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Continuam a desenvolver-se, com grande entusias-
mo e dedicação os preparativos para a organização 
do nosso magno evento, o Congresso Ibero-Latino-
americano de Cirurgia Plástica, em sua edição bia- 
nual, desta vez corresponde ao número XX. 

Desde a Presidência da Federação lembro a vocês  
da impor tância do nosso Congresso, que será rea- 
lizado nesta ocasião  no Centro de Convenções 
Quintana Roo na  Cidade de Cancun, México. A 
Comissão Organizadora, presidida pelo Dr. Fernan-
do Molina foi responsável pela estruturação de um 
programa excelente, onde se incluíram palestras, 
painéis de discussão, apresentação de trabalhos 
livres, inúmeros cursos, o concurso de Residentes, 
novidades em cirurgia plástica e resolução de  problemas e casos  abrangen-
do todas as áreas da especialidade: Estética, Reconstrutiva, Queimaduras e 
Maxilo-faciais. 

Os convidamos a assistir e par ticipar nas muitas atividades científicas que 
terão lugar durante o desenvolvimento do Congresso e gostaria de lembrar a 
vocês  que o XX Congresso Ibero-Latinoamericano de Cirurgia Plástica repre-
senta um excelente cenário  para começar suas apresentações, dando a co- 
nhecer aos membros da Federação de suas atividades e iniciativas dentro da 
nossa especialidade. Convidamos aos diretores das pós-graduações das 
Sociedades que compõem o FILACP e aos chefes de serviços a  incentivar os 
Residentes de pós – graduação a par ticipar e assim  avançar dentro das 
várias atividades científicas que terão lugar no evento.



APERTURA
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Cerimônia de abertura da sede 
da FILACP 
No dia 2 de novembro de 2013, no 
âmbito das atividades previstas no IX 
Congresso Regional da América Central 
e do Caribe, ocorreu a cerimônia de 
aber tura da sede da Federação Ibe-
ro-Latinoamericana de Cirurgia Plástica, 
localizada no Prédio Aseguradora 
Ancon, Costa del Este, Escritorio 14° 
andar, Ala C, Província do Panamá.

Para este evento foi estabelecido um 
cronograma que consistiu em: 1 -. Aber-
tura da Sede, pelo Dr. Reinaldo Kube L., 
Presidente da FILACP.  2 - Palavras do 
Presidente da FILACP.  3 - Revelação: 
Galeria de fotos dos Ex- Secretários e os 
Ex-presidentes da FILACP.  4 - Palavras 
ExSecretarios e presidentes. 5 -. Brinde.

Para o translado dos par ticipantes, 
desde o Hotel Trump  á Torre Ancon, 
foram dispostos transpor tes coletivos.
 
Com presença de uma grande e entusi-
asta multidão foi desenvolvida a Ce- 
rimônia de aber tura da sede da FILACP. 
Foi notável a par ticipação  de seis (6) 
personalidades, entre Ex- presidentes e 
Ex-secretários  da FILACP: Dres. Liacyr 

Ribeiro, Manuel García Velasco, Manuela 
Berrocal, Wilfredo Calderón, Rómulo 
Guerrero, José Tariki, e nosso atual 
presidente Dr. Reinaldo Kube L. 

Os Dres. For tunato Benaim, Rafael De 
La Plaza, Rafael Soto – Matos e Jorge 
Bracho O. pediram desculpas por sua 
ausência enviando mensagens  de 
congratulações. 

Convidamos todos os membros FILACP a 
visitar nossa sede, que é de todos nós 
e a desfrutar de suas instalações.

Graças ao apoio de benfeitores e do Dr. José Tariki foi possível comprar 
o lugar sede da FILACP.

Dr. Liacyr Ribeiro (Pastpresident 1990-1994); Dr. José Tariki (Pastpresi-
dent 2010-2012); Dra. Manuela Berrocal (Pastpresident 2002-2006); Dr. 
Reinaldo Kube (Presidente FILACP); Rómulo Guerrero (Pastpresident 
2008-2010); Wilfredo Calderon (Pastpresident 2006-2008); Manuel 
Garcia Velasco (Pastpresident 1998-2002) 
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XL Aniversário da Revista de Cirur- 
gia Plástica  Ibero-Latinoamericana 
Desde “Cirurgia Plástica Ibero-Latino-
americana” é um prazer  informar que 
nossa revista, publicação científica 
oficial da Federação Ibero-Latinoameri-
cana de Cirurgia Plástica , editou no mês 
de Abril sua edição  No. 1 de 2014 , com 
a qual celebra seu 40 º aniversário .
Por esta razão, nós incluímos algumas 
mudanças para a capa tradicional e em 
suas primeiras páginas, um editorial 
especial de aniversário. Tudo isso já 
está disponível no website www.ciplasla-
tin.com. Relatamos também no site a 
inclusão de nossa publicação internacio-
nal na Web of  Science de Thomson Reu-
ters.

Ambos os fatos representam uma con-
quista significativa para “Cirurgia Plásti-
ca Ibero -Latinoamericana”, que através 

do trabalho duro e colaboração de 
todos, chega aos 40 anos de publicação 
ininter rupta e continua sua trajetória de 
permanência e evolução como uma 
revista científica internacional de nossa 
especialidade, representando a todos os 
membros da FILACP , com um aumento 
notável a sua visibilidade e impacto nos 
bancos de dados e motores de busca 
bibliográficos de maior prestígio .

Em nome do Comitê Editorial "Cirurgia 
Plástica Iberolatinoamericana" agrade- 
cemos o apoio e supor te brindado pela 
FILACP  durante  todos estes anos, e 
convidamos todas as Sociedades Nacio-
nais para se unirem a nossa celebração  
incluindo a notícia em seus sites para 
informar os seus membros.



IX Congresso Regional  da 
América Central e do Caribe de 
Cirurgia Plástica da FILACP
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Na bela cidade de Panamá, coração do 
universo, entre os dias 31 de outubro e 
de 02 de novembro de 2013, foi real-
izado nas modernas instalações do 
hotel Trump, o IX Congresso Regional 
da América Central e do Caribe da 
FILACP. Com a par ticipação de inúmeros 
cirurgiões plásticos da região (Costa 
Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicarágua, Panamá, Por to 
Rico e da República Dominicana). 
Também par ticiparam cirurgiões plásti-
cos de outros países que compõem a 
Federação.

Nesta ocasião, cor respondeu ao Comitê 
Executivo da FILACP, a organização e 

desenvolvimento do mesmo, devido ao 
declínio do país que havia se compro-
metido a fazê-lo há alguns anos. Com o 
for te apoio dos Médicos, Julio Daniel 

Reunião extraordinária com os presidentes das sociedades da FILACP e o conselho diretivo. 

Cerimônia de abertura com todos os presidentes que compõem a 
seção da América Central e Caribe.

Kir schbaum, José Y. Tariki, Alejandro 
Duar te, Romulo Guer rero V, Guil lermo  
Vázquez e Reinaldo Kube L., o congres-
so saiu adiante e foi  muito bem sucedi-
do. 

O congresso teve um programa cientif i-
co de alta qualidade, e entre os convi-
dados internacionais figuraram os 

Dres. Dean Toriumi e Glenn Jelks, 
ambos dos Estados Unidos, que, com 
suas palestras deram  maior lucidez ao 
evento. 

As atividades sociais incluíram o Cock-
tail inaugural, o jantar presidencial, e 
como um evento especial, a aber tura 
da Sede Escritório FILACP.
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Na bela cidade de Panamá, coração do 
universo, entre os dias 31 de outubro e 
de 02 de novembro de 2013, foi real-
izado nas modernas instalações do 
hotel Trump, o IX Congresso Regional 
da América Central e do Caribe da 
FILACP. Com a par ticipação de inúmeros 
cirurgiões plásticos da região (Costa 
Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicarágua, Panamá, Por to 
Rico e da República Dominicana). 
Também par ticiparam cirurgiões plásti-
cos de outros países que compõem a 
Federação.

Nesta ocasião, cor respondeu ao Comitê 
Executivo da FILACP, a organização e 

desenvolvimento do mesmo, devido ao 
declínio do país que havia se compro-
metido a fazê-lo há alguns anos. Com o 
for te apoio dos Médicos, Julio Daniel 

Dr. Alejandro Duarte, Dr. Reinaldo Kube, (Presidente FILACP), Dra. Norma Cruz y Dr. Felipe Coffman

Kir schbaum, José Y. Tariki, Alejandro 
Duar te, Romulo Guer rero V, Guil lermo  
Vázquez e Reinaldo Kube L., o congres-
so saiu adiante e foi  muito bem sucedi-
do. 

O congresso teve um programa cientif i-
co de alta qualidade, e entre os convi-
dados internacionais figuraram os 

Festa de encerramento do IX Congresso Regional da América Central e Caribe de Cirurgia Plástica da FILACP.

Dres. Dean Toriumi e Glenn Jelks, 
ambos dos Estados Unidos, que, com 
suas palestras deram  maior lucidez ao 
evento. 

As atividades sociais incluíram o Cock-
tail inaugural, o jantar presidencial, e 
como um evento especial, a aber tura 
da Sede Escritório FILACP.
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 “Cirurgia Plástica Ibero-Latino-
americana“ organiza, em colaboração 
com a Sociedade Espanhola de Ciru-
rgia plástica, reconstrutiva e estética, 
o primeiro curso de redação de ar ti-
gos científicos, dirigido a cirurgiões 
plásticos e residentes em formação.

Nos dias 24 e 25 de janeiro de 2013 
foi celebrado em Madrid o primeiro 
curso de redação de ar tigos científi-
cos para cirurgiões plásticos, organi-
zado pela revista “Cirurgia Plástica 
Ibero-Latinoamericana” , sob os aus-
pícios da Sociedade Espanhola de 
Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e 
Estética ( SECPRE ) e de sua 
Fundação Docente.

Primeiro curso de redação 
de artigos científicos

Este curso é enquadrado nos 
seminários de formação organizados 
pela Fundação Dr. Antonio Esteve.

Este foi um seminário totalmente 
interativo, com sessões teóricas, 
exercícios práticos que os par tici-
pantes realizavam a solo e em 
grupo, perguntas, etc, de modo que 
o número de par ticipantes foi limita-
do a 35 lugares,  que foram cober tos 
inteiramente por membros da 
SECPRE, tanto especialistas e gra- 
duados como residentes em for-
mação. Todos eles receberam  
abundância de materiais de treina- 
mento (manuais de redação de ar- 
tigos, dicionário de termos médicos 

Imagem do curso.
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em Cirurgia plástica estética, biblio- 
grafia de consulta, regulamentos 
internacionais de redação de ar tigos, 
etc.).

O curso foi coordenado pela Dra. 
Maria del Mar Vaquero, Diretora de 
“Cirurgia Plástica Ibero – Latinoameri-
cana” e pelo Dr. Paulo Bento, Chefe do 
serviço de Cirurgia Plástica do Hospi-
tal Ramón y Cajal em Madrid , onde 
teve lugar o curso que teve um total 
de 14 horas e 2,5 créditos concedidos 
pela Comissão de Formação Continua-
da das Profissões Sanitárias  válido 
para CV.

Dado o sucesso do evento, já está pro-
gramado outro curso similar, nos dias 
27 e 28 de junho de 2014, na cidade 
de Oviedo, no nor te da Espanha, para 
facilitar a assistência aos colegas 

Cerimônia inaugural com a presença dos Presidentes da SECPRE e da Fundação Docente.

nesta área do país. Acreditamos que 
esta é uma experiência muito interes-
sante e de grande valor formativo que, 
desde “Cirurgia Plástica Ibero-Latino-
americana” podemos oferecer a todas 
aquelas Sociedades Nacionais da 
FILACP, Professores, Comitês de For-
mação Continua, etc, que desejam 
obter tais experiências como par te de 
sua formação e aprendizado.

Desta forma, tentamos potencializar a 
publicação científica dos cirurgiões 
plásticos Ibero- Latinoamericanos, 
ajudando-os a compreender os 
padrões de desenvolvimento de ar ti-
gos científicos , como forma de divul-
gar seu trabalho e facilitar os esforços 
para melhorar a qualidade da sua 
escrita,  e também para facilitar a 
admissão para publicação em revistas 
internacionais.
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Residentes competição FILACP

CONVITE
CONCURSO DE RESIDENTES DA FILACP

México, Cancun, 23-27 setembro 2014

Por meio da presente convidamos a todos os Residentes de 
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, que formam par te dos 
programas Académicos de Pós graduação das diversas 
Sociedades de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva que integram 
a FILACP, ao CONCURSO DE RESIDENTES que será realizado 
durante o XX Congresso da Federação Ibero-Latinoamericana 
de Cirurgía Plástica a ser realizado entre o dia 23 e 27 de 
setembro em Cancun México.

Agradecemos aos interessados, se comunicarem com suas 
respetivas Sociedades membros da FILACP com a finalidade 
de solicitar a autorização necessária para par ticipar do 
Concurso de Residentes. Assim mesmo os interessados 
deveram contatar ao Diretor da Fundação Docente da 
FILACP: Dr. Celso Bohórquez, para completar o processo de 
inscrição.

A FILACP concederá os seguintes prêmios:
Residente ganhador do Primeiro Lugar: $5000
Residente ganhador  do Segundo Lugar: $2000
Residente ganhador do Terceiro Lugar: $1000

Atentamente,
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CONGRESSO

XLIX Congresso Nacional da Sociedade Espanhola de Cirurgia Plástica, 
Reconstrutiva e Estética (SECPRE). XLIV Congresso da Sociedade Por-
tuguesa de Cirurgia Plástica, Recons- trutiva e Estética - Granada  2014
Del 11 al 13 de junho - España
www.secpre.org / info@secpre.org

XX Congresso Ibero Latino Americano De Cirur- 
gia Plástica E Reconstrutiva - Cancun 2014
Del 23 al 27 de setembro - México
www.filacp-cancun.org


