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A REVISTA DO CIRURGIÃO PLÁSTICO

New

Plastikòs

ENTREVISTA
Dra. Lydia Masako Ferreira, 

primeira presidente mulher em 
toda a história da SBCP

MENSAGEM
“É o momento de concentrar todas 

as nossas energias e unir forças 
para fazermos a SBCP avançar”

REGIONAIS
Presidentes das 21 Regionais da 
SBCP enviam uma mensagem 
especial para seus associados
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Sempre ao lado do cirurgião plástico

A SBCP iniciou o ano de 2022 

com uma nova gestão presidida 

pela Profa. Lydia Masako Fer-

reira, primeira mulher a ocupar 

essa posição nos mais de 70 anos 

da nossa sociedade. É motivo de 

muito orgulho e inspiração para 

todos nós temos uma presidente 

com uma trajetória científica 

tão renomada. Por isso, neste 

primeiro editorial de 2022, que-

remos agradecer à Profa. Lydia 

pela confiança em nosso trabalho 

e pela indicação de nossos nomes 

à frente da Revista Plastiko’s, 

publicação dos cirurgiões plásti-

cos do Brasil e que há mais de 40 

anos traz importantes contribui-

ções aos associados e à própria 

SBCP, representando uma forma 

de registro histórico do desen-

volvimento da Cirurgia Plástica 

no Brasil.

Com a Plastiko’s, seguiremos 

com nosso processo de transfor-

mar a comunicação com todos 

os associados, motivo principal 

da existência da nossa revista. 

Continuaremos oferecendo 

conteúdos importantes para a 

prática médica diária do cirur-

gião plástico de forma objetiva e 

relevante. Nossa revista focará 

ainda no quesito atualização 

científica baseada em evi-

dências com ênfase aos novos 

conceitos técnicos e às novas 

tecnologias existentes, além de 

divulgar as possibilidades de 

desenvolvimento profissional e 

acadêmico aos associados como 

oportunidades de trabalho, está-

gios, pós-graduação e fomento 

científico.

Nossa revista seguirá noti-

ciando os diversos eventos 

científicos promovidos pela SBCP 

e das notícias de suas Regionais, 

além de cumprir com a missão 

de ser o veículo de comunicação 

entre a atual Diretoria Executiva 

e seus milhares de associados, 

tudo isso integrado com as mídias 

sociais e as plataformas digitais 

da SBCP numa troca de informa-

ções ágil e eficiente. A Plastiko’s 

será transparente e cada vez mais 

representativa da divulgação das 

atividades societárias.

Por isso, não deixem de con-

ferir a entrevista com a Profa. 

Lydia nesta edição em que ela 

discorre sobre suas metas e 

motivações para estar à frente 

da segunda maior associação do 

mundo da nossa especialidade. 

Apresentamos também os nomes 

que compõem a Diretoria Nacio-

nal, Comissões, Departamentos 

e demais órgãos da SBCP, bem 

como suas metas, num esforço 

conjunto para que todos este-

jamos unidos nos desafios que 

precisamos enfrentar para tornar 

ainda mais forte nossa socie-

dade. Desejamos a todos uma boa 

leitura!

Pedro Coltro,  
Rafael Denadai e Thiago Morais

 
EDITORES DA PLASTIKO’S

https://www.cirurgiaplastica.org.br/
mailto:sbcp@cirurgiaplastica.org.br
https://www.rspress.com.br/
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https://www.youtube.com/watch?v=W7GoTjOa7jQ
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MENSAGEM DA DIRETORIA

INOVAÇÃO E 
TRANSFORMAÇÃO

tou danos dentro das cadeias de valor, po-
rém desencadeou também inovações junto 
com a transformação tecnológica e digital. 
Atualmente estamos absorvendo todas 
essas mudanças, renovações e transições. 
Os julgamentos foram abalados. Estamos 
vivenciando o chamado, a “sabedoria das 
multidões”, ou seja, as informações são 
consumidas sem profundidade e em gran-
de escala, gerando uma sociedade superfi-
cial. Convivemos com fake news de muita 
exaltação à intolerância e à superficialida-
de. Muitas desinformações que têm criado 
uma sociedade de dúvidas e incertezas. 
Estamos vivendo um momento de pouca 
compaixão e temos de lembrar sempre que 
somos todos iguais.

Diferentemente do meu cargo acadêmico 
que é vitalício, eu não serei presidente! 
Estarei presidente por apenas dois anos. 
Por isso, proclamo a unidade na diversida-
de porque ninguém é igual ao outro (o que 
é salutar). Vamos viver a unidade SBCP. 
Não vamos entrar em sintonia com o que 
desagrega e ameaça a SBCP. Vamos lutar 
para aproximar e unir os sócios, colaborar 
e atuar juntos. Vamos enfrentar juntos a 
tempestade da invasão da especialidade e 
todos os tsunamis que aparecerem. Vamos 
enfrentar juntos e agir juntos! A SBCP tem 

Ray Dalio descreveu que sonhos 
e reflexões levam à determina-
ção. Após colegas me abordarem, esti-
mulando participação ativa na Diretoria 
Nacional da SBCP, iniciei imaginando uma 
SBCP mais impactante, abrangente e ino-
vadora.  Refletindo necessidades e bases 
e conversando com vários colegas sobre 
experiências anteriores vividas, direta ou 
indiretamente na e/ou para a SBCP, senti 
a determinação necessária para prosse-
guir nesta nova caminhada. E como essa 
jornada foi profícua! Graças a todos os 
senhores.
Nesta primeira comunicação aos sócios, 
venho agradecer a cada um dos senhores 
por cada palavra e atitude durante o pro-
cesso eleitoral que ecoarão em minha tra-
jetória hoje e sempre. Durante o processo 
eleitoral, estive com quem desenvolvi laços 
de amizade e respeito e com aqueles que 
pouca oportunidade tivemos para uma 
conversa. Mas sempre sendo verdadeira! 
E o que é verdadeiro o tempo não apaga, o 
tempo eterniza. Vou eternizar esse tem-
po vivido e compartilhado com todos os 
senhores. Muito obrigada!

A pandemia provocou repercussões so-
ciais, educacionais, econômicas e políticas 
em escala global sem precedentes. Acarre-
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membros fortes, comprometidos e com 
muita vontade de participar ativamente e, 
juntos, podemos fazer os avanços necessá-
rios. Com muito encantamento, coragem 
e energia, a Diretoria Nacional tem traba-
lhado de forma comprometida e entusiasta 
para fazer uma SBCP e uma cirurgia plás-
tica melhor e conclama o fortalecimento 
da nossa Sociedade. Participar ativamente 
dos nossos eventos e da nossa SBCP é 
praticar a cidadania “Cirurgia Plástica”. 
Reservem desde já um espaço em suas 
agendas para o nosso encontro maior, que 
é o nosso Congresso Brasileiro de Cirurgia 
Plástica, uma oportunidade para discutir 
os avanços que se impõem, as novas ideias 
e novos conhecimentos e estreitar laços de 
amizade.

A compreensão da grave situação e da 
necessidade de atuar e se dedicar pelo 
que é essencial a todos tem sido a base 
sólida desta gestão desde o pleito elei-
toral. Como a capacidade de responder 
às crises depende do conhecimento 
acumulado previamente, a formação do 
capital humano especializado de compe-
titividade internacional se faz fortemente 

presente, não esquecendo nunca o nosso 
maior objetivo, o bem-estar do paciente. 
A Diretoria Nacional está empenhada e 
envidando todos os esforços para imple-
mentar ações de crescimento individual de 
cada sócio e da Sociedade. É o momento 
de concentrar todas as nossas energias e 
unir forças para, juntos, atravessarmos 
essas transformações e fazermos avançar e 
impactar a SBCP, assegurando a liderança 
da entidade no avanço do conhecimento 
profissional, humanístico, científico e 
tecnológico construindo, assim, uma visão 
de futuro.

Lydia Masako Ferreira
PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA (SBCP)

A Diretoria Nacional 
está empenhada e 
envidando todos 
os esforços para 
implementar ações 
de crescimento 
individual de cada 
sócio e da Sociedade. 
É o momento de 
concentrar todas as 
nossas energias e unir 
forças para juntos 
atravessarmos essas 
transformações e 
fazermos avançar e 
impactar a SBCP
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DIRETORIA E COMISSÕES

DIRE
RIA PRESIDENTE

Lydia Masako Ferreira

TO

Capítulo de Abdominoplastia
Regente: Mauro Deos
Capítulo de Anatomia Aplicada
Regente: Rodrigo Gimenez
Capítulo de Arte e Cirurgia Plástica
Regente: Júlio Wilson Fernandes
Capítulo de Biomateriais e Próteses
Regente: Ricardo Alves Marujo
Capítulo de Célula-Tronco e Biotecnologia 
Tecidual
Regente: Luiz Charles Araújo de Sá
Capítulo de Cirurgia Craniofacial
Regente: Renato da Silva Freitas
Capítulo de Cirurgia da Mão
Regente: Pedro Bortone Bijos

Capítulo de Cirurgia do Transgênero
Regente: Adriano Guimarães Brasolin
Capítulo de Cirurgia e Reconstrução de Orelha
Regente: Juarez Moraes Avelar
Capítulo de Cirurgia Órbito-Palpebral
Regente: Sérgio da Fonseca Lessa
Capítulo de Cirurgia Plástica após 
Emagrecimento Acentuado
Regente: Marcelo Aniceto
Capítulo de Cosmiatria
Regente: Eliza Minami
Capítulo de Gestão e Planejamento de 
Carreira
Regente: Gustavo Stocchero
Capítulo de Face
Regente: Marcelo Rodrigues da Cunha Araújo

Capítulo de Feridas Curativas
Regente: Jorge Antônio de Menezes
Capítulo de Fissuras Lábio-palatinas
Regente: Diogo Franco Vieira de Oliveira
Capítulo da História da SBCP
Regente: Lybio José Martire Júnior
Capítulo de Intercorrência
Regente: Marcelo Chemin Cury
Capítulo de Lipoescultura
Regente: Luiz Haroldo Batista Pereira
Capítulo de Lipoenxertia em Medicina 
Regenerativa
Regente: Marco Aurélio Pellon
Capítulo de Mamoplastia
Regente: Euler Esteves Ribeiro Filho

Comissão de Concursos 
e Concessão de Prêmios
Coordenadora: Lastênia 
Menezes

Comissão Julgadora do 
Exame para Ascensão a 
Membro Titular
Coordenadora: Antônia 
Márcia Branco Cupello

Comissão Site SBCP
Coordenador: Hilário 
Santos do Carmo

Comissão Inova SBCP
Coordenador: Élvio Bueno 
Garcia

Comissão Julgadora do 
Exame de Suficiência 
para Obtenção do Título 
de Especialista
Coordenador: Geza Laszlo 
Urmenyi

Departamento de 
Eventos Científicos (DEC)
Diretor: André Auersvald

Comissão Julgadora de 
Exame de Suficiência 
para Obtenção do 
Certificado de Atuação 
na Área de Atendimento 
ao Queimado
Coordenador: Flávio 
Nadruz Novaes

Comissão SBCP - AMB e 
Frente Parlamentar
Coordenador: José Carlos 
de Miranda

Departamento de 
Comunicação (DECOM)
Diretor: André Maranhão

COMISSÕES E DEPARTAMENTOS

2º VICE-PRESIDENTE 
Cristina Maria Gomes Gil de Menezes

1º VICE-PRESIDENTE 
Volney Pitombo
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DIRETORIA E COMISSÕES

Departamento de Ensino 
e Serviços Credenciados 
(DESC)
Diretor: Salustiano Gomes 
Pinho Pessoa

Departamento de 
Pesquisa e Produção 
Científica (DEPPROC)
Diretora: Daniela 
Francescato Veiga

Departamento 
de Tecnologia da 
Informação (DTI)
Diretor: Juan Carlos 
Montano Pedroso

Capítulos
Coordenador: Antônio 
Carmo Graziosi

Departamento de Defesa 
Profissional (DEPRO)
Diretor: Alexandre 
Kataoka

Departamento 
Internacional 
(DEPINTER)
Diretor: Carlos Oscar Uebel

Departamento 
Nacional de Defesa da 
Especialidade (DENADE)
Diretor: Luiz Humberto 
Garcia de Souza

Departamento de Mídias 
Digitais (DEMID)
Diretor: Alexandre Piassi

2º VICE-PRESIDENTE 
Cristina Maria Gomes Gil de Menezes

TESOUREIRO-GERAL 
Antônio Carlos Vieira

TESOUREIRO ADJUNTO 
 Luiz Augusto Lopes da Costa

SECRETÁRIO ADJUNTO
Antônio José Trindade Pacheco

SECRETÁRIO-GERAL 
Eugênio Gonzalez Cação

Capítulo de Microcirurgia
Regente: Cleyton Dias Souza
Capítulo de Nutrição Pré-Operatória
Regente: Rômulo de Melo Mêne
Capítulo de Oncologia Cutânea e 
Hemangiomas
Regente: Eduard Rene Brechtbuhl
Capítulo de Ocidentalização e Face Oriental
Regente: Edith Kawano Horibe
Capítulo de Queimaduras
Regente: Flávio Nadruz Novaes
Capítulo de Reconstrução Capilar
Regente: Henrique Nascimento Radwanski
Capítulo de Reconstrução Mamária
Regente: Luiz Eduardo Felipe Abla

Capítulo de Revitalização Cutânea e 
Tecnologias
Regente: Carlos Casagrande
Capítulo de Rinologia
Regente: Carlos Inácio Coelho de Almeida
Capítulo de Remodelagem Glútea e Contorno 
Posterior
Regente: Raul Franco Gonzalez
Capítulo de Robótica
Regente: Marco Aurélio Moura de Faria Corrêa
Capítulo de Videoendoscopia
Regente: Ruth Graf
Museu da SBCP Ivo Pitanguy 
Curador: Moisés Wolfenson
Programa de Educação Continuada (PEC)
Coordenador: Humberto Campos

Programa de Educação a Distância (PED)
Coordenador: Eduardo Sucupira
Revista Plastiko’s
Editor: Pedro Soler Coltro
Revista Brasileira de Cirurgia Plástica 
(RBCP)
Editor: Dov Charles Goldenberg
Representante junto ao Ministério da 
Educação e Cultura (MEC)
Coordenador: Salustiano Gomes Pinho Pessoa
Representante junto aos países ibero 
latinoamericanos
Coordenador: José Yoshikazu Tariki
SBCP e Ligas Acadêmicas de Cirurgia 
Plástica
Presidente: Márcio Yuri de Souza Ferreira

Comissão Comenda Ivo Pitanguy - 2019/2020
Membros: Carlos Eduardo Guimarães Leão, Ithamar Nogueira 
Stocchero, Juarez Avelar, Luís Henrique Ishida, Sérgio Carreirão e 
Vera Lúcia Nocchi Cardim

Conselho Fiscal
Efetivos: José Hermílio Curado, Sérgio Carreirão e Vera 
Lúcia Nocchi Cardim. Suplentes: Jose Goulart Furtado, José 
Yoshikazu Tariki e Pedro Djacir Escobar Martins 

Núcleo Jovem Cirurgião SBCP
Coordenador: Álvaro Cosac Daher

http://www2.cirurgiaplastica.org.br/sbcp/capitulos-e-comissoes/
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Relatório Anual de Atividades da 
Diretoria Executiva 2021

08/01/2021 - Reunião Diretoria Executiva, 
DESC e DEC - Calendário de Eventos 2021 
- virtual

08/01/2021 - Participação na Solenidade 
de Posse Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal AMB - Virtual

12/01/2021 - Reunião do Conselho Fiscal 
virtual

19/01/2021 - Reunião DECOM virtual

29/01/2021 - Reunião Extraordinária do 
Conselho Deliberativo SBCP virtual

03/02/ 2021 – E-Plastikó s - Nota de 
Esclarecimento - BII

05/02/2021 - Reunião ordinária

06/02/2021- Reunião Diretoria Executiva 
com a Comissão de Especialista da SBCP

14/02/2021 - Reunião ordinária

18/02/2021 - Participação Reunião da 
Comissão de Defesa Profissional AMB

22/02/2021 - Participação em audiência 
na 1ª Delegacia da Polícia Civil de 
Florianópolis

24 e 25/02/2021 - Realização do Simpósio 
Brasileiro Mastoplastia - Capítulos da SBCP 
(virtual)

25/02/2021 - Participação 42ª Reunião 
da Comissão de Divulgação de Assuntos 
Médicos - CODAME/CFM

04 e 05/03/2021 - Aplicação do Exame 
de Especialista - Hotel Maksoud Plaza - São 
Paulo

04/03/2021 - Reunião ordinária

05/03/2021 – E-Plastiko’s – Publicidade 
Médica

05/03/2021 - Reunião ordinária

16/03/2021 - Participação na 43ª Reunião 
da Comissão de Divulgação de Assuntos 
Médicos – CODAME/CFM

06/04/2021 - Participação na webinar 
da Comissão Nacional de Divulgação de 
Assuntos Médicos CODAME/CFM

06/04/2021 - Realização Aula CIN: 
Enxertos de pele, cartilagem e osso. 
Convidado: Roney Fechine

07/04/2021 - Participação na Reunião 
online CFM Pauta: discussão sobre aplicação 
da Resolução CFM nº 2272/2020, que 
revoga a Resolução CFM nº 1950/2010 e 
estabelece critérios quanto à atuação dos 
médicos na área craniomaxilofacial à luz da 
Lei nº 12842/2013

08/04/2021 - Participação na Abertura da 
Plataforma de Residentes - Especialização 
& Inspiração, módulo 1 de Cosmiatria

12/04/2021 - Participação na Reunião 
AUDIÊNCIA virtual marcada pela AMB com 
a deputada Adriana Ventura, relatora do 
projeto 2304/2019 que “Altera o art. 8º e 
acrescenta e altera incisos ao art. 6º da 
Lei nº 13.643, de 3 de abril de 2018, “que 
regulamenta as profissões de Esteticista 
e envolve a Cosmetologia, o Esteticista e o 
Técnico em Estética

13/04/2021 - Realização Aula CIN : 
Retalhos miocutâneos e fasciocutâneos. 
Convidado: Dov Goldenberg

13/04/2021 - Participação na 2º webinar 
Codame/CFM Tema: Relações com a 
imprensa e o público

14/04/2021 - Participação na live 
Campanha Mitos e Verdades - Síndrome 
ASIA

15/04/2021 - Participação na reunião via 
web da Comissão de Defesa Profissional da 
AMB

15 e 16/04/2021 - Participação abertura 
no 1º Simpósio Brasileiro de Anatomia 
Aplicada da SBCP

19/04/2021 - Participação na aula para 
Liga de Cirurgia Plástica do Distrito Federal

19/04/2021 - Participação na reunião da 
Câmara Técnica da CBHPM – AMB

20/04/2021 - Participação na 3º webinar 
Codame/CFM - Tema: O médico e o universo 
das redes sociais

22/04/2021 - Participação na 45ª Reunião 
da Comissão de Divulgação de Assuntos 
Médicos – CODAME/CFM

20/04/2021 - Realização Aula CIN: Aulão 
ao vivo

27/04/2021 - Realização Aula CIN: 
Queimaduras - tratamento inicial. 
Convidado: Rodrigo Pimenta Sizenando

28/04/2021 - Participação na Reunião 
CFM e Sociedades de Especialidades. 
Pauta: os problemas do atendimento 
médico no consultório em tempos 
de pandemia e as dificuldades das 
Sociedades de Especialidades na 
interlocução com a Agência Nacional de 
Saúde

29/04/2021 - Participação na Reunião 
da Academia Nacional de Medicina (ANM) 
tema: Como construir um Cirurgião melhor 
para o futuro?

30/04/2021 - Reunião ordinária na SBCP

03/05/2021 - Participação no Curso 
ABLCP - História da Cirurgia Plástica 
Brasileira - Passado, Presente e Futuro 
da Cirurgia Plástica no País - Valores e 
Princípios da Especialidade - Tema: Estado 
da arte e cenário da Especialidade nos 
tempos atuais - valores e princípios

04/05/2021 - Realização Aula CIN: 
Queimaduras - tratamento de sequelas. 
Convidado: Rose Mary Ferreira Souto

04/05/2021 - Participação na Reunião da 
Diretoria com a Comissão de Especialista 
(online) - Pauta: balanço da prova 2021 e 
propostas para 2022

10/05/2021 - Participação na Reunião 
de diretoria da AMB e Sociedades de 
Especialidades - Pauta: apresentação de 
ações realizadas nos primeiros meses da 
gestão da Nova AMB

11/05/2021 - Realização Aula CIN: 
Queimaduras - Complicações e Avanços. 
Convidado: Kelly Danielle de Araújo

12/05/2021 - Participação no evento 
do CREMERJ - “PROPAGANDA MÉDICA EM 
CIRURGIA PLÁSTICA: o que fazer e o que 
não fazer?” - Tema: Marketing Médico e 
Humanização

14/05/2021 - Reunião ordinária na SBCP

18/04/2021 - Realização Aula CIN : Aulão 
ao vivo

PLASTIKO‘S  JAN-MAR 2022
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20/05/2021 - E-Plastikó s - Nota Pública 
- Interdição Cautelar Parcial – Dr. Edgar 
Alberto Lopes Campos

21/05/2021 - Realização das reuniões: 
Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo da 
SBCP no Hotel Maksoud Plaza - São Paulo/
SP

26/05/2021 - Participação na Reunião CFM 
e Sociedades de Especialidades

26/05/2021 - E-Plastikó s – Comunicado 
RBCP sobre a aceitação na base de dados 
“Scopus”

26 a 29/05/2021 - Participação na 16ª 
Jornada de Búzios de Cirurgia Plástica 
Búzios/RJ

29/05/2021 – Participação no Evento 
Regional PR - DIFERENTES VISÕES DA 
PUBLICIDADE MÉDICA - Tema: Qual é o ponto 
de vista institucional da Publicidade Médica 
(SBCP)

01/06/2021 - Realização Aula CIN: 
Aspectos gerais em Cirurgia Plástica 
importantes na minha formação que 
previnem complicações. Convidado: Antônio 
Roberto Bozola

08/06/2021 - Realização Aula CIN: 
Tumores cutâneos benignos e quelóides. 
Convidado: Eduard Rene Brechtbuhl

09/06/2021 - Participação no 30º - 
CIPLAST Curso Interuniversitário de Cirurgia 
Plástica de Curitiba, orientado pelo Dr. Júlio 
Wilson Fernandes online

11/06/2021 - Reunião ordinária na SBCP

15/06/2021 - Realização Aula CIN: 
Anomalias cutâneas vasculares. Convidado: 
Heloisa Galvão (AC Camargo)

17/06/2021 - Participação na Reunião 
Defesa Profissional da AMB online

18/06/2021 - Participação na Reunião 
Conselho Deliberativo da AMB online

22/04/2021 - Realização Aula CIN : Aulão 
ao vivo

24/06/2021 - Participação na Reunião do 
Conselho Diretivo da FILACP online

29/06/2021 - Realização Aula CIN: 
Exercício profissional e aspectos jurídicos 

em Cirurgia Plástica. Anadem

30/06/2021 - Participação na Reunião CFM 
e Sociedades de Especialidades

02/07/2021 - Participação na Reunião CFM  
sobre Telemedicina online

03/07/2021 - Participação no Panamá 
-  Fórum Internacional  Defensa de la 
Especialidad FILACP

06/07/2021 - Realização Aula CIN: 
Lesões pigmentadas da pele e melanoma. 
Convidado: Luiz Fernando  (INCA)

07 a 10/07/2021 - Participação na 40ª 
Jornada Paulista de Cirurgia Plástica - São 
Paulo/SP – Realização da Assembleia-Geral 
Ordinária

13/07/2021 - Realização Aula CIN: Tumores 
malignos da pele não melanocíticos. 
Convidado: Dra. Juliana Corrêa Marques da 
Costa

19/07/2021 - Participação na 1ª Reunião 
AMB e Sociedades de Especialidades online

20/07/2021 - Realização Aula CIN: aulão ao 
vivo sobre as últimas 02 aulas. Convidados: 
Comissão Técnica do DESC, Luiz Fernando 
(INCA) Juliana Corrêa Marques da Costa

21/07/2021 - Realização do Primeiro 
encontro Clube da Revista

23/07/2021 - E-Plastikó s informando 
sobre a realização do Plebiscito

22 a 24/07/2021 - Realização da 33º 
Jornada Centro Oeste de Cirurgia Plástica 
– Tema: Mama - Vitória / ES – Reunião 
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal

30/07/2021 - E-Plastikó s Informando da 
realização do Censo 2020 – Pesquisa ao 
sócio

03/08/2021 - Realização Aula CIN: 
Anatomia da Face e Acessos Cirúrgicos. 
Convidado: André Auersvald (PR)

04 a 07/08/2021 - Participação 40ª 
Jornada Carioca de Cirurgia Plástica – 
Realização Exame Titular;

10/08/2021 - Realização Aula CIN: Cirurgia 
da Calvície. Convidado: Marcio Rocha 
Crisóstomo (CE)

11/08/2021 - Participação na 47ª Reunião 
da Comissão de Divulgação de Assuntos 
Médicos – CODAME/CFM

12/08/2021 - Realização Projeto Plural 
– Capítulo de Cirurgia e Reconstrução de 
Orelha

13/08/2021 - Reunião ordinária na SBCP

17/08/2021 - Realização Aula CIN: 
Embriologia e as Fissuras Faciais Raras. 
Convidado: Marcelo Paulo Vacarri Mazzeti 
(SP)

19/08/2021 - Participação na Assembleia-
Geral Extraordinária da AMB - Pauta 
Mudança de artigo do Estatuto online

20/08/2021 - Reunião ordinária na SBCP

24/08/2021 - Participação na Jornada de 
Cirurgia Plástica da PUC Goiás

24/08/2021 - Realização Aula CIN: 
AULÃO AO VIVO (sobre as últimas 3 aulas). 
Convidados: Comissão Técnica DESC

25/08/2021 - Realização do 2º encontro 
Clube da Revista

25/08/2021 - E-Plastikó s com chapas 
inscritas para eleições Biênio 2022/2023

25/08/2021 - Participação no Curso anual 
de educação continuada do SERVIÇO DE 
CIRURGIA PLÁSTICA DO INSTITUTO DR. JOSÉ 
FROTA (CE) - tema: “mercado de trabalho 
para o cirurgião plástico” online

25/08/2021 - Participação na Reunião CFM 
e Sociedades de Especialidades

26 a 28/08/2021 - Participação na 25ª 
Jornada Mineira de Cirurgia Plástica - Belo 
Horizonte / MG; Realização do Exame de 
Titular

31/08/2021 - Realização Aula CIN: Cirurgias 
1/3 superior da face. Convidado: Ronaldo 
Righesso (RS)

01/09/2021 - Participação no Curso anual 
de educação continuada do SERVIÇO DE 
CIRURGIA PLÁSTICA DO INSTITUTO DR. JOSÉ 
FROTA (CE) - tema: “mercado de trabalho 
para o cirurgião plástico”

07/09/2021 - Realização Aula CIN: Fissuras 
labiais. Convidado: Rui Pereira (PE)
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RELATÓRIO DA SECRETARIA

14/09/2021 - Realização Aula CIN: 
Reconstrução de Orelhas. Convidado: 
Juarez Avelar (SP)

17/09/2021 - Reunião ordinária na SBCP

21 a 24/09/2021 - Participação XXIII 
Congreso Ibero Latinoamericano de 
Cirugía Plástica 2021 - FILACP (Punta 
Cana); Representante: Jose Yoshikazu 
Tariki

21/09/2021 - Realização Aula CIN: 
AULÃO AO VIVO (sobre as últimas 3 
aulas). Convidados: Comissão Técnica 
DESC

24/09/2021 - Realização da Apuração 
dos votos - Eleições para Diretorias SBCP 
Biênio 2022/2023

28/09/2021 - Realização Aula CIN: Nariz 
de Fissurado e Insuficiência Velofaríngea. 
Convidado:  EUDES NOBREGA (SP)

29/09/2021 - Participação na Reunião 
CFM e Sociedades de Especialidades

05/10/2021 - Realização Aula CIN: 
Craniossinostoses e outras anomalias 
craniofaciais. Convidado: RENATO 
FREITAS (PR)

07/10/2021 - Realização Projeto Plural 
– Reconstrução Mamária

12/10/2021 - Realização Aula CIN: 
Reconstruções com Retalhos Aleatórios 
e Axiais em cabeça e Pescoço. 
Convidado: MC OSIRES (MG)

13/10/2021 - Realização do Curso de 
Cosmiatria. Módulo 7

13 e 14/10 /2021 - Participação 
no SIITTRAL 2021 - VIII Simpósio 
Internacional de Inovações Tecnológicas 
no Tratamento de Lesões

19/10/2021 - Realização Aula CIN: 
AULÃO AO VIVO (sobre as últimas 3 
aulas). Convidados: Comissão Técnica 
DESC

20/10/2021 - Realização do 4º encontro 
Clube da Revista

22/10/2021 - Reunião ordinária na SBCP

26/10/2021 - Realização Aula 
CIN: Reconstruções com Retalhos 

Microcirúrgicos em Cabeça e Pescoço. 
Convidado: CLAYTON (SP)

30/10/2021 - Realização da 36ª Jornada 
Sul Brasileira de Cirurgia Plástica - Porto 
Alegre / RS; Exame Titular; Reunião DEC

02/11/2021 - Realização Aula CIN: 
Trauma de face. Convidado: CIRO 
PORTINHO (RS)

03 a 06/11/2021 - Realização do 
57º Congresso Brasileiro de Cirurgia 
Plástica - Maceió/AL - Exame de Titular; 
Sessão de trabalhos Premiados. Curso 
Preparatório de Especialista. Reuniões 
Realizadas: Comissão de Titular; 
Comissão de Prêmios; Comissão de 
Especialista; DESC, Conselho Fiscal, 
Conselho Deliberativo, Assembleia-Geral 
Ordinária (AGO); 5º Encontro Clube da 
RBCP

09/11/2021 - Realização Aula CIN: 
Reconstruções Nasais Traumática. 
Convidado: RODRIGO FADANELLI (RS)

16/11/2021 - Realização Aula CIN: 
AULÃO AO VIVO (sobre as últimas 3 
aulas). Convidados: Comissão Técnica 
DESC

17/10/2021 - Realização do Curso de 
Cosmiatria. Módulo 8

21/11/2021 - Realização Aula CIN: Prova 
dos Residentes Online

23/11/2021 - Realização Aula CIN: 
Reconstrução da orelha. Convidado: 
JUAREZ AVELAR (SP)

24/11/2021 - E-Plastikó s com 
Lançamento Obra Digital “A Cirurgia 
Plástica em Capítulos”

26/11/2021 - E-Plastikó s com 
Convocação para Assembleia-Geral 
Extraordinária

02/12/2021 - Realização Projeto Plural 
– Reconstrução Mamária

07/12/2021 – Realização Aula CIN: 
Anatomia e Fisiologia do Nariz na 
avaliação pré-operatória. Convidado: 
ALEXANDRE PIAZZI (SP)

14/12/2021 - Realização Aula CIN: 
Rinoplastia e Rinossepstoplastia 

- Funcional. Convidado: GLAUCO ALMEIDA 
(CE)

17/12/2021 - Realização Almoço de 
Confraternização SBCP

21/12/2021 - Realização Aula CIN: 
AULÃO AO VIVO (sobre as últimas 3 
aulas). Convidados: Comissão Técnica 
DESC

28/12/2021 - Realização Aula CIN: 
Paralisia facial. Convidado: JOSE CARLOS 
FARIAS (SP)

Relatório de Consultas Postais 
2021

19/01/2021 - Consulta Postal 001/2021 
– Consulta Postal Apoio ao evento: 
Congresso Brasileiro de Câncer de Pele

17/02/2021 - Consulta Postal 002/2021 
- Consulta Postal Apoio ao evento: 
Simpósio de Avanços em Cirurgia 
Plástica Ortognática e Apneia do Sono 
via WEB

23/02/2021 - Consulta Postal 
003/2021 – Nomeação da Comissão de 
Organização Eleitoral Nacional (COE-N)

23/03/2021 - Consulta Postal 004/2021 
– Consulta Postal Apoio ao evento: 
Solicitação Apoio 14ª Conferência 
Brasileira sobre Melanoma

08/04/2021 - Consulta Postal 005/2021 
- Consulta Postal Apoio ao evento: 
Solicitação Apoio a intercambio cientifico 
entre da SBCP e SBMR

16/04/2021 - Consulta Postal 006/2021 
– Alterações de nomes Comissão e 
Capítulo

03/06/2021 - Consulta Postal 007/2021 
- Regulamento de Organização Eleitoral

17/09/2021 - Consulta Postal 008/2021 
– Consulta Postal Intercâmbio Científico 
SBCP – Jornada Carioca de Cosmiatria

15/10/2021 - Consulta Postal 009/2021 
– Consulta Postal Calendário de eventos 
SBCP 2022/2023

21/12/2021 - Consulta Postal 010/2021 
- Correção Calendário de eventos SBCP 
2022-23

22/12/2021 - Consulta Postal 011/2021 
- Valores Anuidade  2022
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Relatório de Atividades da 
Diretoria Executiva do período de 
janeiro a março de 2022

06/01/2022 - 1ª Reunião ordinária sede 
SBCP + Reunião online com ASPS

07/01/2022 - Reunião ordinária sede SBCP

11/01/2022 - Reunião com Anadem 
(captação recurso - patrocinador diamante 
plus)

13/01/2022 - Reunião com Diretoria 
regional Sul + Reunião online com DEC

14/01/2022 - Reunião ordinária sede SBCP

17/01/2022 - Reunião ordinária sede SBCP 
– Diretoria Executiva com DEPRO, DENADE, 
DEMID, DECOM e Departamento Jurídico, 
representado pelo Dr. Carlos Michaelis 
(híbrido)

19/01/2022 - Reunião ordinária sede SBCP. 
Reunião com Editor da RBCP

20/02/2022 - Reunião ordinária sede SBCP

21/01/2022 - Reunião ordinária sede SBCP

27/01/2022 - Reunião com Diretoria 
Regional Pernambuco

28/01/2022 - Reunião ordinária sede SBCP 
+ Reunião da Diretoria Executiva e DESC, 
representada pelo Dr. Salustiano Gomes + 
Reunião com Jurídico

31/01/2022 - Reunião ordinária sede SBCP 
+ 1ª Reunião DEC + Reunião virtual com Drs. 
Jayme Farina e Silvio Frizzo, Comissão de 
Especialista e Comissão Técnica do DESC e 
Anna Sophia (IBGP)

01/02/2022 - Reunião ordinária sede SBCP 
+ Reunião com Departamento de Pesquisa e 
Produção Científica (DEPPROC)

02/02/2022 - Reunião ordinária sede SBCP; 
Reunião Smile Train

02/02/2022 - Aula Online sobre Lei Geral 
de Proteção de Dados – LGPD a DEC e 
diretorias regionais

03/02/2022 - Visita ao Hotel Grand 
Mercure Ibirapuera   - Dra.  Lydia - Dr Jayme 
Farina - Anna Sophia (IBGP) e Susana + Aula 
online sobre LGPD aos sócios

04/02/2022 - Reunião ordinária sede SBCP

05/02/2022 - Participação no Master 
Training SBCP – RJ

07/02/2022 - Reunião ordinária sede SBCP; 
Reunião Smile Train

09/02/2022 - Reunião Diretoria Nacional e 
DEPRO online

10/02/2022 - Participação na reunião NAP 
- Núcleo de Atuação Parlamentar da AMB

11/02/2022 - Participação na 1ª Reunião 
Científica SBCP-DF

14/02/2022 - Reunião ordinária sede SBCP 
+ Reunião com equipe de colaboradores 
da SBCP + Reunião com Drs Flavio Nadruz 
- Alfredo Gragnani - Nelson Piccolo - PAUTA 
- Edital de Atendimento ao Queimado 
-  Reunião híbrida + Reunião captação 
recursos (Banco Safra e Itaú)

15/02/2022 - Reunião ordinária sede SBCP 
+ Reunião online com Presidentes Regionais, 
Departamento Jurídico. PAUTA: sedes das 
regionais e demandas semelhantes

16/02/2022 - Participação na reunião 
Defesa do Ato Médico no CREMESP

17/02/2022 - Participação na Cerimônia de 
Posse Diretoria SBCP-CE

18/02/2022 - Reunião ordinária sede SBCP 
+ Participação online na ABAM Opening 
Ceremonies

21/02/2022 - Reunião ordinária sede SBCP

22/02/2022 - Reunião online Diretoria 
Nacional, DESC e Regentes dos Serviços 
Credenciados

23/02/2022 - E-Plastiko’s com a 
Divulgação da página “Plástica e VC”, voltada 
exclusivamente a população com conteúdo 
e dicas de saúde

24/02/2022 - Reunião ordinária sede SBCP

02/03/2022 - E-Plastiko’s: “Publicou 
Mostrou” - A SBCP vai compartilhar os 
trabalhos publicados em revista científica 
internacional para todo Brasil

03/03/2022 - Reunião mensal SBCP - De 
todos para todos

04/03/2022 - Reunião ordinária sede SBCP 
+ Reunião com Plastiko’s + Reunião com 
DECOM e DEMID

05/03/2022 - Participação na reunião 
online Comité de Defensa de la Especialidad 
– FILACP

08/03/2022 - Participação na Aula 
Inaugural do Curso de Educação Continuada 
SBCP-MG online + Participação no Evento   
“Diretrizes SBCP - gestão 2022 – SBCP – PR

10 e 11/03/2022 - Reunião ordinária SBCP 
+ Realização do Exame de Especialista 2022 
no Grand Mercure Ibirapuera

11/03/2022 - Participação no 22° Simpósio 
Internacional de Cirurgia Plástica

14/03/2022 - Reunião ordinária sede SBCP

15/03/2022 - Participação na Reunião AMB 
ref. portaria 01/2022

17 a 19/03/2022 - Realização da 34º 
Jornada Centro Oeste de Cirurgia Plástica – 
Evento Híbrido em Brasília/DF – Reuniões 
realizadas: Presidentes de Regionais; 
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal

19/03/2022 - Participação em reunião com 
a Dra Militza Jovick – FILACP

28/03/2022 - Reunião online com DEC + 
Reunião com DEPRO-DENADE-DEMID-DECOM 
online

30/03 a 02/04/2022 - Participação na 17ª 
Jornada de Búzios - SBCP RJ.

Relatório de Consultas Postais 2022

25/01/2022 - Consulta Postal 001/2021 – 
Consulta Postal Comissões

31/01/2022 - Consulta Postal 002/2022 
- Consulta Postal Apoio ao evento: 14th 
American-Brazilian Aesthetic Meeting 
– ABAM

09/03/2022 - Consulta Postal 003/2022 – 
Indicação de Comissões/Departamentos + 
Regimentos novos e alterados

22/03/2022 - Consulta Postal 004/2022 
– Consulta Postal Apoio ao evento: 
XVI Congresso Brasileiro De Cirurgia 
Crânio-Maxilo-Facial

23/03/2022 - Consulta Postal 005/2022 
– Consulta Postal Apoio ao evento: 8º 
Workshop Internacional de Cirurgia da 
Mama e 4ª Conferência Mundial de Consenso 
sobre BIA-ALCL – EUA

28/03/2022 - Consulta Postal 006/2022 
– Indicação de Cargos, Comissões e 
Departamentos
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DESPESAS COM 
EVENTOS REGIONAIS
Eventos Regionais

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 
EVENTO
Despesas Tributárias

DESPESA IMOBILIZADO
Aquisição Imobilizado

DESPESAS FINANCEIRAS
Bancárias

SALDO FINAL CAIXA
SUPERÁVIT FINANCEIRO

1,112,072

1,112,072

116,859

116,859

110,377
110,377

56,229
56,229

4,608,817
666,934

RELATÓRIO DA TESOURARIA

1

2

3

4

ATIVO

CIRCULANTE
   Disponível
   Contas a Receber
   Despesas Antecipadas
   Regionais

NÃO CIRCULANTE
   Imobilizado
   Intangível

TOTAL DO ATIVO

INSCRIÇÕES
Convites De Jantar
Patrocínio
Receitas

DEVOLUÇÕES
Impostos E Taxas
Programa Social
Recursos Humanos
Recursos Materiais
Recursos Técnicos
Passagens/Hospedagens
Despesas

DÉFICIT

INSCRIÇÕES
Convites de jantar
Patrocínio
Receitas

DEVOLUÇÕES
Impostos e taxas
Programa social
Recursos humanos
Recursos materiais
Recursos técnicos
Passagens/hospedagens
Despesas

DÉFICIT

SALDO INICIAL CAIXA

RECEITAS

RECEITAS INSTITUCIONAIS
Anuidades
Patrocínio Nacional
Patrocínio Regionais
Certificado para Sócio
Taxa de Ingresso e Reingresso
Inscrições Exame Titular
Inscrições Exame Especialista
Taxa de Consumo
Curso Integrado
Curso SBCP
Liga - Encontro Cirurgia 
Plástica

PASSIVO

CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações sociais e 
trabalhistas
Obrigações tributárias
Regionais

NÃO CIRCULANTE
Contingência
Obrigações tributárias

PATRIMONIO LÍQUIDO
Patrimônio social
Ajuste de avaliação 
patrimonial

TOTAL DO PASSIVO E DO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2021

  4,608,817 
  123,417 

  2,789 
  171,006 

  4,906,030 

  7,280,580 
  246,497 

  7,527,077 

  12,433,107 

2021
  41,145 

  2,800 
  76,550 

  120,495 

  16,897 
  3,040 

  52,130 
  21,886 
  26,555 
  75,046 
  18,199 

  213,753 

- 93,258 

2021
  63,386 

  7,250 
  104,850 
  175,486 

  7,240 
  5,009 

  63,910 
  15,496 
  36,081 

  108,336 
  15,120 
251,193 

- 75,707 

3,941,883

16,050,501

8,086,602
6,061,446

  1,561,463 
  268,074 

  14,060 
  85,146 

  -   
  52,450 

  -   
  -   
  -   

 -   

2021

  323,352 
  457,204 
  331,588 
  171,006 

  1,283,150 

  252,799 
  1,399,593 
  1,652,392 

  6,378,271 
  3,119,293 
  9,497,564 

  12,433,107 

Balanço patrimonial 
consolidado 
01/01/2021 a 30/06/2021 

Relatório financeiro de 
receitas e despesas - 
consolidado 
01/01/2020 a 31/12/2021

RELATÓRIO 
FINANCEIRO JORNADA 
CENTRO-OESTE

RELATÓRIO 
FINANCEIRO JORNADA 
SUL-BRASILEIRA

Doações

RECEITAS REPASSES
Repasses Anuidades 
Regionais

RECEITAS REPASSES  
DE EVENTOS
Repasse Eventos

RECEITAS COM EVENTOS
Congresso DESC
Jornada Centro-Oeste
Jornada Sul Brasileira
Jornada Norte-Nordeste
Jornada Carioca
Jornada Paulista
Jornada Mineira
Congresso Brasileiro de 
Cirurgia Plastica
SIDEG
Conesul

RECEITAS COM EVENTOS 
REGIONAIS
Eventos Regionais

RECEITA IMOBILIZADO
Venda Imobilizado

RECEITAS FINANCEIRAS
Aplicação Financeira

DESPESAS

DESPESAS INSTITUCIONAIS
Despesas e Encargos  
com Pessoal
Administrativas
Impostos/Taxas/Multas
Passagens e Hospedagem 
Administrativas

DESPESA REPASSES
Repasses Anuidades 
Regionais

DESPESAS ADIANTAMENTO 
REGIONAIS
Adiantamento Regionais

DESPESAS REPASSES  
DE EVENTOS
Repasses Eventos

DESPESAS COM EVENTOS
Congresso DESC
Jornada Centro-Oeste
Jornada Sul-Brasileira
Jornada Paulista
Jornada Carioca
Jornada Mineira
Jornada Norte-Nordeste
Congresso Brasileiro de 
Cirurgia Plástica
SIDEG
Rhino in Brasilia
Conesul
Liga

  43,964 

  1,401,535 

  1,401,535 

  -   
  -   

4,923,917
  -   

  80,795 
  160,986 

  -   
  788,130 

  1,076,510 
  223,450 

 
 2,594,047 

  -   
  -   

1,438,463
  

1,438,463 

  100 
  100 

199,883
  199,883 

15,383,566

7,962,900
3,159,153

4,060,911
495,207

247,628

1,401,535
1,401,535

485,171

485,171

0

0

4,138,423
  -   

61,230
174,160
906,325
453,399
200,156

  -   

2,343,154
0
0
0
0
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2021

  1,472,738 
  32,250 

  2,054,390 
  132,100 

  3,691,478 

  95,159 
  47,276 

  314,663 
  255,071 
  494,876 

  1,021,915 

  337,760 
  2,566,720 

  1,124,758 

2021

 

 100,530 
  3,420 

  119,500 
  223,450 

  -   
  4,962 

  93,647 
  6,460 

  34,482 
  48,346 
  12,259 

  200,156 

  23,294 

2021

  372,380 
  415,750 
  788,130 

   
  2,000 

  -   
  9,478 

  72,425 
  299,231 

  70,264 
 

 453,399 

  334,731 

2021

  468,945 
  -   

  694,200 
  1,163,145 

  -   
  23,800 

  -   
  85,445 

  224,525 
  631,984 

  16,349 

  982,103 

  181,042 

5

6

7

8

RELATÓRIO 
FINANCEIRO JORNADA 
PAULISTA

RELATÓRIO 
FINANCEIRO JORNADA 
CARIOCA

RELATÓRIO 
FINANCEIRO JORNADA 
MINEIRA

RELATÓRIO 
FINANCEIRO 
CONGRESSO 
BRASILEIRO DE 
CIRURGIA PLÁSTICA

INSCRIÇÕES
Convites de jantar
Patrocínio
Receitas

DEVOLUÇÕES
Impostos e taxas
Programa social
Recursos humanos
Recursos materiais
Recursos técnicos
Passagens/
hospedagens
Despesas

SUPERÁVIT

INSCRIÇÕES
Patrocínio
Receitas

DEVOLUÇÕES
Impostos e taxas
Programa social
Recursos humanos
Recursos materiais
Recursos técnicos
Passagens/
hospedagens
Despesas

SUPERÁVIT

SOCIEDADE BRASILEI-
RA DE CIRURGIA PLÁSTICA

INSCRIÇÕES
Convites de jantar
Patrocínio
Receitas

DEVOLUÇÕES
Impostos e taxas
Programa social
Recursos humanos
Recursos materiais
Recursos técnicos
Passagens/hospedagens
Despesas

SUPERÁVIT

INCRIÇÕES 
Convites de jantar
Patrocínio
Cursos
Receitas

DEVOLUÇÕES
Impostos e taxas
Programa social
Recursos humanos
Recursos materiais
Recursos técnicos
Passagens/
hospedagens
Despesas

SUPERÁVIT
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CONHEÇA A SEGUIR OS MÉDICOS QUE 
COMPÕEM A GESTÃO 2022-2023 E SUAS 
METAS PARA OS PRÓXIMOS DOIS ANOS

ESPERANÇA 
E CONFIANÇA 



A 
preocupação 
com a formação 
médica e profis-
sional da cirur-

gia plástica tem sido uma 
constante na trajetória da 
Profa. Dra. Lydia Masako 
Ferreira. No mesmo ano em 
que ela completa 40 anos 
de atividade societária na 
Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica (SBCP) 
desde que se tornou Mem-
bro Titular, a Dra. Lydia foi 
eleita presidente da SBCP 
pelos próximos dois anos, 
se tornando a primeira 
presidente mulher em 
toda a história da institui-
ção. Doutora em Cirurgia 
Plástica Reparadora pela 
Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP) e 
professora titular da Disci-
plina de Cirurgia Plástica 
da instituição, ela também 
é pesquisadora nível 1A 

do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq).

Além da trajetória como 
docente e pesquisadora, a 
Dra. Lydia tem uma atuação 
fundamental na melhora da 
formação profissional dos 
graduandos de medicina, 
dos novos cirurgiões plásti-
cos e, também mestres, dou-
tores e pós-doutores. Como 
coordenadora de Medicina 
III da Capes (MEC) e, tam-
bém do Comitê da Medicina 
do CNPq (MCT), ela atuou 
na formação qualificada de 
profissionais de diversas 
áreas, o que têm possibili-
tado a formação de pesquisa-
dores de excelência em todo 
o país. Entre os prêmios 
recebidos, destaque para o 
Plastic Surgery Education 
Award (Plastic Surgery Fou-
ndation), o Honoris Causa 
pela Universidade do Vale 

do Sapucaí (UNIVÁS) e pela 
Universidad Simón Bolívar, 
na Colômbia, além do título 
de Cidadã Teresinense, entre 
outros. A seguir, a presi-
dente detalha seus planos e 
metas à frente da SBCP para 
o biênio 2022-2023.

Conte um pouco como 
foi sua vida profissional e 
acadêmica como mulher.

Eu era minoria como 
mulher na área da Medicina 
e em especial na cirurgia na 
década de 1970 e ao defender 
a tese de Doutorado no PPG 
em Cirurgia da Escola Pau-
lista de Medicina em 1985. 
Após ganhar o Plastic Sur-
gery Education Award (foi 
a primeira vez que um lati-
no-americano ganhou esse 
prêmio do Plastic Surgery 
Foundation), realizei o pós-
-doutorado na University of 
California, em São Francisco 

“Os sócios são o nosso 
maior patrimônio”

Por MADSON DE MORAES

PRIMEIRA MULHER A PRESIDIR A SBCP, A PROFA. DRA. LYDIA 

MASAKO FERREIRA EXPLICA EM ENTREVISTA SEUS PLANOS À 

FRENTE DA ENTIDADE PARA OS PRÓXIMOS DOIS ANOS
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BALANÇO DA GESTÃO

IDADE 
70 anos

INSTITUIÇÃO
Professora Titular da Disciplina 
de Cirurgia Plástica pela Uni-
versidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP) desde 1996 e pesqui-
sadora nível 1A do CNPq 

FORMAÇÃO
Doutorado em Cirurgia Plástica 
Reparadora pela UNIFESP e pós-
-doutorado pela University of San 
Francisco (Estados Unidos)

PRODUÇÃO
817 artigos publicados, 119 orien-
tações de mestrado e 58 orienta-
ções de doutorado 



(1991 e 1992), nos Estados 
Unidos, trabalhando com 
transplantes alógenos de 
membros. Ao retornar de lá, 
enfrentei os maiores desa-
fios da vida acadêmica, que 
foi o concurso para a Livre-
-Docência na UNIFESP em 
1994 e o Concurso para Pro-
fessor Titular da Disciplina 
de Cirurgia Plástica da UNI-
FESP em 1996, concorrendo 
com o Dr. Jorge Psillakis 
(primeira mulher professora 
titular concursada de uma 
especialidade cirúrgica do 
país).

 
Quais as dificuldades 
encontradas ao desbravar 
o caminho e o ambiente 
profissional masculino?

Ser professor titular na 
época foi uma responsabili-
dade enorme especialmente 
porque eu era muito jovem 
– tinha 44 anos. Participar 
das reuniões do Conselho 
do Departamento de Cirur-
gia, cujos membros eram 
exclusivamente masculinos, 
foi uma tarefa muito com-
plexa. Hoje agradeço todos 
esses obstáculos e todos os 
leões que tive de combater 
de forma serena, respeitosa 
e firme. Aprendi que “o 
caminho se faz ao caminhar” 
e que, se realizássemos “o 
melhor” em nossas ativida-
des do dia a dia, o caminho 
se definiria, não havendo 
atalhos a percorrer. Os obs-
táculos continuaram e em 
maior número e cada vez 

mais difíceis de serem trans-
postos. No entanto, foram 
esses obstáculos que fizeram 
o meu crescimento como 
pessoa. Em 2008, também 
assumi a Chefia do Depar-
tamento de Cirurgia da 
UNIFESP/EPM cujo desafio 
foi muito além da especia-
lidade, pois na história da 
UNIFESP/EPM nunca antes 
uma mulher havia ocupado 
essa cadeira. 

É a primeira vez que a 
SBCP tem uma presidente 
mulher. O que isso 
representa para a 
senhora?

A SBCP foi criada em 
1948, portanto, é uma jovem 
senhora que completará 74 
anos em dezembro deste 
ano. De lá para cá, tivemos 
31 presidentes homens. É 
a primeira vez que temos 
uma presidente mulher 

na história da SBCP, o que 
demonstra maturidade e 
evolução societária. Estou 
abrindo frente, estimulando 
e dando esperança a inú-
meras mulheres que hoje 
compõem a nossa Sociedade 
e que não enxergavam essa 
possibilidade.

Quais serão os pilares 
da sua gestão para os 
próximos dois anos?

O cargo de presidente de 
uma sociedade como a SBCP 
envolve encargos de grande 
responsabilidade O pro-
grama e o mandato são feitos 
por muitas mãos e a par-
ticipação de todas as dife-
rentes categorias de sócios 
é imprescindível para que 
o trabalho dê bons frutos. 
Será um mandato coletivo. 
Os sócios são o nosso maior 
patrimônio, nosso core 
business e a base da gestão 

“O cargo de presidente de uma 
sociedade como a SBCP envolve 
encargos de grande responsabilidade 
O programa e o mandato são feitos por 
muitas mãos e a participação de todas 
as diferentes categorias de sócios é 
imprescindível para que o trabalho dê 
bons frutos. Será um mandato coletivo. 
Os sócios são o nosso maior patrimônio”
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terá como princípios a res-
ponsabilidade, a ética e os 
valores essenciais. Um dos 
pilares de relevância será a 
excelência da especialidade 
profissional e acadêmica, 
formando melhores especia-
listas e fazendo integrações 
e projetos para que consi-
gamos o impacto nacional, 
internacional, assistencial, 
social e político da cirurgia 
plástica. É a forma inteli-
gente de defender a especia-
lidade. Outros pilares serão 
metas a serem perseguidas 
incessantemente como a 
internacionalização do 
conhecimento de ponta em 
via de mão dupla, a defesa 
da especialidade e do sócio e 
a comunicação mais intensa 
com a população, fortale-
cendo a nossa marca SBCP.

O que já foi feito nesses 
primeiros meses de 
gestão?

Ter pensamento estra-
tégico é fundamental. Uma 
visão mais apurada da 

SBCP, uma escuta mais 
ativa junto aos funcioná-
rios, aos colegas das comis-
sões e departamentos e aos 
stakeholders, prestando 
atenção nos mínimos deta-
lhes e informações, tem 
ajudado a traçar um plano 
estratégico. Foi realizada 
uma análise crítica, enten-
dendo pontos de melhoria 
e o que a SBCP pretende e 
pode chegar. Isso ocorreu 
logo após o processo eleito-
ral no final de setembro do 
ano passado. A SBCP cres-
ceu muito nestes 73 anos e 
observamos a necessidade 
de uma profissionalização 
administrativa. Estamos 
fazendo uma renovação 
para fazer a SBCP avançar.

Pode detalhar um pouco 
dessa renovação?

No primeiro mês deste 
ano, focamos as metas dos 
eventos científicos que 
iniciaram em março (forte 
conhecimento de ponta e 
internacionalização de mão 

dupla) e inserimos um admi-
nistrador necessário para a 
profissionalização da SBCP. 
Um novo jurídico tem sido 
muito eficiente, prestativo e 
ágil frente a muitas deman-
das jurídicas. Em fevereiro, 
fizemos alterações nos regi-
mentos, criamos comissões 
e departamentos para fazer 
frente ao planejamento estra-
tégico e passamos a atuar 
diretamente com os nossos 
stakeholders. Criamos o pro-
jeto “PlásticaeVC”, com perfis 
nas mídias sociais e uma 
revista online, para informar 
e conscientizar a população 
com conteúdos sobre a rele-
vância da cirurgia plástica. E 
em março realizamos novas 
discussões quinzenais com 
as Diretorias das Regionais, 
o que tem possibilitado rea-
lizarmos um trabalho mais 
integrado e profícuo da SBCP 
Nacional com as Regionais.

As parcerias internacionais 
também foram 
incrementadas?

Quatro cooperações 
internacionais foram firma-
das e está sendo realizado 
maior estreitamento da 
integração com FILACP, 
ASPS e ISAPS. Como ini-
ciativa da SBCP, uma ação 
de solidariedade internacio-
nal foi concretizada junto a 
residentes da especialidade 
da Ucrânia. Essa ação possi-
bilitou a vinda do residente 
ao Serviço da PUCRS para 
dar continuidade a sua 

“É a primeira vez que temos uma 
presidente mulher na história 
da SBCP, o que demonstra 
maturidade e evolução societária. 
Estou abrindo frente, estimulando 
e dando esperança a inúmeras 
mulheres que hoje compõem 
a nossa Sociedade e que não 
enxergavam essa possibilidade”
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formação impossibilitada 
em seu país. Pela primeira 
vez, a SBCP foi inserida e 
protocolada no Ministério 
da Ciência e Tecnologia 
(CNPq) com a SBCP tendo 
voto na indicação dos coor-
denadores dos Comitês de 
Medicina, influenciando 
a ciência brasileira. Outra 
ação desta gestão foi a reno-
vação da estrutura de TI 
e da plataforma da SBCP, 
assim como do departa-
mento de TI, articulando e 
facilitando o administra-
tivo, o financeiro e o setor 
de eventos. A cooperação 
voltada para os alunos de 
graduação, especificamente 
com a Associação Brasi-
leira das Ligas de Cirurgia 
Plástica (ABLCP), tem sido 
formalizada em programa 
de iniciação científica e 
tecnológica e em eventos 
científicos, normalizando a 
sua atuação.

Sua gestão criou novos 
departamentos. Qual a 
missão deles?

Criamos o Departamento 
Internacional (DEPINTER) 
com um foco de intercâm-
bio entre os serviços, a 
mobilidade bidirecional de 
docentes e alunos, estímulo 
a fellows e estágios, pesquisa 
multicêntrica e captação de 
recursos internacionais. O 
departamento já realizou 
quatro M.O.U com outros 
países, criou um sistema 

de professores visitantes 
brasileiros e internacionais, 
além da ação de solida-
riedade com os residentes 
ucranianos que já comentei. 
O incentivo a publicação de 
artigos científicos tem sido 
uma constante, mas faltava 
ensinar o caminho de como 
fazê-lo e mostrar o quanto 
a geração do conhecimento 
alavanca uma especia-
lidade. Por esse motivo, 
criamos o Departamento de 
Pesquisa e Produção Cientí-
fica (DEPPROC) para criar 
a cultura da pesquisa na 
SBCP, estimular a produção 
científica e a vocação cien-
tífica dos sócios. Quanto ao 
Departamento de Mídias 
Digitais (DEMID), ele foi 
criado como estratégia de 
imagem positiva da espe-
cialidade, dos sócios e da 
SBCP. Tem ação essencial 
a Defesa da Especialidade, 
tendo como objetivo a 
publicização da relevância 
assistencial, social, política 
e científica da SBCP e seus 
associados. É esse depar-
tamento que fortalecerá e 
impactará positivamente a 
marca SBCP na sociedade.

A inovação estará no 
DNA da sua gestão?

O futuro da nossa 
especialidade depende da 
nossa capacidade de ino-
var e por este motivo foi 
criado o Departamento 
“Inova SBCP”. Aquilo que 

a SBCP faz de melhor, onde 
ela inova, é onde está o seu 
principal ativo intelectual. 
Quanto maior for o potencial 
de inovação em processos 
da SBCP, maior será o seu 
diferencial competitivo. O 
objetivo deste departamento 
é despertar para a Tecno-
logia e Inovação, criando a 
cultura de inovar dentro da 
Sociedade. Conhecendo o 
valor da política na defesa e 
no avanço da especialidade, 
criamos a Comissão SBCP - 
AMB e Frente Parlamentar, 
com representantes de todas 
as nossas Regionais com 
foco na articulação política 
na defesa da especialidade e 
na reestruturação da tabela 
de convênios médicos e 
do SUS, as tornando mais 
dignas.

A segunda 
parte da en-
trevista com 
a presidente 
da SBCP você 
confere na 
próxima edi-
ção da Revis-
ta Plastiko’s.
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Diretoria Nacional

CONHEÇA OS DIRETORES QUE  
COMPÕEM A DIRETORIA NACIONAL

DR. VOLNEY PITOMBO
1º vice-presidente
Graduação em Medicina pela 
Universidade Federal da 
Bahia (UFBA) e Residência 
Médica na University College 
Hospital e Hospital for Sick 
Children, em Londres

Tenho o privilégio de fazer 

parte da Diretoria Nacional 

sob a presidência da Profa. 

Lydia Masako Ferreira. Sua 

liderança nos levou a fazer 

um trabalho notável nestes 

primeiros meses. A defesa 

da especialidade, uma 

projeção mais destacada 

na mídia e uma elevada 

atividade científica guiarão 

nossos próximos passos.”

DRA. CRISTINA MENEZES
2º vice-presidente
Graduação em Medicina 

pela Escola de Medicina 

da Fundação Técnico-

Educacional Souza Marques 

e pós-graduação em 

Microcirurgia e Cirurgia da 

Mão pela Université Pierre 

Marie Curie

Que a nossa gestão deixe 

um legado de crescimento 

científico e social para 

nossos colegas e queridos 

pacientes, principalmente 

os mais carentes”

DR. EUGÊNIO CAÇÃO
Secretário-geral
Graduação em Medicina 
pela Centro Universitário 
Lusíada (UNILUS) e Mes-
tre em Direito à Saúde pela 
Universidade Santa Cecília 
(UNISANTA)

Nossa gestão caminhará 

ao lado da inovação 

tecnológica para 

impulsionar nosso 

desenvolvimento 

científico sem perder a 

ética e a beleza da nossa 

especialidade. É o grande 

desafio que seguiremos 

pelos próximos dois anos.”
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DR. ANTÔNIO JOSÉ TRINDADE PACHECO
Secretário-adjunto
Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES) e Residência no Hospital Regional Da Asa Norte, em Brasília

Estamos determinados a mudar os rumos da cirurgia plástica valorizando 

a parte científica, resgatando nossos valores como profissionais 

altamente gabaritados e principalmente formando profissionais de 

qualidade, que serão o futuro da nossa especialidade. Estou muito feliz 

em participar da gestão.”

DR. ANTÔNIO CARLOS VIEIRA
Tesoureiro-geral
Graduação em Medicina pela Universidade Estadual de Montes Claros e 
especialização em Cirurgia Plástica pelo Centro de Formação em Cirurgia 
Plástica do Hospital Materdei

Esta Diretoria está empenhada na transparência das receitas e gastos da 

SBCP Nacional e Regionais. Estamos com um dos menores índices de 

inadimplência e um dos desafios da Diretoria atual é diminuir os custos 

sem abrir mão da qualidade dos serviços prestados com compromisso 

ético, moral, científico e social. Estaremos sempre à disposição para 

esclarecer as dúvidas que porventura existem”.

DR. LUIZ AUGUSTO LOPES DA COSTA
Tesoureiro-adjunto
Graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) e Residência Médica em Cirurgia Plástica pela Universidade Fede-
ral de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

A Diretoria Nacional trabalha para que a SBCP seja cada vez mais forte. 

Buscamos otimizar os gastos e maximizar os serviços prestados. Não 

tenho dúvidas que os próximos dois anos serão de grande crescimento 

nacional e internacional para a SBCP com muitos investimentos na 

formação do cirurgião plástico e na sua constante atualização.”
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CONHEÇA OS DIRETORES À FRENTE 
DOS DEPARTAMENTOS DA SBCP

DR. ANDRÉ AUERSVALD
Diretor
Graduação, Residência Médica em Cirurgia Plástica e Mestrado pela 
Faculdade Evangélica do Paraná. Ex-presidente da SBCP-PR

Metas
• Internacionalizar os eventos da SBCP por meio de parcerias com 

sociedades de grande reputação, trazendo nomes notáveis interna-
cionais para compartilhar conhecimentos com os associados.

• Reforçar os laços com os eventos das Regionais e estimular a pro-
dução científica dos associados e residentes em formação.

• Buscar novos talentos e trabalhos científicos de destaque nacional 
e internacional e compor mesas com jovens destaques e cirurgiões 
experientes.

Secretário
Dr. Nelson Fernandes de Moraes
 
Assessores
Dr. Alfredo Donnabella 
Dr. César Augusto Daher Ceva Faria
Dr. Fábio Xerfan Nahas
Dr. Francisco de Assis Montenegro Carvalho
Dr. Frederico Avellar Silveira Lucas 
Dr. Marcelo Marafon Maino

Departamento de Eventos Científicos (DEC)
Iremos fortalecer os eventos científicos da SBCP, dando maior destaque 
para cursos de imersão em temas específicos, com o objetivo de uma 
maior atualização e qualificação dos nossos cirurgiões plásticos.”
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Departamento de 
Comunicação (DECOM)

DR. ANDRÉ MARANHÃO
Diretor
Graduação em Medicina pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ) e Residência em Cirurgia 
Plástica pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA). 
Ex-presidente da SBCP-RJ

Metas
• Integrar os canais de comunicação e atualizar nos-

sas mídias sociais.
• Ampliar o alcance das informações nacional e 

internacionalmente.
• Divulgar os eventos de forma ampla e potenciali-

zar a relação com nossos patrocinadores.

Diretor adjunto
Dr. Daniel Regazzini
 
Assessores
Dr. Adriano Mesquita Bento
Dr. Bianca Maria Barros Ohana
Dr. Filipe Frainer Fuzinatto
Dr. Marcel Vinícius de Aguiar Menezes
Dr. Raiff da Silva Araújo
Dr. Tatiana Tourinho Tournieux

Departamento de 
Ensino e Serviços 
Credenciados (DESC)

DR. SALUSTIANO GOMES PINHO PESSOA
Diretor
Professor Adjunto do Departamento de 
Cirurgia da Universidade Federal do Ceará 
(UFCE) e MBA em Gestão de Organizações 
Hospitalares e Sistemas de Saúde pela Fun-
dação Getúlio Vargas

Metas
• Criar o programa de autoavaliação do 

médico residente.
• Melhorar a estrutura física do DESC.
• Melhorar a estrutura dos Serviços Cre-

denciados à SBCP.

Secretário
Dr. Armando Chiari Júnior
 
Comissão técnica
Dr. Aristides Augusto Palhares Neto
Dr. José Carlos Marques de Faria
Dr. Léo Francisco Doncatto
Dr. Breno Bezerra Gomes de Pinho Pessoa
Dr. Isttayner Magalhães
Dra. Renata Lowndes Corrêa Francalacci

Nossa meta é modernizar os canais de 
comunicação da SBCP para que a sociedade 
se mantenha na vanguarda e protagonismo da 
especialidade mundialmente.”

Integrar ainda mais nossos Serviços 
Credenciados em busca pela excelência 
na formação dos nossos cirurgiões 
plásticos.”



DR. ALEXANDRE KATAOKA
Diretor
Graduação em Medicina pela Faculdade Estadual 
de Medicina de Marília (FAMEMA) e Residência 
Médica em Cirurgia Plástica pela Santa Casa de 
Santos

Metas
• Promover a educação continuada sobre marke-

ting médico e ética médica e averiguar denúncias 
oriundas da sociedade civil ou médicos acerca de 
problemas éticos de membros da SBCP.

• Instaurar sindicâncias com amplo direito de 
defesa e levar aos CRM profissionais que não 
estão de acordo com os limites adotados pelo 
Código de Ética Médica.

• Levar ao Poder Judiciário que os membros da 
SBCP são éticos e não compactuam com a pro-
messa de resultados e propaganda enganosa.

DR. LUIZ HUMBERTO GARCIA DE SOUZA
Diretor
Graduação em Medicina pela Universidade Federal de 
Goiás (UFG), ex-presidente da SBCP-GO e conselheiro do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cre-
mego) por 10 anos

Metas
• Proteger de maneira intransigente a Cirurgia Plástica 

como ramo da Medicina e especialidade indivisível, 
estética e reparadora ao mesmo tempo, sendo sempre 
considerada atividade médica de meios ou fins.

• Dar assessoria às Regionais e aos colegas quando víti-
mas de ataques e julgamentos precipitados pela mídia 
ou outros meios de comunicação.

• Proteger o conceito elevado e o protagonismo da Cirur-
gia Plástica brasileira perante seus pares, sejam médi-
cos de outras áreas, sejam as instituições médicas de 
classe ou de corregedoria.

Departamento de Defesa 
Profissional (DEPRO)

Departamento Nacional de 
Defesa da Especialidade 
(DENADE)
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Comissão técnica
Dr. José Renato Harb
Dr. Fábio Silva Fernandes
Dr. Afrânio Benedito da Silva Bernardes

Membros
Dr. Celso Luiz Buzzo
Dr. Guilherme Miranda de Freitas
Dr. Jefferson Lessa Soares de Macedo
Dr. Lena Tereza de Melo Lapertosa
Dr. Marcus Vinícius Alfano Moscozo
Dr. Milton Paulo de Oliveira

Temos a missão de mostrar para a 
sociedade civil, Poder Judiciário e para 
os médicos que a SBCP é uma instituição 
séria e não compactua com deslizes éticos 
e morais.”

Iremos defender a Cirurgia Plástica, 
especialidade médica que deve ser exercida por 
médicos especialistas devidamente capacitados 
e habilitados, das invasões de outras profissões 
dentro de nosso campo de atuação”.



DRA. DANIELA FRANCESCATO VEIGA
Diretora
Doutorado, pós-doutorado e livre-docência em Cirurgia 
Plástica pela Escola Paulista de Medicina da Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP)

Metas
• Planejar e executar estratégias para estimular a pro-

dução científica no âmbito da SBCP, contribuindo 
para a produção de conhecimento na área de Cirurgia 
Plástica.

• Promover a realização de inquéritos para mapear 
condutas clínicas empíricas e estabelecer diretrizes 
baseadas em evidências para procedimentos espe-
cíficos, subdivididos por áreas, em interface com os 
Capítulos da SBCP.

• Estimular a busca e o consumo de conteúdo científico 
de qualidade pelos membros da SBCP e estimular a 
titulação dos membros da SBCP por meio da pós-gra-
duação stricto sensu.

DR. CARLOS OSCAR UEBEL
Diretor
Doutorado em Medicina e Cirurgia pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

Metas
• Implementar um programa de Intercâmbio de 

Residentes e Fellows com Serviços de outros 
países.

• Estabelecer cursos e eventos internacionais com 
os Serviços Credenciados de diversos países.

• Receber residentes refugiados da Ucrânia para 
um fellow no Brasil.

Departamento de Pesquisa 
e Produção Científica 
(DEPPROC)

Departamento 
Internacional 
(DEPINTER)
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Membros
Dr. Celso Luiz Buzzo
Dr. Guilherme Miranda de Freitas
Dr. Jefferson Lessa Soares de Macedo
Dr. Lena Tereza de Melo Lapertosa
Dr. Marcus Vinícius Alfano Moscozo
Dr. Milton Paulo de Oliveira

Diretor adjunto
Dr. Ricardo Cavalcanti Ribeiro
 
Assessores
Dr. Alessandra Haddad
Dr. Patrícia J. Erazo
Dr. Carlos Del Pino Roxo
Dr. Nelson Sarto Piccolo
 
Representantes internacionais
Dr. Marco Aurélio Moura de Faria Corrêa
Dr. Cláudia Alves Silva Machado
Dr. Ricardo Manzur
Dr. Gustavo Abrile

Esperamos empenhar nossos melhores esforços 
para estimular a pesquisa, a produção e a 
divulgação de conhecimento científico no 
âmbito da SBCP.”

Pretendemos estabelecer memorandos 
de interesses com sociedades 
internacionais coirmãs.”

Diretor adjunto
Dr. Marcus Vinícius Jardini Barbosa
Assessores
Dr. Monica Sarto Piccolo
Dr. Isaías Vieira Cabral
Dr. Jairo Zacche de Sá
Dr. César Silveira Cláudio da Silva
Dr. Patrícia Maria Araújo Neves
Dr. Pedro Bins Ely
Dr. André Luiz Pires de Freitas
Dr. Felipe Contoli Isoldi
Dr. Francisco Claro de Oliveira Júnior
Dr. Rodrigo Gouvêa Rosique



DR. ALEXANDRE PIASSI
Diretor
Doutorado em Ciências pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP) e especialização em Administração 
para Médicos pela Fundação Getúlio Vargas

Metas
• Fortalecer a marca SBCP e positi-

var a cirurgia plástica nos meios de 
comunicação.

• Ser o canal de consulta para a população 
leiga.

• Promover campanhas de valorização da 
nossa especialidade e divulgar de forma 
clara as diversas áreas de atuação.

DR. JUAN CARLOS MONTANO PEDROSO
Diretor
Doutorado em Cirurgia Plástica pela Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP)

Metas
• Identificar as principais demandas e preocu-

pações dos associados por meio de pesquisas 
de opinião e coletar sugestões para melhoria da 
SBCP vindas diretamente dos associados.

• Traçar um perfil sobre o que pensa o membro 
da SBCP.

• Elaborar relatórios que possam contribuir 
para a Diretoria Executiva tomar as melhores 
decisões.

Departamento de Mídias 
Digitais (DEMID)

Departamento 
de Tecnologia da 
Informação (DTI)O DEMID fortalecerá a marca SBCP junto 

à população por meio de ações com 
a SBCP para mostrar a importância da 
especialidade para o público leigo.”

O objetivo principal do DTI será realizar 
pesquisas de opinião com os membros 
para ajudar a nortear as ações da SBCP 
e trazer o máximo de benefícios a todos. 
Contamos com a ajuda de todos os 
associados.”
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Departamentos

Diretor adjunto
Dr. Marcelo Versiani Tavares

Assessores
Dr. Alexandre Senra
Dr. Paulo Afonso M. P. Guimarães
Dr. Marcus Vinícius Mourão Mafra
Dr. Virgínia Piuma Pólvora
Dr.  João Erfon Almeida Ramos
Dr. Isabel Vieira de Figueiredo e Silva
Dr.  José Carlos Daher

Diretora adjunta
Dra. June Favarin

Membros
Dr. José Pascoal Duarte Pinheiro Correia
Dr. Vidal Guerreiro
Dr. Luís Antônio Rossetto De Oliveira
Dr. Chang Yung Chia
Dr. Raidel Deucher Ribeiro
Dr. Júlio Dante Bonetti
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1. Duteille F, et al. Ten-Year Safety Data for Eurosilicone’s Round and 
Anatomical Silicone Gel Breast Implants. Aesthet Surg J Open Forum. 
2019;1(2):ojz012. Published 2019 Apr 27

Mais informações em: gcaesthetics.com

O legado, a história,
segurança comprovada a
longo prazo e compromisso
de Eurosilicone® e Nagor® 
torna-se UM.

Mais de 40 anos de experiência no mercado estético e 
reconstrutivo, presença em mais de 70 países, segurança de 
longo prazo comprovada pelo maior estudo prospectivo da 
Europa1 e o mais amplo portfólio de produtos nos apoiam.

Ao longo dos anos, inovamos, desenvolvemos e fabricamos 
com a mais alta qualidade, oferecendo a você e seus 
pacientes uma escolha confiável.

Nosso foco e compromisso sempre foi, e será a satisfação e 
segurança do paciente.

A partir de julho de 2021, iniciaremos a transição de 
nossas marcas Eurosilicone® e Nagor® sob a marca única 
GC Aesthetics®. A mesma qualidade, segurança e as mais 
amplas garantias do mercado permanecem.

https://gcaesthetics.com/
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Comissões

CONHEÇA SEUS  
COORDENADORES E MEMBROS!

Coordenador adjunto
Dr. Marco Túlio Rodrigues da Cunha

Membros
Dr. Alexis Lemos Pacheco
Dr. Alfredo Gragnani Filho
Dra. Maria Lídia de Abreu Silva
Dr. Carlos Alberto Calixto
Dra. Cristina Pires Camargo
Dra. Eliane Regina Bueno Ribeiro Garcia
Dr. José Renato Barbieri Gallo
Dr. Hugo Leonardo de Resende Rodrigues
Dr. José da Conceição Carvalho Júnior
Dra. Cristiane Todeschini

DR. HILÁRIO SANTOS DO CARMO
Coordenador
Graduação em Medicina pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUC-PR) e Residência Médica 
em Cirurgia Geral pela Santa Casa de São Paulo e em 
Cirurgia Plástica pela Escola Paulista de Medicina da 
UNIFESP

Metas
• Manter o foco na educação ao público e colegas e 

ser atrativo ao público para consolidar a marca da 
SBCP como fonte geradora de conteúdo.

• Renovação no conteúdo e no quesito humanização 
(cuidados ao paciente, projetos da SBCP, mutirões 
das diversas especialidades, entre outros).

• Interatividade entre as mídias sociais da SBCP, 
Capítulos e nosso site.

Comissão de Concursos e 
Concessão de Prêmios

DRA. LASTÊNIA MENEZES
Coordenadora
Graduação em Medicina pela Universidade Federal do 
Ceará (UFCE) e Residência Médica em Cirurgia Plástica 
no Hospital Geral de Fortaleza (HGF)

Metas
• Contribuir para a consolidação científica da SBCP.
• Trabalhar com sabedoria, dedicação, responsabili-

dade e imparcialidade.

Comissão Site SBCP

Coordenador adjunto
Dra. Ludmila Aimi Kobayashi

Membros
Dra. Daniela Sanchez de Freitas Zavatini
Dra. Christiane Steponavicius Sobral
Dra. Marcela Mendes Carvalho de Souza
Dra. Gláucia Helena Zeferino
Dr. Ricardo Góes Figueiras
Dr. Vinícius Júlio Camargo
Dra. Danielle de Araújo Battistoni
Dr. Kuang Hee Lee

Seguimos com o comprometimento de avaliar 
e julgar com seriedade, reconhecendo e 
recompensando os colegas que produzirem 
os melhores trabalhos científicos de nossa 
especialidade.”

Vamos pelos próximos dois anos com 
um espírito total de colaboração para 
crescimento de todos os associados.”
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DRA. ANTÔNIA CUPELLO
Coordenadora
Graduação em Medicina e Residência médica em 
Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Metas
• Facilitar o planejamento dos candidatos para os 

exames com edital de cada ano com três datas 
pré-determinadas, sendo opções de dois exames 
digitais e um presencial no Congresso Brasileiro.

• Maior abrangência de temas aceitos como des-
crito no edital.

• Possibilidade de adaptação de teses para serem 
aceitas conforme edital.

DR. GEZA LASZLO URMENYI
Coordenador
Graduação em Medicina pela Escola Bahiana de 
Medicina e Saúde Pública e Residência Médica em 
Cirurgia Plástica no Serviço do Dr. Cláudio Rebello

Metas
• Elaborar provas mantendo a qualidade das 

comissões que antecederam e aprimorando os 
métodos de avaliação dos futuros cirurgiões 
plásticos.

• Trabalhar em parceria e harmonia com as 
outras comissões, mantendo o espírito de res-
peito, cordialidade e dedicação entre os colegas.

• Participar nos ajustes necessários para a moder-
nização de nossa SBCP.

Comissão Julgadora do 
Exame para Ascensão a 
Membro Titular

Coordenador adjunto
Dr. Luiz Carlos Ishida

Membros
Dr. Alexandre Alcides Mattos de Meira
Dr. Carlos Alberto Komatsu
Dr. Daniel Nunes e Silva
Dr. Fernando Gomes de Andrade
Dr. Luiz Alberto de Sousa Leite
Dr. Marcelo de Oliveira e Silva
Dr. Marcus Vinícius Martins Collares
Dr. Marilho Tadeu Dornelas
Dr. Max Domingues Pereira
Dr. Paulo Roberto de Albuquerque Leal
Dr. Paulo Rogério Quieregatto
Dr. Péricles Vitório Serafim Filho
Dr. Roberto Kaluf
Dr. Rogério Augusto Camargo Scheibe

Comissão Julgadora do 
Exame de Suficiência 
para Obtenção do Título 
de Especialista

Coordenador adjunto
Dr. Cássio Eduardo Adami Raposo

Membros
Dr. Alexandre Siqueira Franco 
Fonseca
Dr. Antônio de Aracoeli Lopes 
Ramalho
Dr. Carlos Lacerda de Andrade 
Almeida
Dr. Eduardo Mainieri Chem
Dr. Fabiel Spani Vendramin
Dr. Henrique Pessoa Ladvocat Cintra
Dr. João Medeiros Tavares Filho
Dr. Joel Veiga Filho

Dr. Paulo Kharmandayan
Dr. José de Arimatéia Mendes
Dr. Juliano Pereira
Dr. Katia Torres Batista
Dr. Lúcio Marques da Silva
Dr. Márcio Antônio Hoffmann 
Rigo
Dr. Maurício da Silva Lorena 
de Oliveira
Dr. Michel Luciano Holger 
Toledano Vaena
Dr. Renato Rocha Lage
Dr. Sérgio Augusto da 
Conceição
Dr. Waldemar Chaves Penna

Agregar ao quadro de titulares todos os 
associados que almejam o fortalecimento dos 
pilares da SBCP por meio do conhecimento, 
experiência e seriedade.” 

Formada por pessoas seletas e dedicadas que 
sabem a importância desta comissão sem palco 
e plateia, nosso trabalho chancelará os futuros 
cirurgiões plásticos que vão representar e 
defender nossa sociedade.”
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Comissões

DR. EDUARDO SUCUPIRA
Coordenador
Especialização em Cirurgia Plástica pela Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio de Janeiro (Serviço Prof. Ivo 
Pitanguy) e Doutorado em Cirurgia Plástica pela Univer-
sidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

Metas
• Resgatar a relevância da SBCP calcada na ética e 

na inovação com base numa comunicação efetiva e 
transparente.

• Disseminar e facilitar o conhecimento e pro-
ver autoridade por meio da disseminação desse 
conhecimento.

• Busca permanente por inovação e atualização para 
os associados.

DR. JOSÉ CARLOS DE MIRANDA
Coordenador
Graduação pela Faculdade de Medicina de Campos 
(FMC) e Residência Médica em Cirurgia Plástica no 
Serviço de Cirurgia Plástica do Prof. Cláudio Rebello

Metas
• Inserção dos novos atos médicos dentro da Classi-

ficação Brasileira Hierarquizada de Procedimen-
tos Médicos (CBHPM).

• Reavaliar e valorar os atos médicos já inseridos na 
CBHPM.

• Participação de atos em defesa da segurança do 
médico e contribuir à manutenção do prestígio e 
credibilidade da nossa SBCP.

Programa de Educação a 
Distância (PED)

Comissão SBCP - AMB e 
Frente Parlamentar

Coordenador adjunto
Dr. Sérgio Moreira da Costa

Membros
Dra. Ângela  Maria Fausto Souza
Dr. Douglas Jorge
Dr. Ognev Meireles Cosac
Dr. Leandro Debs Procópio
Dra. Regina Hayami Okamoto
Dr. Ricardo Albuquerque Arnt
Dr. Heraldo Carlos Borges Inforzato
Dra. Ana Rita de Luna Freire Peixoto
Dr. Hamilton Aleardo Gonella
Dr. Ailton de Araújo Cerqueira
Dr.  Roger Nayef Fakhouri

Coordenador adjunto
Dr. Enzo Rivera Citarella

Membros
Dr. André Ferrão Vargas
Dr. Carlos Koji Ishizuka
Dra. Cynthia Ottaiano Rodrigues Almeida
Dr. David Ponciano de Sena
Dr. George Luís Pereira Soares
Dr. Leandro Dário Faustino Dias
Dra. Letícia Megumi Odo
Dr. Márcio Rocha Crisóstomo
Dr. Leonardo Rodrigues da Cunha

Representantes associados:
Dra. Liliane Carvalho Jamil
Dr. Leonardo Fernandes de Souza Aguiar

O PED representa o fomento à transformação 
digital, acesso ao conhecimento e à inovação como 
catalisador da união e da relevância da SBCP.”

Trabalhar para obter colaboração e união 
dos colegas na defesa de seus próprios 
direitos.”
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Coordenador adjunto
Dr. Sérgio Moreira da Costa

Membros
Dra. Ângela  Maria Fausto Souza
Dr. Douglas Jorge
Dr. Ognev Meireles Cosac
Dr. Leandro Debs Procópio
Dra. Regina Hayami Okamoto
Dr. Ricardo Albuquerque Arnt
Dr. Heraldo Carlos Borges Inforzato
Dra. Ana Rita de Luna Freire Peixoto
Dr. Hamilton Aleardo Gonella
Dr. Ailton de Araújo Cerqueira
Dr.  Roger Nayef Fakhouri

DR. MOISES WOLFENSON
Curador
Cirurgião plástico com especialização em Paris e 
Doutorado pela Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP) 

Metas
• Aumentar a visibilidade do museu e criar um 

museu virtual e logomarca
• Estimular doações ao museu de fotos antigas, 

medalhas, títulos, instrumentais cirúrgicos, car-
tas de valor histórico e objetos de uso pessoal de 
interesse da cirurgia plástica

• Criação do certificado “Amigos do Museu” para o 
doador, que poderá ver seu nome e sua doação no 
museu virtual

• Concursos de Artes Plásticas para cirurgiões 
plásticos

DR. HUMBERTO CAMPOS
Coordenador
Mestrado e Doutorado pela UNIFESP e Professor 
Titular da Escola Bahiana de Medicina

Metas
• Gerar conhecimento por meio de aulas, capaci-

tação e treinamento para os médicos residentes 
da SBCP

• Aulas presenciais ou online e capacitação em 
formato de vídeos

• Treinamento em Serviços Credenciados

Museu Ivo Pitanguy 

Coordenador adjunto
Dr. Edgard Rocha Silva

 Membros

Dr. Alberto Magno Lott Caldeira

Dr. Carlos Alberto Porchat

Dra. Laudicely de Araújo Costa

Dr. Pedro Pita

Dra. Priscila Arruda Bruno

Dr. Roberto Coelho Okida

Dr. Rogério de Castro Bittencourt

Programa de Educação 
Continuada (PEC)

Ao exercer a atividade de curador do museu, 
estaremos juntos aos capítulos correlatos 
nesta gestão, contribuindo para valorizar a 
memória e preservação artística da cirurgia 
plástica por meio dos seus pilares, que são a 
ciência e a cultura”

O PEC se propõe a gerar o conhecimento por 
meio de aulas, capacitação e treinamento para 
os médicos residentes da SBCP”
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Comissões

DR. ÉLVIO GARCIA
Coordenador
Doutorado em Cirurgia Plástica pela Univer-
sidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e 
Professor Adjunto da Disciplina de Cirurgia 
Plástica da instituição

Metas
• Incentivar e apoiar a criatividade do 

cirurgião membro da SBCP na produção 
científica, proteção da propriedade inte-
lectual e caminhos para Pós-Graduação 
(Mestrado e Doutorado).

• Executar ações em conjunto com outras 
Comissões e Departamentos para apoiar o 
maior entendimento de ideias inovadoras 
e como viabilizá-las.

• Criar um canal para captação de ideias 
dos associados e promover fóruns sobre 
temas como inovação, empreendedo-
rismo e modelos de negócios, além de 
reunir pesquisadores, empresas públicas 
e privadas, startups e investidores em 
um ambiente de compartilhamento do 
conhecimento.

Inova SBCP

Diretor adjunto
Dr. Eduardo Nigri
 
Assessores
Norte/Nordeste
Dr. Ivan de Rezende Almeida
Dr. Francisco Felipe Góis de Oliveira
Dr. Paulo Rodamilans Sanjuan
 
Centro-Oeste
Dr. Carlos Augusto Carpaneda
Dr. Ricardo Thompson Nora
Dr. Cláudio Hernane Carvalho
 
Minas Gerais
Dr. Eugênio Alfonso Sempertegui 
Coronel
Dr. Allan da Costa Santos
Dr. Hudson Alex Lazaro
 
Rio de Janeiro
Dr. Isttayner Martins Magalhaes
Dr. Hebert Teixeira Lamblet 
Dra. Michelle Figueiredo
 
Sul
Dr. Milton Paulo de Oliveira
Dr. Eduardo Nascimento Silva
Dr. Eduardo Favarin
 
São Paulo
Dr. Sérgio Antônio Zilio
Dr. Paulo Keiki Rodrigues Matsudo
Dr. Marcos Chaves de Arruda Alves

Trabalharemos de forma coesa e 
colegiada dando apoio à Diretoria 
Nacional na promoção da inovação 
tecnológica, desenvolvimento científico e 
empreendedorismo.”
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DR. FLÁVIO NADRUZ NOVAES
Coordenador
Graduação em Medicina pela Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP) e Resi-
dência Médica em Cirurgia Plástica pelo 
Serviço de Cirurgia Plástica de Campinas

Comissão Julgadora de Exame de Suficiência para 
Obtenção do Certificado de Atuação na Área de 
Atendimento ao Queimado

Coordenadores 
adjuntos
Dr. Nelson Sarto 
Piccolo
Dr. Alfredo Grag-
nani Filho

Metas
• Realizar o exame de suficiência na área 

de atuação e promover a atualização do 
conhecimento em queimaduras em par-
ceria com a educação continuada.

• Agregar a participação dos mem-
bros da SBCP à área de atuação em 
queimaduras.

• Incentivar os jovens cirurgiões plás-
ticos a participarem ativamente do 
atendimento ao paciente portador de 
queimadura.

oxy

A área de atuação em queimaduras finalmente ganha maturidade a partir do exame de 
suficiência para esta área de atuação. É seguramente uma imensa conquista aos cirurgiões 
plásticos e um reconhecimento aos que dela participam”.
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Capítulos

CONHEÇA OS MÉDICOS À FRENTE  
DOS CAPÍTULOS DA SBCP

DR. ANTÔNIO CARMO GRAZIOSI
Mestre em Cirurgia Plástica Reparadora pela 
Universidade Federal de São Paulo (UNI-
FESP) e ex-presidente da SBCP-SP

Metas
• Organizar cursos de cada Capítulo no 

Congresso Nacional com temas atuais e 
de interesse na especialidade.

• Curso online dos Capítulos ao vivo e 
incluídos na plataforma da SBCP e incen-
tivar o convite de colegas estrangeiros na 
participação desses cursos.

• Incentivar novos projetos e novos 
paradigmas a serem discutidos pelos 
Capítulos.

DR. RODRIGO GIMENEZ
Regente
Mestre em Cirurgia Plástica pela Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e Douto-
rado pela Universidade de Campinas (UNICAMP)

Metas

• Oferecer mini cursos hands-on de capacitação em 
anatomia em associação com os diferentes capítu-
los (cadáver fresco).

• Incrementar cursos de anatomia cirúrgica com 
transmissão ao vivo nos congressos e jorna-
das e oferecer cursos de anatomia hands-on de 
forma mais acessível para médicos residentes e 
recém-formados.

• Estimular um programa de capacitação em ana-
tomia cirúrgica para cirurgiões plásticos mais 
experientes para que se tornem aptos a ensinar 
e disseminar o conhecimento de alto nível nas 
diferentes áreas, aumentando assim a rede de alta 
qualidade de ensino no país.

Capítulo de Anatomia 
Aplicada

Coordenador

Coordenadores adjuntos
Dr. Arnaldo Lobo Miró
Dr. Fábio Inácio da Cunha
Dr. Joseph Yung Sian Leea

Adjunto
Dr. Luiz Augusto Auersvald

Esperamos, em função das novas 
técnicas, conhecimentos científicos 
e tecnologias disponíveis na cirurgia 
plástica em seus mais diversos 
capítulos, incentivar nossos Regentes 
a promoverem cursos que atendam as 
expectativas de nossos colegas quanto 
à atualização e treinamento prático.”

Espero que possamos contribuir de forma 
decisiva para a boa formação e capacitação 
do cirurgião plástico por meio do 
conhecimento fundamental da anatomia.”
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DR. MAURO DEOS
Regente
Mestrado em Cirurgia pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e 
ex-presidente da SBCP-RS

Metas
• Divulgar as inovações recentes nas 

cirurgias abdominais por meio de even-
tos científicos.

• Fortalecer os protocolos de segurança 
para que as abdominoplastias sejam 
consideradas sempre cirurgias seguras e 
previsíveis.

• Estimular a produção científica de temas 
relacionados às abdominoplastias e 
divulgar aos associados as últimas publi-
cações científicas relevantes envolvendo 
o assunto.

DR. JÚLIO WILSON FERNANDES
Regente
Médico pela Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná (PUCPR), escultor pós-graduado 
em História da Arte e  e Mestre em Artes 
pela Universiteit Leiden, na Holanda 

Metas
• Promover a arte nos eventos da SBCP 

como contribuição à Cirurgia Plástica e 
ao desenvolvimento pessoal e cultural 
dos membros da SBCP.

Capítulo de 
Abdominoplastia

Capítulo de Arte e 
Cirurgia Plástica

Adjunto
Dr. Sérgio Aluani

Adjunto
Dr. Paulo Roberto Becker Amaral

A abdominoplastia, por passar um 
momento de grande transformação 
e inovação, mereceu nesta gestão 
um Capítulo dentro das cirurgias de 
contorno corporal”

"Espero promover a arte nos eventos 
da SBCP como contribuição à Cirurgia 
Plástica e ao desenvolvimento pessoal 
e cultural dos membros da SBCP."
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Capítulos

Capítulo de Biomateriais 
e Próteses

Capítulo de Células-
Tronco e Biotecnologia 
Tecidual

DR. RICARDO MARUJO
Regente
Cirurgião plástico formado no Hospital dos 
Defeitos de Face com fellow em queimados no 
Massachusetts General Hospital, nos Esta-
dos Unidos

Metas
• Campanha de utilização segura dos 

biomateriais e próteses e contato com os 
fabricantes para parcerias em encontros 
científicos.

• Investigar diferentes fabricantes de um 
mesmo biomaterial para avaliar eficácia e 
possíveis riscos.

• Buscar normatizar as indicações das 
diferentes texturas das próteses mamá-
rias para minimizar riscos.

Adjunto
Dr. Paulo Kharmandayan

DR. LUIZ CHARLES ARAÚJO DE SÁ
Regente
Mestrado e Doutorado em Ciências Cirúrgicas pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Metas
• Criação de  ambiente regulatório adequado para as 

atividades do setor que envolvem pessoas, empre-
sas e órgãos de fomento à pesquisa na área de 
medicina regenerativa.

• Plano de ação com objetivo de regulamentar, nor-
matizar e estabelecer critérios técnico-científicos 
para futuras atividades, parcerias e colaborações 
do segundo e terceiro setores, balizado nas nor-
mas em pesquisa do Conep, em recomendações da 
ANVISA e CFM. 

• Estabelecer diretrizes e normativas para nossos 
associados e empresas com interesse em parcerias 
científicas, institucionais e comerciais na área do 
conhecimento sobre medicina regenerativa, tecido 
adiposo e seus subprodutos.

Adjunto
Dra. Natale Ferreira Gontijo de Amorim

Ajudar a SBCP a normatizar a utilização 
segura dos biomateriais e próteses com a 
conscientização e orientação de nossos 
pacientes quanto à indicação, riscos e 
benefícios.”

Esperamos contribuir ativamente com esta 
nova gestão da SBCP, que me agrada muito por 
seu DNA científico.”
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DR. RENATO DA SILVA FREITAS
Regente
Mestrado, Doutorado e Livre-Docência pela 
Universidade de São Paulo (USP) e pós-dou-
torado pela Yale University, nos Estados 
Unidos

Metas
• Maior inserção da cirurgia craniofacial 

em nossos eventos.
• Estimular seu ensino nas Residências 

Médicas.
• Trazer novamente associados que fazem 

cirurgia craniofacial aos eventos da 
SBCP.

DR.  PEDRO BORTONE BIJOS
Regente
Formado pela Escola Médica do Rio de 
Janeiro e especialização em Cirurgia da 
Mão no Centre Hospitalier Régional Uni-
versitaire de Nancy, na França

Metas
• Cursos sobre deformidade congênita 

dos membros e sobre doenças comuns 
da mão.

Capítulo de Cirurgia 
Craniofacial

Capítulo de 
Cirurgia de Mão

Adjunto
Dr. Márcio Lima Leal Arnaut 
Júnior

Adjunto
Dra. Denise de Almeida Mendes

A cirurgia craniofacial deve receber 
maior atenção em nossos eventos 
para atingirmos um número maior 
de profissionais que façam esta 
subespecialidade, além de residentes e 
médicos mais novos.”

Organizar cursos direcionados para 
o dia a dia dos cirurgiões plásticos, 
criando uma motivação para os mais 
jovens ingressarem na especialidade”.
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Capítulos

DR. ADRIANO GUIMARÃES BRASOLIN
Regente
Graduação, Residência em Cirurgia Geral e em 
Cirurgia Plástica e Mestrado pela Universi-
dade Federal de São Paulo (UNIFESP)

Metas
• Aumentar a visibilidade das cirurgias 

para pessoas transgêneras nos congressos 
organizados pela SBCP.

DR. JUAREZ MORAES AVELAR
Regente
Graduação em Medicina na Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade da Gua-
nabara e residência e curso de pós-graduação 
em Cirurgia Plástica na 38ª Enfermaria da 
Santa Casa da Misericórdia-RJ

Metas
• Organizar workshops e preparar um 

curso para o congresso da SBCP.
• Coloco-me à disposição dos interessados 

em publicação de artigos científicos sobre 
o tema e para atender solicitações das 
Regionais. 

Capítulo de Cirurgia 
do Transgênero

Capítulo de Cirurgia e 
Reconstrução de Orelha

Adjunto
Dra. Gisele Botega Silva

Adjunto
Dr. Osiris José Dutra Martuscelli

O impulso dado pela Profa. Lydia 
para criar o setor de Transgêneros na 
Escola Paulista de Medicina será agora 
reverberado para toda a SBCP.”

Espero transmitir conhecimentos para que 
os cirurgiões possam empregar técnica de 
reconstrução de orelha utilizando apenas um 
arco de cartilagem costal com refinamentos 
estéticos para a nova orelha.”
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DR. SÉRGIO DA FONSECA LESSA
Regente
Doutorado em Ciências pelo Programa de 
Pós-Graduação em Fisiopatologia e Ciências 
Cirúrgicas da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ)

Metas
• Difundir a subespecialidade, enfatizando 

a intrincada anatomia.
• Consolidar os princípios cirúrgicos 

pilares da cirurgia reconstrutora órbi-
to-palpebral e da cirurgia estética 
órbito-palpebral.

• Enfatizar as técnicas cirúrgicas em 
vídeos explicativos para melhor entendi-
mento dos cirurgiões plásticos.

DR. MARCELO ANICETO
Regente
Graduação, Residência em Cirurgia Geral pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Residência em Cirurgia Plástica pelo Instituto Ivo 
Pitanguy e Mestrado em Cirurgia pela UFRJ

Metas
• Formulação de um protocolo de avaliação e 

preparo dos pacientes após emagrecimento 
acentuado.

• Intensificar o intercâmbio de conhecimento 
com cirurgiões estrangeiros e especialidades 
associadas.

• Estimular a participação de novos cirurgiões 
em nossas atividades científicas e participar 
ativamente para melhorar a formação dos resi-
dentes nacionalmente.

Capítulo de Cirurgia 
Órbito-Palpebral

Capítulo de Cirurgia 
Plástica após 
Emagrecimento 
Acentuado

Adjunto
Dr. João Henrique Spagolla Pontello

Adjunto
Dr. Harley Araújo Cavalcante

Nosso principal objetivo é difundir 
a subespecialidade para que novos 
cirurgiões possam se engajar com pleno 
conhecimento da cirurgia plástica.”

Com o auxílio e união dos membros 
integrantes do Capítulo, vamos juntos 
manter o excelente trabalho das gestões 
anteriores e contribuir para a evolução 
científica da SBCP”.
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Capítulos

Capítulo de Cosmiatria Capítulo de Gestão e 
Planejamento de Carreira

DRA. ELIZA MINAMI
Regente
Mestrado e Doutorado pela Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP)

Metas
• Viabilizar a transmissão de conheci-

mento e capacitação da Cosmiatria para 
os cirurgiões plásticos da SBCP.

• Estimular e apoiar as Regionais a incluir 
o tema na grade científica das Jornadas 
Regionais da SBCP.

• Promover e criar cursos de atualização 
científica na área de toxina, preenchedor, 
bioestimuladores, fios e demais trata-
mentos cosmiátricos.

• Criar vínculos com empresas renomadas 
relacionadas a produtos injetáveis, tec-
nologias, cosméticos e nutracêuticos com 
o objetivo de obter apoio aos eventos da 
SBCP.

Adjunto
Dr. Daniel Boro dos Santos

DR. GUSTAVO STOCCHERO
Regente
Especialização em Cirurgia Geral e Cirurgia Plás-
tica pelo Hospital das Clínicas da Universidade de 
São Paulo e pós-graduação em Gestão de Marke-
ting pelo Insper

Metas
• Curso anual no congresso brasileiro.
• Interação contínua nas redes sociais.
• Criação de pontes entre as diferentes gerações 

para a geração de oportunidades de trabalho.

Adjunto
Dr. Flávio Marques Nogueira

Vamos trabalhar para a consolidação e 
crescimento da Cosmiatria como área de 
atuação dentro da SBCP”.

Nosso objetivo é criar uma estrutura de 
planejamento lógico e de longo prazo, para 
que o cirurgião possa se desenvolver nas 
áreas profissional, pessoal e econômica”.
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Capítulo de Face Capítulo de Feridas e 
Curativos

DR. MARCELO RODRIGUES DA CUNHA 
ARAÚJO
Regente
Graduação e Cirurgia Geral pela Faculdade 
de Medicina da USP de Ribeirão Preto e 
Cirurgia Plástica no Serviço do Prof. Ivo 
Pitanguy

Metas
• Cursos interativos nos congressos brasi-

leiros e convite a palestrantes com expe-
riência em cirurgia facial.

• Estimular mesas científicas relaciona-
das ao tema nos congressos regionais e 
estimular a interação com especialidades 
afins.

Adjunto
Dr. Luiz José Muaccad Gama

DR. JORGE MENEZES
Regente
Mestrado em Cirurgia Plástica pela Universi-
dade Federal de São Paulo (UNIFESP) e ex-pre-
sidente da SBCP-MG

Metas
• Popularizar o tratamento de feridas em 

uma fase mais avançada, principalmente 
em serviços públicos e privados.

• Difundir as novas tecnologias e novos cura-
tivos para o tratamento de feridas, fazendo 
eventos pontuais junto aos serviços de for-
mação de residentes em cirurgia plástica.

• Fazer um evento sobre feridas para a SBCP 
Nacional.

• Tentar criar dentro dos serviços credencia-
dos da SBCP e dos serviços credenciados do 
MEC uma nova filosofia para formação e 
treinamento em tratamento de lesões cutâ-
neas e feridas.

Adjunto
Dr. Guilherme Abbud Franco Lapin

Contribuir para atualização e discussão dos 
conceitos da cirurgia facial”.

Tornar o Capítulo de Feridas uma rotina na vida 
do cirurgião plástico.”
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Capítulos

DR. LYBIO JOSÉ MARTIRE JÚNIOR
Regente
Mestrado em Ciências de Saúde pela Faculdade de 
Medicina do ABC e presidente da Sociedade Brasi-
leira de História da Medicina.

Metas
• Incluir na programação do Congresso Brasi-

leiro de Cirurgia Plástica uma mesa redonda  
ou curso de História da Cirurgia Plástica.

• Criar um prêmio para residentes de Serviços 
Credenciados da SBCP contemplando traba-
lhos sobre história da cirurgia plástica brasi-
leira e outro para alunos de Ligas de Cirurgia 
Plástica contemplando trabalhos sobre história 
da cirurgia plástica em geral. Os três primeiros 
colocados de cada prêmio apresentarão os tra-
balhos no Congresso Brasileiro.

• Publicar um livro pela SBCP versando sobre a 
história da cirurgia plástica brasileira.

DR. DIOGO FRANCO
Regente
Mestrado e Doutorado em Cirurgia Plástica pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
Professor Associado de Cirurgia Plástica da UFRJ

Metas
• Apoiar eventos ligados ao Capítulo e apoiar 

eventos de grupos médicos de apoio aos pacien-
tes fissurados.

• Apoiar eventos de grupos não médicos de 
apoio aos pacientes fissurados.

Capítulo da História 
da SBCP

Capítulo de Fissuras 
Lábio-palatinas

O conhecimento da história da cirurgia plástica 
é importante e útil. Objetivamos continuar 
resgatando, difundindo e despertando  o 
interesse por ela nós cirurgiões plásticos mais 
jovens”.

A proposta é divulgar a importância do tema 
das fissuras lábio-palatinas e estimular o 
interesse entre outros membros da SBCP”

Adjunto
Dr. Luciano Sampaio Busato
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Capítulo de 
Intercorrência

Capítulo de 
Lipoescultura

DR. MARCELO CHEMIN CURY
Regente
Graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina 
de Valença e Especialização em Cirurgia Plástica no 
Instituto Ivo Pitanguy. 

Metas
• Conhecer a fundo os dados sobre as intercorrên-

cias relacionadas à cirurgia plástica no Brasil e 
suas regiões e desenvolver ações, baseadas em 
estudos dos dados coletados, que possam dimi-
nuir e evitar as intercorrências na prática do 
cirurgião plástico.

• Dar suporte e ter um canal aberto de apoio téc-
nico aos colegas que estejam enfrentando casos 
de intercorrências de alta gravidade. 

• Introduzir e discutir o assunto nos serviços de 
formação dos serviços credenciados da SBCP 
para que o jovem cirurgião possa, desde cedo, 
entender a importância de uma prática responsá-
vel da especialidade.

Adjunto
Dr. Luís Antônio Rossetto de Oliveira

DR. LUIZ HAROLDO 
Regente
Residência Médica em Cirurgia Plástica no 
Hospital dos Servidores do Estado do Rio de 
Janeiro, especializou-se na França participando 
da equipe do Dr. Pierre Fournier, um aprimora-
dor da técnica da lipoaspiração

Metas
• Trabalhar em conjunto com a Diretoria 

Nacional para orientar e ensinar aos mais 
jovens a moderna cirurgia de lipoaspiração 
e enxerto de gordura.

• Associação de lipo com outras cirurgias 
corporais e faciais e sistematização das 
cirurgias de mama com enxerto de gordura.

Adjunto
Dr. Álvaro Cansanção

Na condução desse importante Capítulo criado 
pela Profa. Lídia, espero juntar e analisar dados 
relativos às intercorrências em cirurgias plásticas 
que nos permitam entender mais do assunto para, 
dessa maneira, desenvolvermos ações no sentido 
de diminuí-las e até evitá-las”. 

Nos eventos, organizar cursos e mesas 
redondas sobre enxerto de gordura 
enriquecido com células-tronco, 
lipoaspiração de definição sem exageros.”
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Capítulo de 
Mamoplastia

DR. EULER ESTEVES  
RIBEIRO FILHO
Regente
Mestrado em Cirurgia pela Universidade Fede-
ral do Amazonas (UFAM)

Metas
• Fazer uma biblioteca virtual atualizada nos 

temas de mamoplastia.
• Valorizar e educação continua e atuali-

zada dos residentes e dos componentes das 
Regionais.

• Colaborar com o congresso brasileiro na 
execução de cursos e na organização das 
mesas dentro do assunto.

Adjunto
Dr. Eduardo Fausto de Andrade Filho

Realizar um programa de educação 
continuada com alto grau técnico-científico 
no Capítulo de Mamoplastia, trabalhando 
em conjunto com Capítulos afins.”

Capítulo de Lipoenxertia 
em Medicina Regenerativa

DR. MARCO AURÉLIO PELLON
Regente
Graduação pela Faculdade de Medicina de Vas-
souras e pós-graduação em Cirurgias Plástica) no 
Serviço do Professor Ivo Pitanguy (PUC-RJ)

Metas
• Promover cursos e mesas nos congressos 

brasileiros e regionais sobre o tema do uso do 
tecido adiposo na regeneração de tecidos.

• Unir os profissionais que atuam nessa área 
em torno de um único objetivo: a evolução da 
medicina regenerativa.

• Estabelecer protocolos de obtenção, baseado 
em evidências científicas e clínicas, sobre o 
preparo e maneira de aplicação do tecido adi-
poso para uso regenerativo.

Adjunto
Dr. Gustavo Moreira Costa de Souza

Espero contribuir com a difusão do conhecimento 
sobre o metabolismo do tecido adiposo, suas 
propriedades regenerativas e suas aplicações 
clínicas, bem como oferecer apoio e consultoria 
para incentivar trabalhos científicos na área”.
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Capítulo de 
Microcirurgia

DR. RÔMULO MÊNE
Regente
Graduação em Medicina e pós-graduação 
em Cirurgia Geral pela Universidade Fede-
ral do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Pós-graduação em cirurgia plástica estética 
reconstrutiva no Serviço de Cirurgia Plás-
tica do Hospital Barata Ribeiro

Metas
• Buscar fundamentos clínico-cirúrgi-

cos que justifiquem o desequilíbrios 
nutricionais dos pacientes em Cirurgia 
Plástica.

• Correlacionar os processos inflamató-
rios e desnutricionais encontrados nas 
doenças inflamatórias crônicas com o 
aspecto do envelhecimento corporal.

• Padronizar protocolos de reposições 
nutricionais em pacientes na cirurgia 
plástica no pré ou pós operatório. 

• Formar conceitos e protocolos para 
prevenir e retardar os processos dege-
nerativos e nutricionais, a médio e longo 
prazo, em pacientes.

DR.  CLEYTON DIAS SOUZA
Regente
Microcirurgião reconstrutivo pelo INCA-RJ e 
coordenador da Cirurgia Plástica e Microcirur-
gia Reconstrutiva da Santa Casa de Misericórdia 
de Barretos

Metas
• Rigor no cumprimento da Matriz de Compe-

tências do treinamento em Cirurgia Plástica 
(item 12 – término do R2: Avaliar o diagnós-
tico e terapêutica das Bases da Microcirur-
gia, funcionais e de reconstrução).

• Rigor no cumprimento do conteúdo básico 
do programa de ensino do 2o ano – Módulo 
II, item 14 – Microcirurgia.

• Atualizar os Núcleos de Ensino de Microci-
rurgia e estabelecer oportunidades de rodí-
zios (nacional e internacional) e eventos em 
conjunto.

• Aprimorar nosso Curso Prático de Microci-
rurgia no Congresso Brasileiro.

 
Adjunto
Dr. Roney Gonçalves Fechine Feitosa

Capítulo de Nutrição 
Pré-Operatória

Esperamos promover altos padrões de 
treinamento e pesquisa científica no âmbito 
da Microcirurgia Reconstrutiva.” 

O que espero do Capítulo é uma formação 
e conscientização do cirurgião plástico para 
os desequilíbrios nutricionais de pacientes 
que buscam a especialidade.”

Adjunto
Dr. Luís Fernando Dias Da Silva
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Capítulos

Capítulo de 
Ocidentalização e 
Face Oriental

Capítulo de Oncologia 
Cutânea e Hemangiomas

DR. EDUARD RENE BRECHTBUHL
Regente
Graduação em Medicina, Cirurgia Geral e Cirurgia 
Plástica pela Universidade de São Paulo (1990) e 
Mestrado em Cirurgia Oncológica pela Funda-
ção Antonio Prudente - Hospital do Câncer A. C. 
Camargo

Metas
• Atualizar os conteúdos didáticos nas diversas 

plataformas.
• Participar de eventos nacionais e regionais.
• Trazer o que há de mais atual na área de Onco-

logia Cutânea para os associados.

Adjunto
Dr. André Hermann

“Em parceria com o Dr. André Hermann, 
espero aprimorar a dinâmica do Capítulo com 
maior participação de todos os colegas.”

Este Capítulo tem como objetivo 
estimular o conhecimento da face 
oriental e aplicação na cirurgia plástica”

DRA. EDITH HORIBE
Regente
Doutorado pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP)

Metas
• Auxiliar o DEC na montagem de mesas-

-redondas ou outra forma de manifes-
tação científica em Congresso Nacional, 
Jornadas e Simpósios

• Promoção de cursos conforme solicitação 
do DEC no Congresso Brasileiro

• Transmitir e divulgar os procedimentos 
estéticos da face oriental

Adjunto
Dr. Milton Seigi Hayashi
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DR. FLÁVIO NADRUZ NOVAES
Regente
Presidente da Sociedade Brasileira de 
Queimaduras nos períodos de 2007-2009 e 
2009-2011

Metas

Agregar participação dos membros da SBCP à 
área de atuação das queimaduras.

Divulgar em eventos e mídias os cursos de atua-
lização do conhecimento em queimaduras

Incentivar os jovens cirurgiões plásticos a parti-
ciparem ativamente do atendimento ao paciente 
portador de queimadura.

Adjunto
Dr. Leonardo Rodrigues da Cunha

Capítulo de 
Queimaduras

Capítulo de 
Restauração Capilar

DR. HENRIQUE NASCIMENTO RADWANSKI
Regente
Cirurgião plástico formado pela Serviço do 
Prof. Ivo Pitanguy e atualmente vice-presi-
dente da Associação Brasileira da Cirurgia de 
Restauração Capilar (ABCRC)

Metas
• Por meio do curso, pretendemos educar os 

colegas da SBCP sobre a importância da 
restauração capilar na cirurgia plástica. 

• Queremos ensinar aos mais jovens os 
princípios do transplante de cabelo e sua 
indicação tanto na cirurgia estética quanto 
na reparadora.

Adjunto
Dra. Maria Marta Mattos Zollinger

Promover a atualização do conhecimento 
em queimaduras em parceria com a 
educação continuada.”

Estaremos empenhados em ensinar a 
arte e a ciência da restauração capilar 
em toda sua amplitude, desde a 
estética até a cirurgia reparadora”.



52 PLASTIKO‘S  JAN-MAR 2022

Capítulos

Capítulo de Reconstrução 
Mamária

DR. LUIZ EDUARDO FELIPE ABLA
Regente
Mestrado em Cirurgia Plástica e Doutorado 
em Medicina pela Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP)

Metas
• Desmistificar a ideia da Reconstrução 

Mamária como algo altamente complexo e 
de difícil realização.

• Intensificar a divulgação na sociedade da 
importância da reconstrução na qualidade 
de vida e autoestima da mulher.

• Incentivar o maior número possível de 
cirurgiões plásticos para a realização de 
rotina da Reconstrução Mamária.

Adjunto
Dra. Lia Fleissig Ferreira

Contribuir com o avanço da qualidade dos 
atendimentos aos pacientes com câncer de 
mama, promovendo e aprimorando o tema da 
Reconstrução Mamária e atraindo o interesse do 
cirurgião plástico sobre o tema.”

Capítulo de Rinologia

DR. CARLOS INÁCIO COELHO DE ALMEIDA
Regente
Especialista em Cirurgia pelo Hospital das Clí-
nicas da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e em Cirurgia Plástica pelo Hospital 
dos Defeitos da Face

Metas
• Trabalhar na organização dos eventos 

capitaneados pela SBCP, promovendo sem-
pre uma imersão avançada na Rinologia 
Contemporânea.

• Inclusão dos novos talentos no Corpo 
Docente e trazer os maiores nomes da Rino-
logia mundial aos nossos eventos.

• Enfatizar as demonstrações audiovisuais 
dos novos conceitos anatômicos e das 
novas técnicas responsáveis pela guinada 
dos paradigmas da Rinologia nos tempos 
atuais.

Adjunto
Dr. Sérgio Furtado de Castro

Pretendemos trazer toda esta revolução 
aos debates científicos das Jornadas, 
Congressos e Cursos promovidos 
pela SBCP no próximo biênio. Novos 
paradigmas, conceitos e grande evolução 
técnica revolucionaram a Cirurgia Nasal 
contemporânea”.
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Capítulo de 
Remodelagem Glútea 
e Contorno Posterior

Este novo Capítulo da SBCP será totalmente 
dedicado à abordagem do contorno 
posterior e o uso das próteses corporais”

DR. RAUL GONZALEZ
Regente
Residência Médica em Cirurgia Plástica nos 
serviços dos professores Roger Mouly (Paris) e 
Ivo Pitanguy

Metas
• Criação de novos cursos nos eventos SBCP
• Workshops a pedido dos serviços de 

residência

Adjunto
Dr. Ivan Abadesso

Capítulo de Robótica

A Cirurgia Robótica será o futuro da cirurgia 
em todas as especialidades. tanto nas 
cirurgias minimamente invasivas quanto nas 
cirurgias abertas”

DR. MARCO FARIA CORRÊA
Regente
Residência em Cirurgia Plástica, Microcirurgia 
Reconstrutiva e Cirurgia da Mão no Hospital 
São Lucas da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul (PUCRS). Pós-graduação 
em Microcirurgia e Cirurgia da Mão pela Uni-
versity of Tokyo, no Japão

Metas
• Introdução, ensino e treinamento em 

Cirurgia Robótica
• Criar um grupo de interessados no desen-

volvimento de novas aplicações da cirurgia 
robótica na cirurgia plástica estética e 
reconstrutiva

• Realização de cursos e workshops durante 
os congressos da SBCP e Jornadas das 
Regionais, com treinamento básico e hands 
on, com imersão em simuladores, cadáve-
res e cirurgias em animais

Adjunto
Dr. Raidel Deucher Ribeiro
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Capítulo de 
Videoendoscopia

Você sabia?

A proposta é divulgar a importância do 
tema das fissuras lábio-palatinas e estimular 
o interesse entre outros membros da SBCP”

DRA. RUTH GRAF
Regente
Doutora em Cirurgia pela Universidade Fede-
ral Do Paraná (UFPR) e Professora Associada 
do Departamento de Cirurgia Plástica da 
UFPR

Metas
• Entendimento da anatomia da região fron-

tal e temporal, abrangendo as camadas 
dos tecidos, vascularização e inervação

• Compreensão das indicações cirúrgicas 
de acordo com o envelhecimento da face e 
estética facial

• Indicações corretas para a cirurgia do 
terço superior e médio da face com proce-
dimentos minimamente invasivos

Adjunto
Dra. Daniele Helena Tanuri Pace

Confira os documentos que 
orientam as condutas dos 

médicos associados da SBCP.

Estatuto da SBCP

Regime Interno de Condutas

Código de Ética Médica

http://www2.cirurgiaplastica.org.br/wp-content/uploads/2018/01/Estatuto_SBCP_2018.pdf
http://www2.cirurgiaplastica.org.br/wp-content/uploads/2020/10/Regimento-Interno-de-Condutas-SBCP.pdf
http://www.flip3d.com.br/web/pub/cfm/index6/?numero=24&edicao=4631
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Outras lideranças

DR. ÁLVARO DAHER
Coordenador
Graduação em Medicina pela Faculdade 
de Medicina de Petrópolis e Pós-Gradua-
ção em Cirurgia Plástica pelo Instituto 
Ivo Pitanguy/PUC-RJ

Metas
• Realizar interface com os Capítulos 

da SBCP a fim de atender de forma 
satisfatória o público de jovens cirur-
giões plásticos desde os anos iniciais 
da residência até os primeiros pas-
sos da sua jornada no mercado de 
trabalho

• Incentivar e dar apoio aos membros 
especialistas por meio de ações e 
estratégias em jornadas, congressos 

Coordenadora adjunto
Dra. Cynthia Rojas
 
Membros
Dr. Adriano Evangelista Borges
Dr. Alexandre Elias Contin Mansur
Dr. Darlen Rodrigues Vieira
Dr. Geraldo Andrade Capuchinho Junior
Dr. Haroldo Araújo Sampaio
Dr. Igor Rincon Gonçalves Passaglia

Programa Jovens Cirurgiões SBCP

Dr. Leandro Tuzuki Cavalheiro
Dr. Leonardo Martins Costa Daher
Dr. Luciano Gomes Moura
Dr. Maine Trece de Siqueira Santos
Dr. Paulo Roberto Castelleti Liborio da Costa
Dra. Thamy Harumi Cardoso Motoki
 
Representante Associados e Aspirantes
Dr. Lorenzo de Carvalho Sampaio Rocha
Dr. Rafael Silva de Araújo
Dr. Thiago Antônio Calado Pereira 

Aproximar o jovem cirurgião plástico da SBCP e incentivar a sua ascensão a Membro 
Titular. Atuar no núcleo jovem de qualquer Sociedade é uma das tarefas mais 
promissoras que podem existir”

e eventos locais no processo de ascensão a 
Membro Titular

• Estimular os programas de fellowship 
nacionais para que jovens cirurgiões plás-
ticos possam ter a experiência de aprender 
mais sobre cirurgia plástica com experts 
de cada área

• Incentivar o Curso Integrado Regional em 
cada uma de suas Regionais no modelo 
presencial, se possível, a fim de melhor 
preparar os residentes de Cirurgia Plástica 
para as provas de título de especialista

• Aproximar o jovem cirurgião da SBCP, o 
acolhendo e oferecendo suporte e condi-
ções favoráveis à pesquisa e ao progresso 
profissional
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DR. PEDRO COLTRO
Editor-chefe
Doutorado e pós-doutorado pela Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP). Especialização pela Harvard Uni-
versity e Yale University, nos Estados Unidos

Metas
• Destacar os pilares da formação do espe-

cialista em cirurgia plástica e auxiliar na 
prática médica diária com conteúdo obje-
tivo e relevante

• Colaborar com a atualização científica 
com ênfase nas inovações tecnológicas 
e divulgar oportunidades de trabalho, 
estágios, pós-graduação e fomento 
científico

• Prestar informações das ações da Direto-
ria e dos eventos científicos da SPCP

Editor-associado
Dr. Rafael Denadai 
 
Editor-científico
Dr. Thiago Morais

MÁRCIO YURI FERREIRA
Presidente
Discente do 10º semestre de Medicina da Universi-
dade Nove de Julho e presidente da Associação dos 
Estudantes de Medicina do Brasil

Metas
• Promover o conhecimento em relação aos funda-

mentos da cirurgia plástica - Cirurgia Reconstru-
tiva - entre as ligas do país

•  Instituir programas de incentivo e promoção da 
pesquisa científica e pesquisa científico-tecnoló-
gica entre as ligas

•  Aproximar os cirurgiões plásticos - os bons 
exemplos, as boas fontes de inspiração em relação 
ao profissionalismo e conduta - e os acadêmicos 
ligantes

•  Promover o 6º encontro nacional da ABLCP
•  Trazer consciência sobre a especialidade e sobre 

a ética compatível com a especialidade aos ligan-
tes das ligas

1º Vice-presidente 
Saulo Mendes Sobreira Neto

Revista Plastiko’s
A Plastiko’s estará ao lado do cirurgião 
plástico contribuindo com informações 
importantes para sua prática médica 
cotidiana e cumprindo sua missão como 
veículo de comunicação entre a gestão da 
SBCP e seus membros associados”

SBCP e Ligas 
Acadêmicas de 
Cirurgia Plástica 

“Consciência sobre a especialidade, busca pela 
formação, capacitação e habilitação próprias 
da especialidade, ética, prudência e excelência 
profissional serão nossos nortes”
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SBCP PELO BRASIL

CONFIRA A MENSAGEM ESPECIAL DOS PRESIDENTES 
DAS 21 REGIONAIS DA SBCP.
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Ser presidente da SBCP-AL é uma honra 
e uma grande responsabilidade. Nossa Re-
gional é pequena em número de membros, 
mas gigante em qualidade técnica-científi-
ca, bem como no exercício ético-profissional 
da especialidade. Nesta gestão, retomamos 
nossas atividades científicas presenciais 
mensalmente, algo importante fortalecendo 
o caráter educativo e o espírito do nosso gru-
po, algo tão necessário para o fortalecimento 
da especialidade. Estamos organizando dois 
cursos por semestre, com cirurgias demons-
trativas dos temas atuais de maior interesse 
do grupo, e planejamos também fortalecer o 
marketing institucional localmente. Traba-
lharemos fortemente para fortalecer a cirur-
gia plástica em nosso estado! 

Dra. Emmanuella Araújo de 
Oliveira, presidente da SBCP-AL

Após quatro anos junto à Diretoria da SB-
CP-AM, assumo como presidente para o biênio 
2022/2023 com a responsabilidade de manter 
agregados nossos membros, fortalecer nossa 
Regional e buscar sempre a evolução científica, 
o constante aprendizado e a retidão nos nossos 
regramentos. O maior legado à sociedade deve 
ser nossa postura ético- profissional com reso-
lutividade e competência aos pacientes que nos 
procuram. Com um cronograma mensal de ações 
voltadas à educação continuada, nossa Diretoria 
almeja congregar nossos colegas e palestrantes 
convidados, compartilhando ensinamentos e 
visando o crescimento científico de todos. Dese-
jamos sucesso e apoiamos de forma irrestrita a 
Diretoria Nacional da SBCP. Finalmente, agrade-
ço ao Dr. Jorge C. Neto (secretário) e ao Dr. Jun 
Yokoyama (tesoureiro) pelo apoio e compromis-
so nesta gestão. Um fraterno abraço!

Dr. Gustavo Cabrera, presidente da SBCP-AM

ALAGOAS

FORTALECER O  
CARÁTER EDUCATIVO

AMAZONAS

CRESCIMENTO  
CIENTÍFICO DE TODOS
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A atual gestão da Regional 
Bahia tem como metas a realiza-
ção de quatro grandes eventos 
e reuniões científicas mensais 
com temas variados em 2022. 
O primeiro evento da gestão, 
sobre marketing para cirurgiões 
plásticos, ocorreu no dia 26 de 
março com um ótimo público 
presencial e online, abordando 
assuntos enriquecedores e de 
grande pertinência para o dia a 
dia do cirurgião plástico. No dia 21 
de maio, realizamos um Curso de 
Cosmiatria no Hospital da Plástica 
da Bahia com diversos profes-

É com muita honra que assumi-
mos a presidência da Regional Cea-
rá juntamente com os colegas Vítor 
Muniz (tesoureiro) e Fernando Ca-
valcante (secretário) para o biênio 
2022/2023. Estamos dando conti-
nuidade a um trabalho que vem de 
longa data na Regional e do qual par-
ticipamos desde 2018. Em fevereiro, 
realizamos a cerimônia de posse da 
Diretoria e tivemos a honra de con-
tar com a presença da Profa. Lydia 
Masako. A primeira reunião mensal 
presencial foi realizada em março, 
tendo como convidado o colega Már-
cio Crisóstomo. Em maio, tivemos 
duas conferências online proferi-
das sobre técnica de mamoplastia e 

BAHIA

QUATRO GRANDES EVENTOS EM 2022
sores ensinando sobre preen-
chedores, fios de sustentação e 
bioestimuladores. No segundo 
semestre, teremos a Jornada de 
Cirurgia Plástica da Bahia, que 
será realizada na Praia do Forte, 
e a Jornada de Complicação, que 
será no Interior. Iniciamos uma 
aproximação com as Ligas de Ci-
rurgia Plástica e Residentes para 
tornar nossa especialidade ainda 
mais representativa. Também 
buscamos estreitar os laços com 
os nossos patrocinadores, procu-
rando entender suas necessida-
des, e ouvir suas sugestões para 

que haja uma parceria que possa 
beneficiar ambos os lados.

Dr. Vinício Moitinho do Carmo, 
presidente da SBCP-BA

CEARÁ

ELEVAR O NÍVEL DA CIRURGIA PLÁSTICA CEARENSE
mastopexia de aumento com SMS 
(Split Muscle Support). Nos dias 24 
e 25 de junho de 2022, será realizado 
o evento mais tradicional do nosso 
calendário, a XX Jornada Cearense 
de Cirurgia Plástica e Encontro dos 
Serviços Credenciados. Assumir a 
presidência da SBCP-CE é uma mis-
são que pretendemos exercer com 
muita dignidade, ética e honra. Pro-
curamos fazer uma programação 
com temas relevantes para o atual 
momento da cirurgia plástica brasi-
leira e a cirurgia reconstrutiva tam-
bém ganhará destaque no segundo 
semestre com o Mutirão de Recons-
trução de Mama. Esperamos cor-
responder às expectativas dos mem-

bros da Regional e seguir elevando o 
nível da cirurgia plástica cearense. 

Dr. Cláudio Cortez dos Santos, 
presidente da SBCP-CE
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Assumimos com muita responsabilidade o de-
safio de liderar e representar os associados da SB-
CP-DF sem desviar do principal foco: a excelência 
na formação dos especialistas associados e aprimo-
ração da parte científica, melhorando o que já temos 
estatutariamente e lutando por mudanças efetivas. 
Nossa gestão será baseada nos pilares de união, 
lealdade, disciplina, respeito e acolhimento, cons-
truindo uma trajetória digna e para que os mem-
bros sintam orgulho de serem cirurgiões plásticos 
associados da SBCP. Finalizo pontuando ações que 
serão desenvolvidas durante nossa gestão: acolher 
e incentivar os membros da SBCP a participar da 
grade científica; valorizar os serviços credencia-
dos e do residente, estimulando a apresentação de 
trabalhos científicos nos eventos oficiais da SBCP; 
internacionalizar nossos eventos, trazendo convi-
dados estrangeiros e estimular os nacionais de des-
taque a participar e divulgar seus trabalhos inter-
nacionalmente; e, em todas as reuniões científicas, 
termos pelo menos dois residentes que apresenta-
rão trabalhos relevantes para a cirurgia plástica.

Dr. Fausto Camilo Bermeo Paguay, 
presidente da SBCP-DF

Em meados de 2021, montamos a chapa 
“Renova SBCP ES”. Formada por mim e pelos 
colegas Ricardo Abelha e José Armando Faria, 
tínhamos o grande desafio de retomar as 
atividades científicas após dois anos sem 
eventos em virtude da pandemia e reinte-
grar colegas. A primeira reunião científica de 
2022 aconteceu em maio com a presença 
da presidente da SBCP Nacional, Profa. Lydia 
Masako, do Dr. Osvaldo Saldanha e do Dr. 
Jorge Menezes, que nos brindaram com qua-
tro aulas sobre mastoplastia e sobre a atual 
gestão da SBCP. Neste momento de grande 
invasão da especialidade e de uma publicida-
de explicitamente mercantilista, encaramos 
esta gestão regional como uma chance de 
fortalecer a marca SBCP em nosso estado.

Dr. Luiz Fernando Vieira Gomes, presidente 
da SBCP-ES

DISTRITO FEDERAL

EXCELÊNCIA NA FORMAÇÃO 
DOS ASSOCIADOS

ESPÍRITO SANTO

FORTALECER A MARCA SBCP 
EM NOSSO ESTADO
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É com muita satisfação que inicio a ges-
tão na SBCP-GO para o biênio 2022/2023. 
Estou feliz por ser a primeira mulher a 
ocupar o cargo, ombreando a nossa querida 
Profa. Lydia Masako Ferreira. Uma de nossas 
primeiras ações foi a promoção de um curso 
de Face e Pálpebras com moderação de 
colegas locais com amplo conhecimento no 
assunto. Iniciamos a fundação da primeira 
cooperativa de Cirurgiões Plásticos no esta-
do de Goiás, ação pioneira à qual temos dado 
grande celeridade a fim de finalizar todo o 
processo de seu completo estabelecimen-
to até o final do nosso mandato, deixando 
um enorme legado para os nossos colegas 
locais. Ao final do ano de 2022, realizaremos 
pela primeira vez, em Goiânia, o 58º Con-
gresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, um 
evento que nos encherá de orgulho e que 
será presidido por duas mulheres: a Prof. 
Lydia e eu. É a força feminina mostrando seu 
entusiasmo e competência. E assim vamos, 
avante e com força, rumo ao sucesso da 
nossa gestão.

Dra. Raquel Eckert Montandon, 
presidente da SBCP-GO

O biênio 2022/2023 será marcado por ca-
racterísticas e desafios ímpares. O estado do 
Mato Grosso possui uma grande área terri-
torial, contando com apenas 67 profissionais 
espalhados pelo estado. Nosso biênio iniciará 
dando continuidade a projetos iniciados na 
gestão anterior como o Projeto Multiação, 
que atende pessoas que necessitam de Cirur-
gia Reparadora no campo das lesões cutâ-
neas e demais patologias da nossa especia-
lidade. Foram abertas 100 fichas para cada 
uma das cinco etapas e a expectativa é que 
500 pessoas sejam atendidas. Outro objetivo 
é realizar encontros online a fim de promover 
discussões científicas e de temas relaciona-
dos à Cirurgia Plástica convidando, quando 
necessário, especialistas no assunto. Por fim, 
estamos na expectativa de que a 35ª Jornada 
Centro-Oeste aconteça em Cuiabá, capital do 
nosso estado. Assim sendo, colocaremos a 
cereja no nosso bolo e brindaremos com os 
colegas de todo o país o doce sabor do dever 
cumprido. Abraço a todos! 

 
Dr. Assaad Naim, presidente da 
SBCP-MT

GOIÁS

RUMO AO SUCESSO  
DA NOSSA GESTÃO

MATO GROSSO

CONTINUIDADE  
A PROJETOS INICIADOS
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Na qualidade de representante 
do terceiro maior estado em asso-
ciados, a SBCP-MG inicia o Biênio 
2022/2023 com a continuação 
de ensino e formação na defesa 
da nossa Especialidade e união. 
Iniciamos o Curso de Educação 
Continuada (CEC) com atuação 
na formação e preparação dos 
Residentes para a prova de Es-
pecialista e realizamos, em abril, 
a 16ª Edição do Simpósio Mineiro 
de Intercorrências em Cirurgias 
Plásticas, que teve recorde de 
participação. Estamos em pro-

MINAS GERAIS

APROXIMAR AINDA MAIS DE NOSSOS ASSOCIADOS
gramação para a Jornada Mineira 
do Interior, que acontecerá nos 
dias 27 e 28 de maio em Montes 
Claros, e para o REPARART, que 
acontecerá nos dias 1 e 2 de julho 
e que será realizado em parceria 
com a SBCP-SP. Além disso, nossa 
26ª Jornada Mineira, prevista 
para os dias 31 de agosto a 3 de 
setembro, terá a participação de 
expoentes mineiros, brasileiros 
e convidados internacionais sem 
esquecer do compromisso com 
o associado e as ações sociais. 
Seguimos preparando reuniões 

itinerantes nas Microrregiões e 
nos aproximando ainda mais dos 
nossos associados. Juntos somos 
mais fortes!

 
Dr. Vagner Carvalho Rocha, 
presidente da SBCP-MG

S I M O N E  M E N D E SS I M O N E  M E N D E S

veste Macaquinho 50334

EMPRESA COM AUTORIZAÇÃOEMPRESA COM AUTORIZAÇÃO
DE FUNCIONAMENTO NA AVISADE FUNCIONAMENTO NA AVISA

AFEAFE

UMA NOVA GERAÇÃO DEUMA NOVA GERAÇÃO DE

CINTAS COMPRESSIVASCINTAS COMPRESSIVAS

SEM COSTURASEM COSTURA
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Parabenizo todos os presiden-
tes eleitos das Regionais e desejo 
uma excelente gestão. Acredito 
que, unidos, podemos contribuir 
muito com a defesa e o desenvol-
vimento de nossa especialidade 
no Brasil. Agradeço às Dras. Ales-
sandra Barros e Christhianne 
Barros por terem aceitado parti-
cipar desta gestão - é sempre bom 
estar acompanhado de pessoas 
competentíssimas. Em tempos de 
invasão da especialidade, o me-
lhor a fazer é proporcionar aos co-
legas o maior número de ativida-
des possível para enriquecimento 

Pretendemos valorizar a 
prática das nossas atividades 
com melhoria da remuneração, 
sobretudo, na Reconstrução 
Mamária, perante convênios e 
seguros médicos. Será realizado 
um simpósio sobre os aspectos 
jurídicos e marketing médico e 
a Jornada Paraibana de Cirurgia 
Plástica. Iremos convidar cirur-
giões com expertise em novas 
técnicas cirúrgicas para com-
partilhar os conhecimentos com 
nossos associados. Nossa gestão 
irá acompanhar atividades das 

PARÁ

CONTRIBUIR COM A DEFESA E O DESENVOLVIMENTO  
DE NOSSA ESPECIALIDADE

técnico e troca de experiências 
entre os membros da SBCP. Em 
2023, sediaremos a Jornada Nor-
te-Nordeste, que será um ano mui-
to especial para a cirurgia plástica 
paraense e esperamos contar com 
a presença maciça de nossos as-
sociados. Em acordo com a SBCP 
Nacional, pretendemos realizar 
os Mutirões de Cirurgia Plástica 
para benefício da população e pre-
tendemos organizar jornadas jun-
tamente com a Sociedade Brasilei-
ra de Dermatologia para integrar 
a atuação das duas especialidades. 
Contamos com a presença de nos-

sos associados nos eventos e apro-
veito para dizer que estamos à dis-
posição para o que for preciso. Um 
forte abraço!

 
Dr. Clayton Sawada, 
presidente da SBCP-PA

PARAÍBA

ZELAR PELO NOME DA SBCP

ligas acadêmicas, estimular a 
formação de novos membros 
titulares e observar e interme-
diar possíveis conflitos éticos 
em nossa especialidade, além de 
promover reuniões para discu-
tir casos clínicos complexos. 
Finalmente, ficaremos sempre 
atentos e prontos para zelar pelo 
nome da SBCP frente à socieda-
de civil. Que seja um ano ótimo 
para todos!

 
Dr. Adriano de Lima Quirino, 
presidente da SBCP-PB
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É uma grande honra ter sido escolhida como 
presidente da Regional Paraná, um estado com 
grande qualidade em cirurgia plástica e ex-
poentes nacionais e internacionais. Em nome 
da chapa composta também pelos Drs. Lincoln 
Graça Neto e Lady, agradeço a sociedade para-
naense e em especial as cirurgiãs plásticas, que 
romperam barreiras e mostraram sua coragem e 
competência ao abrir caminho para uma Regio-
nal e Nacional presidida por mulheres. Nesta 
gestão, iremos integrar ainda mais a SBCP-PR, 
manter o alto nível das reuniões científicas men-
sais e levá-las para o interior tanto de maneira 
online quanto presencial. Além disso, teremos 
no segundo semestre dois eventos: a Jorna-
da Paranaense e a primeira edição da Jornada 
Paranaense do Interior. Estamos desenvolvendo 
e estimulando ao longo destes dois anos ações 
sociais, em parcerias com serviços públicos e 
clínicas privadas, com o propósito de mostrar a 
relevância da cirurgia plástica para a sociedade.

 
Dra. Anne Karoline Groth, presidente da 
SBCP-PR

Caros colegas e amigos: nesse início de ges-
tão, alinhado com as necessidades desse período 
“pós-Covid”, buscamos implementar um progra-
ma de educação continuada com eventos mais 
intimistas e focados para um melhor aproveita-
mento de todos, associando o encontro presen-
cial com o compartilhamento científico. Deba-
teremos sobre implantes mamários, marketing 
médico, injetáveis e proteção jurídico-financeira 
dos associados. Firmamos parcerias/patrocínios 
voltadas ao treinamento dos residentes e vanta-
gens comerciais dentro do associativismo, geran-
do valor para os membros da SBCP-PE. Seremos 
anfitriões da Jornada Norte Nordeste deste ano 
com o tema Mama e certamente teremos uma 
grade científica de primeira linha. Estamos à 
disposição dos colegas e trabalhando com afinco 
para provermos a hospitalidade e o carinho que 
merecem ao nos visitar. Um abraço!

 
Dr. Luiz Felipe Vieira, presidente da 
SBCP-PE 

PARÁ

CONTRIBUIR COM A DEFESA E O DESENVOLVIMENTO  
DE NOSSA ESPECIALIDADE

PARANÁ

INTEGRAR AINDA MAIS A SBCP-PR
PERNAMBUCO

IMPLEMENTAR UM PROGRAMA 
DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 
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É com enorme alegria que a Diretoria da Regio-
nal do Rio de Janeiro se dirige a seus associados. 
Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer o 
apoio de todos os colegas nesta tarefa frente a nossa 
sociedade e ressaltar nosso empenho proposto por 
essa gestão: incentivo ao ensino, atualização do co-
nhecimento e fortalecimento da imagem da cirur-
gia plástica. Em 2022, temos programados cinco 
eventos, divididos por segmentos corporais, a fim 
de que os colegas possam ter uma completa e atua-
lizada opinião na área. A grade visa a abordagem 
prática dos temas, tendo sempre ponto e contrapon-
to especialmente nos assuntos atuais e de grande 
polêmica. Acrescentamos ao nosso calendário um 
evento totalmente voltado à cirurgia reparadora, o 
Rio Repair, previsto para outubro deste ano, em que 
renomados profissionais debaterão sobre a recons-
trução do segmento cefálico. Por fim, nossa pérola: 
a Jornada Carioca de Cirurgia Plástica, que será de 
3 a 6 de agosto, retoma todo seu esplendor com con-
vidados internacionais presenciais, cirurgias ao 
vivo e o já tradicional evento de gala no Copacabana 
Palace. Esperamos vocês. Um abraço fraterno!

 
Dr. Leandro Pereira, presidente da SBCP-RJ

 

Com muita satisfação, nossa diretoria foi 
reeleita e seguirá focando no aprimoramen-
to científico de nossos associados. Neste 
ano, realizamos nosso primeiro evento 
científico de forma virtual em março, que 
contou com a participação de um convidado 
internacional, o Dr. Ricardo Ventura (Repú-
blica Dominicana). Nossa Diretoria pretende 
realizar eventos científicos presenciais que 
abordarão temas atuais. Nosso objetivo é 
convidar colegas de outros estados, profis-
sionais renomados nacionalmente, nas mais 
diversas especialidades para compartilhar 
conhecimento aos nossos associados. Es-
tamos confiantes de que iremos deixar um 
legado conhecimento nessa gestão! 

 
Dr. Yuri Afonso, presidente  
da SBCP-RN

RIO DE JANEIRO

CINCO EVENTOS  
PROGRAMADOS PARA 2022

RIO GRANDE DO NORTE

GESTÃO FOCADA NO 
APRIMORAMENTO CIENTÍFICO
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A diretoria eleita tem como 
diretriz fundamental aumentar a 
integração da capital com o inte-
rior do estado e ter acesso rápido 
aos sócios, residentes e regentes 
de Serviços Credenciados paulis-
tas. A novidade de nossa gestão é 
que, se antes a Regional tinha dois 
eventos tradicionais, agora tere-
mos seis eventos em 2022 e sete 
em 2023. Os primeiros já foram 
realizados: a Jornada Paulista do 
Interior Rio Preto (2 a 3 de abril) e 
a Jornada Paulista de Cosmiatria 
Litoral (15 a 16 de abril). Nossa 
expectativa é para os próximos 
eventos como a Jornada Paulista 
de Cirurgia Plástica, em junho, a 

Após períodos de incertezas e 
tempos conturbados, esperamos 
contribuir para a coletividade tra-
zendo temas para atualização cien-
tífica, crescimento profissional 
(marketing e financeiro) e ques-
tões para o fortalecimento da nos-
sa especialidade. Todos nós somos 
a Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Plástica e, assim, nossos anseios 
devem ser apresentados de forma 
clara e direta para podermos, de 
forma uníssona, buscar o melhor 
para o coletivo. Parafraseando um 

SÃO PAULO

AUMENTAR A INTEGRAÇÃO DA CAPITAL COM O INTERIOR
Jornada Paulista em Botucatu em 
agosto e em setembro a Jornada 
Paulista Reconstrutiva. No próximo 
ano, as JPs do interior ocorrerão em 
Ribeirão Preto e Lins, sendo agre-
gada com parceria com a Regional 
de Minas Gerais. Nestes quatro 
meses iniciais, criamos o Centro de 
Apoio ao Residente (CARE), Núcleo 
de Regentes, Núcleo Jurídico, a 
nova Revista Plástica Paulista (que 
pode ser acessada por aplicativo) 
e a Associação Paulista de Ligas 
Acadêmicas de Cirurgia Plástica. 
Forte abraço!

Dr. José Octávio G. de Freitas, 
presidente da SBCP-SP

 

SERGIPE

UMA REGIONAL CADA VEZ MAIS ATUANTE E REPRESENTATIVA
famoso político americano: “Não 
pergunte o que o seu país pode fa-
zer por você, mas o que você pode 
fazer pelo seu país”. A Diretoria 
que assume este biênio na SBCP 
Nacional anseia que todos parti-
cipem de forma ativa diretamente 
com a Diretoria da nossa Regio-
nal. Estaremos à disposição para 
construir uma Regional cada vez 
mais atuante e representativa!

 
Dr. Christian Vasconcelos, 
presidente da SBCP-AL
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Uma das várias missões da 
SBCP é o fortalecimento da cate-
goria e a proteção da população 
por meio de campanhas de cons-
cientização e conteúdo educati-
vo de qualidade. A diretoria da 
SBCP-RS quer contribuir nesta 
missão por meio de duas inicia-
tivas: a intensificação da agenda 
de eventos científicos, proporcio-
nando atualização nos temas mais 
relevantes, e a realização de cam-
panhas educativas que, além de 
ajudar a informar o público, va-
lorizam e divulgam o trabalho do 
cirurgião plástico. Já realizamos 
o Ciclo de Palestras SBCP-RS, 

Nossa Diretoria pretende rea-
lizar grandes eventos científicos 
para promover atualização e apri-
moramento de nossos associados. 
O primeiro aconteceu no dia 8 de 
março, em alusão ao Dia Interna-
cional da Mulher, e abordou o tema 
do marketing médico. O encontro 
teve a presença dos palestrantes 
Dr. Ricardo Boggio e do Dr. Eduardo 
Mello e Souza, que é presidente 
da OAB/SC. Em abril, sediamos 
a Jornada Sul Brasileira de Cirur-
gia Plástica nos dias 28 e 30 em 
Florianópolis. O evento foi muito 

RIO GRANDE DO SUL

EVENTOS CIENTÍFICOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS
primeiro evento que contou com 
a presença de mais de 100 colegas 
e teve ótima repercussão. Para 
outubro, está sendo preparada a 
nova edição do Simpósio de Cirur-
gia Plástica do Vale dos Vinhedos 
com tema central sobre a cirurgia 
da face. Colegas de grande renome 
internacional já confirmaram pre-
sença. Será uma excelente oportu-
nidade de aprendizado aliada aos 
belos passeios proporcionados pe-
las paisagens da Serra Gaúcha.

 
Dr. Ronaldo Righesso, 
presidente da SBCP-RS

SANTA CATARINA

EVENTOS LOCAIS COM TEMAS DIVERSIFICADOS
marcante e cheio de simbolismo 
porque marcou o renascimento de 
nossas atividades pós-pandemia. 
O tema central de face e nariz con-
tou com palestrantes convidados 
internacionais de destaque nessas 
especialidades. Nossa Diretoria 
ainda montou um calendário de 
eventos locais com temas diversi-
ficados e atento às necessidades 
de aprimoramento dos cirurgiões 
plásticos catarinenses. 

 
Dr. Zulmar Accioli, 
presidente da SBCP-SC
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TOCANTINS

FORTALECER A CIRURGIA 
PLÁSTICA COMO ESPECIALIDADE

A Regional Tocantins da SBCP completa, em 
junho de 2022, seu primeiro aniversário, tendo 
como objetivos principais a união de seus mem-
bros, a defesa da cirurgia plástica como especia-
lidade, maior orientação da população sobre a 
especialidade e a promoção de eventos científi-
cos para a atualização.

Em março, nosso primeiro evento teve como 
convidado o Dr. André Abdo, hematologista do 
ICESP, em uma aula sobre Linfoma Anaplási-
co de Células Gigantes associado a implantes 
mamários. Tivemos a presença de um número 
expressivo dos nossos membros, reforçando a 
importância dessas atualizações. Entramos em 
contato com patrocinadores visando fortalecer 
parcerias com a regional para a realização deste 
evento e programação de outros no futuro.

Além disso, está sendo iniciada parcerias 
com as Ligas Acadêmicas de Cirurgia Plástica 
das diversas universidades de medicina do esta-
do, visando fornecer suporte acadêmico/técnico 
para os acadêmicos, além de fortalecer a cirurgia 
plástica como especialidade na região.

Dr. Gustavo Salviano, presidente da 
SBCP-TO

MATO GROSSO DO SUL

UNIÃO ENTRE OS COLEGAS 
E VALORIZAÇÃO DA ÉTICA

Iniciamos a nossa gestão com muitos desa-
fios pela frente. Desafios estes que nos entusias-
mam a ter como meta principal a união entre os 
colegas, a valorização da ética e esclarecimentos 
para que a população saiba que é mais seguro 
realizar a cirurgia por um membro especialista 
da segunda maior sociedade de cirurgia plásti-
ca do mundo, nossa SBCP. Temos também se-
guindo esses objetivos e oferecido a programa-
ção de reuniões cientificas com a presença de 
palestrantes de reconhecido respeito em âmbito 
nacional e internacional. Em maio, tivemos o 
primeiro evento cientifico presencial da nossa 
Regional após a pandemia. Foi muito gratifican-
te essa retomada com a participação dos colegas 
especialistas e residentes que foram presentea-
dos com uma especial conferência proferida pelo 
Dr. Juarez Avelar, dono de admirável cabedal de 
conhecimento e contribuições para a especiali-
dade e exemplo para nós e para os colegas mais 
novos. Também tivemos a palavra do nosso se-
cretário, Dr. Douglas Menon, e nosso tesoureiro, 
Dr. Agliberto Rezende, que deram as boas-vin-
das aos colegas presentes. Agradecemos a Dire-
toria Nacional pela facilidade e praticidade que 
temos para cumprir nossos propósitos, que são 
os melhores para o nosso estado. Saudações a to-
dos e que venha um ano profícuo para a nossa 
especialidade.

Dr. César Benevides, presidente da SBCP-MS
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“A melhor escolha em 
                   implantes mamários”

Disponíveis nas superfícies PURE POLYURETHANE  
e TRUE TEXTURE

A rugosidade aritmética média dos implantes mamários Silimed True Texture 
é de aproximadamente 30 µm, classificando a superfície como microtexturizada

5 formatos e 4 projeções (LO, MD, HI e XH) para cada formato
*ADVANCE apenas em Pure Polyurethane

Maior estabilidade na manutenção do formato com o gel coesivo 
de alto desempenho HSC+

Saiba mais: WWW.SILIMED.COM.BR

SILIMED.OFFICIALSILIMEDBRASIL 

Su
perfície microtexturizada Sili m

ed 100x

https://www.silimed.com.br/
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