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Estamos nos aproximando do evento cientifico mais importante que é o Congresso da FILACP, que se realizará em Medellin, 
entre os dias 22 e 26 de maio. O Programa Científico está muito atrativo, com muitos temas atuais e já confirmaram a 
participação reconhecidos professores que apresentarão os mais recentes avanços e atualização. Já estão confirmados 
através das pré-inscrições um número grande de participantes, com certeza você não pode perder a oportunidade de 
compartir conosco de tão grandioso Congresso. Convido a todos que nos de o privilégio da sua presença.

Comentando sobre a concretização de novas metas, temos o prazer de comunicar duas importantes realizações a todos 
os membros.

A partir de agora a FILACP é uma entidade científica composta por Sociedades Nacionais de Cirurgia Plástica de vinte e 
três países, juridicamente reconhecida, registrada na Cidade do Panamá.

O projeto de legalização se iniciou com o Dr. Rómulo Guerrero que me antecedeu e na época colaboramos para a sua 
efetivação, no entanto devido as exigências burocráticas e  o tempo exíguo, não foi possível a sua efetivação. Sabendo da 
importância desse projeto, convidamos o Dr. Rómulo Guerrero como Presidente do Conselho Consultivo, juntamente com 
o Dr. Reinaldo Kube Presidente Eleito, Dr. Julio Daniel Kirschbaum Tesoureiro e Dr. Guillermo Vazquez Diretor de Eventos 
Internacionais para darmos continuidade ao processo de legalização. Finalmente logramos sucesso na sua efetivação, 
graças ao esforço deste grupo.

A segundo realização que gostaríamos de comunicar foi a compra da sede, que foi motivada devido as dificuldades em 
administrar a FILACP, pela falta de centralização e um corpo administrativo permanente, com a mudança itinerante de 
domicilio da sede para o país de cada Presidente em exercício,  portanto nos pareceu lógico e o momento muito oportuno 
para adquirir uma sede própria, em um local de fácil acesso a todos os membros da FILACP.

Para sede foi escolhida a Cidade do Panamá, local ideal e mais apropriado, com maior facilidade de acesso a todos os 
países que conformam a FILACP, além das vantagens e facilidades tributárias e fiscais que o Panamá proporciona.

Quero ressaltar um fato muito importante e relevante, que para a compra da sede conseguimos um significativo aporte 
financeiro de um importante patrocinador e colaborador da FILACP, que em um gesto de generosidade decidiu colaborar 
com a metade do valor da compra, fato este que não irá comprometer a saúde financeira da nossa entidade.

Acredito que demos um grande passo para a consolidação da Federação Iberolatinoamericana de Cirurgia Plástica, entidade 
que representa as Sociedades Nacionais que a compõem e esperamos que todas continuem colaborando e participando 
para seu engrandecimento. 

XIX CONGRESSO IBERO - LATINOAMERICANO 
DE CIRURGÍA PLÁSTICA E RECONSTRUTIVA FILACP

Medellin, Colombia       22 a 26 de maio de 2012
www.filacp2012.com
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XIX CONGRESSO DA FILACP 2012

XIX CONGRESSO  
DA FILACP 2012

Estamos muito perto do nosso XIX congresso da FILACP 
que será realizado na cidade de Medellín- Colombia, 
faço chegar a vocês um cordial convite para que venham 
a nossa importante cidade, enmarcada em montanhas, 
com uma grande quantidade de vegetação  e estrutura 
hoteleira de excelente nível.

Pusemos nosso esforço  em organizar cada detalhe 
para este congresso de forma que vossa participação 
seja muito agradável  e de grande valor académico para 
todos. 

Estaremos presentes neste evento, 140 participantes 
em temas livres, 90  participantes  em mesas 
redondas e 25 professores convidados a conferencias 
magistrais. 4 cursos temáticos em mamas, feridas, 
cráneomaxilofacial, medicina anti-envelhecimiento e um 
curso de estética pré congresso.  Haverão também  60 
casas comerciais vinculadas ao evento com as últimas 
novidades em aparatologia, e dispositivos para  nossa 
especialidade.  

Nosso centro de convenções localizado no coração 
da cidade conta com espaço para albergar 2000 
conferencistas, com restaurantes e  hotéis a menos de 
10 minutos em carro.  A cidade tem um clima promédio 
de 18 graus Celsius a noite e 28 graus ao meiodía. 
Shopping Centers com o último da moda a preços 
bastante razoáveis nos dão a honra de reconhecernos 
como a cidade têxtilera da Colombia. Lugares próximos 
como El Peñol, El parque Arvi, Llanogrande, y Santa fe 
de Antioquia podem ser visitadas em um  programa 
turístico..  4 campos de golf, com uma verdadeira 
topografía de sonho, estão esperando aos golfistas para 
seu disfrute.  Bom e tem até mais, venham a nosso 
congresso e se surpreenderão. 
Abraços para todos.

Doutor 
JUAN HERNANDO SANTAMARÍA D.
Presidente Sociedade Colombiana de 
Cirurgía Plástica.
Cordenador académico XIX congresso da 
Filacp 2012.

Estaremos presentes neste 
evento, 140 participantes 
em temas livres, 90  
participantes  em mesas 
redondas e 25 professores 
convidados a conferencias 
magistrais. 4 cursos 
temáticos em mamas, feridas, 
cráneomaxilofacial, medicina 
anti-envelhecimiento.”

“
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SEDE DO EVENTO FILACP 2012
Plaza Mayor Medellín Convenciones

Plaza Mayor, um dos centros internacionais de 
convenções e  exposições mais modernos da Colombia, 
se origina com a integração dos dois  cenarios de 
eventos mais importantes de Medellín: o Palacio de 
Exposições e um Centro de Convenções de grande 
capacidade.

HOTEL SEDE DO EVENTO FILACP 2012
Hotel Intercontinental Medellín

A sede oficial de alojamento do evento é o  Hotel 
Intercontinental. Neste hotel estarão alojados todos 
os conferencistas, mídia e convidados especiais ao 
Congresso. Também  aquí poderá achar outras ofertas 

de alojamento acordes a suas necessidades.

Maiores informes www.filacp2012.com
coordinadoracademico@filacp2012.com

MEDELLIN COLOMBIA
Reconstrução da Estética

22 – 26 maio 2012

TEMARIO PRELIMINAR
Blefaroplastia
Cirugía Bariátrica 
Cirugía do Contorno 
Corporal 
Cirugía de Mão 
Cirugía Mínimamente 
Invasiva 
Cirugía Maxilofacial 
Cirugía Reconstrutiva 

Gluteoplastía 
Implantes de Mama 
Inovações em Cirurgía 
Plástica 
Mastopexia 
Queimados 
Redução de Mama
Rejuvenescimento Facial 
Rinoplastias
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Transferencia de tecido graso 
autólogo (TTGA): Um recurso valioso em  cirurgía 
plástica que merece mais da nossa atenção.

A utilização de biomodelantes injetáveis como recheio tanto 
para aumento como para correção de alterações de contorno, 
tem sido levada a cabo por médicos e empíricos a centenas 
de anos. As substancias injetáveis usadas  por  empíricos 
são em grande parte desconhecidas e transcendem o 
conhecimento comúm a utilização de azeites minerais, 
azeites vegetais, parafina, polímeros industriais, etc., com as 
já sabidas consequencias que todos nós cirurgiões plásticos 
periódicamente constatamos e que, com grande frecuencia 
ocasionam grandes problemas de saúde e até a morte das 
pessoas que foram injetadas  com essas substancias. Nas 
últimas décadas um número desconhecido de cirurgiões 
plásticos tem incursionado na utilização de biopolímeros grau 
médico (formas injetáveis de silicone), dimetilpolisiloxano, 
poliacrilamidas em hidrogel, polimetilmetacrilato (PMMA), 
e outras substancias mais de efeito permanente (não 
absorvíveis), algumas delas com registro sanitário em algums 
de nossos  países latinoamericanos. Estas substancias não 
estão exentas de possíveis complicações, entre as quais 
se encontram efeitos secundários leves como reações 
vasomotores localizadas até a “migração”, tanto a tecidos 
vizinhos como a ganglios linfáticos regionais, formação 
de granulomas, obstruções linfáticas com crescimento 
ganglionar, infeções e extrusão do material injetado. Os 
biomateriais injetáveis absorvíveis como o  ácido hialurónico, 
parecem ter uma melhor tolerancia que os “não absorvíveis” 
com o inconveniente que, para manter seu efeito requerem 
de uma aplicação continua.

Minha impressão é que, o número de cirurgiões plásticos que 
atualmente estão fazendo uso de biomateriais de recheio “não 
absorvível” vai em aumento, especialmente entre cirurgiões 
plásticos jóvens. Não é infreqüente  ouvir nas conversas 
diárias com outros colegas que, alguns deles  usam estes 
biomateriais “não absorvíveis” de forma sistemática com 

Dr. FERNANDO MAGALLANES NEGRETE
Chefe de Cirurgía Plástica, American British Cowdray Medical Center. México, D.F.
Diretor do Capitulo de Cirurgía Estética, FILACP.

ARTIGO

ótimos resultados e sem nenhuma complicação;  inclusive 
vemos com maior freqüencia a apresentação de trabalhos 
a respeito nos diferentes foros académicos nos quais se 
minimizam as complicações que são relatadas ou que, muitos 
de nós vemos em nosso cotidiano ejercicio Professional. 
Os defensores desta pratica tem como argumento que as 
complicações  estão mais relacionadas a deficiencias nas 
técnicas de aplicação que ao produto em si. Lamentávelmente 
desconhecemos se isto corresponde a realidade pelo fato de 
não contar com estudos controlados a respeito.
 
Porém,  contamos com estudos serios, efetuados por colegas 
de prestígio internacional,  sobre a utilização de tecido  
gorduroso autólogo para a correção de defectos de contorno, 
sua utilização para o aumento de partes corporais e finalmente 
o seu uso como recurso valioso para melhorar a estrutura 
tisular danificada por Lesmes cicatriciales, radioterapía, 
processos imunológicos, etc.

A utilização da gordura autóloga como enxerto, a diferenta 
do que normalmente é conhecido, é um procedimento muito 
antigo. Foi relatado pela primeira vez pelo cirurgião alemão 
Dr. Gustavo Adolfo Neuber em abril de 1893 durante um 
congresso médico em Berlín, relatando ter usado esta técnica 
durante varios anos com ótimos resultados a longo prazo 
para tratar depressões tisulares, sempre e quando o enxerto 
gorduroso não sobrepassase o tamanho de um grão de 
feijão. O Dr. Neuber enfatizou em sua publicação que, peças 
de tecido gorduroso de maior tamanho, com o fim de tratar 
depressões maiores, não funcionavam, o enxerto gorduroso 
não sobrevivía. É  evidente que o Dr. Neuber encontrou, a mais 
de 100 anos, o “detalhe técnico” preciso para a sobrevivencia 
dos enxertos gordurosos, e mesmo que fosse ignorado por 
muitos anos,  na década dos anos cincuenta outros cirurgiões 
plásticos retomaram o caminho e insistiram em sua utilização. 
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Ainda na década de 1980, era freqüente ouvir  distinguidos 
cirurgiões plásticos de grande prestigio dar vereditos  “a  favor” 
afirmando que os enxertos gordurosos eram reabsorvidos em 
sua totalidade. Na Latinoamérica devemos reconhecer aos 
cirurgiões Abel Chajchir da Argentina e José Guerrerosantos 
do México, como pioneiros e defensores desta técnica, 
estabelecendo bases para sua aplicação mediante injeção de 
“pequenas linguiças” de gordura, de preferencia em tecido 
bem vascularizado. Bases que atualmente constituem os 
principios fundamentais para alcanzar a incorporação destes 
enxertos gordurosos.
 
Nas últimas duas décadas, diversos autores aportaram 
sua experiencia e contribuições ao perfeicionamento da 
transferencia de tecido gorduroso autólogo. A TTGA debe ser, 
atualmente uma técnica universalmente aceitada em cirurgía 
plástica para o tratamento de defeitos tisulares de contorno 
corporal, de aumento de gluteos, remodelação facial, tanto 
com fins reconstrutivos assim como estéticos e reconstrução 
post- mastectomía. Ainda é necesario reunir uma expêriencia 
maior de casos para uma evaluação futura em sua utilização 

EVENTOS E NOTICIAS

Cumprindo com os objetivos de fomentar a atualização contínua de seus membros, a Associação Nicaragüense de Cirurgía 
Plástica levou a cabo o  SIMPOSIO DE CIRUGIA DE MAMAS, no pasado 16 de Março tendo a honra de receber como 
professora convidad a Dra. Silvia Espinosa, Chefa do serviço de Cirurgía Plástica e da escola de Cirurgía Plástica do 
HOSPITAL GENERAL DO MEXICO, na jornada foi realizada a manhã de conferencias, e pela tarde foram realizada cirurgías 
de mamas a pacientes de baixos recursos. A ANCP gestou a realização destas cirurgías em um hospital privado de forma 
totalmente gratuita para as pacientes, graças ao apoio generoso que recebemos do HOSPITAL SALUD INTEGRAL. 

SIMPOSIO DE CIRURGÍA DE MAMAS 2012

em aumento de mamas, estando ainda faltando definir com 
certeza sua segurança devido a possíveis implicações na 
detenção oportuna do cáncer de mamas ou inclusive em 
sua participação como possível indutor ou desencadeante do 
mesmo en algúms outros casos.
 
Estou convencido da bondade da TTGA para tratar uma 
infinidade de condições tanto com fins reconstrutivos assim 
como  com fins meramente estéticos. Por outro lado é inegável  
que, pelo menos uma boa parte dos biomateriais de recheios 
“permanentes” ou “não absorviveis” condicionam problemas 
de saúde  em um número significativo de pacientes. Por que não 
recorrer com maior freqüencia  a  utilização da gordura  como 
un biomaterial de recheio em vez da utilização de produtos 
com um potencial maior de problemas?  A generalização no 
uso da TTGA pelos cirurgiões plásticos vai responder numa 
maior experiencia que com certeza  vai favorecer e extender 
sua utilidade e aplicação em nossa especialidade.
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ARTIGO /  PESQUISA

Prótesis mamarias em 
aumentos estéticos e em 
reconstrução

O Dr. José Tariki Presidente da FILACP aconselhou, no 
começo  de sua presidencia que o Comitê do registro 
de Implantes, elaborasse uma pesquisa sobre aumento 
mamario.

Depois de varios meses de trabalho e muitas dificuldades 
para incluir a pesquisa no site da Federação, esta já se 
encontra disponível para ser preenchida.

O uso de prótesis mamarias tanto em aumentos estéticos 
como em reconstrução mamaria, transforma as mulheres 
que as usam em pacientes que deverão ser sometidas a 
controles de evolução durante a vida inteira. 

Pensamos que esta pesquisa vai aportar dados que 
servirão no futuro para conhecer como procedemos os 
Cirurgiões plásticos membros da Federação em um tema 
tão controversial na atualidade.
 
Esta pesquisa é o ínicio de um trabalho que vai permitir 
realizar propostas que melhorem a segurança dos 
materiais e a qualidade de vida das nossas pacientes. 

Por tanto os animo a que dediquem um pouco de vosso 
tempo a revisar nossos arquivos e a completar a pesquisa. 

A pesquisa esta dividida em duas partes. Na primeira  se 
recolhem dados dos aumentos primarios e na segunda 
parte, que aparece ao enviar os dados da primeira, se 
recolhem os dados referidos as cirurgías secundárias. Está 
previsto apresentar os resultados obtidos no Congresso 
que vai ser celebrado em Medellín no próximo mes de 
Maio.
 
Saudações e muito obrigado por vossa colaboração.

Dr. Humberto García Iriarte Presidente

Dra. Teresa Zambrana Rojas Vicepresidente
Dra. Ana María Gil Rivero Secretário
Dra. Iracema Saavedra Pozo Tesoureiro

CONTATO   www.cirplasticabolivia.com

Dra. Daisy Vargas de Sarti PRESIDENTE COMITE CIENTÍFICO
Dr. Fernando Peña Gómez PRESIDENTE COMITE DE ÉTICA
Dr. Gonzalo Solis Claure DELEGADO A LA FILACP

JUNTA DIRETIVA DA SOCIEDADE  BOLIVIANA DE CIRURGÍA PLÁSTICA
PERIODO   2010 - 2012

DIRETORIO

Dr. José Sáinz Arregui 
Diretor do Comitê de Registro de Implantes

http://www.planetec.tv/filacp/estudo/filacp-opiniao.html

Para ter acesso a pesquisa ONLINE, 
por favor entre no site:

http://www.planetec.tv/filacp/estudo/filacp-opiniao.html
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PUBLICAÇÕES

LANÇAMENTO DO PRIMEIRO NÚMERO DA 
REVISTA DOMINICANA DE CIRURGÍA PLÁSTICA

Em un Coquetel celebrado no Hotel El Embajador no día 14 de 
Marzo, A Sociedade Dominicana de Cirurgía  Reconstrutiva 
e Estética, realizou o lançamento do primeiro número da 
Revista Dominicana de Cirurgía Plástica, a cual será 
órgão oficial desta sociedade Médica Especializada.

A Mestre de Ceremonias foi a comunicadora Zulieka 
Vargas e  se dirijiram aos presentes o Dr. Nelson Rosario, 
Diretor Comercial; quem agradeceu aos  Patrocinadores 
a confiança para promover seus produtos e serviços 
neste meio, o Dr. Rafael Ulerio, Editor da Revista, quem 
destacou o aporte que esta brindará ao público em geral e 
aos usuarios desta especialidade e fez ênfase na qualidade 
dos articulos que se apresentam nesta primeira edição e 
o Dr. Aniceto Rodríguez Delgado, Diretor da Revista e 
Presidente da SODOCIPRE, quem informou  que tem  como 
visão que a revista se  transforme no meio editorial de 
referencia nacional, respeito a todas as variáveis vinculadas 
ao exercicio da Cirurgía Plástica na República Dominicana.

Con uma grafica moderna , a toda cor, com um exelente 
material, esta revista, que terá uma edição semestral,  
tem como objetivo fundamental orientar e asesorar aos 

usuarios e ao público em geral sobre os benefícios e 
riscos das cirurgías reconstrutivas e estéticas, além de 
outos assuntos relacionados  a esta especialidade da 
medicina moderna. 

Além  dos interessantes articulos relacionados com a 
especialidade, na revista se destacarão as atividades 
realizadas e programadas pela SODOCIPRE e contará com 
um diretorio de membros acreditados pela institução, com 
as fotos e vías de contatos com os mesmos, para que 
os leitores possam selecionar um Profissional Qualificado 
na  hora que precisarem realizar algúm procedimento 
reconstrutivo ou estético. 

Na Ceremonia foi inaugurado também o formato digital 
da revista, a qual poderá ser acessada desde a página da 
Sociedade de Cirurgía Plástica www.sodocipre.net.  

A Obertura de Honra da Revista Digital foi realizada pelol Dr. 
Invahoe Báez, Membro Fundador e Primeiro Presidente 
da SODOCIPRE. A entrega da Revista aos assistentes foi 
realizada pelos membros do Comitê da Revista em 
compania dos Ex Presidentes da SODOCIPRE.

De esqueda a direita:
Dr. Otoniel Díaz, Dr. Nelson Rosario, Dr. Aniceto Rodríguez e Dr. Rafael 
Ulerio

Momento no qual os Dres. Aniceto Rodríguez e  Rafael Ulerio 
apresentavam a Revista em compania de algums dos Ex 

Presidentes da SODOCIPRE

Dr. Aniceto rodriguez no  Momento de seu discurso
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EVENTOS E NOTICIAS

De esqueda a direita:
Dr. Jose Rosa Almeida, Dr. Francisco Ribeiro de Carvalho - Presidente da Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia Plastica, Dr. Jose Tariki e Dr. Videira e Castro

Dr. Jose Tariki com o Dr. Jaume Estrada, 
presidente do Congresso da Sociedade 
Espanhola de Cirurgia Plastica

O primeiro congresso Ibero Escandinavo que foi realizado em Palma de Mallorca do 11 ao 13 de Abril do presente ano, foi um 
sucesso do  comitê organizador.

I Congresso Ibero Escandinavo realizado em Palma de Mallorca

Foi realizada com sucesso a compra do local sede da FILACP na cidade de Panamá, tendo sido escolhida a cidade por ser uma locação 
de facil acesso para todas as sociedades integrantes e pelas vantagems económicas adicionais que a cidade oferece.   
Esta compra contou com o apoio de um colaborador e patrocinador da FILACP, mantendo o equilíbrio financeiro da nossa instituição.

COMPRA DA SEDE - FILACP EM PANAMÁ
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2012

CONGRESSOS

XXXI JORNADA CARIOCA 
DE CIRURGÍA PLÁSTICA 

XVIII CURSO INTERNACIONAL DE 
CIRURGÍA PLÁSTICA E ESTÉTICA

Del 1 a 4 de Agosto del 2012
Hotel Sofitel, Rio de Janeiro - Brasil

26 a 28 de Setembro  de 2012
Barcelona - Espanha

Informes: 
cursos@clinica-planas.com

XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
CIRURGÍA PLÁSTICA 
27 a 29 de Setembro de 2012
Hotel Los Delfines
Lima - Perú

Informes: 
j.d.spcre@gmail.com
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20132013

XIV CONGRESSO DOMINICANO 
DE CIRURGÍA PLÁSTICA

I TORNEIO DE GOLF FILACP

11 a 13 de Outubro de 2012
Santo Domingo - República Dominicana
Informes: www.sodocipre.net

XXXIX SIMPOSIO ANUAL 
INTERNACIONAL DE CIRURGÍA 
PLÁSTICA - ESTÉTICA 2012

de Outubro a 03 de Noviembro de 2012
Hotel Marriot Casa Magna, 
Pto. Vallarta, Jalisco - México

CONGRESSOS FILACP
      2014 - CANCUN, MEXICO
      2016 - MONTEVIDEO, URUGUAY
      2018 - AREQUIPA, PERU

CONGRESSO IPRAS
      2013 - SANTIAGO, CHILE

XVII CONGRESSO MUNDIAL DE CIRURGÍA PLÁSTICA - INTERNATIONAL 
CONFEDERATION FOR PLASTIC, RECONSTRUCTIVE, AND AESTHETIC SURGERY (IPRAS)

24 de Fevereiro al 01 Março de 2013

Espacio Riesco - Santiago, Chile

Contato: Mrs. Chrysa Kontololi
chrysa.kontololi@zita-congress.gr

Teléfone: +302111001783
Fax: +302106642116
www.ipraschile.cl


