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PALAVRAS DO PRESIDENTE.
Ilusão meu mandato como Presidente da FILACP. Devido a
provável dissolução do IPRAS, temos oportunidade de nos
estabelecer como a maior e mais ativa federação a nível
mundial. Temos a criatividade e talento necessários, mas
temos de investigar e publicar mais, para este fim foram
estabelecidos prêmios, com estímulo econômico, aos 10
melhores artigos publicados em nosso órgão oficial de divulgação científica, a Revista Ibero – Latinoamericana de Cirurgia plástica. Ditos prémios serão escolhidos pelos capítulos
nas áreas correspondentes.
A Dra. María del Mar Vaquero Pérez, Diretora da revista da
FILACP viajará para ministrar cursos de publicação as Sociedades Nacionais que o solicitem.
Vamos continuar com as bolsas de estudos para residências
e projetos de investigação outorgados aos residentes da
especialidade, que esta ao mando da Fundação Docente.
O capitulo de Estética dirigido pelo Dr. Antonio Fuente del
Campo vai organizar os cursos pré congressos regionais na
Guatemala, Rosario e Santa Cruz da Serra em 2015 e de
nosso Congresso Bienal no dia 8 de março de 2016 em Punta
del Este Uruguai.
Durante a nossa gestão vai ser editado três livros: De Microcirurgia pelo Dr. Eric Santa Maria, fissuras lábio palatinas,
pelo Dr. Alejandro Duarte e Burns, liderada pelo autor desta
carta e Dr. Ramón Zapata.
Trabalharemos em equipe com os Capítulos, Comitês, Conselho Diretivo e como temos vindo fazendo com o Comitê
Executivo.
Queremos ser transparentes e receptivos, aceitaremos todas
as criticas construtivas.
A FILACP pertence a todos os seus integrantes.
Atenciosamente.

DR. JULIO DANIEL
KIRSCHBAUM
Presidente da FILACP
2014 - 2016
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COMISSÕES.
DIRECTOR

SUBDIRECTOR

ÉTICA

Guillermo Echeverria
Guatemala

Aniceto Rodríguez
Dominicana

EVENTOS
CIENTÍFICOS

Celso Bohórquez
Colômbia

Ernesto Moneti
Argentina

RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

Rómulo Guerrero
Equador

INFORMAÇÃO
Y DIVULGAÇÃO

Militza Jovick
Peru

Eduardo Revelo
Salvador

REGISTRO
DE IMPLANTES

José Sainz Arregui
Espanha

Wanda Elizabeth
Massier y Correa
Brasil

NOVAS
TECNOLOGÍAS

Germán Vargas
Guatemala

Julio Recalde
Paraguai

FUNDAÇÃO
DOCENTE

Eric Santa María
México

MÉDICO SOCIAL

Héctor Lanza
Argentina

1ER. VOCAL

2DO. VOCAL

Patricia Erazo
Brasil

Sandra Gutiérrez
Nicaragua

1ER. VOCAL

2DO. VOCAL

CAPITULOS.
DIRECTOR

SUBDIRECTOR

Antonio Fuente
del Campo - México

Humberto Campos
Brasil

CIRURGIA DE MAMA

Manuela Berrocal
Colômbia

Ana Zulmira Diniz
Brasil

CIRURGIA PLÁSTICA
ONCOLÓGICA

Rafael Casanova
Venezuela

Ricardo Delgado
Peru

PROCEDIMENTOS
ESTÉTICOS
NÃO QUIRÚRGICOS

Ricardo Guillén
Panamá

Gustavo Núñez
Peru

QUEIMADURAS

Juan Carlos Ortega
Argentina

Ramón Zapata
Venezuela

MICRO CIRURGIA

Juan Carlos Rodríguez
Argentina

CIRURGIA CRÁNEOMAXILO FACIAL

Carlos Perroni
Argentina

Percy Rosell
Peru

Pablo Dávalos
Equador

BIOMATERIAIS

Jean Paul Giudicelli
Dominicana

Gonzalo Soliz
Bolivia

Oscar Funes
Honduras

CIRURGIA DE MÃO

Héctor Herrand
Dominicana

Alvaro Barreiro
Uruguai

Ricardo Pacheco
México

MEDICINA
ANTIENVELHECIMIENTO

Patricio Leniz
Chile

José Márquez
Espanha

Estela Felipe
Equador

CIRURGIA
ESTÉTICA

Angelica Fausto
Brasil

Carlos Vacaflor
Bolívia

Giovani Montealegre Alejandro Martínez
Venezuela
Colômbia

Roberto Ortiz
Uruguai
Jesús Manzani
Uruguai

Otoniel Diaz
R. Dominicana
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CURSO DE PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA EM CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA E RECONSTRUTIVA DA REVISTA DE CIRURGIA PLÁSTICA IBEROLATINO AMERICANA, EM COORDENAÇÃO COM A FILACP E DIRIGIDO AS
SOCIEDADES NACIONAIS.
Organização: Os cursos são coordenados pela diretiva da FILACP, sua
Fundação Docente e da Direção da Revista Cirurgia Plástica Ibero-Latinoamericana, contando com a participação da Sociedade ou de Sociedades
Nacionais do país ou países do âmbito da FILACP que
desejem aplicar.
Cursos orientados a: Residentes em formação acreditada e especialistas
certificados em Cirurgia Plástica, Estética e Reconstrutiva.
Âmbito da celebração dos cursos: Os cursos serão realizados em cada
Sociedade Nacional da FILACP que o solicite, ou entre dois ou mais Sociedades Nacionais de países vizinhos que coordenam entre si e solicitam o
curso para ser realizado em conjunto em uma sede central.
Número de participantes: de acordo com a área em que o curso é desenvolvido, o número máximo de participantes vai ser determinado a fim de
obter o máximo de impacto. Recomenda-se que o curso seja interativo e
que permita a participação entre plateia e professores.
Professores: Dra. María del Mar Vaquero, representando a Direção da
Revista Cirurgia Plástica Ibero-Latinoamericana.
Uma parte temática:
- A partir de orientação para a publicação científica, a sua importância e
necessidade, tipos de publicações, desenvolvimento e composição de
um artigo científico, busca de bibliografia especializada, a seleção da
revista, preparação e apresentação final dos manuscritos e compreensão do processo editorial.
- A Parte de competência específica: Que permita saber o alcance, impacto e utilidade da publicação científica em espanhol.
O curso vai contar, em cada país ou grupo de países para os quais é
dado com:
- Um Coordenador local como elemento de ligação para organizar o
evento com a Dra. Vaquero e a FILACP, com funções de anfitrião local e
diretor do curso.
- Um membro do Conselho Diretivo da FILACP ou de sua Fundação Docente que garante e apresenta o curso, ou o seu representante em todo
o país.
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- O Presidente da organização Sociedade Nacional organizadora ou com
a presença do seu representante.
- O Diretor ou Editor da revista de circulação nacional do país ou do país
de acolhimento (se houver), para apresentar a sua experiência, a atividade e os objetivos como revista local.
- Dois ou mais profissionais do país ou países em que o curso é desenvolvido (possivelmente tanto do âmbito público como do privado da
especialidade), com experiência em publicações que oferecerá aos participantes sua experiência e demonstrarão o valor curricular alcançado
com seus artigos.
Duração e infraestrutura: os cursos serão desenvolvidos em um dia
inteiro, de manhã e tarde, de preferência na sexta-feira ou sábado. O ambiente onde será realizado o curso deve ter meios de projeção audiovisual
(power point e tela de projeção do computador) e sistema de áudio.
Taxa dos participantes: Será decisão da Sociedade Nacional organizadora em coordenação com a FILACP dependendo da capacidade organizativa e financeira de cada sociedade nacional.
Credenciamento: A FILACP, através da sua Fundação Docente, oferecerá
aos participantes um certificado de acreditação, no final do curso e em
cada país, a Sociedade Nacional também endossa o curso na forma acostumada, com um diploma ou certificado que tenha validade curricular.
Financiamento do curso: A Sociedade requerente deverá cobrir as despesas de viagem e alojamento da Dra. Vaquero para ditar o curso, bem
como os gastos relacionados á organização e ambientes onde terá lugar
o evento (salas e outros). No caso de não ter patrocínio ou recursos para
pagar a passagem aérea, deverá solicitar formalmente que, a FILACP,
através do seu Presidente, considere fornecer o apoio necessário.
Solicitudes para a realização do curso: Devem ser por meio de uma carta
formal (em cópia) à FILACP e á Revista Ibero-Latinoamericana aos seguintes e-mails:
- FILACP: Á atenção do Dr. Julio Daniel Kirschbaum, Presidente da
FILACP, filacp@gmail.com
- Revista: Á atenção A da Dra. María del Mar Vaquero, Diretora,
ciplaslatin@gmail.com
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PRÊMIOS FILACP AOS MELHORES MELHOR ARTIGOS POR
TÓPICOS PUBLICADOS EM “CIRURGIA PLÁSTICA IBERO-LATINOAMERICANA DURANTE O PERÍODO 2014-2016.
Com a intenção de promover a publicação cientifica em espanhol e português sobre nossa especialidade e premiar o esforço realizado pelos especialistas Ibero-latinoamericanos, a Federação Ibero-Latinoamericana de
Cirurgia Plástica (FILACP), através de seus Capítulos e em colaboração
com sua publicação cientifica oficial, Cirurgia Plástica Ibero-Latinoamericana, oferece 10 prêmios com as seguintes bases:
1.- Participam os artigos científicos publicados em Cirurgia Plástica Ibero-Latinoamericana durante os anos 2014 e 2015, escritos por especialistas dos países do âmbito geográfico da FILACP.
Serão outorgados um premio por cada capitulo (10 em total) dos
seguintes tópicos:
-

Biomateriais
Cirurgia de Mama
Cirurgia Estética
Cirurgia Plástica Oncológica
Cirurgia Maxilo facial
Cirurgia de mão
Procedimentos estéticos não cirúrgicos
Medicina Antienvelhecimento
Microcirurgia
Queimaduras

2.- Júri qualificador: Os artigos publicados serão avaliados pelos Capítulos respectivos da FILACP e cada um emitirá seu informe por meio de
seu Diretor ao Conselho Executivo e a Direção da Revista Cirurgia
Plástica Ibero-Latinoamericana em janeiro de 2016.
3.- Os prêmios serão revelados oficialmente nos primeiros dias de
fevereiro de 2016 e serão entregados aos ganhadores durante o XXI
Congresso da FILACP que terá lugar entre os dias 09 e 12 de marco
desse ano na cidade de Punta del Este (Uruguai).

para a realização do
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jantar de encerramento, onde foram reconhecidos os convidados internacionais e teve lugar a inauguração da nova Diretiva
SODOCIPRE para o período
de 2014-2016. Na cerimonia
o Dr. Hector Herrand, em
nome de todos os membros
da Diretiva, fez a apresentação dos relatórios de
2012-2014 e mais tarde recebeu um pergaminho de reconhecimento pela nova Diretiva.

SIMPÓSIO DE COMPLICAÇÕES EM
CIRURGIA PLÁSTICA E JURAMENTAÇÃO
DA DIRETIVA SODCIPRE 2014-2016.
A Sociedade Dominicana de
Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética (SODOCIPRE),
realizou com grande sucesso
o "I Simpósio de Complicações em Cirurgia Plástica". O
evento foi realizado no Hotel
Crowne Plaza Santo Domingo
no dia 10 de outubro de 2014
e teve a participação de
destacados professores latino-americanos da especialidade e também assistência
maioritária dos cirurgiões
plásticos membros da SODOCIPRE e de anestesistas relacionados á especialidade, os
quais debateram os principais temas expostos.
Os professores internacionais
convidados para o evento
foram os Dres. Julio Daniel
Kirschbaum do Peru, quem é
o atual presidente da Federação Ibero-Latinoamericana
de Cirurgia Plástica (FILACP),
Rómulo Guerreiro do Equador, ex-presidente da FILACP
e Jorge Bayter, anestesista
da Colômbia, membro do
Comitê de Segurança da
Sociedade Colombiana de

Anestesiología. Além dos palestrantes internacionais, fizeram
apresentações
no
evento 7 conferencistas Dominicanos. O programa científico foi complementado por
um
excelente
programa
social.
À noite, nos transladamos
aos salões do Hotel JW Marriot, os quais se transformaram em um cenário de gala
tornando-se o palco perfeito
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Em seguida, o Presidente da
FILACP, Dr. Julio Daniel
Kirschbaum, recebeu o juramento da Diretiva para o
período 2014-2016, que é
composta pelo Dr. Otoniel
Diaz, Presidente, Dr. Ruben
Carrasco, Secretário Geral,
Dr. Ramón Morales, Tesoureiro, Dr. Aniceto Rodriguez,
chefe de Assuntos Científicos
e Internacionais; Dres. Hector
Herrand, Sergio Guzman e
Eugenio Lapaix, Vozes; Dr.
Jean Paul Guidicelli, Dr. Luis
Gonzalez, Dr. Rafael Ulerio,
Comitê de Ética. O novo presidente Dr. Otoniel Diaz se dirigiu ao público apresentando
as propostas que deseja
realizar, junto á sua nova
equipe,
no
período
de
2014-2016.
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BODAS DE PRATA DA REVISTA
COLOMBIANA DE CIRURGÍA PLASTICA E RECONSTRUTIVA.

Em Bogotá, no dia 14 de
novembro do ano passado, a
Sociedade Colombiana de
Cirurgía Plastica Estética e
Reconstrutiva SCCP, presidido pela Dra. Lina Triana,
comemorou o 25º aniversário
da sua publicação oficial " REVISTA colombiana de CIRURGÍA PLASTICA E RECONSTRUTIVA”. O seminário: "Redação de artigos científicos"
marcou o acontecimento,
com a participação da Dra.
María del Mar Vaquero, como
palestrante principal e a coordenação do Dr. Juan Carlos

Zambrano. Fundada em 25
de Novembro de 1989 pelos
Dres. Jorge Arturo Diaz
Reyes, diretor atual, então
presidente do SCCP e Jorge
Cantini Ardila, promotor da
iniciativa e primeiro editor,
tem sido a única revista
científica da especialidade na
Colômbia.
De sequência semestral tem
três
formatos:
impressa,
eletrônica e indexado. Sua
finalidade é a divulgação da
pesquisa, reflexão, criação e
discussão em cirurgia plásti-

ca, principalmente no âmbito nacional, dentro e fora
do país, mas sem prejuízo
de autorias estrangeiras.
Aceitá-lo, selecionar, refinar e transportar o debate
geral, oferecendo conhecimento, educação continuada, atualização, troca,
testemunho histórico e
utilidade para a prática
clínica. Suas senhas de
identidade
são:
ISSN
0120-2729,
abreviatura
bibliográfica: Rev Colomb
Cir Plast Reconstr ea URL
da sua edição electrónica
www.ciplastica.com.
De
sequência semestral e
indexada pela PublindexColciencias,
permanece
aberta durante o ano todo
á recepção de manuscritos
originais
(direccionrevista@cirugiaplastica.org.co) que devem ser
enviados eletronicamente
de acordo com as informações aos autores, publicados de forma permanente, tanto em versão
impressa como na web.
A Revista Colombiana de
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, compartilha a celebração do seu primeiro
quarto de século com
todos os leitores, autores e
colaboradores.
www.ciplastica.com
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CONGRESSOS.

CONGRESSO ARGENTINO DE
CIRURGIA PLASTICA ESTÉTICA
E RECONSTRUTIVA.

XXI CONGRESSO IBEROLATINOAMERICANO DE CIRURGÍA PLASTICA.

14 á 17 de abril 2015
Salta - Argentina.

9 á 12 de março 2016
Punta del Este – Uruguai

www.congresosacper2015
.com.ar

www.scpu.uy/xxicongreso

XII CONGRESSO DE CIRURGÍA
PLASTICA DO CONE SUL FILACP
/ XIX SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIRURGÍA PLASTICA DA
S.C.P.E.R.R.L.
22 á 24 de outubro 2015
Rosário – Argentina

www.congresocirugiaplasticaconosur2015.com

XXXV CONGRESSO NACIONAL
DA SOCIEDADE COLOMBIANA
DE CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y RECONSTRUCTIVA.

XLVI CONGRESSO NACIONAL
DA ASSOCIAÇÃO MEXICANA
DE CIRURGÍA PLASTICA,
ESTÉTICA E RECONSTRUTIVA.

20 á 24 de maio 2015
Cartagena – Colômbia

29
de abril - 02 de maio de
2
2015. Los Cabos – México

secretaria@congresosccp2015.org
Web: www.congresosccp2015.org

amcper@cirugiaplastica.org.mx

www.cirugiaplastica.org.mx

X CONGRESSO REGIONAL DE
CENTROAMÉRICA-CARIBE DE
CIRURGÍA PLASTICA DA FILACP.
10 á 13 de fevereiro 2015
Guatemala – Guatemala

www.filacp.org
www.congresocirugiaplasticaconosur2015.com
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CONGRESSOS.

IX CONGRESSO REGIONAL
BOLIVARIANO DE CIRURGÍA
PLASTICA DA FILACP

VI CONGRESSO PARAGUAIO DE
CIRURGÍA PLASTICA.
10 á 12 de setembro 2015.
Assunção – Paraguai

03 á 05 de setembro 2015
Santa Cruz – Bolívia

http://www.spacpre.com

www.filacp.org/CongresoBolivariano2015

L CONGRESSO NACIONAL DA
SOCIEDADE ESPANHOLA DE
CIRURGÍA PLASTICA, RECONSTRUTIVA E ESTÉTICA
(SECPRE)
20 á 22 de maio 2015,
Toledo – Espanha

A REVISTA CIRURGÍA PLASTICA IBERO-LATINOAMERICANA VOL.40 Nº3 DE 2014.
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Já está disponível em formato completo PDF.
Podem aceder a diretamente desde este anuncio o
a través de:
www.ciplaslatin.com
www.filacp.org
Onde também encontrarão acesso aos números
anteriores em edição online a través da Scielo no
link:
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_seal&pid=0376-7892&lng=es&nrm=iso

