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Dr. Lauro Avellan é 1º Lugar na
especialidade de Cirurgia plástica
pela Unimed-BH
CIRURGIAS PLÁSTICAS
PELA UNIME D
Apesar da UNIMEDBH não
cobrir cirurgias estéticas, existe a

Entre os meses de outubro e dezembro de 2012 a
UNIMED de Belo Horizonte efetuou processo de
seleção

para

cooperação

de

médicos

na

especialidade cirurgia plástica. Somente cirurgiões
cobertura integral das cirurgias
plásticas reparadoras que

plásticos com título de especialista reconhecido pelo
Conselho Regional de Medicina e comprovação do

constam no Rol de

exercício da cirurgia plástica por mais de 3 anos

Procedimentos da ANS. Com

puderam se inscrever.

destaque para a reconstrução de
mama após o câncer, correção

O processo de seleção foi em duas etapas: uma prova teórica abrangendo todo conteúdo da cirurgia plástica e

de mama masculina

análise de currículo. O Dr. Lauro Avellan obteve a maior nota entre todos os cirurgiões plásticos na prova

(ginecomastia), cirurgia das

teórica avançando para a segunda etapa. Nesta, a análise do currículo do Dr. Lauro, com sua passagem por

pálpebras superiorese e o

renomados serviços de cirurgia plástica (Prof. Ivo Pitanguy, Dr. Planas na Espanha e Dr. Saltz nos EUA),
publicações em revistas médicas e apresentações em congressos nacionais e internacionais mantiveram o Dr.

tratamento dos tumores de pele.

Lauro Avellan no primeiro lugar na especialidade de cirurgia plástica da Unimed-BH.

A Unimed-BH, presente na vida de mais de um milhão de pessoas na Grande Belo Horizonte, conta agora com

AGENDAME NTO DE
CONSULTAS PELA

o Dr. Lauro José Victor Avellán Neves entre seus cooperados. As cirurgias plásticas cobertas pela Unimed-BH
se restringem às cirurgias reparadoras, com destaque para a reconstrução de mama após o câncer, correção
de mamas masculina (ginecomastia), cirurgia das pálpebras e o tratamento dos tumores de pele.

INTERNET
A UNIMED-BH conta com um

“Fiquei muito feliz em obter o 1º lugar na área de cirurgia plástica pela UNIMED-BH pois consagrou minha

sistema on-line de agendamento

dedicação à especialidade. As principais cirurgias cobertas pelo plano são as mesmas que venho realizando

de consultas acessível pelo link

nos últimos anos nos pacientes do SUS no Hospital das Clínicas da UFMG.” disse o Dr. Lauro.

https://www.consultasunimedbh.

Desde fevereiro de 2013 as pacientes da Clínica Avellán podem agendar consulta pela Unimed para cirurgia

com.br/agendamento/gui/princip

plástica, inclusive para avaliação de cirurgias consideradas estéticas. Para comodidade dos pacientes, a

alunimed.aspx

UNIMED-BH conta com um sistema on-line de agendamento de consultas acessível pelo link
https://www.consultasunimedbh.com.br/agendamento/gui/principalunimed.aspx

