
Solenidade de Aniversário dos 77 anos
No dia 28 de julho, o
Colégio Brasileiro de
Cirurgiões promoveu
uma sessão solene de

comemoração aos 77
anos de sua fundação, no

Centro de Convenções da entida-
de, no Rio de Janeiro. Na ocasião
aconteceu a posse de 13 novos
Membros Titulares e cinco Mem-

bros Eméritos, além da entrega dos
Prêmios “Ivo Pitanguy” e “Oscar
Alves”.

Tomaram posse como Mem-
bros Eméritos: Cláudio Cardoso de
Castro, Diógenes G. C. Alvarenga
Grimaldo Carvalho Jacob Bocikis
João Luiz Campos Soares.

O TCBC Armando de Oliveira e
Silva saudou os Membros Eméritos
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Publicações Internacionais
O site do CBC disponibiliza textos integrais das seguintes publicações: Archives of Surgery, British Journal of

Surgery ,Cancer, Cancer Cytopathology ,Diseases of the Colon & Rectum ,European Journal of Trauma , Journal of the
American College of Surgeons, The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Surgery (Mosby), Surgical
Endoscopy, World Journal of Surgery .

e o ECBC Cláudio Cardoso
agradeceu em nome dos novos
empossados.

O Presidente do CBC, TCBC
José Reinan Ramos, fez um discurso
enaltecendo a honra de participar da
comemoração do 77º aniversário do
CBC e apresentou uma breve
historia da fundação da entidade
CBC e dos seus 31 Ex-Presidentes.

Congresso de Cirurgia do Rio de JaneiroTítulo de Especialista
O Concurso de Título de Especia-

lista em Cirurgia Geral do CBC/AMB
teve 103 inscritos de todo o Brasil. Os
candidatos fizeram a 1° prova (escrita)
no dia 17 de junho em vários estados.
Os 78 candidatos aprovados farão a 2a

prova (oral) no dia 16 de setembro, no
Rio de Janeiro, coordenada pelo TCBC
Ismar Bahia, presidente da comissão.

De 10 a 12 de agosto mais de 500
congressistas discutiram temas de ci-
rurgia geral e de diversas especialida-
des. O Congresso foi considerado um
sucesso segundo o coordenador do
evento TCBC Antônio CarIos Iglesias.
O ECBC Augusto Paulino Netto foi o
homenageado do Núcleo Central em
2006 (foto).
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Reuso de Descartáveis
TCBC Guilherme Pinto Bravo Neto
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Em fevereiro deste ano, a Agência Naci-
onal de Vigilância Sanitária (ANVISA) publi-
cou a resolução 515 que estabelece uma lis-
ta de produtos médicos de uso único proibi-
dos de serem re-processados. Na lista de
78 itens encontram-se diversos instrumen-
tos utilizados em diferentes setores da me-
dicina, entre os quais pinças, tesouras, agu-
lhas e trocáteres de uso corrente na cirurgia
vídeo-laparoscópica.

 A resolução teve como base critérios
de segurança em que se sobressai a impossi-
bilidade de se garantir a esterilização desses
instrumentos com os métodos disponíveis
no momento. E esta impossibilidade se ba-
seia no fato de que estes produtos de uso
único não são desmontáveis e não permitem
a limpeza de suas partes internas.

Sabe-se hoje que a limpeza do material
cirúrgico, primeiro estágio do processo de
esterilização, é de fundamental importância,
tendo em vista que, seja qual for o método
empregado, a presença de matéria orgânica
impede a ação do agente físico ou químico
durante a fase de esterilização propriamente
dita e pode preservar microrganismos viá-
veis passíveis de transmitir infecções. Este
conhecimento é considerado tão importan-
te que a possibilidade de limpeza adequada
consta como primeiro item da regulamenta-
ção do CDC (Center for Disease Control)
dos EUA para permitir o reuso de instru-
mentos médicos, assim como ocorre em di-
versos outros países.

Outro aspecto consensual é de que
a qualidade do instrumento re-processado
seja mantida após múltiplos re-

processamentos, o que também pode ser
difícil de avaliar, a não ser durante sua utiliza-
ção, quando a verificação de um eventual
problema já poderá ter colocado em risco o
procedimento e, por conseguinte, o pacien-
te. Nestes casos situam-se particularmente
os cateteres com balão, utilizados em
cateterismos cardíacos, em que há relatos
de sua ruptura durante o procedimento, in-
clusive com embolização de fragmentos do
balão.

Faz-se necessário, assim, que mesmo
aqueles produtos fora da lista da ANVISA,
tenham seu re-processamento rigorosamente
controlado, determinando-se, para cada ins-
trumento, o número de vezes que o mesmo
pode ser re-esterilizado com preservação
de sua funcionalidade e segurança.

A primeira reação de muitos profis-
sionais de saúde com as proibições da
ANVISA é de revolta, já que a impossibilida-
de de reuso de descartáveis poderá
inviabilizar diversos procedimentos e irá au-
mentar em muito os custos de outros. Além
disto, a “impressão” de que o re-
processamento é inócuo, reforça a idéia de
inadequação da nova resolução.

Deve-se lembrar, entretanto, que ape-
sar dos índices de infecções bacterianas e de
outras complicações cirúrgicas parecerem
inalterados e baixos com o uso único de ins-
trumentos re-processados, o mesmo não se
poderá dizer de infecções virais, como he-
patite e SIDA, que só se manifestam,
freqüentemente, anos depois da contamina-
ção.

E no rol destas discussões, cabe ain-
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Infecção
TCBC Guilherme Pinto Bravo Neto (RJ) - Presidente
TCBC Edmundo Machado Ferraz (PE)
TCBC Lisieux Eyer De Jesus (RJ)
TCBC Ivan Cecconello (SP)
TCBC Francisco Ney Lemos (CE)
TCBC Carmen Ruth Manzione Nadal (SP)
TCBC Nelson Adami Andreollo (SP)

Treinamento Em Cirurgia Geral
TCBC Wilson Alves Pariz (RJ) - Presidente
TCBC Paulo Jose Erruas Faciola (RJ)
TCBC Luiz Augusto Maltoni Jr. (RJ)

da ressaltar a prática comum do meio e
completamente inaceitável de se proceder
apenas a descontaminação de instrumentos
laparoscópicos, descartáveis ou não, em so-
luções de glutaraldeído por 30 minutos. O
processo de descontaminação elimina ape-
nas as formas viáveis de microrganismos, não
atuando sobre as formas esporuladas de al-
guns agentes, o que é inadmissível para pro-
cedimentos invasivos, que exigem materiais
esterilizados, e portanto, isentos de qual-
quer  forma de vida.

Deve-se reconhecer que boa parte do
problema se deve aos hospitais que, em sua
grande maioria, não dispõem de instrumen-
tos laparoscópicos para uso do cirurgião,
que se vê obrigado a levar seu próprio ins-
trumental de um hospital a outro, como um
cirurgião itinerante, ou como os cirurgiões-
barbeiros da idade média, e que tem na
descontaminação com glutaraldeído o único
meio de re-processamento rápido do seu
material.

Outra questão a ser discutida são
os aspectos éticos e legais do reuso de
descartáveis. O paciente deve saber e con-
sentir a utilização, em sua cirurgia, de instru-
mentos de uso único re-processados?  Quem
se responsabiliza pela validação do re-
processamento de determinado instrumen-
to: o cirurgião, o hospital, a empresa
terceirizada de esterilização? Estas e muitas
outras perguntas precisam de respostas con-
cretas.

Toda esta polêmica foi discutida no
Simpósio Internacional sobre Reuso de Equi-
pamentos de Uso Único realizado em Brasília
nos dias 25 e 26 de maio deste ano. O even-
to, multidisciplinar, contou com a presença
de médicos, enfermeiros, microbiologistas e
representantes da indústria de instrumentos
médicos descartáveis, de diversas socieda-
des médicas (representei o CBC) e da pró-
pria ANVISA. Todos os aspectos envolvidos

no problema foram amplamente discutidos,
como métodos de limpeza, desinfecção e
esterilização, formas de validação destes pro-
cedimentos, formação de biofi lme,
microbiologia aplicada ao re-processamento,
riscos decorrentes da utilização de produtos
re-processados, assim como questões éti-
cas e legais relacionadas ao reuso. Apesar do
consenso quanto à necessidade de se regula-
mentar o reuso de instrumentos de uso úni-
co, ficaram sem resposta questões impor-
tantes como as relativas ao pagamento pelo
SUS e por planos de saúde do aumento dos
custos que decorrerão da nova medida.
Como não inviabilizar determinados proce-
dimentos que se utilizam necessariamente de
descartáveis de alto custo? Pior do que a
falta de respostas é a consciência de que elas
dependem de outras instâncias governamen-
tais que provavelmente desconhecem os pro-
blemas.

Outra situação que demandou gran-
des discussões foi a possibilidade, aventada
pela ANVISA, de se eliminar instrumentos
da lista, com base em trabalhos científicos
que demonstrem a efetividade do seu re-
processamento tanto do ponto de vista de
esterilização quanto de funcionalidade. Quem
poderá arcar com os custos dessas pesqui-
sas? Em alguns países, como no Canadá, são
as empresas terceirizadas de re-
processamento de instrumentos médicos que
financiam estas pesquisas. E no Brasil? O que
a indústria pode fazer diante desta situação?
Reduzir custos para viabilizar o uso único de
seus produtos? Investir na pesquisa e produ-
ção de descartáveis de uso múltiplo? Ou re-
duzir ainda mais sua produção de instrumen-
tos de uso múltiplo e aumentar a pressão
sobre a ANVISA e sua lista de proibidos?

A posição do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões no Simpósio de Brasília foi a de
reconhecer a importância da regulamenta-
ção proposta pela ANVISA, que tem como

Comissões Especiais Permanentes do CBC 2006/2007
TCBC Esperidiao Jose De Macedo Costa (RJ)
TCBC Carlos Augusto Teixeira Da Cruz (DF)
TCBC Luiz Alberto Rodrigues De Moraes (PA)
TCBC Carlos Augusto Real Martinez (SP)
TCBC Rodrigo Altenfelder Silva (SP)
TCBC Edivaldo Massazo Utiyama (SP)
TCBC Silvio Augusto Ciquini (SP)
TCBC Raul Cutait (SP)
TCBC Mario Jorge Jucá (AL)

Acreditação De Hospitais
TCBC Luiz Arnaldo Szutan (SP) – Presidente
ECBC Eimar Delly De Araújo (RJ)

TCBC Maria Cristina Araújo Maya (RJ)
TCBC José Alberto Tosto (RJ)
TCBC Sergio Carlos Nahas (SP)
TCBC Guilherme Xavier  Jaccoud (RJ)

Cirurgia Bariátrica
TCBC  João Batista Marchesini (PR) - Presidente
TCBC Marco Tulio Costa Diniz  (MG)
TCBC Euler De Medeiros Azaro Filho (BA)
ACBC Irineu Rasera Jr. (SP)
TCBC Marco Antonio M. Leite (RJ)
TCBC Luiz Gonzaga De Moura Jr. (CE)
TCBC Augusto Claudio De Almeida Tinoco (RJ)

finalidade a segurança do paciente. Nossas
propostas foram:

1. Divulgar a nova resolução entre
os membros do CBC, orientan-
do para a importância do seu
cumprimento.

2. Levar, através de seus membros,
a discussão para os diversos
hospitais onde atuam no senti-
do de regularizar o fornecimen-
to e a esterilização adequada de
instrumentos cirúrgicos, particu-
larmente os laparoscópicos.

3. Estimular o uso de instrumen-
tos permanentes, passíveis de
re-processamento adequado e
que são mais baratos, sempre
que possível e com segurança.

4. Estimular a organização de
cursos de capacitação para
instrumentadoras cirúrgicas, que
tem papel fundamental na lim-
peza e preparo de instrumentos
laparoscópicos para o processo
de esterilização.

5. Estimular a organização de gru-
pos de estudo para avaliação,
através de trabalhos científicos,
de processos de validação do
uso de descartáveis re-proces-
sados.

6. Enfatizar a criação e a atuação
de Gerências de Risco e de Co-
missões de Reuso de Equipa-
mentos nos hospitais de grande
porte.

Espera-se que a divulgação destas pro-
postas estimule as discussões e que surjam
novas propostas capazes de fazer frente a
este novo desafio que é o de melhorar a
segurança de nossos pacientes neste cenário
em que vivemos a nossa medicina.
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Próximos eventos
do Núcleo Central

29 e 30/09 - Curso de
Atualização Cirurgia Torácica

20/10 - Fórum de Atualização
em Oftalmologia

21/10 - I Simpósio de Cirurgia
Hepatobiliar e Transplante
Hepático

23, 24, 26 e 27/10 - Curso de
Urgências Abdominais

10/11 - XXI Fórum de
Pesquisa em Cirurgia

01/11 - II Simpósio de
Mastologia

11/11 - Jornada de Oncologia

2/12 - Curso de Vídeocirurgia
Retroperitoneal

INFORMAÇÕES GERAIS
NO SITE DO CBC
www.cbc.org.br
Todos os eventos serão realizados no
Centro de Convenções da entidade,
em Botafogo,
no Rio de Janeiro.

N O T Í C I A S  D O  N Ú C L E O  C E N T R A L

Rio de Janeiro

O evento, que será realizado em 10
de novembro, se caracteriza por per-
mitir a divulgação do trabalho científi-
co (Graduação e Pós-graduação) de Nú-
cleos de Pesquisa Cirúrgica Experimen-
tal de todo o País.

Poderão participar membros e não
membros do CBC. Não será cobrada
qualquer taxa para inscrição, ressaltan-
do-se que somente serão aceitos traba-
lhos experimentais em Cirurgia. Após a
seleção, os autores serão comunicados

O maior evento do Capítulo de São
Paulo vai reunir, nos dias 6 e 7 de outu-
bro, no Hotel Maksoud Plaza, a XV As-
sembléia Cirúrgica do CBC/SP e o VI Con-
gresso Estadual da Sobracil/SP que con-
tará com o apoio da Sociedade Paulista de
Cirurgia Pediátrica e da Associação Bra-
sileira de Angiologia e Cirurgia Vascular/
SP.

A participação valerá pontos para a
Certificação de Atualização Profissional.
Os membros do CBC ou da Sociedade
Brasileira de Videocirurgia terão descon-
tos na inscrição e pagarão o referente a
280 reais. Os médicos não associados vão
pagar 350 reais e os outros profissionais
e acadêmicos pagarão 150 reais.

“A vasta programação científica tam-
bém será acompanhada de uma exposi-
ção paralela bastante interessante de em-

São Paulo
Inscrição para o Congresso

XXI Fórum de Pesquisa em Cirurgia

Regional - Petrópolis
 O curso de urgências cirúrgicas foi

realizado pelo Centro de Estudos Madre
Regina do Hospital Santa Teresa nos meses
de maio e junho de 2006, com presença de

médicos e acadêmicos sob o apoio do Co-
légio Brasileiro de Cirurgiões, Regional de
Petrópolis, e organizado pelo Vice Mestre
e João Medeiros Tavares Filho.

presas e produtos para a área cirúrgica”,
conta o Mestre do Capítulo, Paulo Roberto
Corsi. Cinco companhias já decidiram que
vão patrocinar o Congresso: Altana
Pharma, Nestlé Nutrition, Sanofi-Aventis,
Roche e Unimed Paulistana. Outras cin-
co darão apoio: Ethicon Endo-SurgeryGSK
GlaxoSmithKline, H. Strattner, Stryker do
Brasil e Tyco Healthcare e outras deze-
nas de empresas terão estandes.

Corsi conta que a diretoria do Capí-
tulo decidiu prestar uma homenagem ao
idealizador e fundador da Faculdade de
Ciências Médicas da Santa Casa de São
Paulo. “O melhor tema livre do Congres-
so vai receber o Prêmio Emílio Athié”,
antecipa o Mestre do Capítulo. O cirur-
gião, que faleceu em 7 de abril deste ano,
foi Membro Emérito do Colégio Brasilei-
ro de Cirurgiões.

sobre a hora e o local da apresentação.
O prazo para submissão dos traba-

lhos científicos será encerrado no dia
06 de outubro de 2006 ( outras infor-
mações no site www.cbc.org.br)

Serão concedidos os seguintes prê-
mios: Alfredo Monteiro – para o me-
lhor trabalho do Fórum; Ruy Ferreira
Santos – para o melhor trabalho de
aplicabilidade clínica; e Mariano de
Andrade – para a instituição que apre-
sentar o maior número de trabalhos.

ACBC Marcelo Furtado, TCBC Luis Alberto
Costa, ACBC José Carlos Brito, TCBC Paulo
Roberto Corsi, TCBC Roberto Anania de Paula,
ACBC Artur Ramos de Oliveira, ACBC Wagner
Tadeu Ligabó

Informações no site
www.cbcsp.org.br
ou pelos telefones

(11) 3101-8045, 3101-8792
ou 3188-4245.
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A cidade de Jundiaí foi escolhida
para ser a sede da nova Regional. A so-
lenidade de instalação e posse da nova
diretoria contou também com uma ho-
menagem a mulher médica. Um
simpósio com o tema “Doença Inflama-
tória Intestinal” foi ministrado por 12
mulheres.  Na solenidade, 15 membros
aspirantes e outros 11 adjuntos foram
empossados no CBC.

A abertura do evento teve a apre-
sentação da presidente da Sociedade
Brasileira de Mulheres Médicas, Francy
Reis da Silva Patrício, e a homenagem
às professoras Lenir Mathias e Angelita

Habr-Gama. “As mulheres representam
mais de 50% dos estudantes de medici-
na. E no mercado, elas são mais
dedicadas, mais atenciosas e mais
detalhistas”, disse o Vice-Mestre
Roberto Anania de Paula.

A Regional Vale do Paraíba e Litoral
Norte organizou, no Polo Tecnológico
de São José dos Campos, a IV Jornada
de Cirurgia do Trauma e II Jornada de
Atendimento Pré-Hospitalar. O objeti-
vo foi a atualização dos profissionais em
APH e cirurgia do trauma. A abertura
contou com a participação da Secreta-
ria de Saúde da Cidade e do 11º

Regionais

Grupamento de Bombeiros do Estado
de São Paulo.

O Noroeste Paulista do Capítulo e
o Centro de Estudos Dr. Cervantes Ân-
gulo promoveram a 2ª Jornada de Ci-
rurgia. O evento foi no Hospital São
Domingos e contou com a participação
de vários especialistas da região.

A Casa do Médico de Piracicaba re-
cebeu o chefe do Grupo de Ombro e
Cotovelo da Unicamp, Américo Zoppi
Filho, para a palestra de atualização em
patologia do ombro. O evento foi uma
realização da Regional de Piracicaba e
da APM.

Durante o Encontro dos Residentes
de Cirurgia Geral, no dia 17 de agosto,
em Belo Horizonte, na sede da Associ-
ação Médica de Minas Gerais, realizou–
se cerimônia de  posse de novos mem-
bros titulares, adjuntos e aspirantes,

O caso “Obesidade Mórbida de
Paciente do Serviço de Cirurgia do
Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG)” foi
apresentado pelo Dr. Alexandre
Miranda, sob a orientação da Profes-
sora Soraya Almeida, durante o  Encon-
tro dos Residentes de Cirurgia Geral,
realizado no dia 17 de agosto. Após a
discussão, a Dra. Luciana Elkadre, de
Itaperuna, proferiu uma palestra sobre
pós-operatório em cirurgia bariátrica,
as complicações e controle a longo pra-
zo.

Em Ipatinga, aconteceu a Jornada de
Cirurgia, organizada conjuntamente en-
tre o CBC e o Hospital Márcio Cunha.
Mais de 100 pessoas estiveram presen-
tes ao evento, que foi de alto nível cien-

Minas Gerais
A preparação do Congresso Brasileiro

tífico e que resultou em interesse de se
repetirem atividades semelhantes na re-
gião do Vale do Aço.

Além dessas atividades, a Diretoria
do Capítulo tem participado ativamen-
te da estrutura organizacional do pró-
ximo Congresso Brasileiro de Cirurgia,
a ser realizado em Belo Horizonte, nos
dias 8 a 12 de julho de 2007, juntamen-
te com os doutores Jaeder Teixeira de
Siqueira (Presidente da Comissão
Organizadora) e Mário Ribeiro (Presi-
dente da Comissão Científica). A
temática central do evento é a impor-
tância do conhecimento do cirurgião
como fator prepoderante no sucesso do
diagnóstico e tratamentos cirúrgicos,
dentro do contexto da vasta tecnologia
disponível. O programa científico está
muito atrativo. Convidados internacio-
nais de expressiva reputação já têm sua
participação confirmada. A hospitalida-
de mineira é conhecida por todos e o
Congresso promete ser inesquecível.

É importante ressaltar a honra do

capítulo de Minas Gerais em ter visto
um grande nome da Cirurgia Brasileira,
ex-mestre do Capítulo, ex-Vice setorial
e sempre um grande incentivador do
Colégio, o digníssimo professor Alcino
Lázaro da Silva (foto), receber o título
de professor Emérito da Faculdade de
Medicina da UFMG, em cerimônia onde
estiveram presentes numerosos cole-
gas, professores, alunos, amigos e fami-
liares. O capitulo de Minas Gerais agra-
dece, parabenliza o professor por mais
essa conquista e deseja que seu exem-
plo, dedicação e determinação sirva
para os mais jovens.

A Diretoria do capítulo presta soli-
dariedade ao Dr. Jaeder Teixeira
Siqueira  pela perda de seu filho Jacques.
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Bahia

O evento de Feira de Santana foi um
grande sucesso. Cirurgiões Gerais e Gi-
necologistas se reuniram debatendo di-
versos temas.

Foram lançadas as bases para a cria-
ção da Regional CBC de Feira de Santana,
que será efetivada em abril de 2007.

Continuarão as sessões quinzenais
de atualização com temas diversos e as
sessões integadas dos residentes em ci-
rurgia geral. O residente que se revelar
o melhor apresentador do ano será pre-
miado com uma passagem para o Con-
gresso Nacional CBC em julho 2007,
em Belo Horizonte.

I Jornada CBC / SOBRACIL

· O Capítulo da Bahia do CBC e a Sessão Baiana da SOBRACIL registram com
grande pesar o falecimento do membro emérito Professor Geraldo Milton da
Silveira, ex-Mestre do CBC Bahia e do Presidente da SOBRACIL Nacional,
Dr. Francesco Viscomi.

· Foram lançadas duas enquetes sobre “preparo mecânico dos cólons” e “lesão
iatrogência do colédoco”, que alcançaram enorme repercussão nacional. As res-
postas obtidas foram encaminhadas em retorno para que todos possam retirar
suas próprias conclusões.

· Atendendo a pedidos será reiniciado o Programa “Jovem Cirurgião” para o ano
de 2007. Em novembro deste ano, os estudantes poderão aproveitar o período
de férias e se dedicar às equipes cirúrgicas que os acolherem sem prejuízo nas
aulas letivas.

· O CBC participou com grande satisfação das comemorações pelo 86º aniversá-
rio do Membro Emérito Professor Antônio Jesuíno dos Santos Neto.

· Foi dado apoio à realização do VII Congresso da Sociedade Brasileira de Atendimento
Integrado ao Traumatizado que será realizado de 8 a 11 de novembro em Salvador.

A Segunda Jornada Sul Capixaba, rea-
lizada nos dias 7 e 8 de abril no Maison
Belas Artes, na cidade de Cachoeiro de
Itapemirim, foi um sucesso. Participaram
ilustres palestrantes como o Dr. Edson
Ricardo Loureiro, Dr. Flávio Takemi
Kataoka, Dr. Paulo Fernandes Carvalho,
Dra. Sabina Bandeira Aleixo, Dr. Alcides
Barata Filho, Dr. Paulo Nicoli, Dr. José
Zago Pulido e o Dr.Eduardo Fuks. Como
convidado especial, o Presidente do
Diretório Nacional do Colégio Brasileiro
de Cirurgiões, TCBC José Reinan Ramos.
Todos falaram para um público de 64
médicos do Sul do Estado e da Capital.
Os dois principais temas debatidos foram
“Doença do Refluxo Gastroesofágico” e
“Câncer Colorretal”.

Na abertura do dia 07 de abril, em
clima de festa, foi empossada a Direto-
ria da Regional Sul do Capítulo do Espí-

Espírito Santo
Um encontro de Sucesso

rito Santo pelo Presidente TCBC e pelo
Mestre do Capítulo TCBC, Tadeu
Marcus Barbosa de Menezes. Tomaram
posse os doutores TCBC, Agliberto
Baliano Careta, como Vice-Mestre;
TCBC, Alcides Barata Filho, como Se-
cretário e o TCBC João Carlos Jordão
Sasso como Tesoureiro.

Estavam presentes autoridades lo-
cais como o Dr. Alberto Cruz, Secretá-
rio Municipal de Saúde da cidade de
Cachoeiro de Itapemirim; Dr. Alexan-
dre Ruschi Filho, Presidente da Unimed
Vitória; Dr. Newton Carlos Garcia, Pre-
sidente da Unimed Sul-Capixaba; Dr.
Paulo de Menezes, Superintendente de
Saúde do Sul do Estado do Espírito San-
to; Dr. Fernando Fitipaldi, Diretor Clí-
nico do Hospital Evangélico de
Cachoeiro de Itapemirim.

O C.B.C. agradece a Comissão

Organizadora, TCBC Tadeu Marcus Bar-
bosa de Menezes, TCBC Agliberto Baliano
Careta e o TCBC Alcides Barata Filho que,
com muita dedicação e carinho, organiza-
ram um evento maravilhoso.

Foram recebidos os patrocínios do
Conselho Regional de Medicina do ES e
da Unimed Sul-Capixaba que presen-
teou o CBC com um belíssimo coquetel
e um jantar dançante na abertura e no
encerramento um churrasco no Clube
dos Médicos. O evento também teve o
apoio do Hospital Evangélico e o seu
Serviço de Oncologia, e com Endo-Sul
– Endoscopia Digestiva Sul Capixaba.

É com espírito de confraternização
e integração que o Mestre TCBC, Ta-
deu Marcus Barbosa de Menezes, de-
seja administrar o Capítulo do Espírito
Santo e atingir o seu maior objetivo:
agregar todos os cirurgiões do Estado.
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Rio Grande do Sul

No dia 6 de abril foi realizado o
primeiro evento do ano, no auditório
do Hospital Mãe de Deus, na cidade
de Porto Alegre, com Solenidade de
Posse da Diretoria e de novos Mem-
bros.

Compareceu na sessão o Vice-Pre-
sidente do Colégio Brasileiro de Ci-
rurgiões ECBC, Dário Birolini (foto),
compondo a Mesa com o Vice-Presi-

Novos membros

Nos dias 4 e 5 de agosto, na cidade
de Bento Gonçalves, o CBC/RS e a
SOCIGERS, co-patrocinaram a XXIII
JACAD (Jornada de Cirurgia do Apare-
lho Digestivo) e o XXII Fórum de De-
bates em Cirurgia Geral, durante o
Simpósio Sul-americano do Aparelho
Digestivo, destacando-se o Dr. Attila
Csendes (Chile) entre os convidados in-

Fórum de Debate
ternacionais. O evento teve mais de 650 ins-
crições.

Foram apresentados vários temas ci-
rúrgicos e as sessões interativas com
Gastroenterologistas, Endoscopistas e Ci-
rurgiões. O Vice-Presidente Setorial Sul,
TCBC Cleber Dario P. Kruel presidiu a So-
lenidade de Posse de novos Membros e das
Juntas Diretoras das Regionais, compondo

Paraná
A jornada do

Colégio Brasileiro
de Cirurgiões foi re-
alizada em Foz do
Iguaçu, no Paraná,
nos dias 15, 16 e 17
de junho. No decor-
rer da mesma, foram
apresentadas seis
conferências e qua-
tro mesas-redondas.

A Jornada teve
completo êxito e contribuiu para troca de experiências entre
os membros da comunidade cirúrgica do Estado, com a par-
ticipação de estudantes e residentes.

Jornada em Foz do Iguaçu
Mato Grosso

Entre 26 e 28 de outubro será realizado o X Congresso
Centro-Oeste de Cirurgia.

Historicamente, Cuiabá já sediou por duas vezes esse
encontro regional. O X Congresso tem como tema central
“Fronteiras da Cirurgia” que será realizado na FIEMTEC,
localizada na Avenida 15 de Novembro.

Irão participar convidados do cenário nacional e dos di-
ferentes estados que compõe o Centro-Oeste. A programa-
ção contém tópicos atualizados nas diversas áreas da cirur-
gia. O Fórum de Pesquisa Clinica e Experimental premiará
trabalhos de interesse científico durante o evento.

O site está disponível para inscrições e envio de temas
livres é www.cirurgiamt.com.br.  Maiores informações po-
dem ser conseguidas com a Interativa Eventos e Promoções,
no Bairro Porto em Cuiabá.

Congresso Centro Oeste de Cirurgia

dente do Setor Sul, TCBC Cleber
Dario P. Kruel e com os Mestres dos
Capítulos de Santa Catarina, TCBC
Pedro E. Araújo e do Rio Grande do
Sul, TCBC João Vicente Bassols, quan-
do os seguintes cirurgiões ingressaram
como Titulares: Luiz Paulo Brilhante
Wolle e Marcelo Garcia Toneto e
como Adjuntos: Alexandre Vontobel
Padoin, José Augusto de Almeida

Nöthen, Mara Regina de Oliveira
Campelo, Moira Fairon e Rafael
Alencastro Brandão Ostermann.

Em seguida, o Vice-Presidente do
CBC falou sobre “Passado, presente
e futuro da Cirurgia” e uma confrater-
nização com os novos membros e com
a Diretoria do CBC/RS.

a Mesa com o Mestre e com os demais
integrantes da Diretoria do CBC/RS,
empossando os seguintes cirurgiões, que
ingressaram como Titulares: Mara Re-
gina de Oliveira Campelo, Marcelo
Binato e Roberto Arenhart Pessini e
como Adjuntos: Hairton Copetti. Fo-
ram empossadas as Juntas Diretoras das
Regionais do CBC/RS:

Da esquerda para a direita: TCBC Osvaldo
Malafaia - TCBC Nicolau Gregori Czeczko -
TCBC Jurandir Marcondes Ribas Filho - Atual
Mestre do Capítulo - TCBC Jomar Silveira Giostri
- TCBC Luiz Carlos Von Bahten.




