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Dr. Armando Chiari, Regente do Serviço de
Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas/UFMG
Campanha Outubro Rosa - 2022

Destaque

Residente mineira ganha prêmio em congresso
internacional de cirurgia plástica.
Dr. Osvaldo Saldanha lança livro sobre Lipo
de Definição.
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Eventos

SBCP-MG realiza visita técnica para sediar
Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica.

Calendário

Próximos eventos/2023
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26ª Jornada Mineira de
Cirurgia Plástica bate
recorde de público

Edito
rial

Encerramos nossa grade científica com a 26ª Jornada Mineira de Cirurgia
Plástica com muito êxito!
Além do recorde de público, a Jornada contou com uma grade muito diversificada
que abordou os principais temas da atualidade, palestrantes conceituados no
Brasil e no exterior e, o mais importante, a grande troca de experiência entre os
participantes, ponto alto do evento.
Nos quatro dias de evento tivemos oportunidades ímpares, de encontro,
conversas e muito conhecimento passado durante as mesas e palestras. O
sentimento compartilhado tanto pelos participantes quanto pelos palestrantes
era de alegria e agradecimento, o que nos deixou profundamente felizes.
Meus sinceros agradecimentos a todos os palestrantes que se dedicaram a
transferir seus conhecimentos durante a Jornada, aos mais de 280 cirurgiões
plásticos que abriram mão de suas agendas de consultório e cirurgias para
participar do evento e às empresas apoiadoras que nos ajudaram a tornar a
Jornada Mineira um sucesso.

Dr. Vagner
Rocha
Presidente
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Dr. Kennedy
Rossi

Dr. Guilherme
Greco

O mês de setembro foi muito intenso para a Regional Minas. A
realização da 26ª edição da Jornada Mineira de Cirurgia Plástica,
com todas as sua estrutura de organização nos exigiu muito
tempo e cuidado para que toda a programação científica e social
estivesse no nível do público que recebemos.

A Regional Minas desenvolveu seu planejamento de eventos
científicos para esse ano de 2022 com uma gestão, tanto
administrativa quanto financeira, austera e com muita
previsibilidade. Nesse sentido, todos os investimentos foram
realizados tendo em vista a saúde financeira da Regional e a
perspectiva de novos eventos, ainda melhores, no próximo ano.

Secretário

Tesoureiro

Nossa avaliação é que foi um evento muito bem sucedido, com
sucesso de público e palestras de grande valor científico que
possibilitaram aos participantes o aprimoramento de suas
técnicas e novos conhecimentos.
Nosso principal objetivo ao planejar a 26ª edição da Jornada era
ir além do que já havia sido feito até então, trazer conjuntamente
aperfeiçoamento e inovação para as palestras e técnicas
apresentadas. E o resultado foi um evento dinâmico, de alto nível
científico e com grande retorno para todos os presentes.

Expe
dien
te

Plástica em Minas é uma
publicação institucional da
Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica - Regional Minas Gerais
Periodicidade: Trimestral
Edição e diagramação:
A2B Comunicação

Este ano, como nos anteriores, foi de suma importância
a participação das empresas apoiadoras na contribuição
para que todos os gastos dos eventos, principalmente os da
Jornada Mineira, fossem custeados e os recursos elencados
para todas as ações.
Encerraremos o ano de 2022 com equilíbrio financeiro e muitos
projetos para o futuro.

Diretoria Regional:
Vagner Carvalho Rocha
Presidente
Kennedy Rossi Santos Silva
Secretário
Guilherme de Castro
Greco Guimarães
Tesoureiro

Ed. Línea Empresarial
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(31) 3275-1488
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Entre
vista
Serviço de
Cirurgia Plástica
do Hospital
das Clínicas da
Universidade
Federal de Minas
Gerais
O Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital
das Clínicas da Universidade Federal de
Minas Gerais é um dos participantes da
Ação Social em comemoração ao Outubro
Rosa. O Mutirão de Reconstrução Mamária
acontecerá durante todo o mês de outubro
e atenderá pacientes que estão na fila de
espera do SUS.

Eber Faioli

Nesta edição o Regente, Dr. Armando
Chiari, fala sobre a estrutura do Serviço e a
importância da realização das cirurgias de
reconstrução.
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Há quanto tempo existe o
Serviço de Cirurgia Plástica
do HC-UFMG?
O Serviço no Hospital da Clinicas da Universidade Federal
de Minas Gerais, existe há pelo menos 42 anos, quando
em 1980, o Prof. Rodrigo O. Gontijo Tostes organizou o
1º concurso público para Residência Médica em Cirurgia
Plástica. Eu fui o candidato aprovado e o 1º Residente do
SCPHC-UFMG.

Como o Serviço está organizado?
Atualmente eu sou o Coordenador e Regente do Serviço, o
vice-coordenador é o Dr. Gustavo Moreira e temos outros
seis preceptores, incluindo o professor Paulo Roberto da
Costa. Temos nove Residentes ao todo, com ingresso
anual de três Residentes. Temos três Ambulatórios
semanais, no Hospital Borges da Costa, no Hospital Bias
Fortes e no Hospital Jenny Faria, onde atendemos as
pacientes de reconstrução mamária.

O Serviço do HC-UFMG atende
muitos casos de reconstrução
mamária? Para o Mutirão de
Reconstrução Mamária quantas
pacientes serão atendidas e qual
o processo de seleção para a
escolha dessas pacientes?
Atendemos muitos casos de reconstrução, já que diariamente são operados vários casos de câncer de mama,
no HC e em outros Hospitais do Estado.
Ao todo são dezoito pacientes preparadas e prontas
para operar no HC (no Mutirão). Essas pacientes são
todas reguladas pela Secretaria de Saúde, oriundas
dos Serviços de Mastologia e Oncologia do HC-UFMG
e de outros Hospitais do Estado, atendidas no nosso
Ambulatório do Hospital Jenny Faria e esperam há algum
tempo para realizar a cirurgia de reconstrução.

Qual a importância da realização
do mutirão e da participação
do Serviço do HC-UFMG nessa
ação?
Os mutirões do Outubro Rosa são fundamentais para
diminuir a fila de reconstrução mamária nos Hospitais
da Rede Pública, que são responsáveis pelo atendimento
de considerável parcela da população. O nosso Serviço
sempre faz questão de participar, para contribuir
com o atendimento desses pacientes oncológicos,
minimizando o tempo de espera para a realização da
reconstrução mamária. Utilizaremos todos os nossos
recursos estruturais e de pessoal para realizar um
número significativo de cirurgias e fazermos a nossa
parte nessa importante iniciativa da SBCP!
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26ª Jornada
Mineira de
Cirurgia
Plástica bate
recorde de
público
Nos dias 31 de agosto a 3 de setembro aconteceu, na sede da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG), em Belo Horizonte, a 26° edição da Jornada
Mineira de Cirurgia Plástica. O evento reuniu renomados nomes da cirurgia
plástica do país e do exterior, que apresentaram cursos e palestras sofisticadas,
repletos de oportunidades para a troca de conhecimento científico.
A 26° edição da Jornada Mineira bateu recorde de participantes, chegando
ao número de 280 inscritos. O tema apresentado nesta edição foi “Contorno
Corporal, Face e Nariz’’, explorando novas tendências, tecnologias e ciência
em cada uma de suas vertentes. A presença dos palestrantes internacionais
foi um dos diferenciais do evento, já que os convidados puderam exemplificar
com maestria as técnicas e avanços que são utilizados em suas áreas de
experiência em seus respectivos países.
Estiveram presentes o Dr. Miguel Gonçalves Ferreira, de Portugal, que
abordou em sua palestra as técnicas de preservação em rinoplastia; o Dr.
Salvatore Pagano, da Itália, que palestrou sobre as técnicas da cirurgia de
lipo definição; o Dr. José Carlos Martins Neves, de Portugal, que expôs sua
técnica de preservação em rinoplastia; e o Dr. Edwin Zara, que trouxe à mesa
as tecnologias nas cirurgias de contorno corporal e Lipo HD.

7

SBCP-MG

Ca
pa

Plástica em Minas

A SBCP-MG trouxe para Jornada os cursos
de Mentoplastia e o curso de Expansores,
que foram sucesso no número de participações. O curso de mentoplastia explorou
os avanços e tecnologias na cirurgia ortognática, procedimento indicado para
o tratamento das deformidades estético-funcionas do queixo. O curso de expansores detalhou como o corpo gera pele
extra para o uso na reconstrução, podendo
ser utilizada em quase todas as partes do
corpo, corrigindo cicatrizes obtidas por
queimaduras, sequelas de traumas, entre
outros.

Como tradicionalmente é feito em todas as
edições, a 26° edição da Jornada Mineira
de Cirurgia Plástica homenageou alguns
de seus membros em reconhecimento
ao importante trabalho executado. Foram
homenageados o Dr. Marcelo Versiani
Tavares, como Presidente de Honra; o
Dr. André Aueswald, como Homenagem
Nacional; a Dra. Kelly Danielli Araújo, como
Homenageada Regional; Dr. Marcio Greco
Guimarães, como Homenageado Especial;
o Dr. Valdir Galvão, como Justo Tributo; e
o Dr. Raiff da Silva Araújo, homenageado
como o Mais Jovem Cirurgião Plástico.

Depoimentos:
“A Jornada Mineira é muito importante, assim como a Paulista e a Carioca. E a
Regional Minas, por sua dimensão, por seu impacto, por sua importância é uma das
Regionais que mais tem atuado junto à diretoria nacional da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica. Então acho que essa jornada tem sido muito importante para agregar
conhecimento, atuando para integração de conhecimentos.”
Dra. Lydia Masako - Presidente da SBCP

“Apesar de hoje trabalhar no Rio de Janeiro, sou mineiro também e tive oportunidade de
falar para o Dr. Vagner o quanto fico feliz pelo crescimento da Jornada Mineira de Cirurgia
Plástica. Nos últimos anos, eu pude acompanhar, ela vem só crescendo, crescendo de nível e
hoje é uma das grandes pérolas dos eventos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.”
Dr. Leandro Pereira - Presidente da SBCP-RJ

“A Jornada Mineira, assim como os outros eventos da Sociedade, permite a discussão de
forma amigável, uma forma aberta (de falar) sobre lipoescultura em alta definição, que é,
sem sombra de dúvida, uma nova fronteira dentro da cirurgia de contorno corporal e isso é
extremamente saudável, pois permite que cirurgiões plásticos do Brasil se desenvolvam e
aprimorem suas habilidades técnicas.”
Dr. Felipe Fuzinatto - Palestra – Pós-Operatório no Contorno Corporal
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Depoimentos:
“A cirurgia plástica brasileira está passando por uma revisão, uma atualização dentro da rinoplastia,
e o que nós estamos vendo aqui é o que a gente vê em qualquer congresso mundial de rinoplastia
hoje, e Minas nunca esteve tão no mesmo nível. Foi a jornada mais importante que eu vi, mais
atualizada. Eu vi algumas coisas fora da rinoplastia também muito modernas, mas do ponto
de vista de rinoplastia com novas técnicas, menos invasivas, tratamento da parte funcional,
vi resultados esplêndidos, mostrado por vários cirurgiões, inclusive cirurgiões mineiros. Fiquei
muito feliz de estar participando, gostei de trazer a minha experiência de 44 anos, mas estou
aprendendo, né? Mesmo com a minha idade, aprendendo com esses jovens cirurgiões.”
Dr. José Carlos Ronche - Palestra - O quê e porquê mudei em minhas rinoplastias

“O conteúdo das palestras e a qualidade dos palestrantes foi excelente. É uma oportunidade
incrível para os residentes aprenderem coisas novas e se aprofundarem em temas do dia-adia. A Jornada possibilita o contato com diversas áreas e que acaba direcionando o residente
a fazer uma escolha por determinada área e por onde seguir dentro da cirurgia plástica.”
Cecilia Rotella - Residente

“Para mim que sou residente do interior de Minas é um aprendizado muito grande, uma
atualização e a gente tem muito a aprender principalmente com palestrantes de alto nível,
palestrantes internacionais e nacionais, pessoas referências na área que têm contribuído
muito para o nosso conhecimento.”
Heider Duarte - Residente

“A jornada mineira é um dos eventos que considero mais importantes aqui no Brasil, porque há
o encontro de vários especialistas, não só nacionais, mas também estrangeiros. São discutidos
temas distintos, como face, nariz, corporal e mama. Eu estou muito feliz de estar aqui, pois posso
não só aprender, mas também mostrar um pouco do que eu sei. E a Jornada Mineira é fundamental
para o crescimento da cirurgia plástica não só em Belo Horizonte, mas em todo o país.”
Dr. Edwin Zara - Palestra - Lipodefinição e Contorno Corporal

“Esta é uma oportunidade de estar próximo, de falar, de por questões, de ver os casos clínicos e de
ver, acima de tudo, como se faz. É extremamente importante perceber como se faz, porque e qual
é a base. Isto vai para além dos livros, dos artigos e de um contato mais pessoal que aqui permite
termos de fato com as pessoas.”
Dr. Miguel Ângelo - Palestra - Preservação do dorso nasal
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Depoimentos:
“A importância destas jornadas é a partilha de ideias. Nós aprendemos sempre mais do que
ensinamos, conhecemos novas pessoas, revemos amigos. E para os residentes a maior parte dos
conceitos é nova, então é bom que haja várias jornadas porque não é possível de maneira nenhuma
absorver tudo em uma jornada só. Portanto, quanto mais iniciativas deste gênero, com a qualidade
dessa jornada tivermos, mais enriquecedor será.”
Dr. José Carlos Neves - Palestra – Precision Segmental Preservation Rhinoplasty

“Estou na Jornada Mineira para falar das inovações na cirurgia de contorno corporal e para
dizer que usamos o equipamento em nossos procedimentos, mas é importante entender
que a máquina não é mais importante do que a experiência do cirurgião plástico e que, se
há necessidade de fazer um procedimento, é necessário buscar um cirurgião plástico da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, neste caso da Sociedade Mineira, que tem experiência
na máquina e vai buscar por melhores resultados. A Jornada Mineira teve um nível de
organização muito bom, tanto do ponto de vista profissional quanto cultural.”
Dr. Salvatore Pagano - Palestra – Bodytite: Utilização na cirurgia de contorno corporal

“Foi com muita alegria que recebi a homenagem da SBCP-MG! Quanta honra ter o reconhecimento
daquilo que fazemos com dedicação e amor, focados no melhor atendimento e quando nos
comprometemos, vemos mudanças em nossa vida. A SBCP-MG participou juntamente comigo na
causa dos queimados em Minas Gerais e se preocupou com a situação do atendimento ao trauma
no Hospital XXIII, em um período difícil da saúde pública nacional.”
Dra. Kelly Araujo - Homenageada Regional

“É a minha primeira homenagem e isso representa muito na minha vida, tenho 32 anos de
profissão, sempre me dediquei de corpo e alma à causa da Sociedade e hoje recebendo essa
homenagem eu acabei fazendo uma reflexão desde a minha residência até o dia de hoje e tudo
isso valeu a pena. A gente luta por uma causa muito importante que é manter a unidade, a
união dos cirurgiões plásticos e manter o grande propósito da medicina. Como o nosso mentor,
patrono da medicina o Hipócrates diz, que a gente tem que procurar fazer o bem. O bem para
os outros. Então isso aí resume pra mim talvez uma trajetória de vida. Fico muito contente,
agradecido, acho que eu não mereço essa homenagem, mas agradeço de coração por esse
gesto tão importante na minha vida que resume tudo aquilo a que eu me dediquei e hoje estou
aqui recebendo essa homenagem tão bacana.”
Dr. André Aueswald - Homenageado Nacional

“Fui pego de surpresa, um prêmio que sem dúvida nenhuma vem pra completar um pouco mais a
minha carreira. Toda vez que a gente recebe um reconhecimento deste é uma forma de ver que você
está seguindo a carreira da forma correta, você está seguindo o caminho que você pleiteou para sua
vida de forma correta. Então, pra mim isso é fantástico, eu acredito que isso fica como um exemplo.
Tanto pra mim, porque isso vai me estimular a manter minha carreira de forma correta, quanto para
os outros jovens cirurgiões que virão depois de mim.”
Dr. Raiff Araújo - Homenagem ao mais Jovem Cirurgião Plástico
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SBCP-MG
em apoio ao

Outubro
Rosa
O mês de outubro é mundialmente conhecido como o mês que marca a campanha
e ações afirmativas para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O
movimento é denominado Outubro Rosa e,
durante todo o período, são compartilhadas
informações sobre a doença, promovendo
a conscientização, acesso aos serviços de
diagnóstico, auxílio na busca de tratamento e
reconstrução mamária.

O câncer de mama é o mais comum entre
as mulheres, seguido pelo câncer de colo
de útero. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), para cada
ano do triênio 2020-2022 a estimativa é
de 66.280 novos casos da doença no país,
número que gera preocupação e reforça a
importância do acompanhamento médico
e prevenção, que possibilita um diagnóstico
rápido e maiores chances de cura.
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Os casos de câncer de mama são mais recorrentes em mulheres acima dos 40 anos e, apesar
de raro, os homens também podem desenvolver
a doença. O exame clínico das mamas e a mamografia devem ser feitos anualmente e são realizados de forma gratuita pelo SUS. A mulher
também deve fazer o autoexame, que é realizado
através do toque dos seios, observando a existência de alguma alteração ou presença de nódulos
no local. O autoexame não substitui a mamografia, mas contribui para o conhecimento do próprio
corpo.
Atualmente existem vários tratamentos contra o
câncer de mama e a evolução da ciência ajuda
a prolongar e melhorar a qualidade de vida do
paciente. Em caso de necessidade de retirada
da mama, ou mastectomia, são os cirurgiões
plásticos os responsáveis pela reconstrução
mamária, procedimento muito importante para
devolver a autoestima da mulher e sua qualidade
de vida.
Colorir para alertar
Em decorrência da campanha, todos os anos,
sedes de entidades, fachadas públicas e pontos
turísticos são iluminados na cor rosa, em alusão
à campanha de prevenção do câncer de mama.
O mesmo acontecerá neste ano, quando a população poderá ver a cor rosa em vários edifícios
pelo estado de Minas Gerais.
Mutirão de Reconstrução
Uma das ações mais importantes realizadas
pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica,
em virtude do Outubro Rosa, é o Mutirão de
Reconstrução Mamária que, este ano, volta
a acontecer. A ação é realizada em parceria
com a Motiva Implantes e visa amenizar a espera pelo procedimento via SUS por meio das
cirurgias que auxiliam no restabelecimento da

autoestima das mulheres durante o processo
de recuperação da doença. O primeiro mutirão
foi realizado em 2011 pela Secretaria de Saúde
do Distrito Federal, e desde então as cirurgias
de reconstrução mamária vem acontecendo
em todo país.
A realização do mutirão é um ato solidário e todo
o procedimento é feito de forma voluntária pelos
médicos. As cirurgias serão realizadas durante
o mês de outubro e atenderão, no total, 74
mulheres que aguardam na fila de espera do SUS
para a realização do procedimento. As pacientes
selecionadas para realização do procedimento
estão isentas de qualquer tipo de despesa.
Em Minas, cinco hospitais estão mobilizados
na participação do mutirão, sendo quatro em
Belo Horizonte: Hospital das Clínicas EBSERH/
UFMG; Hospital Alberto Cavalcanti; Hospital da
Baleia; Bonica Hospital da Plástica BH; além do
Hospital das Clínicas da Universidade Federal do
Triângulo Mineiro, em Uberlândia e a Santa Casa
de Juiz de Fora.
A Motiva Implantes, parceira da SBCP-MG, iniciou sua participação nos mutirões em 2018 e
em 2021 conseguiu atender mais de 200 pacientes que aguardavam na fila do SUS com a doação das próteses para a reconstrução mamária.
Esse ano a expectativa é ajudar cerca de 400
mulheres que vão participar do mutirão em todo
país. Todas as próteses utilizadas serão doadas
para a realização das cirurgias. Para Cristiano
Almeida, representante nacional da marca, estar
presente em mais um mutirão é colaborar para
que mulheres que passaram pela luta contra o
câncer de mama possam reconstruir suas vidas
e encerrar esse ciclo da doença. “É devolver a
autoestima e alegria para as pacientes que sentem que somente após a reconstrução mamária,
podem realmente finalizar a batalha contra o
câncer”, finalizou Cristiano.
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Alice Marina
Osório de
Oliveira

em sua presentação
no Congresso

Residente mineira
ganha prêmio
em congresso
internacional de
cirurgia plástica

A Federação Ibero Latinoamericana de Cirurgia
Plástica - FILACP, realizou em abril deste ano, o
Congresso Ibero-Latino-Americano de Residentes Jovens Especialistas em Cirurgia Plástica,
em San José, na Costa Rica. O evento promoveu
discussões e debates com os mais importantes
nomes da cirurgia plástica, com a apresentação
de trabalhos científicos e premiação com bolsas
que incluíam a inscrição e hospedagem no evento.
A mineira Alice Marina, residente de cirurgia
plástica do Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais, foi contemplada com a premiação da bolsa e pôde, assim, apresentar o seu
tema no evento. O tema escolhido pela residente
foi Lipoenxertia, que, apesar de ser usada há mais
de 100 anos, tem poucos estudos sobre seu uso
em relação aos seus resultados, tornando necessário mais publicações para a validação da
técnica. A Lipoenxertia é um procedimento onde
a gordura de uma região do corpo é utilizada para
preencher, definir ou dar volume em outras partes

do corpo, como por exemplo, seios, bumbum ou
lábios, podendo ser utilizado também na face, ao
redor dos olhos e queixo.
Para Alice Marina, a apresentação do tema trouxe
apoio e engajamento para as pesquisas e ela espera que o projeto seja implantado em pelo menos 15 centros pelo mundo. “Este prêmio foi uma
oportunidade de dar visibilidade ao projeto, que
exige apoio de outros centros pelo mundo, para
que tenha impacto e elevado nível de evidência
científica. Através dele, também recebi apoio da
FILACP para financiar as próximas etapas e fui
contemplada com a hospedagem e inscrição do
próximo evento, que será em outubro”. A residente agradeceu também todo o apoio ofertado
pela SBPC-MG em promover sua participação no
evento, “foi fundamental ter tido essa oportunidade e aproveitar um momento extremamente
oportuno, para convidar outros residentes e jovens pesquisadores a integrarem este projeto de
pesquisa multicêntrico internacional”, completou.
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Dr. Osvaldo Saldanha
lança livro sobre Lipo
de Definição
Referência na área de Cirurgia Plástica e reconhecido como
um dos grandes especialistas em Contorno Corporal, Dr.
Osvaldo Saldanha lançou, em parceria com o seu grupo
de estudos sobre Body Sculpt, o livro Lipo de Definição - 3°
Geração da Lipoaspiração. Nesta edição são apresentadas as
novas tecnologias utilizadas na área, apresentando a técnica e
a prática sobre a Lipoaspiração Hight Definition, que consiste
na sucção de gorduras de uma área específica do corpo com
o objetivo de ressaltar os contornos, proporcionando um
abdome personalizado.
O livro é o resultado de um projeto que foi executado após meses
de pesquisas desenvolvidas ainda no período de pandemia,
causado pela Covid-19. O grupo de estudos foi criado com o
intuito de descobrir e amenizar as causas e complicações que
estavam aparecendo durante a realização da técnica de Lipo
Lad. O objetivo do grupo é estudar e aperfeiçoar diminuindo
assim o impacto negativo que havia em torno do procedimento,
pensando nisso surgiu o nome Lipo de Definição ou Lipo HD.
A ideia de criação do livro segue de acordo com avanço das
técnicas e tecnologias utilizadas no procedimento: a 1° geração
baseia-se na Lipoaspiração; a 2° pela Lipo Abdominoplastia,
que é a junção da lipoaspiração com a cirurgia de abdome; e
agora a 3° geração, que é a da Lipo de Definição. Um manual
prático para o aperfeiçoamento da técnica está sendo
preparado e deve ser lançado em breve.
Para o Dr. Osvaldo Saldanha que esteve presente na 26a
Jornada Mineira de Cirurgia Plástica, a criação do grupo de
estudos e a publicação do livro são uma revolução, ajudando
a diminuir o número de complicações, além de proporcionar
mudanças técnicas que são importantes fontes de estudos
para a nova geração médica. “Montar um grupo com Dr.
Ricardo Ventura, Dr. Benjamin Gomes, meus filhos - Osvaldo
Saldanha Filho, Cristiana Saldanha - e Dr. Luiz Coutinho é
a busca pelo ensinamento perfeito. É um grupo com cerca
de 20 a 30 médicos que trazem para seus alunos toda uma
experiência de anos de cirurgia”, concluiu.

O livro Lipo de
Definição
3° Geração da
Lipoaspiração
Você encontra online
ou pela editora
DiLivros.
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Even
tos

SBCP-MG realiza visita
técnica para sediar Congresso
Brasileiro de Cirurgia Plástica
O Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica
é um dos eventos mais aguardados do ano
para os especialistas da área e a escolha
da sede para cada edição é sempre
cercada de muita expectativa. A Regional
Minas, acreditando no potencial da capital
mineira em receber grandes eventos,
está pleiteando sediar a 61° edição do
Congresso Brasileiro, que acontecerá
em 2025. Assim, o presidente da SBCPMG, Dr. Vagner Rocha, acompanhou os
representantes da Nacional, Dr. Fabio
Nahas e o Dr. Eugênio Cação, em uma
visita técnica a um dos mais importantes
centros de convenções de Belo Horizonte,
o Minascentro.

auditórios, teatro com capacidade para
1.500 pessoas, área expositiva, salão,
áreas externas, comportando até 8 mil
pessoas simultaneamente.

Localizado em uma área estratégica no
centro de BH, o Minascentro foi construído
em 1926 pelo arquiteto Francisque
Cuchet, com influências neoclássicas,
mas foi inaugurado somente em 1984. O
prédio já passou por várias adaptações
e hoje sua fachada apresenta um estilo
arquitetônico híbrido. O Minascentro é um
espaço histórico com mais de 23 mil m²,
divididos em 3 andares adaptados e com
acessibilidade. São 18 salas multiusos, 7

O Dr. Fabio Nahas reforçou a grande
possibilidade de Minas ser a próxima sede
do evento. “Nós temos que contemplar os
membros da sociedade com as melhores
instalações possíveis, é um cuidado
que vai desde a estadia à realização do
Congresso, todos os quesitos do checklist
devem ir ao encontro com anseios da
Sociedade, mas tenho certeza que se for
aqui, a Sociedade e o Brasil serão muito
bem recebidos”, finalizou.

Para o Dr. Eugênio Cação, a expectativa
para a realização do 61° Congresso em
Minas é muito boa, inclusive pelo histórico
passado do evento realizado em 2015. “É
uma cidade que temos um amor muito
grande, que sempre nos acolheu muito
bem, nossa Sociedade cresceu muito,
então todo e qualquer evento temos que
fazer uma análise muito técnica do local,
por isso viemos de São Paulo para fazer
esse checklist no Minascentro.”

Dr. Fábio Nahas, Dr. Vagner
Rocha e Dr. Eugênio Cação,
em visita ao Minascentro,
BH/MG.

O próximo
Congresso
Brasileiro de
Cirurgia Plástica
será realizado em
Goiânia – GO.
de 16 a 19 de
novembro.
Participe!

Plástica em Minas

Calen
dário
Confira o calendário
de eventos programados
para 2023.
Curso de Educação
Continuada (CEC)

Início em fevereiro (Aulas semanais)

Minas Marketing
11 de fevereiro (sábado)

Simpósio de Marketing Médico
Belo Horizonte/MG

14º Congresso Sul Mineiro
de Cirurgia Plástica

17 e 18 de março - Pouso Alegre/MG

Jornada Triângulo Mineiro

31 de março e 1º de abril (sexta e sábado)
Uberlândia/MG

17º Simpósio Mineiro
Intercorrências em
Cirurgia Plástica

26 e 27 de maio (sexta e sábado)
Tiradentes/MG

27ª Jornada Mineira
de Cirurgia Plástica

24 a 26 de agosto (quinta a sábado)
Belo Horizonte/MG

Simpósio Internacional
de Abdominoplastia

6 e 7 de outubro (sexta e sábado)
Belo Horizonte/MG

Encerramento das Atividades
e Formatura CEC 2023
1º de dezembro (sexta-feira)
Belo Horizonte/MG

edição 13 - ano 2022
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