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Sessão Solene inaugura novo 
centro de Convenções do CBC

A Sessão Solene de posse de novos 20 membros 

aspirantes, realizada no dia 27 de março, marcou a 

reinauguração do Centro de Convenções. No 

primeiro andar, os três auditórios para 400, 150 e 

60 lugares receberam novos sistemas de ilumina-

ção e equipamentos audiovisuais, como data shows 

e telas de plasma. 

No segundo andar, o presidente do CBC, TCBC 

Edmundo Ferraz, inaugurou a sala multifuncional ECBC 

Humberto Barreto, em homenagem ao ex-presidente.    

Em 2008, foram realizados cerca de 150 eventos  no 

Centro de Convenções do CBC.       

O presidente do CBC inaugurou a sala Humberto Barreto                                      Foto panorâmica do auditório principal                                                 



O professor Ivo Pitanguy concedeu entrevista na sua clínica.
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Notic ias do Diretór io Nacional 

Projeto multimídia 
contará a história do CBC  

No dia 30 de julho de 2009, durante o XVIII Congresso Brasileiro de 

Cirurgia, em São Paulo, o CBC completará 80 anos. Para comemorar essa 

data, o atual Diretório está produzindo uma série de ações de comuni-

cação: DVD,  apresentação  em  flash, hotsite  e um painel impresso.

Nos dias 25, 26 e 27 de março, na sede do CBC, foi realizada a 

primeira fase da produção do DVD, com a série de depoimentos de ex-

presidentes, personalidades e membros de Diretórios anteriores, além 

do Diretório atual. Membro Titular do CBC, o professor Ivo Pitanguy 

concedeu seu depoimento no centro de estudos de sua clínica.
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Educação Continuada em Cirurgia 

Editor ia l

Não há exagero em afirmar que a cirurgia progrediu mais certamente não teria sido autorizada, se na época de sua 

nos últimos vinte anos do que em toda a sua história. As invenção tivessem existido grupos constituídos para controlar 

operações realizadas através de grandes aberturas corpóreas o progresso humano. O perigo nunca está no instrumento, mas 

estão cedendo lugar, como padrão, às minimamente invasivas na intenção de quem o usa.

(videocirurgias), com recuperação mais rápida e quase indolor. 
No panorama de desenvolvimento médico-científico 

Mesmo essas já evoluíram de vários pequenos portais para 
rápido e ininterrupto em que o cirurgião exerce sua 

portal único, confeccionado em orifício natural do corpo 
profissão, não é correto persistir nos ensinamentos 

(NOTES e NOTUS), sem cicatriz aparente. No próprio ato 
adquiridos previamente e apenas acrescidos pela experiência 

operatório, a telecirurgia, utilizando instrumentos sob controle 
pessoal, nem há possibilidade de acompanhar toda a 

de computador (robô), permite a substituição de toda a equipe 
evolução científica e adaptá-la ao exercício profissional de 

cirúrgica junto do paciente, por apenas um cirurgião, situado em 
cada um. Atento a essa realidade, o Diretório Nacional do 

qualquer local do planeta. Aliás, com a miniaturização dos 
CBC criou o Programa de Educação Continuada em Cirurgia, 

equipamentos cirúrgicos e seu acoplamento à tecnologia 
com o objetivo de oferecer a todos os membros do Colégio a 

eletrônica, operações são executadas por intermédio de cápsulas 
oportunidade de aperfeiçoamento teórico nos temas 

ingeridas ou sondas, que percorrem ductos naturais, como vasos 
cirúrgicos mais relevantes e que constituem os tópicos do 

sanguíneos, ureteres e tubo digestório. Até os transplantes, com 
Concurso para Especialista do CBC. Os assuntos foram 

sua evolução de operações extraordinárias para procedimentos 
escritos por especialistas com experiência e autoridade em 

cirúrgicos rotineiros, serão em breve suplantados pela 
cada tema. Serão fascículos continuamente atualizados e 

terapêutica genética, cujos resultados são muito superiores. 
disponíveis no site do CBC, como um livro eletrônico. Existe 

Contudo, é preciso muita atenção para esse rápido ainda o projeto de constituir um simpósio anual, dentro do 

progresso cirúrgico a fim de não desrespeitar princípios éticos calendário do CBC, de atualização cirúrgica, com os temas 

fundamentais, conforme as palavras de Rabelais, "science sans que constam dos fascículos e apresentados por seus autores. 

conscience n’est que la ruine de l’âme". O avanço médico se faz 
Aliando o Programa de Educação Continuada à nova 

com ideias e labor direcionados ao bem dos doentes. Apesar de 
Revista do CBC, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões cumpre a 

serem bons os propósitos da medicina, em geral, novos 
função de manter seus membros em dia com o mais elevado 

conhecimentos não são bem recebidos por alguns setores 
nível científico e profissional, para um ideal cirúrgico maior.

políticos, religiosos e de agremiações sociais. Nesse sentido, 

cabe destacar a roda como causa de morte maior do que todas 
Andy Petroianu

as guerras juntas. Julgando por esse aspecto, sua utilização 
TCBC - Coordenador do Programa de Educação Continuada do CBC.

CBC apoia Inquérito Nacional 
sobre Câncer do Reto

O Inquérito Nacional de Câncer do Reto conta com o apoio TCBC Angelita Habr-Gama. “Participe e compartilhe a sua 

da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Sociedade experiência, respondendo ao questionário”, incentiva o 

Brasileira de Oncologia Clínica, Sociedade Brasileira de presidente do CBC. O formulário está no site www.syscall-

Radioterapia, do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e do .com.br/pesquisa. O objetivo é conhecer as dificuldades e as 

Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O presidente CBC, Edmundo opiniões dos especialistas de diferentes áreas do Brasil, cada 

Machado Ferraz, revela que a entidade endossa e apóia o um com sua própria realidade de pacientes, equipamentos, 

Inquérito Nacional sobre Câncer do Reto, coordenado pela recursos e resultados. 

Notic ias do Diretór io Nacional 
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Notíc ias dos Setores e Capítu los 

Setor VI - Capítulo de São Paulo 

Congresso Paulista de Cirurgia reúne lideranças médicas, 
convidados internacionais e cirurgiões do país inteiro

A segunda edição do Congresso Paulista de Cirurgia, realizado presidentes de entidades médicas, que ressaltaram a 

de 27 a 29 de novembro de 2008, terminou com a participação de importância das atividades científicas e de defesa 

cerca de 1.200 inscritos de diversos estados do Brasil. A Sessão profissional. O presidente do Cremesp, Henrique 

Solene também marcou a posse de 115 Membros do Colégio Carlos Gonçalves, afirmou que um evento dessa 

Brasileiro de Cirurgiões sendo 23 Membros Titulares, 26 Membros natureza engrandece a classe médica. “Herdamos 

Adjuntos e 66 Membros Aspirantes. O diretor-tesoureiro do CBC, sempre um grande patrimônio, depois de eventos assim, 

TCBC José Luiz Pacheco, representou o Diretório Nacional. mas o grande beneficiário é o nosso paciente”. Para o 

presidente da APM, ACBC Jorge Curi, a convergência de 
Nos três dias do encontro, os cirurgiões do Capítulo de São Paulo do 

sociedades médicas é muito positiva e importante para o 
CBC, da Sobracil-SP – Sociedade Paulista de Videocirurgia, do Núcleo 

fortalecimento da Medicina. “Nossa classe tem muita 
Brasileiro de Uroginecologia, da Sociedade Brasileira de Angiologia e 

credibilidade na sociedade, precisamos manter essa 
Cirurgia Vascular – SBACV-SP, e da Sociedade Brasileira de Cirurgia de 

conquista e a atualização é o caminho”.
Cabeça e Pescoço se reuniram para assistir palestras, cirurgias ao vivo, 

debater temas das áreas e ouvir os mais conceituados especialistas. O presidente do Sindicato dos Médicos, Cid 

Carvalhaes, concordou com os colegas e falou da 
Do exterior vieram sete conferencistas: Carlos Manterola Delgado do 

importante articulação política da classe médica, em 
Chile, Willy Davila dos Estados Unidos, Giuseppe Spriano da Itália, Julio Mayrol da 

Brasília, para discutir a formação qualificada do 
Espanha, Mariano Gimenez da Argentina, Menahen Neumann de Israel e 

profissional. “O Brasil tem um déficit nas áreas de 
Salvador Morales-Conde da Espanha. “Eles se uniram aos professores das mais 

Cirurgia Geral e Trauma e o Governo dará prioridade 
importantes escolas médicas e centros hospitalares do Estado de São Paulo e do 

para essas áreas”, contou. Já o representante da 
País para transformar o Congresso num evento de altíssimo nível científico”, 

Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Paulo, Paulo 
contou o Mestre do Capítulo de São Paulo, TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho.

Kron, lembrou que a cidade realiza mais de 43 mil 
O Mestre paulista do CBC foi quem deu as boas vindas aos cirurgias por ano e 11 mil médicos atuando nos hospitais 

convidados e participantes na abertura do evento no auditório Elis, que e postos de saúde. “Precisamos ainda de mais profissi-
fica dentro do Anhembi, em São Paulo. Gaspar de Jesus Lopes Filho onais e para qualificação é necessário unir esforços, 
lembrou da primeira edição do Congresso Paulista de Cirurgia: “o como estamos fazendo aqui”, concluiu.
sucesso foi tão grande que precisávamos ampliar o espaço para abrigar 

A cobertura completa do evento, as fotos, a lista dos 
um encontro com um número crescente de participações”, explicou.

empossados e premiações estão no site do Capítulo, no 
A abertura do Congresso foi prestigiada por vários link: www.cbcsp.org.br/atualidades.shtml

Clube Benedito Montenegro em Jundiaí

TCBC José Luiz Pacheco, representando o Diretório Nacional 
do CBC, encerrou o Congresso.

TCBC Gaspar Jesus Lopes Filho na abertura do evento



O III Simpósio de Cirurgia Geral do Setor IV do CBC e o II 

Congresso de Cirurgia da Zona da Mata, foram promovidos pelo 

Capítulo de Minas Gerais e pela regional da Zona da Mata nos dias 

4, 5 e 6 de dezembro, em Juiz de Fora. Com o tema central “ 

Debates em Cirurgia”, a programação científica proporcionou 

uma ampla variedade temática dentro da Cirurgia Geral, da 

Cirurgia do Aparelho Digestivo e Trauma. Três cursos pré-

Simpósio precederam o evento, no dia 4, ocasião em que foram 

discutidos temas de Cirurgia Hepatobiliopancreática, Trauma e 

de Cirurgia Bariátrica. Participaram do evento 87 palestrantes 

convidados e 295 inscritos.

Além de cirurgiões dos estados membros do Setor IV o 

evento contou com a presença de palestrantes de São Paulo e Rio 

de Janeiro e de médicos de outras especialidades. O ex- 

presidente do CBC Roberto Saad  participou da sessão solene de 

abertura proferindo a palestra Responsabilidade Civil do Médico. 
O mestre do Capítulo informou também que entre as 18 Nesta sessão, foram empossados novos membros do CBC, 

sessões, que incluíram Mesas-Redondas e Mini-Conferências, assim distribuídos: 02 titulares, 08 adjuntos e 15 aspirantes. 
foram abertos espaços para apresentações de temas livres, que 

Segundo o mestre do Capítulo, Sizenando Vieira Starling, o trouxeram novidades em pesquisas clínicas e experimentais e 
Simpósio do Setor IV do CBC, formado por Minas Gerais, Bahia e divulgaram a experiência de grupos de Minas, da Bahia e do 
Espírito Santo, cumpriu o objetivo de interiorizar eventos Espírito Santo. “ O Capítulo de Minas Gerais orgulha-se de ter 
importantes, facilitando o acesso dos colegas que atuam fora de bem representado a filosofia do Colégio Brasileiro de 
grandes capitais e desejam se atualizar nas mais recentes técnicas Cirurgiões, na promoção e divulgação do conhecimento nos 
cirúrgicas praticadas. domínios da cirurgia”, enfatizou. 

Dr. Sizenando Vieira Starling e Dr.Roberto Saad Jr.
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Notíc ias dos Setores e Capítu los 

Setor IV - Capítulo de Minas Gerais 

Posse de novos membros
Setor I - Capítulo do Amazonas 

Vinculado ao Capítulo do Amazonas, o Acre promoveu a posse de 10 novos membros aspirantes no dia 30 de janeiro, em Rio Branco, capital 
do Estado. A Mesa foi composta pelos representantes do Capítulo do Amazonas, José de Nazaré Franchesci  e Sidney Raimundo Chalub, além 
dos TCBCs do Acre, Thadeu Silva de Moura e Everton Gentil Beltrame.
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Notic ias do Núcleo Centra l 

O dia 27 de março será mais uma data marcante para a   Em seu discurso, o 1º vice-presidente, Armando de 

história do CBC. A Sessão Ordinária em que foram empossados Oliveira e Silva destacou que a reinauguração Centro de 

os novos oito membros adjuntos e 26 aspirantes marcou Convenções o tornará mais competitivo na aquisição de 

também a reinauguração do Centro de Convenções do CBC. A novos parceiros e na manutenção da sua qualificação 

Mesa foi composta pelo presidente do CBC,TCBC Edmundo como um símbolo do CBC.  “O Auditório A foi totalmente 

Machado Ferraz, o 1º vice-presidente,TCBC Armando de reformado e foram criados novos mecanismos de 

Oliveira e Silva, o vice-presidente do Núcleo Central,TCBC multimídia e iluminação. No 2º andar, a sala multifuncional 

Ismar Alberto Pereira Bahia, o ex-presidente, ECBC Américo denominada Espaço Humberto Barreto trará mais 

Caparica, o vice-presidente da AMB, Celso Ferreira Ramos Filho, conforto para que uma série de eventos possam ser 

o presidente do CREMERJ, Luís Fernando Moraes e a represen- abrigados”, explicou. 

tante da CIPE-RJ,TCBC Liseux Eyer de Jesus.

Posse de novos membros 
Evento marcou a reinauguração do Centro de Convenções do CBC 

Membro aspirante Frederico do Amaral Bahia faz a leitura do Juramento

Espaço Humberto Barreto
Em seguida, o tesoureiro-geral, 

ECBC José Luiz Pacheco, explicou, 

em seu discurso, a escolha do nome 

do ex-presidente, ECBC Humberto 

Barreto para denominar o novo 

espaço criado no 2º andar do Centro de Convenções. “Com seus 

mais do que amigos, seus verdadeiros irmãos Renato Pacheco e Américo 

Caparica Filho, ajudou ao lado de muitos a construir não somente este 

prédio, mas esta casa, como ela é: independente, forte e respeitada. A 

casa do cirurgião brasileiro,” finalizou.

O presidente Edmundo Ferraz encerrou a cerimônia parabeni-

zando os novos membros e destacando também as obras realizadas 

no Centro de Convenções. O presidente do CBC inaugurou o novo 

espaço do centro de convenções.  A cerimônia contou com a 

presença de alguns membros da família do homenageado, como 

o filho Humberto do Amaral Barreto, que agradeceu a 

homenagem e destacou o amor que o pai tinha pelo CBC.  

Ao centro, o filho do homenageado entre ex-presidentes do CBC 
e membros do Diretório Nacional.

Panorâmica do auditório



As inscrições já estão abertas
CURSOS: Cirurgia do Trauma Vídeo-Cirurgia,Cirurgia Bariátrica,Imagens para o cirurgião,Oncologia,Hérnias e Coloproctologia
SIMPÓSIOS: Cirurgia de Cabeça e Pescoço,Cirurgia Vascular,Tórax,Cirurgia Pediatrica,Cirurgia plástica, Ginecologia/ Mastologia e Urologia.
E AINDA:Mesas-redondas, Como eu faço?,Juri Simulado, Casos Clínicos, Painéis,Casos Clínicos, Especiais,Testes de conhecimento,Sessões 
interativas e Cirurgia baseada em Evidências

Pontuação da AMB
Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia do tórax, Cirurgia do Trauma,Cirurgia Geral ,Cirurgia Pediátrica,Cirurgia 
Plástica,Cirurgia Vascular,Coloproctologia,Ginecologia,Urologia e Videocirurgia

Convidados Internacionais

 Brant Oelschlager  Mariano E. Giménez  Richard D. Schulick
 Carlos Manterola Delgado  Mitsuro Sasako  Takeshi San
 Charles Edmiston Jr  Nathaniel J. Soper  Thon Lorée  
 Howard L. Beaton  Pierre Clavien  Volker Schumpelick
 Jan K. Horn  Quan-Yang Duh 
 Marco G. Patti  Raul Coimbra

Informações, inscrições e programação preliminar:  
www.cbc.org.br/hotsite

Informações, inscrições e programação preliminar:  
www.cbc.org.br/hotsite


