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Regentes de Serviços Credenciados da SBCP:  

 

A American Society of Plastic Surgeons (ASPS) irá realizar, entre os dias 27 a 30 de outubro de 

2022, em Boston, EUA, seu 91º. Congresso Internacional. Neste congresso os autores terão 

uma oportunidade única de apresentar seus trabalhos, sendo que as melhores 

apresentações, cada autor selecionado e o título do resumo serão impressos em uma 

próxima edição da revista Plastic Surgery News.  

Os resumos científicos incidirão sobre os seguintes tópicos: 

Cirurgia Estética - Reconstrução Mamária - Cirurgia Plástica Pediátrica - Cirurgia 
da Mão - Cirurgia Craniomaxilofacial - Pesquisas em Cirurgia Plástica – 
Reconstruções – Queimaduras - Microcirurgia 
 
 
Os trabalhos deverão ser enviados na forma de resumo estruturado. 

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, como parceira da ASPS, poderá indicar até 11 

(onze) trabalhos, divididos da seguinte forma: 

- 10 (dez) e-posters 

- 01 (um) apresentação oral 

Os e-posters enviados serão apresentados de forma on-line, e on-demand; também no site da 

ASPS após o Congresso. A apresentação oral será feita presencialmente no Plastic Surgery 

The Meeting, em Boston. 

Não há limite para o número de coautores. 

Cada Serviço Credenciado poderá enviar até 03 (três), lembrando que serão selecionados 

11 (onze) trabalhos, conforme já mencionado. Trabalhos recebidos fora do prazo ou fora 

das normas de formatação especificadas serão desclassificados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A seleção dos trabalhos que representarão o Brasil seguirá o seguinte cronograma: 

 

Envio dos trabalhos à SBCP  De 05/05 a 21/05/2022 

Análise e seleção dos 11 (onze) trabalhos 
selecionados 

De 22/05/2022 a 29/05/2022 

Divulgação e envio, pela SBCP, dos trabalhos 
selecionados à ASPS 

30/05/2022 

 

Trabalhos que já foram previamente submetidos ao Plastic Surgery The Meeting NÃO devem 

ser enviados para avaliação pela SBCP. 

Convocamos os Serviços Credenciados a selecionarem e enviarem seus melhores 

trabalhos para o e-mail secretariageral@cirurgiaplastica.org.br até o dia 21/05. 
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