
 

As aulas teóricas e discussão de ca-
sos baseados no sistema de "Evi-

dence based learning”
serão realizadas no dia 09 de 

Setembro no Hotel Transamerica 
Executive Perdizes, com os serviços 
de  estacionamento, coffee break e 

almoço inclusos. Negociamos tarifas 
especiais de estadia para os partici-
pantes que se hospedarem no hotel.
As cirurgias serão realizadas no dia 
10 de Setembro no Hospital Albert 

Einstein Unidade Perdizes

R. Apiacás, 85 
Perdizes, São Paulo

R. Monte Alegre, 835   
Perdizes, São Paulo 

Rua Joaquim Floriano 466 C.j.: 1806
T.: +55 11 3167-0631

cmmedex@gmail.com

PROGRAMA DO CURSO DE IMERSÃO

DIA 09 SETEMBRO 

TEMAS: 

Porque utilizar implantes anatômicos
Indicações e contra-indicações

Medidas para a seleção do volume dos implantes
Marcações e técnica cirúrgica
Vias de acesso e posicionamento dos implantes

Características dos implantes: gel e textura
Resultados comparativos: redondos X anatômicos

Resultados de médio e longo prazo
Troca de implantes redondos por anatômicos
Complicações: como prevenir

Conceitos atuais sobre contratura capsular e ALCL
Perspectivas futuras

DIA 10 SETEMBRO 

CIRURGIA : Cirurgia de aumento primário com 
                   implante anatômico 

CIRURGIA : Cirurgia de troca de implante roto 
                   por implante anatômico 

CIRURGIA : Cirurgia de troca de implante por 
                   contratura capsular 

MEDICAL EDUCATION

Inscrições: 

Enviar e-mail para: 
cmmedex@gmail.com

Vagas: 

Total de 9 vagas (mínimo de 6 participantes)  

Somente para cirurgiões plásticos com título de especialista em 
cirurgia plástica reconhecido pelas sociedades locais

Datas: 

9 e 10 de Setembro de 2016 

Hotel TRANSAMÉRICA EXECUTIVE PERDIZES 

HOSPITAL ALBERT EINSTEIN PERDIZES 

SÃO PAULO  -  BRASIL

Investimento: 

R$: 5.000,00

mailto:cmmedex@gmail.com
mailto:cmmedex@gmail.com


 Com o curso de imersão em implantes 
anatômicos queremos aprofundar os conhec-
imentos neste tema, para que os cirurgiões 
participantes sintam se capacitados e confi-
antes em realizar este procedimento e poder 
oferecer resultados diferenciados na cirurgia 
de aumento mamário para seus pacientes. 

A participação limitada a nove cirurgiões, 
permitirá uma atividade mais produtiva a to-
dos, estimulando uma larga discussão e apro-
fundamento nos temas explorados. Dis-
cussões pelo sistema de “evidence based 
learning” nos ajudarão a compreender cada 
detalhe na execução destes procedimentos 
sedimentando os conceitos teóricos.

Professores : Dr.Luís Fernando Perin M.D. 
                       Dr. Murillo Francisco Fraga  PhD.

O objetivo didático deste curso de imersão é capacitar os cirurgiões plásticos participantes a utilizarem 
os implantes de perfil anatômico, utilizando as melhores práticas. Realizar o planejamento cirúrgico ad-
equado, tratar casos secundários além de previnir complicações. O objetivo principal do número restri-
to de participantes é potencializar este aprendizado.

INVESTIMENTO: R$ 5.000,00 

O investimento realizado neste curso prevê a participação das 
atividades teóricas e práticas do evento, e ao término do mesmo 
o participante receberá um “pendrive" com o material didático 
além do certificado de conclusão. 

A confirmação da inscrição será enviada por e-mail após paga-
mento da taxa de inscrição. Na eventualidade de cancelamento 
do curso o valor integral do pagamento será reembolsado.

AULAS TEÓRICAS: 

O curso será divido em temas, onde todos os aspectos pertinen-
tes à utilização dos implantes anatômicos serão discutidos, bem 
como a discussão de casos baseados no sistema de “evidence 
based learning”. Estimulamos os participantes a trazerem casos 
seus com fotos para juntos realizarmos essas discussões

ATIVIDADES CIRÚRGICAS: 

Cada participante entrará como auxiliar em um procedimento 
cirúrgico, podendo participar da cirurgia como assistente em 
campo, para observar a execução do procedimento. Todas as 
cirurgias serão realizadas no Hospital Albert Einstein Unidade 
Perdizes no Sábado sendo que a escala de cirurgiões será reali-
zada conforme o interesse pessoal de cada participante , respei-
tando-se o limite de três cirurgiões assistentes por procedimento. Cirurgias no Hospital Albert 

Einstein Unidade Perdizes
Participação dos cirurgiões 
nos procedimentos

APOIO


