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 Desde a Presidencia do FILACP, desejo a todos os 
nossos membros e suas famílias, que o ano que está começando 
seja cheio de paz, amor, saúde e progresso.

 O ano de 2013, representou para a  FILACP, um ano de 
alta produtividade, realizações e progresso em vários aspectos, 
alguns dos quais vou passar a considerar. Finalmente foi inaugu-
rada  nossa sede no Panamá, o sonho de muitos de nós, que há 
muitos anos sonhamos em ter uma sede própria, até que, 
finalmente, graças ao forte apoio da empresa Silimed, que 
através de um grande impulso econômico, nos permitiu a aqui-
sição de um escritório para o adequado funcionamento de nossa 
Federação . Foi escolhido, a partir do ponto de vista geográfico, 
o lugar mais próximo possível para a maioria dos 23 países que 
compõem a  FILACP. Além disso,  foi consolidado o caráter legal 
da FILACP e foram regularizados os processos administrativos 
da nossa Federação, já contando com um escritorio de  Auditoria 
e Contadoria, que realizam este trabalho.  Foi aperturada 
também  uma conta bancária e a habilitação como ponto de venda, permitindo  o uso 
de cartões de crédito para tudo que estiver relacionado a processos de pagamento, 
afiliação,  inscrição para Congressos, etc. E estamos trabalhando para que em breve 
seja possível realizar os pagamentos diretamente no site da Federação.

 Vamos proceder a instalar e utilizar recursos tecnológicos avançados, 
necessários para facilitar as atividades administrativas e de divulgação de toda a nossa 
atividade. Atrevo-me a afirmar, que em breve nosso site vai ser, se não o mais avançado 
em termos de tecnologia e informação, um dos mais progressistas.

 Estamos nos preparando com entusiasmo para  o XX Congresso Ibero-Latino-
americano de Cirurgia Plástica, que será realizado em setembro deste ano em Cancun, 
no México. O comitê organizador, está trabalhando duramente com a intenção que o 
evento seja extraordinário. Aproveito a oportunidade para convidá-los a assistir e 
participar no que será o nosso  XX Congresso da FILACP, a todos os membros,  e aos 
residentes a inscrever suas pesquisas e consultar em nossa Fundação Docente, os pre- 
requisitos necessários para o Concurso de Residentes.
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Conselho de ANCP (Associação Nicaraguense de Cirur-
giões Plásticos). 

Presidente. Dr. Alfonso Parés.
Vicepresidente: Dr. Juan Carlos Arguello
Secretaria. Dra. Karla Jarquin.
Tesorera. Dra. Carolina Franchini.
Fiscal. Dra. María Eugenia Flores.
Vocal. Dr. Edgar Ibarra.

Novo conselho diretivo da Sociedade 
Nicaragüense de Cirurgia Plástica.

CONGRESSO
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 O XI Congresso de Cirurgia Plástica da FILACP - 
Região Cone Sul foi realizado com sucesso na cidade de 
Assunção, Paraguai, nos días 12, 13 e 14 de setembro de 
2013, no Hotel Granados Park.  Sob a presidência do Dr. 
Osvaldo Aquino, que por sua vez é o Presidente da Socie-
dade Paraguaia de Cirurgia Plástica, Estética e Reconstru-
tiva, o evento foi realizado de forma impecável, incluindo, 
dentro do programa, um Curso de Estética Pré-Congresso 
organizado pelo Capítulo de Cirurgia Estética da FILACP, 
liderado pelo Dr. Fernando Magallanes do México, e o Dr. 
Jorge Buquet, da Argentina. A organização do curso foi 
dividida em módulos: Módulo de Estética Facial, Módulo 
de Contorno Corporal, Módulo de Cirurgía de mama, 
Módulo de Rinoplastia. Os participantes ficaram muito 
satisfeitos com o curso pré-congresso de Estética.

 Os días 13 e 14 foram de Congresso, com muita 
atividade ao longo do dia, iniciando às 8 horas e termi-
nando à altas horas da tarde. Além do presidente, foram 
incluídos no comitê organizador e no comitê científico: 
Dres. Julio Recalde, Maria Liz Maciel, Celso Aldana, Bruno 
Balmelli e Fernando Magallanes. 

 Uma das atividades mais importantes dentro dos 
congressos da FILACP foi o Concurso de Residentes 
(Criadouro dos futuros especialistas, herdeiros da Fede- 
ração). Desta vez, foram apresentados quatro pesquisas 
ao concurso, três delas do Brasil e uma do Uruguai.

Congresso Do Cone Sul.
12 a 14 de setembro de 2013  
Assunção, Paraguay

 O Júri, elegeu como vencedora, a pesquisa 
“Estudo experimental em ratos sobre o uso de plasma 
rico em plaquetas no tratamento de lesões agudas de 
nervos periféricos. Estudo preliminar”, dos Residentes da 
Pós-Graduação do Departamento de Cirurgia Plástica 
Microcirurgia do Hospital Pasteur, Montevidéu, no 
Uruguai, Autores: Dres. Natalia Sorrenti e Santiago 
Fossatti. 

 O prêmio consistiu em entrega de Diploma, 
prêmio monetário e na inscrição da pesquisa no Concurso 
de Residentes que será realizado durante o próximo 
Congresso Ibero-Latinoamericano de Cirurgia Plástica, 
días 23 a 27 de setembro de 2013 em Cancun, México. 
Aproveitamos a oportunidade para dar os parabéns aos 
vencedores, incluindo tutores ou facilitadores involucra-
dos no desenvolvimento do trabalho de investigação.

 Durante o jantar Presidencial de encerramento, 
foram felicitados os membros do Comitê Organizador e 
Científico, e o Dr. Reinaldo Kube, Presidente da FILACP 
convidou a comunidade a participar no próximo Congre- 
sso do Cone Sul, em 2015, que será realizado na Argenti-
na.



REUNIÃO
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 LA Federação Ibero-Latinoamericana de Cirurgia 
Plástica, através do Capítulo de Microcirurgia, a 
Fundação Docente e da forte participação da Sociedade 
Peruana de Cirurgia Plástica, realizaram o Primeiro 
Encontro Ibero-Latinoamericano de Microcirurgia, em 
Lima, Peru, do 23 ao 26 de outubro de 2013 no Hotel 
Atton, localizado no bairro de San Isidro.

 O Comité Científico esteve conformado pela Dra. 
Wieslawa De Pawlikowski, ex-presidenta da Sociedade 
Peruana de Cirurgia Plástica, que provou com o seu 
esforço e grande capacidade de organização, que 
quando queremos, podemos! A Dra. De Pawlikowski foi a 
pedra angular do sucesso da reunião, atuando como 
Coordenadora Geral. Os outros membros destacados do 
Comité Científico foram o Dr. Ricardo Delgado, vice-presi-
dente da Sociedade Peruana de Cirurgia Plástica, Dr. 
Jaume Masiá da Espanha, Diretor do Capítulo de Micro-
cirurgia da FILACP, o Dr. Giovanni Montealegre da Colôm-
bia,  Subdiretor do Capítulo de Microcirurgia da FILACP e 
o Dr. Eric Santamaría do México, Subdiretor da Fundação 
Docente da FILACP.

 Representando o Comitê Internacional estiveram 
presentes: Dr. Jorge Clifton do México, Dr. Miguel Moron 
da Suíça, e o Dr. Juan Carlos Rodriguez da Argentina. A 
excelente organização e divulgação do evento, permitiu 
reunir mais de 200 participantes de cerca de 12 países. 
Na quarta-feira 23, a Comissão Organizadora realizou 
uma Reunião de Confraternização, onde os participantes 

Primeira reunião Ibero
Latinoamericana de Microcirurgia
Lima-Peru

disfrutaram uma tarde de comida típica, música peruana 
e  cavalos de passo (Fundo Benites, Bujama)

 O Dr. Reinaldo Kube e a Dra. Wieslawa De Pawli-
kowski  foram quem deram as palavras de boas-vindas, 
no dia 24 às 8:30 da manhã. O programa de alto nível 
científico, incluiu, entre outros profesores, aos médicos: 
Philippe Blondeel (Bélgica), Peter Neligan (EUA), Claudio 
Angrigiani (Argentina), Isao Koshima (Japão). Alguns dos 
tópicos abordados foram: Transplante de rosto, a recon-
strução microcirúrgica do esqueleto facial, paralisia  
facial,  reconstrução do membro superior, reconstrução 
do membro inferior, plexo braquial, reconstrução 
mamaria, retalho DIEP, microcirurgia Linfedema entre 
outros. 

 Desde o Comitê Executivo da FILACP damos os 
parabéns aos organizadores da Primeira Reunião da 
microcirurgia FILACP, e incentivamos a que continuem 
com os estudos e com a dedicação para o avanço da 
microcirurgia não só a nível Ibero-latinoamericano, mais 
a nível global.



REVISTA
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Aniversário LX da Revista da Sociedade 
Argentina de Cirurgia Plástica, Estética e 
Reconstrutiva ( SACPER ). 

 Na Associação Médica Argentina (AMA) , somando-se às comemorações 
do Dia do Médico e no âmbito de uma "Jornada Cientifica da medicina regenerati-
va”, organizada  pelo Curso Superior de  Especialização em Cirurgia Plástica 
(SACPER), foi comemorado o 60° Aniversário do aparecimento do primeiro 
número da Revista da Sociedade .

 A Revista da Sociedade Argentina de Cirurgia Plástica, orgão oficial da 
publicação da mesma, teve sua primeira publicação em 1953, o ano da fundação 
da Sociedade (24 de março de 1952). Sua atual editora,  a Dra. Martha Mogliani 
deu um panorama histórico da mesma e rememorou e os objetivos da sua criação, 
os quais permanecem em vigor.

 Cabe ressaltar que a revista teve como chefes editores, proeminentes 
cirurgiões plásticos argentinos como os Doutores Miguel Correa Iturraspe, José 
Spera, José Juri , Hector La Ruffa , Horacio García Igarza , Claudio Angrigiani
e Hector Lanza  entre outros.

A todos os membros das Sociedades
Nacionais da FILACP

A Revista Cirurgía Plástica Ibero - Latinoamericana No. 4 de 2013, já está 
disponível em formato completo PDF. Podem ter acesso a ela através  do site: 

www.ciplaslatin.com / www.filacp.org 

Neste site  também encontrarão o acesso a edições on-line passadas através da 
Scielo.

Dr. Mª. del Mar Vaquero Pérez
Directora de la Revista FILACP
ciplaslatin@gmail.com

Revista Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica
C/General Oraá Nº 69. 1º A 28006 Madrid - España
Te.: 91-576 5995 / Fax: 91-431 5153 / E-mail: ciplaslatin@gmail.com / 
revista@secpre.org / www.ciplaslatin.com
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I Simpósio Equatoriano-Peruano de
Cirurgia Plástica, Estética e Reconstrutiva. 

Temas centrais:
Contorno Corporal  y Estética Facial.

Professores convidados:
- Dr. Antonio Fuente del Campo (México)
- Dr. Eduardo Góngora (México)
- Dr. Ithamar Stochero (Brasil) 
 
Convidado especial:
Dr. Reinaldo Kube, Presidente de la FILACP. 

Sede:
Hillary Nature Resort
Maravilhoso e relaxante,  e a preço especial conseguido 
pelo comitê organizador. 
US$ 112 + 22% impostos.   
Tudo incluído RESERVAS de alojamento: Srta. Gabriela 
Campoverde. Password: Congreso Cirugía
Plásticareservas@hillaryresort.com  

Vinte professores internacionais do Equador e Peru. O último da Cirurgía Corporal e Facial Células "mãe" em Cirurgia 
Plástica. Uma oportunidade para atualizar seus conhecimentos com um grupo de professores de excelência científica.  
Comemore o Dia do Amor e Amizade em um maravilhoso Resort 6 estrelas.

XX CONGRESSO IBERO LATINO 
AMERICANO DE CIRURGIA PLÁSTICA 
E RECONSTRUTIVA - CANCUN 2014
Del 23 al 27 de setembro - México
www.filacp-cancun.org

XLIX Congresso Nacional da Socie-
dade Espanhola de Cirurgia Plástica, 
Reconstrutiva e Estética (SECPRE).
XLIV Congresso da Sociedade Portu-
guesa de Cirurgia Plástica, Recons- 
trutiva e Estética - Granada  2014
Del 11 al 13 de junho - España

CONGRESSO



CONGRESSO
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Official Course “Aesthetic Education 
Worldwide” - Uruguay  2013
Del 13 al 14 de dezembro

XLIV Congresso Argentino de Cirurg-
ia Plástica - Buenos Aires 2014
Del 9 al 12 de abril - Argentina
www.congreso2014.com.ar

XIII Congresso Nacional de Cirurgia 
Plástica. I Curso Internacional da 
ISAPS - Guatemala 2014
Del 6 al 8 de fevereiro

XVIII Curso Internacional Avanços 
em Cirurgia Plástica, Reconstrutiva 
e Estética - Mazatlán 2014
Del 30 de janeiro al 1 de fevereiro 2014 - México



CONGRESSO
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CONGRESSOS FILACP
2014
Cancun, 
México

2016
Montevideo,
Uruguai

2018
Arequipa,
Peru

XI Congresso Boliviano de Cirurgia 
Plástica - Cochabamba 2014
Del 26 al 29 de março - Bolivia
www.congresobolivianocirugiaplastica2014.com


