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Mensagem do Presidente da SBCP

A vida nos pregou uma grande peça! 

No reveillon de 2019, quando todos celebravam a esperança de um ano bom e venturoso, 
se alguém profetizasse que atravessaríamos este inferno atual, seria ironizado ou atacado
ferozmente, pessoal ou mais provável eletronicamente...

Sorte ou azar, nenhum visionário (ou profeta) de plantão apareceu. 

Fomos literalmente assaltados por este bicho invisível e endemoniado, que raptou 
nossa vida, e ceifou mais de meio milhão de brasileiros.

A despeito de toda renúncia forçada de nossos projetos tão cuidadosamente desenhados
para esta gestão, esta Diretoria da SBCP não se abateu, e prontamente passamos a oferecer
um rico material científico de Ensino a Distância. 

O engajamento de Capítulos, Departamento de Eventos Científicos (DEC), permitiu que todos
os membros da SBCP, reclusos na sofrida, mas necessária, reclusão social pudessem usufruir
dos benefícios de integrar uma instituição sólida e responsável como a nossa. 

Mas ainda falta... falta o congraçamento, a liberdade e a segurança para poder estarmos
juntos (fisicamente) novamente. 

Tudo vai passar! Tudo está passando!

 Historicamente, após as crises mais dramáticas que este mundo já experimentou, veio 
uma explosão de vida, e tenho para mim que agora não será diferente.

O 57º Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica será um evento mágico. 

Além de todo rico programa científico, poderemos celebrar a vida, os amigos, sob o sol 
brilhante de Maceió.
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Mensagem do Presidente da SBCP 
Regional Alagoas

Nenhum de nós poderia imaginar o cenário dos últimos 18 meses, em que a humanidade 
sofreu os efeitos perversos da pandemia da Covid-19. Mas a realidade se impôs e nos restou 
atuar com seriedade, ética e dedicação, como cidadãos e como médicos, para superarmos 
este obstáculo descomunal. 

Como presidente da Regional Alagoas da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), 
escrevo estas palavras representando cirurgiãs e cirurgiões plásticos de nosso estado, que 
sediará neste ano nosso maior e mais importante encontro científico: O 57º Congresso Brasileiro
de Cirurgia Plástica. E não somente como presidente, mas em especial como associado à 
SBCP, quero externar nossa alegria em receber nossos colegas médicos e médicas em Maceió.
Nossa cidade continua simplesmente linda e fulgurosa, aguardando por todas e todos os pro-
fissionais da cirurgia plástica do Brasil, da América Latina e de várias partes do mundo que 
anualmente abrilhantam nosso Congresso.  

Nossa rede hoteleira moderna e aconchegante já está à espera de todos, com ótima infra-
estrutura e tarifas muito convidativas. O Centro Cultural e de Exposições de nossa capital, 
distante somente 5 minutos de nossa esplendorosa orla marítima, já se prepara para nossa 
grande reunião. Restaurantes, bares e atrações culturais estão ansiosos por recebê-los e por 
recebê-las. Isto sem contar no azul de beleza indescritível de nossas águas, na maciez da 
areia de nossas praias, no sorriso afável de nossos jangadeiros, no marinho de nossos corais, 
nos nossos folguedos e no calor humano vibrante e afetuoso dos alagoanos.  

Adotando as normas preconizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para este 
período, não cessamos nosso trabalho preparatório para o tão esperado 57º Congresso Bra-
sileiro de Cirurgia Plástica. 

Juntos à direção nacional da SBCP, seguimos envidando todos os esforços para promovermos
o nosso grande reencontro. O desafio é imenso. O momento é de superação. A hora é de fé. 
Maceió está de braços, mares e afetos abertos para acariciar a todos.

Realizaremos um evento magnífico, proporcionaremos um intercâmbio de saberes médicos
e científicos de valor ímpar. E, principalmente, vamos nos confraternizar na terra quente, aco-

lhedora e vívida dos Marechais. 
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Mensagem do Diretor do DEC
Departamento de Eventos Científi cos da SBCP

Preparativos do 57º Congresso Brasileiro

O Congresso Brasileiro é sempre um grande encontro dos cirurgiões plásticos, que vêm de todas as partes 
do Brasil e do mundo, reciclar seus conhecimentos e aprendizado, apresentar suas técnicas, ver novas tecnolo-
gias, equipamentos disponíveis no mercado e conviver com amigos e familiares do mundo da Cirurgia Plástica.      

Este ano, 2021, o 57º Congresso Brasileiro será mais do que especial. Após longos dias de incertezas, insegu-
ranças e muitos eventos cancelados, será além de tudo, o momento do nosso reencontro!

Com as jornadas canceladas, todas as reuniões de planejamento do congresso foram online! O Departamento 
de Eventos Científicos – DEC, de casa, organizou sete reuniões com todos seus membros! Algumas das 8h às 
17h e outras das 9h às 13h... e assim nasceu a grade do Congresso Brasileiro deste ano! Antes disso, no mundo 
virtual, que teve que ser aprimorado às pressas, surgiu também a ‘’1ª Jornada Online da SBCP”  e a “1ª Jornada 
Online de Cosmiatria”.

Falando da grade do Congresso, vamos às novidades: 
Os convidados internacionais participarão de forma online e já estão com suas participações confirmadas:

De Rinoplastia teremos: ABDÜLKADIR GÖKSEL da Turquia; ENRICO ROBOTTI – Itália; NAZIM CERKES - Turquia; 
VALERIO FINOCCHI  e  YVES SABAN da França.

De Cirurgia da Face: TIMOTHY MARTEN – EUA. GERALD O’DANIEL  – EUA; ANDREW JACONO – EUA;  
FRANCISCO BRAVO – Espanha e DINO ELYSSANIA – EUA e na Cosmiatria contaremos com a apresentação do 
SEBASTIAN COTOFANA – EUA 

Em Corpo, contaremos com ALFREDO HOYOS da Colômbia;  JEROME STEVENS, Holanda; LINA TRIANA – 
Colômbia dando sua contribuição sobre Cirurgia íntima e LAZARO CARDENAS CAMARENO do México.

Sobre implantes: PATRICK MALLUCCI – UK; Tumores ROGÉRIO IZAR NEVES EUA – Pensilvânia 

Três dissecções anatômicas foram gravadas e serão apresentadas nos quatro dias de evento: Face, Orbito 
palpebral, nariz e cosmiatria os cursos paralelos também estão a todo vapor, sob o comando do Ricardo Boggio 
com os Regentes dos Capítulos. Este ano, os cursos de cirurgia reparadora serão gratuitos para todos os inscritos
no Congresso. 

Mama, BIA-ALCL e ASIA. Cosmiatria, lipoaspiração, cirurgia íntima, gluteoplastia, são alguns dos assuntos 
abordados em mesas redondas, casos clínicos e sessões do evento.

A sessão Premiando a Criatividade Cirúrgica também estará em evidência, assim como a Copa dos Residentes!
Preparem-se!

Nos vemos neste grande reencontro do ano! Até lá!
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Homenageados

Presidente de HonraPresidente de Honra Homenageado NacionalHomenageado Nacional Homenageado NacionalHomenageado Nacional

Homenageado NacionalHomenageado Nacional Homenageado NacionalHomenageado Nacional Homenageado RegionalHomenageado Regional

Homenageado RegionalHomenageado Regional Homenageada RegionalHomenageada Regional Justo TributoJusto Tributo

Justo TributoJusto Tributo Homenagem PóstumaHomenagem Póstuma
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Convidados Internacionais
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Programação Científica
4ª feira - 3 de novembro de 2021

Teatro Gustavo Leite
(Pavimento Superior 1200 pax)

Sala Ipojuca
(Pavimento Superior 500 pax)

8h30 - 9h45:8h30 - 9h45: Mesa Redonda 1: Mamaplastia Redutora
Objetivos didáticos:
- Substituição do parênquima por implantes? Quando? 
- Como projetar o polo superior?
- Como a melhor opção para gigantomastia?
- Qual nossa conduta diante de um BIRADS III nos exames pré-operatórios?
- Como evito e trato as pequenas deiscências?

9h45 - 11h:9h45 - 11h: Mesa Redonda 3: Mastopexia Secundária
Objetivos didáticos:
- Como escolho o pedículo?
- Quando indico MDA?
- O que fazer com as cicatrizes anteriores?
- Explante.

11h - 11h30: 11h - 11h30: COPA DOS RESIDENTES COPA DOS RESIDENTES 
11h - 11h30: Coffee Break e Visita aos Expositores11h - 11h30: Coffee Break e Visita aos Expositores

11h30 - 12h15: 11h30 - 12h15: Dissecção Anatômica Osteotomias Estéticas 
da Face

12h15 - 13h30: 12h15 - 13h30: Mesa Redonda 5: Face - Terço Superior
Objetivos didáticos:
- Como potencializar o resultado natural, minimizar complicações e promover durabilidade em 
sua abordagem cirúrgica; 
- Abordagem pré operatória: avaliação do paciente, defi nição da indicação da cirurgia e a partir 
de que momento indica a cirurgia e não o uso ou a associação de procedimentos minimamente 
invasivos: desejo do paciente, custo da cirurgia para o paciente/ganho fi nanceiro do médico, 
risco/custo/benefício da cirurgia proposta.
- A abordagem deverá ser analisada de diferentes formas para o terço superior: Vídeo, Bicoronal 
(ainda tem espaço?), Acesso temporal, Pré capilar.

13h30 - 14h30: Almoço e Visita aos Expositores13h30 - 14h30: Almoço e Visita aos Expositores

14h30 - 15h15: 14h30 - 15h15: Dissecção Anatômica 2: COSMIATRIADissecção Anatômica 2: COSMIATRIA
(em cadáver fresco) (em cadáver fresco) 

15h15 - 16h30: 15h15 - 16h30: Mesa Redonda 7: COSMIATRIA : COSMIATRIA 
Tratamento da PeleTratamento da Pele
Objetivos didáticos:
- Por que e como preparar a pele para um peeling químico?
- Quais produtos/fórmulas devo começar a utilizar?
- O que devo prescrever após um peeling?
- Como introduzir o laser na minha prática?
- Como fazer uma anestesia tópica efi ciente para um microagulhamento?
- Quais aparelhos de microagulhamento devo utilizar?

16h30 - 17h: 16h30 - 17h: COPA DOS RESIDENTESCOPA DOS RESIDENTES
16h30 - 17h: Coffee Break e Visita aos Expositores16h30 - 17h: Coffee Break e Visita aos Expositores

17h - 18h15: 17h - 18h15: Casos Clínicos 2: Rinoplastia Secundária

8h30 - 9h45:8h30 - 9h45: Mesa Redonda 2: Abdômen
Objetivos didáticos:
- Existe uma sistemática de avaliação: qual técnica ideal?
- Como evitar/tratar complicações vasculares/posição de cicatriz/posição umbigo
- Abdominoplastia secundária: como eu trato
- Abdominoplastia com cicatrizes prévias: como eu trato

9h45 - 11h:9h45 - 11h: Casos Clínicos 1: Abdômen

11h - 11h30: 11h - 11h30: COPA DOS RESIDENTESCOPA DOS RESIDENTES
11h - 11h30: Coffee Break e Visita aos Expositores11h - 11h30: Coffee Break e Visita aos Expositores

11h30 - 12h45: 11h30 - 12h45: Mesa Redonda 4: Tumores da Pele
Objetivos didáticos:
- Diagnóstico das lesões cutâneas, 
- Dermatoscopia, Diagnóstico diferencial, 
- Tratamento cirúrgico, 
- Tratamentos complementares e tratamentos alternativos

12h45 - 14h: Almoço e Visita aos Expositores12h45 - 14h: Almoço e Visita aos Expositores

14h - 15h15: 14h - 15h15: Mesa Redonda 6: Cirurgia Íntima
Objetivos didáticos:
- Diagnóstico das alterações genitais: 
- Hipertrofi a de pequenos lábios, 
- Flacidez dos grandes lábios e vulva, 
- Atrofi a e hipertrofi a dos grandes lábios e vulva, 
- Alterações clitorianas. 
- Tratamento cirúrgico, preenchimentos aloplásticos e lipoenxertia, laser e 
radiofrequência.

15h15 - 16h30: 15h15 - 16h30: Mesa Redonda 8: Implantes Corporais
Objetivos didáticos:
- Critérios na indicação, 
- Escolha do tipo de implante, 
- Técnicas cirúrgicas, 
- Associação com outras técnicas, 
- Cuidados pré, intra e pós-operatório, 
- Prevenção e tratamento das complicações. 
- Relação com o linfoma de células anaplásicas e ASIA.

16h30 - 17h: 16h30 - 17h: COPA DOS RESIDENTESCOPA DOS RESIDENTES
16h30 - 17h: Coffee Break e Visita aos Expositores16h30 - 17h: Coffee Break e Visita aos Expositores

17h - 18h15: 17h - 18h15: Mesa Redonda 9: Gluteoplastia
Objetivos didáticos:
- Porque eu não uso implantes de silicone?
- A lipoenxertia deve ser priorizada em relação aos implantes?
- Gluteoplastia hibrida: risco x benefícios?
- Lipoenxertia glútea no paciente ex grande obeso
- Lifting glútea associada à retalhos, implantes ou enxertos de gordura

18h15 - 19h30: Happy Hour - Área de Exposição
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Programação Científica
4ª feira - 3 de novembro de 2021

Sala Jatiúca (250 pax) 

8h30 - 9h30 Trabalhos Científi cos 1 (6 trabalhos)

9h30 - 10h30 Trabalhos Científi cos 2 (6 trabalhos)

10h30 - 11h Coffee Break e Visita aos Expositores

11h - 12h Mesa Redonda Avançada 1: QUEIMADOS AGUDOS

12h - 13h Workshop 

12h - 13h30 Almoço e Visita aos Expositores

13h30 - 14h30 Mesa Redonda Avançada 2: QUEIMADOS SEQUELAS 

14h30 - 15h30 Mesa Redonda Avançada 3: FERIDAS

15h30 - 16h30 Trabalhos Científi cos 3 (6 trabalhos)

16h30 - 17h Coffee Break e Visita aos Expositores

17h - 18h Trabalhos Científi cos 4 (6 trabalhos)

Sala Tamarindo
(Térreo 90 pax)

Sala Umbu
(Térreo 75 pax)

8h - 18h Exame de Titular Exame de Titular

Sala 5 - Auditório Virgínio Loureiro 
(Térreo 460 pax)

8h - 18h Apresentação de Trabalhos para Prêmios
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Programação Científica
5ª feira - 4 de novembro de 2021

Teatro Gustavo Leite
(Pavimento Superior 1200 pax)

Sala Ipojuca
(Pavimento Superior 500 pax)

8h30 - 9h15:8h30 - 9h15: Dissecção Anatômica 3: NARIZ
(em cadáver fresco) 

9h15 - 10h30:9h15 - 10h30: Mesa Redonda 11: Rinoplastia Estruturada

10h30 - 11h: 10h30 - 11h: COPA DOS RESIDENTESCOPA DOS RESIDENTES
10h30 - 11h: Coffee Break e Visita aos Expositores10h30 - 11h: Coffee Break e Visita aos Expositores

11h - 12h15: 11h - 12h15: Mesa Redonda 13: Face - Terço Médio
Objetivos didáticos:
- Como potencializar o resultado natural, minimizar complicações e promover durabilidade em 
sua abordagem cirúrgica;
- Abordagem pré-operatória: avaliação do paciente, defi nição da indicação da cirurgia e 
a partir de que momento indica a cirurgia e não o uso ou a associação de procedimentos 
minimamente invasivos: desejo do paciente, custo da cirurgia para o paciente/ganho fi nanceiro 
do médico.
- A abordagem deverá ser feita por um expert com experiência em cada um dos acessos 
utilizados para o 1/3 médio, por Vídeo, Periórbita, MACS Lift e Clássica;

12h15 - 13h30: 12h15 - 13h30: Casos Clínicos 3: FACECasos Clínicos 3: FACE
Objetivos didáticos:
- Casos complexos: abordagem: pré-operatório, consultório, preparo para cirurgia, consentimento
informado, conduta cirúrgica, cuidados no pós-operatório.
- Temas: Complicações, maus resultados/pacientes insatisfeitos; cicatrizes mal posicionadas; 
Rítido secundária; 

13h30 - 14h30: Almoço e Visita aos Expositores13h30 - 14h30: Almoço e Visita aos Expositores
 
14h30 - 15h45: 14h30 - 15h45: Mesa Redonda 15: Rinoplastia Preservadora: Rinoplastia Preservadora

15h45 - 17h: 15h45 - 17h: Casos Clínicos 5: Nariz

17h - 17h30: 17h - 17h30: COPA DOS RESIDENTES COPA DOS RESIDENTES 
17h - 17h30: Coffee Break e Visita aos Expositores17h - 17h30: Coffee Break e Visita aos Expositores

17h30 - 18h15: 17h30 - 18h15: Mesa Redonda 17: Cosmiatria Estruturação : Cosmiatria Estruturação 
do Colágenodo Colágeno
Objetivos didáticos:
- Sculptra/ Radiesse/ Elansse: Indicações ideais
- Analgesia
- Diluições
- Custo/cobrança
- Corpóreo

8h30 - 9h45:8h30 - 9h45: Mesa Redonda 10: Complicações de Mama

9h45 - 11h:9h45 - 11h: Mesa Redonda 12: Mastoplastia de Aumento
Objetivos didáticos:
- Podemos usar ainda o plano submuscular?
- Novas táticas cirúrgicas com o uso dos implantes lisos.
- Complicações dos implantes lisos.
- Texturas e contraturas capsulares.

11h - 11h30: 11h - 11h30: COPA DOS RESIDENTESCOPA DOS RESIDENTES
11h - 11h30: Coffee Break e Visita aos Expositores11h - 11h30: Coffee Break e Visita aos Expositores

11h30 - 12h45: 11h30 - 12h45: Mesa Redonda 14: Lipotransferencia
Objetivos didáticos:
- Como aproveitar a gordura para uso e armazenamento das células tronco mesenquimais.

12h45 - 14h: Almoço e Visita aos Expositores12h45 - 14h: Almoço e Visita aos Expositores

14h - 15h15: 14h - 15h15: Mesa Redonda 16: Reconstrução de Mama
Objetivos didáticos:
- Quando indicar RPP?
- Uso de telas 
- Uso de MDA
- Implantes anatômicos e suas texturas
- Ainda podemos fazer TRAM bipediculado?
- Reconstrução Linfática

15h15 - 16h30: 15h15 - 16h30: Casos Clínicos 4: Reconstrução de Mama

16h30 - 17h: 16h30 - 17h: COPA DOS RESIDENTESCOPA DOS RESIDENTES
16h30 - 17h: Coffee Break e Visita aos Expositores16h30 - 17h: Coffee Break e Visita aos Expositores

17h - 18h15: 17h - 18h15: Mesa Redonda 18: Mama Pós-Bariátrica
Objetivos didáticos:
- Avaliação da lipodistrofi a das mamas e suas diferentes apresentações.
- Uso de retalhos na mamoplastia pós-bariátrica
- Implantes: diferentes texturas e porquê de sua escolha
- “Rippling” – como evitar e tratar quando se instala precocemente. 
- Como abordar o segmento corporal superior no tratamento das mamas.

19h - 20h30: Palestra Institucional
Palestrante: Leandro Karnal 

20h30 - 21h30: Sessão Solene de Abertura
Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso

21h30 - 0h: Coquetel de Abertura
Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso (Foyer Pavimento inferior)
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Programação Científica
5ª feira - 4 de novembro de 2021

Sala Jatiúca (250 pax) 

8h - 10h Simpósio Satélite – ANADEM

10h - 10h30 Coffee Break e Visita aos Expositores

10h30 - 11h30 Trabalhos científi cos 5 (6 trabalhos)

11h30 - 12h30 Mesa Redonda Avançada 4: MICROCIRURGIA - MEMBROS

12h30 - 13h30 Workshop  4 : ANADEM

12h30 - 14h Almoço e Visita aos Expositores

14h - 15h Mesa Redonda Avançada 5: Microcirurgia – CABEÇA E PESCOÇO 

15h - 16h Mesa Redonda Avançada 6: Microcirurgia – MAMA E TRONCO 

16h - 16h30 Coffee Break e Visita aos Expositores

16h30 - 17h30 Trabalhos Científi cos 6 (6 trabalhos)

17h30 - 18h30 Trabalhos Científi cos 7 (6 trabalhos)

Sala 5 - Auditório Virgínio Loureiro (Térreo 460 pax)

8h30 - 9h30 Trabalhos Científi cos 8 

9h30 - 10h30 Trabalhos Científi cos 9 

10h30 - 11h Coffee Break e Visita aos Expositores

11h - 12h Trabalhos Científi cos 10 

12h - 13h Trabalhos Científi cos 11 

13h - 14h Almoço e Visita aos Expositores

14h - 15h Trabalhos Científi cos 12

15h - 16h Trabalhos Científi cos 13 

16h - 16h30 Coffee Break e Visita aos Expositores

16h30 - 17h30 Trabalhos Científi cos 14

17h30 - 18h30 Trabalhos Científi cos 15 
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Programação Científica
6ª feira - 5 de novembro de 2021

Teatro Gustavo Leite
(Pavimento Superior 1200 pax)

Sala Ipojuca
(Pavimento Superior 500 pax)

8h30 - 9h15:8h30 - 9h15: Dissecção Anatômica 2: FACE

9h15 - 10h30:9h15 - 10h30: Mesa Redonda 19: Face - Terço Inferior
Objetivos didáticos:
- Como potencializar o resultado, minimizar complicações e promover durabilidade em sua 
abordagem cirúrgica; 
- Abordagem pré operatória: avaliação do paciente, defi nição da indicação da cirurgia, 
apresentar o benefício de sua abordagem em relação a outros acessos, justifi cando risco/custo/
benefício.
- Analisar a indicação, possível benefício e o momento mais adequado para indicar procedimentos
ancilares associados;
- A abordagem deverá ser analisada por um expert com experiência em cada uma das aborda-
gens diretas da região cervical: plicatura do digástrico, incisão no sub mento (ou não), Plicaturas 
do platisma; plicaturas laterais do platisma e do SMAS.

10h30 - 11h:  10h30 - 11h:  COPA DOS RESIDENTESCOPA DOS RESIDENTES
10h30 - 11h: Coffee Break e Visita aos Expositores10h30 - 11h: Coffee Break e Visita aos Expositores

11h - 12h15: 11h - 12h15: Casos Clínicos 7: FACECasos Clínicos 7: FACE
Objetivos didáticos:
- Discutir benefícios que a lipoenxertia da face pode trazer para volumização da face e estimulo 
do colágeno, tanto em procedimentos únicos como em complemento às cirurgias clássicas da 
face;
- Discutir e comparar estes procedimentos, lipoenxertia, em relação ao uso de produtos industria-
lizados: custo fi nanceiro, ganho para o cirurgião e redução de custo e risco para o paciente;
- Durabilidade dos resultados;
- Discutir, dentro deste contexto, o futuro destes procedimentos para a cirurgia plástica.

112h15 - 13h30: 2h15 - 13h30: Mesa Redonda 21: Cosmiatria : Cosmiatria Complicações 
como preveni-las e tratá-las
Objetivos didáticos:
- Cânula x Agulha, quando utilizar?
- Quais são as áreas de perigo e como evitá-las?
- Como utilizar a hialunoridase?
- Tratamento da embolia oftálmica.
- Como tratar nódulos/fi brose?
-Complicacoes em toxina botulinica

13h30 - 14h30: Almoço e Visita aos Expositores13h30 - 14h30: Almoço e Visita aos Expositores
 
14h30 - 15h15: 14h30 - 15h15: Dissecção Anatômica 3: ÓRBITO PALPEBRALDissecção Anatômica 3: ÓRBITO PALPEBRAL
(em cadáver fresco)(em cadáver fresco)

15h15 - 16h30: 15h15 - 16h30: Mesa Redonda 23: Órbito Palpebral: Órbito Palpebral
Objetivos didáticos:
- Como potencializar o resultado natural, minimizar complicações e promover durabilidade em 
sua abordagem cirúrgica; 
- Abordagem pré-operatória: avaliação do paciente, defi nição da indicação da cirurgia e a partir 
de que momento indica a cirurgia e não o uso ou a associação de procedimentos minimamente 
invasivos: desejo do paciente, custo da cirurgia para o paciente/ganho fi nanceiro do médico, 
risco/custo/benefício da cirurgia proposta.
- Avaliar o momento atual da cirurgia peri orbitária com abordagem mais conservadora e 
preservação das bolsas palpebrais com seu reposicionamento: benefícios, segurança, magnitude e 
manutenção de resultados que esta abordagem poderá trazer, assim como o auxílio dos procedi-
mentos ancilares traz para esta abordagem;
- Cantoplastias: quando indicar, quando não indicar: dentro do contexto da cirurgia peri orbitária 
analisada acima;

16h30 - 17h:  16h30 - 17h:  COPA DOS RESIDENTESCOPA DOS RESIDENTES
16h30 - 17h: Coffee Break e Visita aos Expositores16h30 - 17h: Coffee Break e Visita aos Expositores

17h30 - 18h15: 17h30 - 18h15: PEECC - O Impacto do Covid na Cirurgia PEECC - O Impacto do Covid na Cirurgia 
PlásticaPlástica

8h - 11h:8h - 11h: SIDEG IN MACEIÓ

10h30 - 11h:  10h30 - 11h:  COPA DOS RESIDENTESCOPA DOS RESIDENTES
11h - 11h30: Coffee Break e Visita aos Expositores11h - 11h30: Coffee Break e Visita aos Expositores

11h30 - 12h45: 11h30 - 12h45: Mesa Redonda 20: Refi namentos em 
Rinoplastia

12h45 - 14h: Almoço e Visita aos Expositores12h45 - 14h: Almoço e Visita aos Expositores

14h - 18h: REUNIÃO DO CD - Sala Pajuçara14h - 18h: REUNIÃO DO CD - Sala Pajuçara

14h - 15h15: 14h - 15h15: Mesa Redonda 22: Cirurgia Pós-Bariátrica 
SEGMENTO 2
Objetivos didáticos:
- Considerando a variabilidade das apresentações corporais que ocorrem após a grande perda 
ponderal, as mesas irão discutir os temas mais frequentes no dia-a-dia do cirurgião plástico de 
forma sequenciada para melhor compreensão do tratamento corporal global. 
- Avaliação e conduta para Torso e glúteos
- Avaliação e conduta para a lipodistrofi a de membros
- Condução de complicações mais frequentes. 

15h15 - 16h30: 15h15 - 16h30: Casos Clínicos 6: LIPOASPIRAÇÃOCasos Clínicos 6: LIPOASPIRAÇÃO

16h30 - 17h:  16h30 - 17h:  COPA DOS RESIDENTES COPA DOS RESIDENTES 
16h30 - 17h: Coffee Break e Visita aos Expositores16h30 - 17h: Coffee Break e Visita aos Expositores

17h - 18h15: 17h - 18h15: Mesa Redonda 24: Mama BIA-ALCL e ASIA
Atualização das doenças relacionadas ao implante. Atualização em BIA-ALCL.
Conduta na hora do explante.
Objetivos didáticos:
BIA ALCL
- Atualização dos casos
- Atualização da literatura 
- Tratamento 
- Mudanças na prática clínica 
- Repercussão da doença para os pacientes
- Mudanças no uso das texturas dos implantes.
ASIA
- O devemos saber.l
- Atualização da literatura.
- Como fazer o diagnóstico.
- Quando não realizar implantação?
- Quando indicar explantação?
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Programação Científica
6ª feira - 5 de novembro de 2021

Sala Jatiúca (250 pax) 

8h - 9h Trabalhos Científi cos 16

9h - 10h9h - 10h Sessão Solene de Entrega de PrêmiosSessão Solene de Entrega de Prêmios

10h - 10h30 Coffee Break e Visita aos Expositores

10h30 - 11h30 Trabalhos Científi cos 17

11h30 - 12h30
Mesa Redonda Avançada 7: CRANIOFACIAL – Ortognática: Harmonia estrutural 
da face

12h30 - 13h30 Workshop  6

12h30 - 14h Almoço e Visita aos Expositores

14h - 15h Mesa Redonda Avançada 8: CRANIOFACIAL – Fissurados 

15h - 16h Mesa Redonda Avançada 9: CRANIOFACIAL - Fraturas  

16h - 16h30 Coffee Break e Visita aos Expositores

16h30 - 17h30 Trabalhos Científi cos 18

17h30 - 18h30 Trabalhos Científi cos 19

Sala 5 - Auditório Virgínio Loureiro
(Térreo 460 pax)

8h - 18h Curso Preparatório para prova de Especialista
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Programação Científica
Sábado - 6 de novembro de 2021

Teatro Gustavo Leite
(Pavimento Superior 1200 pax)

Sala Ipojuca
(Pavimento Superior 500 pax)

8h30 - 9h30:8h30 - 9h30: Mesa Redonda 25: Novas Tecnologias em 
Lipoaspiração
Objetivos didáticos:
- Existe uma tecnologia ideal?
- Principais pontos de anatomia na mulher e no homem
- Lipoaspiração masculina / feminina
- Como aproveitar a gordura para lipoenxertia de volumização: para face, para glúteos, para 
membros superiores, para membros inferiores
- Como aproveitar a gordura para uso e armazenamento das células tronco mesenquimais.
- Indicações especifi cas de Laser Lipolise. 
- Resultados tardios de Laser Lipolise

9h30 - 11h:9h30 - 11h: Mesa Redonda 27: LIPO HD
Objetivos didáticos:
- Lipoenxertia dos músculos retos (RAFT): qual os níveis de segurança? Quando indicar
- Como realizar a Lipo HD sem tecnologia (Vaser)?
- Alta, média, baixa defi nição: existe realmente uma diferença nos resultados
- Complicações na lipodefi nição: como prevenir e como tratar
- Associação de abdominoplastia e mini- abdominoplastia com Lipo HD

11h - 11h30: Coffee Break e Visita aos Expositores11h - 11h30: Coffee Break e Visita aos Expositores

11h30 - 12h45: 11h30 - 12h45: Mesa Redonda 29: Procedimentos Complementares
da Cirurgia da Face

12h45 - 14h30: 12h45 - 14h30: PREMIANDO A CRIATIVIDADE CIRÚRGICAPREMIANDO A CRIATIVIDADE CIRÚRGICA
Inscrições até 25 agostoInscrições até 25 agosto

8h30 - 9h45:8h30 - 9h45: Mesa Redonda 26: Abdômen
Objetivos didáticos:
- Existe uma sistemática de avaliação: qual técnica ideal? 
- Quando indicar mini-abdominoplastia? Há necessidade ou não de desinserção umbilical? 
- Quando indicar abdominoplastia reversa? 
- Quando indicar técnica Tulua ou plicaturas transversais? 
- Associação de lipoaspiração (SAFE LIPO) na abdominoplastia: qual os níveis de segurança? 
Quando indicar? Alta defi nição? Resultados a longo prazo? Complicações? 

9h45 - 11h:9h45 - 11h: Mesa Redonda 28: Cirurgia Pós-Bariátrica - 
Abordagem Corporal Global -  SEGMENTO 1
Objetivos didáticos:
- Considerando a variabilidade das apresentações corporais que ocorrem após a grande perda 
ponderal, as mesas irão discutir os temas mais frequentes no dia-a-dia do cirurgião plástico de 
forma sequenciada para melhor compreensão do tratamento corporal global. 
- Avaliação e conduta para Torso e glúteos
- Avaliação e conduta para a lipodistrofi a de membros
- Condução de complicações mais frequentes. 

11h - 11h30: Coffee Break e Visita aos Expositores11h - 11h30: Coffee Break e Visita aos Expositores

11h30 - 12h45:11h30 - 12h45: Mesa Redonda 30: Mídia Social: Como Fazer 
Eticamente?
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Programação Científica
Sábado - 6 de novembro de 2021

Sala Jatiúca (250 pax) 

8h - 9h Trabalhos Científi cos 20

9h - 10h Trabalhos Científi cos 21

10h - 10h30 Coffee Break e Visita aos Expositores

10h30 - 11h30 Mesa Redonda Avançada 10: TUMORES

11h30 - 12h30 Casos Clínicos Tumores Micro (Avançado)

12h30 - 13h30 Casos Clínicos Tumores Craniofacial

Sala 5 - Auditório Virgínio Loureiro (Térreo 460 pax)

8h30 - 9h30 Trabalhos Científi cos 22

9h30 - 10h30 Trabalhos Científi cos 23

10h30 - 11h Coffee Break e Visita aos Expositores

11h - 12h Trabalhos Científi cos 24

12h - 13h Trabalhos Científi cos 25
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Programação Científica
4ª feira - 3 de novembro de 2021

Cursos Paralelos
Coordenador dos Capítulos: RICARDO FROTA BOGGIO - SP

8h - 18h
Foyer Exposição

Superior

(80 vagas)

Curso Prático 1 de Cosmiatria, Revitalização Cutânea e Tecnologias (D1)
“Nunca é tarde para Começar!”
Capítulo de Cosmiatria - Regente: PRISCILA ARRUDA BRUNO-SP
Capítulo de Revitalização Cutânea e Tecnologias - Regente: HELENA REGINA BOECHAT-MG
Inscrição: Prévia: R$ 1.300 – No local: R$ 1.500  - VAGAS LIMITADASInscrição: Prévia: R$ 1.300 – No local: R$ 1.500  - VAGAS LIMITADAS

8h30 - 12h
Sala Ponta Verde Sala Ponta Verde 

SuperiorSuperior
(200 vagas)(200 vagas)

Curso 2 - Capítulo de Cirurgia do Contorno CorporalCurso 2 - Capítulo de Cirurgia do Contorno Corporal
Regente: FELIPE MASSIGNAN-RS Regente: FELIPE MASSIGNAN-RS 
Inscrição: R$ 100Inscrição: R$ 100
Objetivos didáticos:Objetivos didáticos:
Alicerces básicos de lipoaspiração em alta defi nição: conceitos anatômicos e histológicos. Alicerces básicos de lipoaspiração em alta defi nição: conceitos anatômicos e histológicos. 
Uso de tecnologias e ferramentas auxiliares.Uso de tecnologias e ferramentas auxiliares.
Anatomia artística de relevo (marcações em modelos ao vivo)Anatomia artística de relevo (marcações em modelos ao vivo)
Cirurgias vídeo editadas passo-a-passo (caso masculino e feminino)Cirurgias vídeo editadas passo-a-passo (caso masculino e feminino)

Manejo pós operatório. Manejo pós operatório. 

8h - 11h
Sala Siriguela  Sala Siriguela  

TérreoTérreo
(90 vagas)(90 vagas)

Curso 23 - Capítulo de Oncologia Cutânea  e HemangiomasCurso 23 - Capítulo de Oncologia Cutânea  e Hemangiomas
Regente: EDUARD RENE BRECHTBUHL-SPRegente: EDUARD RENE BRECHTBUHL-SP
Inscrição Gratuita. Inscrição somente no localInscrição Gratuita. Inscrição somente no local
Objetivos didáticos:Objetivos didáticos:
Caros colegas. Num ano de muitos desafi os, a Diretoria da SBCP inovou e criou diversos eventos on line, dos quais o Caros colegas. Num ano de muitos desafi os, a Diretoria da SBCP inovou e criou diversos eventos on line, dos quais o 
Capitulo de Oncologia Cutânea pode participar por 2x, quando tivemos a oportunidade de discutir sobre alguns tumores Capitulo de Oncologia Cutânea pode participar por 2x, quando tivemos a oportunidade de discutir sobre alguns tumores 
de pele. Para o Congresso Brasileiro, iremos aprofundar o tema e ampliar a discussão.de pele. Para o Congresso Brasileiro, iremos aprofundar o tema e ampliar a discussão.
Na primeira parte do Curso falaremos sobre como fazer o diagnóstico das várias neoplasias cutâneas, discutindo tanto Na primeira parte do Curso falaremos sobre como fazer o diagnóstico das várias neoplasias cutâneas, discutindo tanto 
aspectos clínicos quanto dermatoscópicos, além de apresentar novas tecnologias que podem ser empregadas no seu aspectos clínicos quanto dermatoscópicos, além de apresentar novas tecnologias que podem ser empregadas no seu 
auxílio.auxílio.
Na segunda parte falaremos sobre os hemangiomas e mal formações vasculares, suas classifi cações, diferenças clínicas Na segunda parte falaremos sobre os hemangiomas e mal formações vasculares, suas classifi cações, diferenças clínicas 
e formas de tratamento.e formas de tratamento.
A terceira parte do Curso será visando o tratamento dos tumores de pele. A terceira parte do Curso será visando o tratamento dos tumores de pele. 
Será uma parte muito prática e objetiva sobre os protocolos de tratamento atuais, tanto da parte cirúrgica quanto da Será uma parte muito prática e objetiva sobre os protocolos de tratamento atuais, tanto da parte cirúrgica quanto da 
não cirúrgica e das novidades adjuvantes e terapêuticas que dispomos no mercado E na última parte, como não pode-não cirúrgica e das novidades adjuvantes e terapêuticas que dispomos no mercado E na última parte, como não pode-
ria deixar de ser, discutiremos casos clínicos, visando trocar ideias e experiências sobre quais as melhores abordagens ria deixar de ser, discutiremos casos clínicos, visando trocar ideias e experiências sobre quais as melhores abordagens 
terapêuticas e quais as melhores formas de reconstruir defeitos cirúrgicos específi cos, devidos por neoplasias e áreas terapêuticas e quais as melhores formas de reconstruir defeitos cirúrgicos específi cos, devidos por neoplasias e áreas 
anatômicas. Para esta última parte vamos inovar e discutiremos casos clínicos trazidos por colegas que forem participar anatômicas. Para esta última parte vamos inovar e discutiremos casos clínicos trazidos por colegas que forem participar 
do Curso. Qualquer pessoa pode mandar seu caso, só pedimos que se matricule no curso, obviamente, para discutirmos do Curso. Qualquer pessoa pode mandar seu caso, só pedimos que se matricule no curso, obviamente, para discutirmos 
com o autor presente. Pode ser um caso de tumor raro, localização difícil, ou qualquer outro aspecto que seja motivo de com o autor presente. Pode ser um caso de tumor raro, localização difícil, ou qualquer outro aspecto que seja motivo de 
dúvida ou controvérsia. Podem mandar o caso para o e-mail: dr.eduardrb@gmail.com assim adequaremos o tempo de dúvida ou controvérsia. Podem mandar o caso para o e-mail: dr.eduardrb@gmail.com assim adequaremos o tempo de 
discussão ao número de casos recebidosdiscussão ao número de casos recebidos

13h30 - 18h
Sala Ponta Verde Sala Ponta Verde 

SuperiorSuperior
(200 vagas)(200 vagas)

Curso 3 - Capítulo de Mamoplastia e Capítulo de Biomaterias e Próteses Curso 3 - Capítulo de Mamoplastia e Capítulo de Biomaterias e Próteses 
Regente: PAULO ROGERIO QUIEREGATTO DO ESPÍRITO SANTO-SPRegente: PAULO ROGERIO QUIEREGATTO DO ESPÍRITO SANTO-SP
Capítulo de Biomaterias e Próteses - ANNE KAROLINE GROTH -PRCapítulo de Biomaterias e Próteses - ANNE KAROLINE GROTH -PR
Inscrição: R$ 100Inscrição: R$ 100
Objetivos didáticos:Objetivos didáticos:
Com o objetivo de abordar a Cirurgia da Mama de uma forma mais ampla, o Capítulos de Mamoplastia se uniu ao CapítuloCom o objetivo de abordar a Cirurgia da Mama de uma forma mais ampla, o Capítulos de Mamoplastia se uniu ao Capítulo
de Prótese e Biomateriais de uma maneira que o Cirurgião Plástico possa estar atento às inovações sobre as táticas de Prótese e Biomateriais de uma maneira que o Cirurgião Plástico possa estar atento às inovações sobre as táticas 
cirúrgicas em Mamoplastia, cuidados Pré é Pós Operatórios como também atualização sobre os tipos de Implantes cirúrgicas em Mamoplastia, cuidados Pré é Pós Operatórios como também atualização sobre os tipos de Implantes 
Mamários incluindo diagnóstico e tratamento de possíveis complicações envolvendo Doença do Silicone e BIA-ALCL.Mamários incluindo diagnóstico e tratamento de possíveis complicações envolvendo Doença do Silicone e BIA-ALCL.
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Programação Científica
4ª feira - 3 de novembro de 2021

Cursos Paralelos
Coordenador dos Capítulos: RICARDO FROTA BOGGIO - SP

8h - 18h
Foyer Exposição

Superior

(80 vagas)

Curso Prático 1 de Cosmiatria, Revitalização Cutânea e Tecnologias (D1)
“Nunca é tarde para Começar!”
Capítulo de Cosmiatria - Regente: PRISCILA ARRUDA BRUNO-SP
Capítulo de Revitalização Cutânea e Tecnologias - Regente: HELENA REGINA BOECHAT-MG
Inscrição: Prévia: R$ 1.300 – No local: R$ 1.500  - VAGAS LIMITADASInscrição: Prévia: R$ 1.300 – No local: R$ 1.500  - VAGAS LIMITADAS

8h30 - 12h
Sala Ponta Verde Sala Ponta Verde 

SuperiorSuperior
(200 vagas)(200 vagas)

Curso 2 - Capítulo de Cirurgia do Contorno CorporalCurso 2 - Capítulo de Cirurgia do Contorno Corporal
Regente: FELIPE MASSIGNAN-RS Regente: FELIPE MASSIGNAN-RS 
Inscrição: R$ 100Inscrição: R$ 100
Objetivos didáticos:Objetivos didáticos:
Alicerces básicos de lipoaspiração em alta defi nição: conceitos anatômicos e histológicos. Alicerces básicos de lipoaspiração em alta defi nição: conceitos anatômicos e histológicos. 
Uso de tecnologias e ferramentas auxiliares.Uso de tecnologias e ferramentas auxiliares.
Anatomia artística de relevo (marcações em modelos ao vivo)Anatomia artística de relevo (marcações em modelos ao vivo)
Cirurgias vídeo editadas passo-a-passo (caso masculino e feminino)Cirurgias vídeo editadas passo-a-passo (caso masculino e feminino)

Manejo pós operatório. Manejo pós operatório. 

13h30 - 18h
Sala Ponta Verde Sala Ponta Verde 

SuperiorSuperior
(200 vagas)(200 vagas)

Curso 3 - Capítulo de Mamoplastia e Capítulo de Biomaterias e Próteses Curso 3 - Capítulo de Mamoplastia e Capítulo de Biomaterias e Próteses 
Regente: PAULO ROGERIO QUIEREGATTO DO ESPÍRITO SANTO-SPRegente: PAULO ROGERIO QUIEREGATTO DO ESPÍRITO SANTO-SP
Capítulo de Biomaterias e Próteses - ANNE KAROLINE GROTH -PRCapítulo de Biomaterias e Próteses - ANNE KAROLINE GROTH -PR
Inscrição: R$ 100Inscrição: R$ 100
Objetivos didáticos:Objetivos didáticos:
Com o objetivo de abordar a Cirurgia da Mama de uma forma mais ampla, o Capítulos de Mamoplastia se uniu ao CapítuloCom o objetivo de abordar a Cirurgia da Mama de uma forma mais ampla, o Capítulos de Mamoplastia se uniu ao Capítulo
de Prótese e Biomateriais de uma maneira que o Cirurgião Plástico possa estar atento às inovações sobre as táticas de Prótese e Biomateriais de uma maneira que o Cirurgião Plástico possa estar atento às inovações sobre as táticas 
cirúrgicas em Mamoplastia, cuidados Pré é Pós Operatórios como também atualização sobre os tipos de Implantes cirúrgicas em Mamoplastia, cuidados Pré é Pós Operatórios como também atualização sobre os tipos de Implantes 
Mamários incluindo diagnóstico e tratamento de possíveis complicações envolvendo Doença do Silicone e BIA-ALCL.Mamários incluindo diagnóstico e tratamento de possíveis complicações envolvendo Doença do Silicone e BIA-ALCL.

8h - 11h
Sala Mangaba Sala Mangaba 

TérreoTérreo
(90 vagas)(90 vagas)

Curso 4 - Capítulo de QueimadurasCurso 4 - Capítulo de Queimaduras
Regente: LUIZ PHILIPE MOLINA VANA -SPRegente: LUIZ PHILIPE MOLINA VANA -SP
Inscrição Gratuita. Inscrição somente no localInscrição Gratuita. Inscrição somente no local
Objetivos didáticos:Objetivos didáticos:
As queimaduras continuam sendo uma atividade de grande importância na prática de cirurgião plástico. Neste ano abor-As queimaduras continuam sendo uma atividade de grande importância na prática de cirurgião plástico. Neste ano abor-
daremos aspectos práticos do tratamento das queimaduras, como excisão tangencial, hidratação na prática, escolha de daremos aspectos práticos do tratamento das queimaduras, como excisão tangencial, hidratação na prática, escolha de 
curativos, indicações de cirurgias, programação cirúrgica e discussão de casos. Teremos professores com larga experiên-curativos, indicações de cirurgias, programação cirúrgica e discussão de casos. Teremos professores com larga experiên-
cia teórica e prática. Se você em algum momento atende ou pretende atender um paciente com queimaduras, este curso cia teórica e prática. Se você em algum momento atende ou pretende atender um paciente com queimaduras, este curso 
é para você.é para você.

16h - 18h30
Sala Mangaba Sala Mangaba 

TérreoTérreo
(90 vagas)(90 vagas)

Curso 5 - Capítulo de Célula Tronco e Biotecnologia TecidualCurso 5 - Capítulo de Célula Tronco e Biotecnologia Tecidual
Regente: LUIZ CHARLES ARAUJO DE SÁ-RJRegente: LUIZ CHARLES ARAUJO DE SÁ-RJ
Inscrição Gratuita. Inscrição somente no localInscrição Gratuita. Inscrição somente no local
Objetivos didáticos:Objetivos didáticos:
-Panorama geral com conteúdo diverso e apresentar algumas aéreas de aplicabilidade clínica do tecido adiposo e -Panorama geral com conteúdo diverso e apresentar algumas aéreas de aplicabilidade clínica do tecido adiposo e 
seus subprodutosseus subprodutos

17h - 19h
Sala Siriguela Sala Siriguela 

TérreoTérreo
(90 vagas)(90 vagas)

Curso Continuado 6 - Capítulo de Gestão de Planejamento de Carreira  (D1) Curso Continuado 6 - Capítulo de Gestão de Planejamento de Carreira  (D1) 
Regente: DAVID SENA - RSRegente: DAVID SENA - RS
Inscrição única (três dias de curso): R$ 300Inscrição única (três dias de curso): R$ 300
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Programação Científica
5ª feira - 4 de novembro de 2021

Cursos Paralelos
Coordenador dos Capítulos: RICARDO FROTA BOGGIO - SP

8h - 18h
Foyer Exposição

Superior

(80 vagas)

Curso Prático 7 Cosmiatria, Revitalização Cutânea e Tecnologias (D2)
“Nunca é tarde para Começar!”
Capítulo de Cosmiatria - Regente: PRISCILA ARRUDA BRUNO-SP
Capítulo de Revitalização Cutânea e Tecnologias - Regente: HELENA REGINA BOECHAT-MG
Inscrição: Prévia: R$ 1.300 – No local: R$ 1.500 - Inscrição: Prévia: R$ 1.300 – No local: R$ 1.500 - VAGAS LIMITADASVAGAS LIMITADAS

8h - 10h
Sala Ponta Verde Sala Ponta Verde 

SuperiorSuperior
(200 vagas)(200 vagas)

Curso 8 - Capítulo de Reconstrução MamariaCurso 8 - Capítulo de Reconstrução Mamaria
Regente: PERICLES VITORIO SERAFIM FILHO – PBRegente: PERICLES VITORIO SERAFIM FILHO – PB
Inscrição: R$ 100Inscrição: R$ 100

10h30 - 12h30
Sala Ponta Verde Sala Ponta Verde 

SuperiorSuperior
(200 vagas)(200 vagas)

Curso 9  - Capítulo de Cirurgia do Transgênero Curso 9  - Capítulo de Cirurgia do Transgênero 
Regente: MATHEUS MANICA -SPRegente: MATHEUS MANICA -SP
Inscrição Gratuita. Inscrição somente no localInscrição Gratuita. Inscrição somente no local
Objetivos didáticos:Objetivos didáticos:
O objetivo é abranger todo conhecimento em cirurgia de Feminização Facial, desde os conceitos básicos até técnicasO objetivo é abranger todo conhecimento em cirurgia de Feminização Facial, desde os conceitos básicos até técnicas
cirúrgicas avançadas, passo a passo.sua evolução e o estado da arte atual.cirúrgicas avançadas, passo a passo.sua evolução e o estado da arte atual.

13h30 - 18h
Sala Ponta Verde Sala Ponta Verde 

SuperiorSuperior
(200 vagas)(200 vagas)

Curso 10 - Capítulo de Cirurgia Plástica após Emagrecimento AcentuadoCurso 10 - Capítulo de Cirurgia Plástica após Emagrecimento Acentuado
(começar com corpo e terminar com mama)(começar com corpo e terminar com mama)
Regente: DANIEL VASCONCELLOS REGAZZINI -SPRegente: DANIEL VASCONCELLOS REGAZZINI -SP
Inscrição: R$ 100Inscrição: R$ 100

13h30 - 18h
Sala Siriguela Sala Siriguela 

TérreoTérreo
(90 vagas)(90 vagas)

Curso 11 - Capítulo de Orbito PalpebralCurso 11 - Capítulo de Orbito Palpebral
Regente: SERGIO LESSA - RJRegente: SERGIO LESSA - RJ
Inscrição: R$ 100Inscrição: R$ 100

10h - 12h
Sala Mangaba Sala Mangaba 

TérreoTérreo
(90 vagas)(90 vagas)

Encontro do Clube da RevistaEncontro do Clube da Revista
Coordenador: Coordenador: DOV CHARLES GOLDENBERG – SPDOV CHARLES GOLDENBERG – SP
Livre para inscritos no CongressoLivre para inscritos no Congresso

16h - 18h
Sala Mangaba Sala Mangaba 

TérreoTérreo
(90 vagas)(90 vagas)

Curso Prático 12 - Curso Capítulo de Cirurgia da MãoCurso Prático 12 - Curso Capítulo de Cirurgia da Mão
Regente: HUGO ALBERTO NAKAMOTO-SPRegente: HUGO ALBERTO NAKAMOTO-SP
Inscrição Gratuita. Inscrição somente no localInscrição Gratuita. Inscrição somente no local
Objetivos didáticos:Objetivos didáticos: O curso do Capítulo de Mão deste ano tem como objetivo apresentar e discutir os principais  O curso do Capítulo de Mão deste ano tem como objetivo apresentar e discutir os principais 
temas em Cirurgia da Mão com os quais o Cirurgião Plástico que exerce reconstrução poderá confrontar na sua temas em Cirurgia da Mão com os quais o Cirurgião Plástico que exerce reconstrução poderá confrontar na sua 
prática clínica. Para tanto, contaremos com um corpo docente experiente e aberto a discussão informal. As palestras prática clínica. Para tanto, contaremos com um corpo docente experiente e aberto a discussão informal. As palestras 
serão práticas, no estilo PBL (“problem based learning”), e os participantes podem trazer seus casos para discussão. serão práticas, no estilo PBL (“problem based learning”), e os participantes podem trazer seus casos para discussão. 
Estaremos esperando por vocês!Estaremos esperando por vocês!

8h - 11h
Sala Siriguela Sala Siriguela 

TérreoTérreo
(90 vagas)(90 vagas)

Curso Prático 13 - Capítulo de Restauração CapilarCurso Prático 13 - Capítulo de Restauração Capilar
Regente: FERNANDO TEIXEIRA BASTO JUNIOR-PERegente: FERNANDO TEIXEIRA BASTO JUNIOR-PE
Inscrição: R$ 100Inscrição: R$ 100

17h - 19h
Sala Siriguela Sala Siriguela 

TérreoTérreo
(90 vagas)(90 vagas)

Curso Continuado 6 - Capítulo de Gestão de Planejamento de Carreira  (D2) Curso Continuado 6 - Capítulo de Gestão de Planejamento de Carreira  (D2) 
Regente: DAVID SENA - RSRegente: DAVID SENA - RS
Inscrição única (três dias de curso): R$ 300Inscrição única (três dias de curso): R$ 300

9h - 12h
Stand da SBCPStand da SBCP

Atividade do Capítulo da História da SBCPAtividade do Capítulo da História da SBCP
Regente: FERNANDO GOMES DE ANDRADE-ALRegente: FERNANDO GOMES DE ANDRADE-AL
Não há necessidade de inscrição Não há necessidade de inscrição 
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Programação Científica
6ª feira - 5 de novembro de 2021

Cursos Paralelos
Coordenador dos Capítulos: RICARDO FROTA BOGGIO - SP

8h - 18h
Foyer Exposição

Superior

(80 vagas)

Curso Prático Avançado 14 de Cosmiatria, Revitalização Cutânea e Tecnologias (D3)
Capítulo de Cosmiatria - Regente: PRISCILA ARRUDA BRUNO-SP
Capítulo de Revitalização Cutânea e Tecnologias - Regente: HELENA REGINA BOECHAT-MG
Inscrição: Prévia:  R$ 1.500 – No local: R$ 1.700 - Inscrição: Prévia:  R$ 1.500 – No local: R$ 1.700 - VAGAS LIMITADASVAGAS LIMITADAS

9h - 11h
Sala Ponta VerdeSala Ponta Verde

(200 vagas)(200 vagas)

Curso 15: Capítulo de Feridas e CurativosCurso 15: Capítulo de Feridas e Curativos
Regente: LUIZ FELIPE VIEIRA-PERegente: LUIZ FELIPE VIEIRA-PE
Inscrição Gratuita. Inscrição somente no localInscrição Gratuita. Inscrição somente no local
Objetivos didáticos:Objetivos didáticos:
Atualização no manejo de feridas patológicas e crônicas customizando o tratamento com o uso de novas tecnologias Atualização no manejo de feridas patológicas e crônicas customizando o tratamento com o uso de novas tecnologias 
e curativos.e curativos.

12h - 16h
Sala Ponta VerdeSala Ponta Verde

(200 vagas)(200 vagas)

Curso 16: Capítulo de FaceCurso 16: Capítulo de Face
Regente: MARCELO RODRIGUES DA CUNHA ARAÚJO-SPRegente: MARCELO RODRIGUES DA CUNHA ARAÚJO-SP
Inscrição R$ 100Inscrição R$ 100

8h - 12h
Sala Siriguela Sala Siriguela 

TérreoTérreo
(50 vagas)(50 vagas)

Curso 17: Capítulo de Cirurgia e Reconstrução da OrelhaCurso 17: Capítulo de Cirurgia e Reconstrução da Orelha
Regente: JUAREZ MORAES AVELAR - SPRegente: JUAREZ MORAES AVELAR - SP
Inscrição Gratuita. Inscrição somente no localInscrição Gratuita. Inscrição somente no local
Objetivos didáticos:Objetivos didáticos:
O Curso será ministrado com informações básicas para os jovens ou iniciantes na cirurgia da orelha e igualmente de O Curso será ministrado com informações básicas para os jovens ou iniciantes na cirurgia da orelha e igualmente de 
interesse para cirurgiões com vivência na matéria. Será facultado aos participantes do Curso levarem casos clínicos interesse para cirurgiões com vivência na matéria. Será facultado aos participantes do Curso levarem casos clínicos 
para apresentação com vistas aos debates com o corpo docente. Após as apresentações haverá duas horas de sessão para apresentação com vistas aos debates com o corpo docente. Após as apresentações haverá duas horas de sessão 
de HANDS ON para treinamento de modelagem do arcabouço auricular. Cada participantes receberá um kit com o de HANDS ON para treinamento de modelagem do arcabouço auricular. Cada participantes receberá um kit com o 
material sintético de consistência e forma semelhantes a uma cartilagem costal humana. A coordenação do Curso material sintético de consistência e forma semelhantes a uma cartilagem costal humana. A coordenação do Curso 
oferecerá o material para o treinamento.  oferecerá o material para o treinamento.  

8h - 12h
Sala UMBUSala UMBU
(18 vagas)(18 vagas)

Curso Prático 18 - Capítulo de MicrocirurgiaCurso Prático 18 - Capítulo de Microcirurgia
Regente: CLEYTON DIAS SOUZA –SPRegente: CLEYTON DIAS SOUZA –SP
Regente Adjunto: CARLOS GUSTAVO LEMOS NEVES - SPRegente Adjunto: CARLOS GUSTAVO LEMOS NEVES - SP
Inscrição R$ 300Inscrição R$ 300
Objetivos didáticos:Objetivos didáticos:
-Revelar o papel da microcirurgia reconstrutiva e a importância do aprendizado desta técnica como ferramenta útil -Revelar o papel da microcirurgia reconstrutiva e a importância do aprendizado desta técnica como ferramenta útil 
para o Cirurgião Plástico moderno. para o Cirurgião Plástico moderno. 
-Destacar os Núcleos de Ensino pela SBCP para estágio complementar de treinamento microcirúrgico, seus pilares, -Destacar os Núcleos de Ensino pela SBCP para estágio complementar de treinamento microcirúrgico, seus pilares, 
sua evolução e o estado da arte atual.sua evolução e o estado da arte atual.
-Desmistifi car a microcirurgia e aquilatar a importância do conhecimento da mesma pelo Cirurgião Plástico e a gran--Desmistifi car a microcirurgia e aquilatar a importância do conhecimento da mesma pelo Cirurgião Plástico e a gran-
deza de possibilidades reconstrutivas com esta técnica nas facetas: reparadora e estética.  deza de possibilidades reconstrutivas com esta técnica nas facetas: reparadora e estética.  
-Promover o conhecimento da técnica microcirúrgica e oferecer treinamento básico experimental – microanastomo--Promover o conhecimento da técnica microcirúrgica e oferecer treinamento básico experimental – microanastomo-
ses vasculares e nervosa com modelos cuidadosamente preparados e monitorados com professores nas estações de ses vasculares e nervosa com modelos cuidadosamente preparados e monitorados com professores nas estações de 
treinamento.treinamento.
-Homenagear um Microcirurgião Nacional pelos relevantes serviços prestados à Microcirurgia Brasileira – entrega de -Homenagear um Microcirurgião Nacional pelos relevantes serviços prestados à Microcirurgia Brasileira – entrega de 
placa de condecoração.placa de condecoração.
2ª Edição do Curso:2ª Edição do Curso:
-Um novo personagem: O Cirurgião Plástico e Microcirurgião entre nossos pares gentilmente apelidado de “Micreiro”, -Um novo personagem: O Cirurgião Plástico e Microcirurgião entre nossos pares gentilmente apelidado de “Micreiro”, 
não devendo ser confundido com um Super Cirurgião Plástico, mas... detentor de preciosa ferramenta de trabalho não devendo ser confundido com um Super Cirurgião Plástico, mas... detentor de preciosa ferramenta de trabalho 
dentro do arsenal terapêutico já existente. A Microcirurgia é sem dúvida em qualquer campo da Cirurgia Plástica dentro do arsenal terapêutico já existente. A Microcirurgia é sem dúvida em qualquer campo da Cirurgia Plástica 
recurso de conforto ao planejamento. recurso de conforto ao planejamento. 
-Cabe lembrar que no cenário atual de trabalho, é tendência evolutiva ter um time de profi ssionais com expertise -Cabe lembrar que no cenário atual de trabalho, é tendência evolutiva ter um time de profi ssionais com expertise 
em Microcirurgia, o qual corroboram em melhor desfecho terapêutico, principalmente quando em casos de feridas em Microcirurgia, o qual corroboram em melhor desfecho terapêutico, principalmente quando em casos de feridas 
complexas.complexas.
-O Curso possui formato com 9 estações de trabalho e disponibiliza 18 vagas de Discentes.-O Curso possui formato com 9 estações de trabalho e disponibiliza 18 vagas de Discentes.
Programa:Programa:
8h-8h058h-8h05 Entrega do material aos Discentes, Alocação nas estações de treinamento e Boas Vindas Entrega do material aos Discentes, Alocação nas estações de treinamento e Boas Vindas
8h05-8h108h05-8h10 História da Microcirurgia no Brasil História da Microcirurgia no Brasil
8h10-08h158h10-08h15 Apresentação dos Núcleos de Ensino credenciados pela SBCP Apresentação dos Núcleos de Ensino credenciados pela SBCP
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Programação Científica
6ª feira - 5 de novembro de 2021

Cursos Paralelos
Coordenador dos Capítulos: RICARDO FROTA BOGGIO - SP

8h - 12h
Sala UMBUSala UMBU
(18 vagas)(18 vagas)

8h15-08h208h15-08h20 Bioética e Regras de Segurança nas Atividades do Curso Prático e Roteiro da Programação do CURSO Bioética e Regras de Segurança nas Atividades do Curso Prático e Roteiro da Programação do CURSO

PRÁTICO DE MICROCIRURGIAPRÁTICO DE MICROCIRURGIA
8h20-08h258h20-08h25 O Microscópio, Instrumental e Fio de Sutura: manuseio adequado, posição e postura frente ao microscópio O Microscópio, Instrumental e Fio de Sutura: manuseio adequado, posição e postura frente ao microscópio

8h25-08h358h25-08h35 Microanastomoses Vascular e Nervosa Microanastomoses Vascular e Nervosa
8h35-10h058h35-10h05 Treinamento I: Suturas simples em modelos de silicone - em diversas direções e confecção de tubos para  Treinamento I: Suturas simples em modelos de silicone - em diversas direções e confecção de tubos para 
simulação de microanastomosessimulação de microanastomoses
10h05-10h25 Coffee-break10h05-10h25 Coffee-break
10h25-11h5510h25-11h55 Treinamento II: Microanastomose Vascular em modelo animal não vivo (coração de frango) Treinamento II: Microanastomose Vascular em modelo animal não vivo (coração de frango)

11h55-12h0011h55-12h00 Homenagem Especial ao Prof. Dr. Fausto Viterbo & Registro fotográfi co ofi cial (Docentes e Discentes) Homenagem Especial ao Prof. Dr. Fausto Viterbo & Registro fotográfi co ofi cial (Docentes e Discentes)

8h - 11h
Sala Mangaba Sala Mangaba 

TérreoTérreo
(90 vagas)(90 vagas)

Curso Prático 19 - Capítulo de Cirurgia Crânio FacialCurso Prático 19 - Capítulo de Cirurgia Crânio Facial
Regente: VERA LUCIA NOCCHI CARDIM-SPRegente: VERA LUCIA NOCCHI CARDIM-SP
Inscrição Gratuita. Inscrição somente no localInscrição Gratuita. Inscrição somente no local
Objetivos didáticos:Objetivos didáticos:
Demonstrações em vídeo de cirurgias e dissecações em cadáver sedimentarão conhecimentos avançados de anato-Demonstrações em vídeo de cirurgias e dissecações em cadáver sedimentarão conhecimentos avançados de anato-
mia da estrutura óssea da face e de partes moles relacionadas ao seu funcionamento e vitalidade.mia da estrutura óssea da face e de partes moles relacionadas ao seu funcionamento e vitalidade.
Estudaremos estruturas chave envolvidas nos acessos cirúrgicos e as principais osteotomias e intervenções estéticas Estudaremos estruturas chave envolvidas nos acessos cirúrgicos e as principais osteotomias e intervenções estéticas 
no esqueleto facial, com ênfase na colocação de implantes.no esqueleto facial, com ênfase na colocação de implantes.
Os conceitos serão apresentados em paralelo com suas aplicações no tratamento de fraturas faciais e malformações Os conceitos serão apresentados em paralelo com suas aplicações no tratamento de fraturas faciais e malformações 
O público será encorajado a participar formulando perguntas e discutindo difi culdades específi cas.O público será encorajado a participar formulando perguntas e discutindo difi culdades específi cas.

16h - 18h
Sala Mangaba Sala Mangaba 

TérreoTérreo
(90 vagas)(90 vagas)

Curso Prático 20 - Capítulo de Fissuras Lábio PalatinasCurso Prático 20 - Capítulo de Fissuras Lábio Palatinas
Regente: CELSO BUZZO-SPRegente: CELSO BUZZO-SP
Inscrição Gratuita. Inscrição somente no localInscrição Gratuita. Inscrição somente no local
Objetivos didáticos:Objetivos didáticos:
A fi ssura labiopalatina é a deformidade congênita facial mais frequente .A fi ssura labiopalatina é a deformidade congênita facial mais frequente .
Anualmente centenas de crianças fi ssurados  nascem no  Brasil . Muitos desses pacientes são atendidos em centros espe-Anualmente centenas de crianças fi ssurados  nascem no  Brasil . Muitos desses pacientes são atendidos em centros espe-
cializados . O cirurgião Plástico recém formado que gostaria de desenvolver seu trabalho com pacientes fi ssurados fi ca cializados . O cirurgião Plástico recém formado que gostaria de desenvolver seu trabalho com pacientes fi ssurados fi ca 
limitado aos grandes centros. Neste curso iremos abordar a situação do atendimento do fi ssurado no Brasil, as políticas limitado aos grandes centros. Neste curso iremos abordar a situação do atendimento do fi ssurado no Brasil, as políticas 
de saúde empregadas, novas opções no tratamento do fi ssurado em nosso país.de saúde empregadas, novas opções no tratamento do fi ssurado em nosso país.
Também teremos a apresentação do tratamento do fi ssurado em outros países com problemas semelhantes ao nosso.Também teremos a apresentação do tratamento do fi ssurado em outros países com problemas semelhantes ao nosso.

17h - 19h
Sala Siriguela Sala Siriguela 

TérreoTérreo
(90 vagas)(90 vagas)

Curso Continuado 6 - Capítulo de Gestão de Planejamento de Carreira  (D3) Curso Continuado 6 - Capítulo de Gestão de Planejamento de Carreira  (D3) 
Regente: DAVID SENA-RSRegente: DAVID SENA-RS
Inscrição única (três dias de curso): R$ 300 Inscrição única (três dias de curso): R$ 300 
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Programação Científica
Sábado - 6 de novembro de 2021

Cursos Paralelos
Coordenador dos Capítulos: RICARDO FROTA BOGGIO - SP

8h - 12h
Sala Ponta Verde

Superior

(200 vagas)

Curso 21 - Capítulo de Cosmiatria
Regente: PRISCILA ARRUDA BRUNO-SP
Inscrição R$ 100Inscrição R$ 100

12h – 13h – Workshop -  MERZ PPV

8h - 12h
Sala Mangaba Sala Mangaba 

TérreoTérreo
(90 vagas)(90 vagas)

Curso 22 - Curso de Anatomia 
Regente: ANDRÉ AUERSVALD - PR
Inscrição R$ 100Inscrição R$ 100
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Agência de Turismo Oficial

Passagens aéreas com até 25% de desconto!
Código Promocional LATAM:

E0JDX

Equipe de Atendimento Abra Viagens
Call Center Toll Free: 0800 878 2697
 E-mail: sbcp@abraviagens.com.br

Hotel Single Duplo Taxa

Ritz Lagoa da Anta Hotel Spa (Hotel Ofi cial)
Distância do C. de Convenções: 6,8 km R$ 420 R$ 420 *Inclui café -

Jatiúca Hotel & Resort
Distância do C. de Convenções: 6,3 km R$ 510 R$ 510 *Inclui café -

Hotel Acqua Suítes 
Standard
Lateral Mar
Distância do C. de Convenções: 1,5 km

R$ 290
R$ 295

R$ 290
R$ 295 *Inclui café -

Hotel Brisa Suítes 
Distância do C. de Convenções: 1,5 km  

R$ 286 R$ 336 *Inclui café
-

Hotel Mercure Pajuçara - Standard
Distância do C. de Convenções: 1,4 km

R$ 288 R$ 335 *Inclui café
+4%

*já incluído ISS e taxas
Com café da manhã

Com transfer oferecido pelo Congresso para as reservas através da Agência Ofi cial
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Inscrições

Até 31-08 Até 30-09 No Local

Sócio SBCP e FILACP R$ 1.500
(3 x s/juros)

R$ 1.650
(2 x s/juros)

R$ 1.750

Residente SBCP e FILACP R$ 700
(3 x s/juros)

R$ 800
(2 x s/juros)

R$ 900

Estrangeiros U$ 1.290 U$ 1.400 U$ 1.500

Procedimento de inscrição no Congresso: 

1) O pagamento do boleto bancário identificará  automaticamente sua inscrição.

2) A inscrição poderá ser feita pelo site da SBCP www.cirurgiaplastica.org.br

3) Para se inscrever é  necessário estar em dia com a Tesouraria da SBCP.

4) Os cirurgiões plásticos internacionais deverão apresentar comprovante de filiação 

à  entidade de cirurgia plástica de seu país. 

5) A Comissão organizadora se reserva o direito a modificações na programação, 

sem aviso prévio.

6) A inscrição dará direito às atividades científicas (exceto cursos paralelos), acesso 

exposição paralela e atividades sociais oficiais.

7) O Curso Preparatório para Prova de Especialista está incluído no valor da 

inscrição.

8) Cancelamento: A política de cancelamento será  de acordo com o regulamento 

vigente da SBCP. 

9) Mantenha seu cadastro atualizado pois todos os comunicados serão feitos a 

partir dele.
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Programação Social










