 
(Together Everybody Achieves More) nada 
seria possível.

Paralelamente `as atividades profissionais 
e acadêmicas, tenho atuado na Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) desde que 
ingressei como Membro Titular. A 1ª comissão 
que participei foi a Comissão de Ética, na época 
assim denominada, o que hoje é realizado 
pelo DEPRO. Participei de várias comissões 
e departamentos, como Coordenadora da 
Comissão de Ascenção ao título de Membro 
Titular, da Comissão de Prêmios e do PED, e 
como Diretora do Departamento Científico 
(DEC). Minhas atividades junto a SBCP têm 
sido regular e constante há mais de 30 anos. 
Com esta vivência associada ao histórico de 
gestão e administrativa dentro da Unifesp, 
me sinto preparada para contribuir de forma 
comprometida, efetiva e firme para a SBCP 
com a certeza de que meu único foco será em 
benefício dos sócios e da SBCP.

Quais são suas motivações 
ao se candidatar ao cargo 
de presidente da SBCP?
A pandemia deflagrada no início do ano 
passado transformou nossas vidas pessoais, 
profissionais, financeiras e da sociedade, 
com sequelas psicológicas e muitas vezes 
dramáticas. Foi amputada a função primordial 
da sociedade, realizar eventos presenciais onde 
trocávamos conhecimento e estreitávamos as 
amizades com os colegas.  A incerteza tem 
sido a única certeza que temos. 

Nesse ambiente e nesta situação, preocupa-
dos com a SBCP, alguns colegas me sensi-
bilizaram para que eu pudesse contribuir de 
forma mais atuante, na posição de presidente 
da sociedade. Em meio as incertezas da pan-
demia, um fato bom ocorreu, a reflexão sobre 
nossas vidas e sobre a SBCP. E sabíamos que 

tínhamos de avançar, renovar, nos adaptar a 
uma nova realidade.

Diante da insistência de muitos colegas, fiz 
então uma revisão de minha vida pessoal, fa-
miliar, profissional e financeira e percebi que a 
vida me foi muito boa e que atualmente, estou 
numa situação estável, sólida e madura. E, 
me sinto preparada para contribuir de forma 
efetiva com a SBCP.

“As atividades profissionais 
e acadêmicas descritas na 
questão anterior, podem 
demonstrar meu alicerce 
de visão do coletivo, de 
comprometimento, de 
dinamismo, de densidade 
cientifica, com conhecimento 
de gestão e administração. 
Esta bagagem me deixa 
tranquila em dizer que 
me sinto apta para este 
compromisso”.

A fase de convencimento já passou e estou 
pronta para atuar, com muitos planos e com 
a certeza de que visarei o benefício de todos 
os sócios. Um colega perguntou, qual dife-
rença a Presidência da SBCP faria na minha 
vida. Muitos diriam categoricamente que ne-
nhuma diferença ocorreria em minha vida. 
Eu afirmo que para a minha vida profissional 
e acadêmica, nenhum ponto positivo. Mas, 
em termos pessoais e como cidadã “cirurgiã 
plástica”, certamente será uma oportunidade 
de escutar e discutir os anseios de todos, 
buscando suas soluções; atuar estimulando 
a integração e participação de todos, com 
foco na formação de excelência profissional, 
científica e tecnológica, respeitando as as-
simetrias regionais, instruindo e orientando 
juridicamente, lutando pelos seus direitos em 
defesa de sua atuação; e, exercitar a interna-
cionalização e as mudanças de paradigmas.

Minha motivação é poder colaborar e 
catapultar a SBCP para avançarmos nas 
ações que a pandemia e a modernidade nos 
impõem, e que possibilite uma sociedade 
mais vanguardista, mais inclusiva, voltada 
aos sócios de todos os níveis, tornando-a 
mais sólida e perene, e conectada nacional e 
internacionalmente. O entusiasmo, a energia 
e a firmeza serão meus companheiros nesta 
caminhada para a construção deste projeto.

Dra. Lydia  
Masako 
Ferreira  
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Conte um pouco sobre sua 
trajetória na Cirurgia Plástica  
até sua entrada na SBQ-MG.
Após me formar Cirurgiã Plástica pelo serviço do HC-UFMG em 
2004, acompanhei o Dr Antônio Brito na Cirurgia Craniomaxilo 
Facial por um ano e atuei como preceptora das residências 
de Cirurgia Plástica do Hospital Universitário São José e HC-
UFMG abordando esta área. Trabalhei também como efetiva 
em serviços públicos no Hospital Regional de Betim e Hospital 
Municipal de Contagem e em hospitais privados como SOCOR  
e Hospital Unimed. Atuei também em consultório próprio. 

Em 2008, através de concurso, ingressei no Hospital João XXIII 
e desde 2019, estou na Coordenação da Cirurgia Plástica do 
Complexo Hospitalar de Urgência e do Centro de Tratamento 
de Queimados (CTQ) Prof. Ivo Pitanguy. 

Trabalhar com queimados e ver as dificuldades apresentadas 
em Minas Gerais no acesso e tratamento destes pacientes em 
situação crítica e a necessidade urgente de formação de no-
vos Centros de Tratamento explicitada há mais de 20 anos, e 
sem movimentação favorável, me levou a integrar a Sociedade 
Brasileira de Queimados (SBQ-MG) como Vice-Presidente. 

Como é seu trabalho na SBQ e 
quais as principais conquistas  
até agora?
Na SBQ-MG eu e o Dr. Marcelo Lopes, presidente da Regional, 
buscamos obter maior visibilidade para a questão dos 
queimados e fizemos uma forte Campanha de Prevenção de 
Queimaduras em 2021, o “Junho Laranja”, em parceria com a 
SBCP-MG. Foi a campanha mais forte nacionalmente falando. 

Juntamente ao trabalho no HJXXIII, participei da transferência 
da regulação dos queimados no estado. Isso facilitará que o 
paciente receba o atendimento básico na unidade de origem ou 
na macrorregião responsável até que surja vaga em CTQ. 

A SBQ também atua em campanhas preventivas em escolas, 
juntamente à Prefeitura de Belo Horizonte, participando do 
Fórum Municipal ampliado de Direitos da Pessoa Idosa, projeto 
com ligas acadêmicas de medicina na luta contra o trauma. 
Campanha de substituição do álcool em gel por clorexidina, 

campanha nas escolas para incentivar o acesso às pias e 
lavatórios para alunos lavarem as mãos, campanha para 
incentivar pais a não deixarem os carregadores de celular 
nas tomadas. Há também projeto em criação, na Assembleia 
Legislativa de MG, para retirada do ICMS dos acendedores de 
churrasqueiras e lareiras. 

Na sua opinião, quais os 
principais desafios do trabalho 
na prevenção e tratamento de 
queimados no Brasil?

Há um déficit de aproximadamente mil leitos para queimados 
no Brasil e há uma grande relutância dos Cirurgiões plásticos 
em atuar nessa área. Não se investe, financeiramente, em 
Campanhas de Prevenção. Na minha opinião, um grande erro, 
pois o tratamento é dispendioso e sequelas são difíceis de 
se resolver, tanto fisicamente quanto emocionalmente, com 
impacto profissional. Inclusive o CTQ Prof. Ivo Pitanguy abrirá 
duas vagas para R1 (tratamento de queimaduras), credenciado 
pelo MEC, para início de 2022. É extremamente importante 
prepararmos os cirurgiões plásticos em Minas para que surjam 
novos centros de tratamento. 

Quais os próximos passos da 
SBQ- MG?

Avaliar o impacto da Campanha Junho Laranja e iniciar 
discussões junto às entidades para tornar a Campanha 
permanente, abordando regularmente o assunto junto à 
Secretaria de Educação, meios de comunicação, Secretaria de 
Saúde e outras entidades. Além de atuar nas ações preventivas 
já citadas.

Entre
vista

Dra. Kelly Araújo  
Coordenadora do Centro de Tratamento  
de Queimados do Hospital João XXIII

Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras
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Em junho a Regional Minas realizou o primeiro 
evento presencial do ano. Nos dias 11 e 12 de 
junho, aconteceu a 15ª edição do Simpósio 

Mineiro de Intercorrências em Cirurgia Plástica, no 
Centro de Convenções – Associação Médica de 
Minas Gerais.

A programação variada contou com apresentação 
de trabalhos científicos, estudos de casos e 
debates sobre ética médica, jurisprudência e uso 
de mídias digitais. Como sempre ocorre no evento, 
as mesas redondas trataram de diversos aspectos 
das intercorrências em cirurgia plástica corporal e 
facial, prevenção e tratamentos. 

O evento foi bastante prestigiado tanto pelos 
cirurgiões plásticos como pelas empresas parceiras 
que estiveram presentes demonstrando produtos e 
serviços aos participantes.
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15º Simpósio 
Mineiro de 
Intercorrências
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“Confesso que fiquei surpreso quando fui convidado porque estamos acostumados 
a homenagear os cirurgiões dos grandes centros, e eu, cirurgião do interior, apesar 
de ter uma história grande de 43 anos de cirurgia plástica, jamais esperaria isso. 
Mas, além de surpreso fiquei muito feliz pela homenagem, principalmente partindo 
do Alfredo Donnabella e em um Simpósio tão importante, o único do Brasil que é 
de Intercorrências. Fiquei muito satisfeito e muito feliz. Quero agradecer mais uma 
vez a toda diretoria da Regional Minas por essa homenagem.”

Carlos Alberto Rocha Souza – Montes Claros

“Foi uma grande honra receber a Homenagem Regional no Simpósio de 
Intercorrências de 2021. Meu agradecimento especial ao nosso presidente Dr. 
Alfredo Donnabella por esse reconhecimento. Penso que nossa vida em sociedade 
nos permite trocas de experiências e conhecimentos que como professor de um 
Serviço Universitário isso sempre fez parte de minha vida e me sinto realizado em 
poder transmitir o que aprendi com meus mestres às novas gerações de colegas 
cirurgiões plásticos.” Lúcio Manetta – Belo Horizonte

“Você se sentirá um cirurgião plástico completo, quando enfrentar uma 
complicação grave e resolvê-la a contento, mantendo o respeito e a confiança 
do seu paciente”. Essa frase do meu mestre na especialidade, o Prof. José Marcos 
Mélega, traduz bem a importância de debatermos prevenção e condutas no 
tratamento das complicações. A Jornada de Intercorrências já representa uma 
tradição da agenda científica nacional, graças à visão e esforços da Regional 
Minas Gerais. Parabéns à diretoria pela excelência do evento e muito grato pela 
acolhida, especialmente com a honraria de me tornar “Cirurgião Amigo de Minas”. 
Continuemos sempre juntos!” Dr. Flavio Mendes - São Paulo

“Durante um belo dia de consultório recebi a ligação do querido mestre e 
presidente da nossa Regional, o Dr. Alfredo Donnabella me convidando para 
receber o prêmio Bruno Bonfante. Nesse momento relembrei todos os momentos 
que passei durante minha residência no Hospital Felicio Rocho, sob a preceptoria 
de cirurgiões excepcionais, dentre eles o Dr. Alfredo. Tive não só o sentimento de 
estar seguindo o caminho correto como também de ser recebida de braços abertos 
como membro titular pela SBCP. Sentimento gostoso de quando se é bem vinda, 
acolhida e valorizada. Me espelho todos os dias nesses mestres que tão gentilmente 
me transmitiram seus conhecimentos e procuro retribuir cuidando com carinho e 
ética dos pacientes que atendo. Gostaria de agradecer imensamente à todos que 
fizeram parte dessa história!” Bárbara Brandão – Belo Horizonte

Um dos pontos fortes do Simpósio foram as tradicionais homenagens prestadas a cirurgiões 
de destaque pela Regional Minas. Como Presidente de Honra do evento foi convidado o Dr. 
Carlos Alberto Rocha Souza, do Serviço de Cirurgia Plástica de Montes Claros.

A Regional Minas homenageou, também, os cirurgiões plásticos que foram aprovados 
no Exame para Membro Titular. Oito Especialistas receberam das mãos da diretoria a 
merecida homenagem.

Os convidados de honra e Amigos de Minas foram o Dr. Flávio Henrique Mendes de 
São Paulo e o Dr. Marco Aurélio Pellon do Rio de Janeiro.

A homenagem Regional foi para o Dr. Lúcio Flávio Manetta Belém, de Belo Horizonte.

Homenagens

Especialistas
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Hospital das 
Clínicas Samuel 
Libânio

Pouso Alegre/MG

Como está estruturado o 
Serviço de Cirurgia Plástica 
em Pouso Alegre? Quantos 
residentes o Serviço recebe 
por ano e quantos são 
atualmente?

O Serviço funciona no Hospital Universitário da 
Faculdade de Medicina de Pouso Alegre, contando 
atualmente com cinco preceptores, Dra. Daniela 
Francescato Veiga, Dra. Denise Almeida Mendes, 
Dr. Joel Veiga Filho, Dr. Edgard da Silva Garcia e 
Dr. Marcelo Prado de Carvalho. Todos os cinco 
são doutores e uma tem pós-doutorado e livre-

docência. Oferecemos uma vaga anual para 
residência, portanto, atualmente temos três 
Residentes. Temos sala cirúrgica diariamente em 
período integral e cada um dos cinco preceptores é 
responsável por um dia fixo da semana. Além disso, 
cada preceptor coordena um ambulatório semanal 
e um dia da semana é reservado para pequenas 
cirurgias, que ocorrem em sala específica, fora do 
centro cirúrgico.  Em relação a atividades didáticas, 
é realizada uma reunião científica semanal, da qual 
participam todos os residentes e preceptores. Um 
dos residentes apresenta uma aula sobre um tema 
específico, orientado por um dos preceptores e 
seguindo uma escala previamente estabelecida 
para o ano. Também são discutidos casos clínicos.

Entrevista    Dr. Joel Veiga Filho

Serviço Credenciado

Hospital Universitário da 
Faculdade de Medicina de 
Pouso Alegre

O Serviço de Cirurgia Plástica de Pouso Alegre, lotado no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, 
existe há 28 anos e atende uma região composta por quase 200 municípios. Considerado um 
Hospital-Âncora pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o HCSL é responsável pelo atendimento 
de uma parte expressiva da população local que tem no Serviço de Cirurgia Plástica um dos 
principais pontos de referência.

Dr. Joel Veiga Filho, Coordenador do Serviço, fala sobre a história, as principais conquistas e os 
desafios que a equipe encontra na realização do trabalho.
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Há quanto tempo o Serviço 
existe e quais conquistas 
foram marcantes desde sua 
criação?

O Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital 
Universitário de Pouso Alegre tem 28 anos de 
existência. Iniciou suas atividades em 1993, por 
iniciativa do Dr. João Lorenzo Bidart Sampaio 
Rocha, que coordenou o serviço até 2004. O 
credenciamento pelo MEC se deu em 1998. O 
Serviço foi reestruturado em Junho de 2004, após 
a saída do Dr. Sampaio Rocha. Desde então é 
coordenado por mim, mas todas as decisões são 
tomadas em conjunto com os membros da equipe. 
Foi estabelecida uma estrutura setorizada com os 
preceptores, que se mantém desde então. Em 14 
de junho de 2007, obtivemos o credenciamento 
pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Como é a formação dos 
residentes nesse período? 
Como estão divididas as 
práticas para R1, R2 e R3?

Basicamente os procedimentos são divididos 
entre o R1, R2 e R3 por complexidade. Como 
o movimento cirúrgico é grande, mais do que 
suficiente para a formação deles, nunca houve 
problemas com essa divisão. Pelo menos não até 
o advento da pandemia.

Além da formação clínica e cirúrgica robusta, ga-
rantida pelo grande fluxo de pacientes e cirurgias, 
os residentes interessados tem a oportunidade de 
participar das atividades de pesquisa realizadas no 
Serviço. Com isso, a maioria deles é autor ou coau-
tor de artigos publicados em periódicos nacionais e 
internacionais. Três fizeram mestrado profissional, 
ainda durante a residência, e um está atualmente 
cursando doutorado na UNIFESP. Estes quatro ex-
residentes que se titularam, à exceção de uma, que 
finalizou a Residência esse ano, são atualmente 
professores de faculdades de Medicina em suas 
respectivas cidades. A oportunidade de formação 
científica que nosso Serviço propicia tem permitido 
a nucleação de cirurgiões plásticos mestres e dou-
tores para cidades distantes dos grandes centros.

A distribuição de cirurgias entre os Residentes, 
como eu disse, é por complexidade. Os R1 tratam 
casos como cicatrizes, desbridamentos e curativos, 
enxertos, fraturas, otoplastia e pequenas cirurgias. 
Os R2 já são responsáveis por abdominoplasticas, 
blefaroplastias, casos de fraturas de face e 
mamoplastia. Já os R3 com formação mais 
robusta, ficam com casos mais complexos como 
lifting, cirurgias de mão, reconstrução mamária, 
retalhos complexos e rinoplastia.

Quais os procedimentos 
mais demandados dentro do 

Serviço? Porque você acha que 
isso acontece? 
 
O Serviço sempre teve um grande volume 
cirúrgico, por suprir toda a demanda de Cirurgia 
Plástica do Hospital Universitário, que é referência 
secundária e terciária para 16 microrregiões do 
Estado de Minas Gerais. Portanto, são atendidos 
e tratados em nosso Serviço traumas diversos de 
face, membros inferiores, mão, inclusive lesões 
complexas, lesões por pressão, reconstrução 
mamária, oncologia cutânea, pequenos e médios 
queimados entre outros.  Os grandes queimados 
são encaminhados ao Hospital João XXIII.  Além 
da cirurgia reparadora, que constitui a maior parte 
do movimento cirúrgico do Serviço, os Residentes 
também realizam mamoplastias, rinoplastias, 
otoplastias, abdominoplastias, blefaroplastias 
e outras. Dentre os procedimentos mais 
demandados se destacam os relativos a cirurgias 
reparadoras na área de oncologia, principalmente 
reconstrução mamária e tumores cutâneos, que 
tem aumentado exponencialmente nos últimos 
anos, desde o credenciamento do hospital, em 
2012, como Unidade de Assistência de Alta 
Complexidade em Oncologia.
 
Quais são os principais 
desafios do Serviço 
atualmente?

Atualmente o grande desafio do Serviço é a 
Pandemia. O nosso hospital é referência para o 
tratamento de COVID-19, e desde março de 2020 
estamos sem cirurgia eletiva, com um grande 
prejuízo na formação dos nossos Residentes. 
Estamos operando apenas urgência e oncologia.

Quais conhecimentos você 
considera mais importantes 
para os residentes quando 
terminam sua formação? 
 
A Cirurgia Plástica é muito abrangente, e com a 
quantidade de procedimentos que temos hoje, 
acredito ser impossível o Residente terminar a sua 
formação, tendo feito todos os procedimentos em 
todas as áreas da Cirurgia Plástica. Ele deve ver 
e fazer os procedimentos mais comuns, e saber 
que continuará aprendendo por toda a sua vida 
profissional.  Mas, considero que uma sólida 
formação na área reparadora proporcionará 
uma enorme e perene segurança na realização 
de todos os procedimentos. Por exemplo, quem 
aprende a reconstruir uma mama, terá muito mais 
segurança para fazer as mamoplastias. Quem faz 
fraturas de face, terá mais segurança para realizar 
lifting facial, blefaroplastia ou mesmo rinoplastia. 
Um outro aspecto, muito importante, é transmitir 
a filosofia de sempre tratar o paciente como um 
todo, e não apenas a doença ou a deformidade 
que ele apresenta. 
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Campanha de 
Prevenção de 
Queimaduras
Uma das maiores ocorrências nos Serviços de Cirurgia 
Plástica em todo Brasil é a de pacientes queimados. Por 
isso, uma importante data foi abraçada pela Regional 
Minas desde 2020 – A Semana Nacional de Prevenção de 
Queimaduras. Em parceria com a Sociedade Brasileira de 
Queimados – Regional Minas e o Corpo de Bombeiros de 
Minas Gerais, a SBCP-MG realizou a Campanha Prevenção 
de Queimaduras.

Durante todo o mês de junho, foram publicados diversos 
materiais com conteúdo informativo e de prevenção con-
tra os acidentes causados, principalmente, pelo mal uso 
de álcool durante a pandemia de COVID-19. Os materiais 
foram disponibilizados para download e compartilhados 
pelas redes sociais da Regional e dos parceiros.
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Fique
atento

Vem aí 
25ª Jornada 
Mineira de  
Cirurgia Plástica
A 25ª edição da Jornada Mineira de Cirurgia Plástica será 
realizada nos período de 26 a 28 de agosto e contará com 
uma programação especial com convidados nacionais 
e internacionais, palestras e muitas oportunidades de 
interação entre os participantes.

A programação está em fase de construção e todas as 
informações poderão ser encontradas no site do evento:

www.sbcpmg.org.br/ jornada-mineira-de-cirurgia-plast ica

PA R A M A I S I N F O R M A Ç Õ E S E  I N S C R I Ç Õ E S,  A C E S S E:

PA R C E I R O S:

Gustavo Abrile 
Argentina (ARG)

Ricardo Ventura Herrera  
República Dominicana (DOM) 

Laura Hurtado  
República Dominicana (DOM) 

Francisco Javier Alzate  
Colombia (COL) 

Destaques Internacionais
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Mensagem
especial

A classe médica se defronta com a sistemática 
usurpação do ato médico e da explícita invasão das 
especialidades. A insatisfação é visível. Mormente 
para aqueles que, como eu, acompanham, por 
dever de ofício, o trâmite de proposições legislativas 
no âmbito federal e local, absurdamente nocivas à 
nossa categoria. 

Muitos dos nossos desejam a equiparação de 
liberdades com a livre   publicidade e propaganda 
dos serviços que podemos prestar, na base do 
“se todos estão fazendo, façamos nós também”. 
Entendemos perfeitamente essa inquietação. Não 
obstante me permito ponderar que talvez, o que 
mais necessitemos, seja justamente provocar e 
estimular a proximidade dos médicos em geral 
e dos cirurgiões plásticos em particular, dessas 
instâncias legislativas. Precisamos mostrar a 
eles que estamos atentos a esses oportunismos 
e que temos também poder de mobilização. 
Simplesmente cairmos todos no “tatame” pode nos 
tirar toda e qualquer possibilidade de reerguimento. 
O “tudo pode” pode sim acabar por nos incluir 
definitivamente no terreno da banalidade. 

Com novas ou velhas normativas, essa provocação 
do legislativo é imperiosa. A Frente Parlamentar 
da Medicina no Congresso Nacional tem tomado 
corpo. E pode ser sim, penso eu, nossa derradeira 
tábua de salvação.  Precisamos caminhar com 
os Conselhos que nos regem e, repito, suscitar no 
Poder Legislativo o respeito ao nosso segmento. 

Ognev Cosac
Cirurgião Plástico

Presidente da Associação 
Médica de Brasília

Calen
dário

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

Reparart – 1ª Jornada Mineira  
de Cirurgia Reparadora
08 e 09 de outubro de 2021 

3º Simpósio Mineiro  
de Cosmiatria
03 e 04 de dezembro de 2021 

Confira o calendário  
de eventos programados 
para 2021.


