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Saúde

Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética

XLVII reunião anual da SPCPRE
Realizou-se a XLVII Reunião Anual da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética (SPCPRE) nos dias 29 e 30 de
Setembro no Centro Ismaili de Lisboa (parceria desejável entre Ciência e Sociedade Civil Aberta).

“A Cirurgia Plástica
atravessa atualmente
uma fase de grande expansão e notoriedade
pública, nem sempre
pelas melhores razões,
exigindo de todos nós,
como Cirurgiões e como Médicos, uma atenção redobrada às mudanças sofridas pela
Sociedade e ainda um acompanhamento estreito do
desenvolvimento científico e tecnológico da Especialidade, sem esquecer, antes pelo contrário, uma ética
irrepreensível, só assim podendo estar à altura dos
desafios que se nos deparam.
Como última Reunião em que participo como
Presidente da nossa Sociedade, transmito de uma
forma sincera às gerações vindouras o desejo de
uma época de reforço da importância da nossa especialidade. Lembrar-lhes ainda que a Reunião
Anual da SPCPRE é o local privilegiado para a
apresentação dos trabalhos dos internos da especialidade junto dos seus pares contribuindo para o
seu enriquecimento curricular, mas dando lustro
também à nossa reunião, apresentando ao mesmo
tempo realidade de cada um dos serviços portugueses.
Devemos lutar pela ratificação inequívoca do âmbito da nossa área de intervenção com o reconhecimento pelas instituições oficiais desta aspiração, para
afastamento legal do “intrusismo” no sentido de darmos mais e melhor tratamento a quem nos procura,
fim último da atividade médica.
Deixem-me alertar ainda para a necessidade de colocarmos uma atenção especial ao tratamento dos
doentes queimados, muitas vezes esquecidos dos cirurgiões plásticos. Não devemos esquecer que o tratamento dos doentes queimados traduz-se para a Cirurgia Plástica num reconhecimento social muitíssimo elevado, servindo portanto de um meio importantíssimo de afirmação perante os poderes públicos em
particular e da sociedade em geral. O tratamento das
queimaduras é desde sempre uma área da Cirurgia
plástica que nos deve merecer uma atenção especial
pela particularidade desses doentes e pelo abandono
a que são sujeitos a maior parte das vezes”.

“Sob a égide da SPCPRE, que tem sido um dos organismos mais
salientes na agregação fundamental que a Ciência Médica exige,
decorreram os trabalhos científicos, este ano associados ao Simpósio (28 e 29 do mesmo mês) da International Society of Aesthetic
and Plastic Surgery (ISAPS) agradecendo, portanto, aos seus representantes (Drs. Vakis Kontoes, Ivar Heijningen e J. Carlos Parreira)
toda a colaboração. É com a experiência de todos nós que se pode
chegar a um consenso, ou seja, da multiplicidade para a unidade,
melhor dizendo, para que os utentes e as suas patologias tenham o
tratamento correcto, adequado, harmonioso, eficaz e enriquecido.
No sistema de rotatividade implementado pela SPCPRE, coube
ao Serviço de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Maxilo-Facial do
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, organizar o evento em epígrafe. Este Serviço, por manifesta influência do seu Fundador Prof. Dr. Boléo-Tomé, dedicou sempre à componente formativa
um destaque fundamental, ora associando-se a outros organismos
ora na sua própria Instituição. Uma palavra de profundo agradecimento a todos os meus colaboradores que, sacrificando a sua vida
profissional, erigiram e engrandeceram este evento científico
Os trabalhos atingiram um elevado nível científico (41 Palestrantes Nacionais e 10 Internacionais) tendo a participação (cerca de
220 profissionais inscritos) o debate que se desenvolveu acompanhou esta elevação.
Uma palavra para o Programa Social que foi apetecível e diverso nesta solarenga Lisboa, antiga mas que quer ser moderna
sem atropelos. O Jantar de Gala foi, além de muito participado,
também um excelente convívio extra profissional entre os vários
colegas de muitos Países que marcaram presença.
Concluindo, poderemos afirmar que tivemos a oportunidade
(porque o queremos e devemos) de honrar o nome com que a nossa Especialidade é designada-Cirurgia Plástica- e sempre no sentido
literal da palavra, e nunca no que a semântica a pode transformar,
vale dizer, não queremos plastificar, mas sim modelar, reconstruir e
aprimorar. Foi o que aconteceu e não devo terminar sem antes vos
recordar, numa tradução muito liberal, a lição da Navalha de
Ockham que nos diz…quando há muitas soluções para o mesmo
problema, a mais simples é a correcta…”
Dr. F. Costa Domingues
(Presidente da XLVII Reunião Anual da SPCPRE)

“O Simpósio do
ISAPS, com duração
de dois dias, versou
os temas de Cirurgia
Estética da Mama e
do Contorno Corporal, decorreu em
conjunto com a XLVII Reunião Anual da SPCPRE, de 28 a 30 de Setembro de 2017 em Lisboa.
Desde a sua Fundação, em 1970, a Sociedade
Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS),
tem estado comprometida com a segurança do
paciente na Cirurgia Plástica/Estética, em todo o
mundo. Todos os seus membros são obrigatoriamente membros das Sociedades Nacionais de Cirurgia Plástica Nacionais.
O trabalho do ISAPS é prestado à segurança do
paciente acima de tudo e simultaneamente a formação adequada dos Cirurgiões Plásticos credenciados na área da Cirurgia Estética. Como tal, para além do seu Congresso Mundial, que ocorre de
dois em dois anos e reúne cerca de 3000 participantes, realiza também Cursos, Simpósios, etc.
Este foi o 1º Simpósio em Portugal, realizado
conjuntamente com a SPCPRE, reforçando a
ideia base de que a Cirurgia Estética deve ser efetuada por cirurgiões bem preparados, que tenham
acesso a esta vertente na sua formação.
A Faculty do Simposium incluiu 14 palestrantes internacionais e oito palestrantes nacionais de reconhecida qualidade.Participaram 185 congressistas
oriundos de vários países, a maioria de Portugal.
Todos os palestrantes estrangeiros, no fim, manifestaram o seu agrado e elogiaram a organização do evento, solicitando desde já a realização de
um próximo evento em Lisboa!
Obtivemos também dos participantes, um “feed-back” muito positivo, extremamente agradados
de poderem aqui partilhar experiências com os
mais consagrados palestrantes estrangeiros.
Em conclusão, consideramos um sucesso esta
organização conjunta, que permitiu a presença de
tão ilustres palestrantes do ISAPS e nacionais,
contribuindo seguramente para o sucesso da Cirurgia Plástica Portuguesa”.
Dr. José Carlos Parreira
(Delegado Nacional do ISAPS)

Dr. Celso Cruzeiro (Presidente da SPCPRE)
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