BOLETIM

IMPRESSO

CBC

Veículo de Comunicação do Colégio Brasileiro de Cirurgiões Ano XXXVII - Nº 135 Jul. / Ago. / Set. 2007

Membros da entidade recebem título de Honra ao Mérito na Sessão Solene

Ministro da Saúde recebe homenagem do CBC
O Ministro da Saúde, José Gomes Temporão,
recebeu o título de Membro Honorário Nacional do
CBC durante Sessão Solene ocorrida no dia 15 de
outubro, no Centro de Convenções da entidade. Em
seu discurso, o Ministro anunciou apoio ao Programa
de Qualidade em Cirurgia do CBC e destacou a
importância da entidade na medicina nacional.
Durante a Sessão Solene também foram homenageados 17 Membros Eméritos e Titulares com o
Título de “Honra ao Mérito” e empossados sete
Membros Adjuntos e 23 Aspirantes.
Confira a cobertura completa nas páginas 3 e 4.
O Minstro da Saúde, ao lado do
Presidente e do Vice-Presidente do CBC.

Congresso Brasileiro em 2011
Em votação do Diretório Nacional, o Capítulo
do Ceará foi escolhido para sediar o XXIX
Congresso Brasileiro de Cirurgia em 2011. O
evento será realizado na capital Fortaleza.
Confira o depoimento do Vice-Presidente do
CBC, Armando de Oliveira e Silva sobre os
critérios da escolha.

Concursos para
Título de Especialista
Estão abertas as inscrições para os concursos de
Título de Especialista em Cirurgia Geral – e Título
de Especialista em Cirurgia Geral na Categoria
Especial. No site do CBC (www.
cbc.
org.
br)
estão disponibilizados os 2 editais.

Acesse o site do CBC: www.cbc.org.br
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José Gomes Temporão recebe título de Membro Honorário Nacional
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CBC Homenageia Ministro da Saúde
O Ministro da Saúde, José
Gomes Temporão, anunciou o
apoio do Ministério da Saúde ao
Programa de Qualidade em
Cirurgia do CBC, na Sessão Solene
realizada no dia 15 de outubro, no
Centro de Convenções da
entidade, em que tomou posse
como Membro Honorário
Nacional. “O Colégio Brasileiro
de Cirurgiões é uma das
instituições pioneiras no incentivo
à qualidade na Saúde. Por isso,
somos parceiros no PQC.
Entendemos que é um grande
espaço para a qualificação da
cirurgia, valorizando os
mecanismos da boa gestão”,
explicou o Ministro, lembrando
que no próximo ano Sistema
Único de Saúde, SUS, completará
20 anos. “Vamos aproveitar a
comemoração dessa data para
refletir o que faremos nos
próximos 20 anos”, convocou o
Ministro da Saúde. Ao longo da
história, somente três
personalidades já haviam recebido
o título de Membro Honorário
Nacional: o ex-Presidente da
República, Juscelino Kibitschek e
os médicos Antonio Drauzio
Varella e Jamil Haddad.

O Ministro ao lado do Presidente do CBC e do
Secretário Estadual de Saúde, Sergio Cortes.

O Ex-presidente Orlando Marques Vieira
fez o discurso de homenagem ao Ministro.

Em seu discurso de saudação, o
ex-Presidente do CBC, Orlando
Marques Vieira, lembrou a
trajetória pessoal e profissional do
Ministro. O Presidente José Reinan
Ramos, destacou a reconhecida
competência de José Gomes
Temporão e parabenizou o
Ministro pela iniciativa de apoiar o
aperfeiçoamento e a implantação
do Programa de Qualidade em
Cirurgia do CBC.
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Noticias do Diretório Nacional

Membros do CBC
recebem título de Honra ao Mérito
Durante a Sessão Solene também foram
homenageados 17 Membros Eméritos e
Titulares com o Título de “Honra ao Mérito” e
empossados 23 Membros, sete Adjuntos e 23
membros Aspirantes. O vice-presidente do
Núcleo Central, Antonio Carlos Iglesias, fez a
saudação aos agraciados com os títulos de Honra
ao Mérito, enquanto o ECBC Pietro Novellino
fez o discurso em nome dos homenageados.

Lista dos homenageados com o título
de Honra ao Mérito
• TCBC - Accioly Moreira Maia
• TCBC - Antonio Luiz de Medina
• ECBC - Augusto Paulino Netto
• ECBC - Carlos José Monteiro de Brito
• ECBC - Eimar Delly de Araújo
• ECBC - Evandro Costa da Silva Freire
• ECBC - Felício Falci
• ECBC - Fernando Manoel Paes Leme
• TCBC - José Luiz Guarino
• ECBC - Levão Bogossian
• TCBC - Márcio Leal Meirelles
• ECBC - Nelson de Barros Medina Coeli
• ECBC - Oscar Brandão Lira
• ECBC - Pietro Novellino
• TCBC - Renam Catharina Tinoco
• TCBC - Ronaldo Antonio Reis Vianna Salles
• ECBC - Umberto Perrotta
Confira a listagem dos novos membros adjuntos e aspirantes no site do CBC: www.cbc.org.br

O auditório principal do Centro
de Convenções estava lotado.

o TCBC Antonio Carlos Iglesias
saudou os novos membros

O ECBC Pietro Novellino fez
o discurso em nome dos
homenageados.
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Noticias do Diretório Nacional

Ceará será a sede do
Congresso Brasileiro de 2011
Na Reunião do Diretório
Nacional do CBC, realizada em
26 de outubro de 2007,com a
presença dos Vice-Presidentes
Setoriais, o Capítulo do Ceará
foi o escolhido para sediar o
XXIX Congresso Brasileiro de
Cirurgia, em 2011.

O stand do Ceará, durante o
XXVII Congresso Brasileiro de
Cirurgia, em Belo Horizonte.

Comunicado do 1º Vice-Presidente do CBC
(TCBC Armando de Oliveira e Silva)
"Saliento a dificuldade que
houve no sentido de encontrar
os detalhes que seriam capazes
de diferenciar este ou aquele
Capítulo. As três propostas
eram muito parecidas, com
centros de convenções aparelhados e adequados, com rede
hoteleira muito boa, aeroportos em condições para atenderem a demanda do número de
participantes, enfim em todos
os itens avaliados havia uma
certa equivalência. O que
prevaleceu foi o detalhe
captado pelo Diretório
Nacional que optou pela
escolha de Fortaleza representando o Capítulo do Ceará.
Sabemos o quanto os
Capítulos do Paraná e da
Bahia esmeraram-se na
confecção da programação

para a Comissão de Avaliação,
no entanto, havendo necessidade de comparação no
detalhe, o Diretório Nacional
optou por Fortaleza.
Esperamos que haja compreensão quanto ao comportamento da Comissão, que se
mostrou com a isenção necessária, passando para o Diretório
os informes técnicos que
nortearam a escolha de maneira
a mais transparente possível.
Esperamos que na próxima
avaliação para 2015 o CBC
continue a contar com o
mesmo interesse por parte dos
Capítulos, que venham a se
interessar em sediar novos
Congressos fora do eixo
Rio/S.Paulo, demonstrando
cada vez mais a força da
interiorização do Colégio".

Comissão Especial para NOTES
O Colégio Brasileiro de Cirurgiões
criou “ad referendum” a Comissão
Especial para avaliação e regulamentação dos novos métodos caracterizados
como cirurgia endoscópica translumenal
por orifícios naturais (CETON ou
NOTES). O método, ainda em avaliação
clínica, envolve pesquisas recentes em
cirurgia abdominal, utilizando endoscópios flexíveis que, transpassando o
lúmen através de orifícios naturais do ser

humano (boca, ânus, vagina, uretra),
pode realizar procedimentos diagnósticos e terapêuticos na cavidade. A
cirurgia tem o objetivo de evitar incisões
cirúrgicas e suas complicações, em
teoria poupando o paciente da dor de
origem parietal. Tanto na fase experimental, como na fase clínica dos
diversos centros, não há ainda
evidência cientificamente significativa
de benefícios.

A Comissão Especial para
NOTES, integrada por TCBC Ricardo
Zorrón, TCBC Delta Madureira Filho
e TCBC Paulo Jiquiriçá, tem o objetivo
de posicionar o Colégio Brasileiro de
Cirurgiões perante a crescente
demanda de interesse por parte da
comunidade cirúrgica sobre informações do novo método. Maiores
Detalhes no site do CBC.
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Notícias do Núcleo Central
Rio de Janeiro

XXII Fórum de Pesquisa em Cirurgia
Trabalhos premiados em 2007 ( 9 de novembro – no Centro de Convenções do CBC)
Prêmio “Alfredo Monteiro”
“Efeitos da pentoxifilina na lesão pulmonar na pancreatite aguda experimental”
Autores: Tercio de Campos, Joilson de Oliveira Martins, Jéssica Deree, William Loomis, James Putnam, Adhemar M. Pacheco Jr.,
Raul Coimbra
Instituição: Santa Casa de São Paulo – Universidade da Califórnia San Diego

Prêmio “Ruy Ferreira Santos”
“A influência do estado séptico na cicatrização gástrica induzida em ratos”
Autores: Ruy Fernando Kuenzer Caetano da Silva, André Portella Reichmann, Tânia Mara Schmidt, Pedro Ernest Caron, Carlos
José Franco de Souza, João Carlos Domingues Repka
Instituição: Hospital e Maternidade Angelina Caron – Campina Grande do Sul – PR

Menção Honrosa do Prêmio “Alfredo Monteiro”
“Desenvolvimento de modelo de colite por derivação em ratos”
Autores: Rodrigo Goulart Pacheco, Alberto Schanaider, Christiano Costa Espósito, Natália Bernardes Mello, Bruna Rosolem de
Vassimon, Júlia Valeriano de Almeida
Instituição: Centro de Cirurgia Experimental do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFRJ

Menção Honrosa do Prêmio “Ruy Ferreira Santos”
“Precondicionamento isquêmico no transplante de intestino fetal isogênico em camundongos”
Autores: Ricardo José Morello, Márcia kiyomi Koike, Carlos Eduardo Saldanha de Almeida, Luciana Lamarão Damous, Sonia
Maria da Silva, Manuel de Jesus Simões, Edna Frasson de Souza Montero
Instituição: UNIFESP-EPM – São Paulo – SP

Prêmio “Mariano de Andrade”
Universidade Federal de Minas Gerais – 23 trabalhos apresentados

Re g i ã o d o s L a g o s - R J

Encontro
e m C a b o Fr i o
A Regional da Região dos Lagos do CBC realizou
o primeiro encontro Regional em Cabo Frio. Na
foto, da esquerda para a direita, o ECBC Demócrito
Azevedo, a TCBC e vice-mestra Claudia Ramalho e
o TCBC Ernane Aboim, que falou sobre Educação
Médica Continuada
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Notícias dos Capítulos
S ã o Pa u l o
Atividades e homenagens
A Sessão Solene do Capítulo
paulista empossou, em junho, 75
Membros Aspirantes, 30 Adjuntos e
28 Titulares no Colégio Brasileiro de
Cirurgiões. Um Membro foi elevado à
categoria de Associado Jubilado e
cinco ao posto de Membro Emérito.
O ECBC Dario Birolini fez um
discurso crítico a respeito da situação
atual da educação médica no Brasil.
No evento também foi entregue o
Prêmio Daher Cutait, que é outorgado a um jovem cirurgião pelo conjunto

das suas atividades científicas e
profissionais. O vencedor da edição
2007 foi o Professor Assistente do
Departamento de Morfologia da
FCMSCSP, TCBC José Humberto T.
G. Fregnani, e a Menção Honrosa
foi concedida ao TCBC André
Siqueira Matheus.
O professor Emérito do
Departamento de Cirurgia da
Universidade de São Paulo, ECBC Arrigo
Raia, foi condecorado com o Prêmio
Benedito Montenegro. O médico, que

chegou a chefiar o Setor de Cirurgia do
HC, em São Paulo, fez estágio no
início da carreira com o professor
Benedito Montenegro, que
“emprestou” o nome ao Prêmio
concedido pelo Capítulo. Para
obter mais informações a respeito
da vida e da carreira do professor
Arrigo Raia é só entrar no site do
Capítulo de São Paulo no link:
http://www.cbcsp._Hlt169598241o_H
lt169598241rg.br/2957.

Médicos comemoram a CBHPM
Na Sessão Solene, os dirigentes de
entidades médicas discursaram e
comemoraram a aprovação pelo
Congresso Nacional do projeto de lei
que institui o rol de procedimentos
baseado na CBHPM – Classificação
Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos. O presidente
do Sindicato dos Médicos/SP, Cid
Carvalhaes, disse que tinha muito o que

comemorar com a medida. Já o
presidente da APM, ACBC Jorge Carlos
Curi, afirmou que a aprovação da
CBHPM mostra de que forma um
trabalho coeso dá resultados efetivos. O
presidente da AMB, José Luis do Amaral,
falou que a Classificação foi elaborada
por 50 especialidades médicas e foi
amplamente defendida pela Agência
Nacional de Saúde Complementar”.

O Mestre do Capítulo, Paulo
Roberto Corsi, leu o fax enviado por
Geraldo Alckmin. O ex-governador
de São Paulo receberia o título de
Membro Honorário do CBC, mas o
mau tempo impediu que o avião dele
decolasse de Boston, nos Estados
Unidos, na véspera.

Amazonas
Ex-mestre recebe prêmio na Suíça
Pela contribuição emérita no
domínio da cirurgia da tireóide, o
TCBC João Bosco Botelho, ex-Mestre
do Capítulo do Amazonas do CBC,
recebeu o Diploma e a Medalha Franz
Escher, durante o 94º. Congresso
Suíço de Otorrinolaringologia e
Cirurgia Cérvico-Facial, realizado
no dia 14 de junho deste ano, na
cidade suíça de Bern.

O trabalho científico descreveu a
nova via de acesso - incisão em U - e
suas variáveis com acesso mediastínico
aos bócios de grande volume (BGV)
usada em 54 pacientes portadores de
BGV, operados entre 1982 e 2000.
A dificuldade do acesso cirúrgico a esse
bócio foi assinalada por Theodor Kocher
que propôs duas incisões que acabaram
não se reproduzindo.

A caracterização clínico-cirúrgica
desses bócios diagnosticados nas
áreas geográficas bociogênicas, como
no Amazonas, foi descrita pela
primeira vez, em Paris, em 2001, pelo
TCBC João Bosco Botelho, no
Congresso da Sociedade Francesa de
Otorrinolaringologia e Cirurgia
Cervico-Facial.
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Notícias dos Capítulos
Pa r á
Pr o f e s s o r C l o d o a l d o B e c k m a n n ( I n M e m o r i a m )
Membro Emérito do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões, o Professor
Clodoaldo Beckmann faleceu no dia
sete de agosto deste ano. O fato
representa enorme perda para o
Colégio, especialmente para o nosso
Capítulo, e para a Universidade
Federal do Pará da qual era Professor
Emérito. Estava aposentado da
Universidade, porém mantinha
atividade como presidente do
Conselho de Cultura do Estado,
função para qual foi chamado em
reconhecimento ao seu extraordinário valor cultural.

no estabelecimento de estreita
parceria entre o Capítulo e a
Universidade.
Em sua gestão como Mestre,
consolidou o Capítulo do Pará com a
aproximação dos grupos e serviços
cirúrgicos, democratizando os
eventos científicos, realizando
reuniões itinerantes pelos hospitais de
Belém e patrocinando a interiorização
da educação continuada. Em 1998
ascendeu à categoria de Membro
Emérito do CBC.

ção do Curso de Biblioteconomia, em
1963.
A representatividade do
Professor Beckmann tornou-se
nacional, mantendo intercâmbio
com os principais Serviços e Centros
formadores de cirurgiões, sendo
reconhecido pelos mesmos como
referência do Pará no âmbito do
CBC e da Academia.
Participou de todos os eventos
científicos ligados a cirurgia geral,
enquanto esteve em atividade
docente assistencial, sempre com
contribuição ao programa dos
mesmos. Era um comunicador nato,
expressando-se com facilidade,
clareza e absoluta correção de
linguagem, além de ser um didata
essencial. Seu acervo de produção
científica é admirável, tendo publicado inúmeros trabalhos sobre temas
de cirurgia, sobre o ensino médico, o
magistério e a Universidade.

Credita-se a ele a iniciativa e o
mérito, juntamente com outros
colegas, pela instalação do Capítulo
do Pará, que ocorreu em 1972, com a
presença de Renato Pacheco Filho
representando o Diretório Nacional.
A atividade associativa do Professor
Beckmann foi intensa e profícua em
todos os sentidos, especialmente na
promoção da educação continuada e

Contribuição das mais relevantes
do Professor Beckmann está ligada ao
ensino médico e ao ensino superior no
âmbito da Universidade Federal do
Pará. Foi professor de cirurgia,
exerceu a chefia do Departamento de
Propedêutica e Técnica Cirúrgica, a
direção do Centro de Ciências da
Saúde e a Pró-reitoria de
Planejamento. Foram de sua autoria a
estruturação da Biblioteca Central da
UFPA, fundada em 1962, e a instala-

Bahia

Pa r a n á

O Programa “Jovem Cirurgião”,
iniciativa pioneira no Brasil, que visa
possibilitar a estudantes de Medicina
o acesso a equipes cirúrgicas que
militam em hospitais privados de
Salvador, este ano bateu seu próprio
recorde: O Programa recebeu oitenta
e duas solicitações de estudantes e
promoveu o encaminhamento para a
maioria dos inscritos. Apesar das
inscrições ao Programa já se
encontrarem encerradas para este
ano, continuamos a receber
inúmeras solicitações, às quais
temos procurado atender na
medida do possível.

Po s s e d e n o v o s
Membros na solenidade realizada em
29/10/2007. Da
esquerda p a r a a
direita(sentados):
T C B C J o s é
Fernando Macedo,
TC B C J u r a n d i r
Marcondes Ribas
Filho, TCBC Luiz
Carlos Von Bahten e
TCBC Alexandre Coutinho Teixeira de Freitas, (em pé) Dr. Michel Tamotsu Nishimura
Okada, Dr. Paulo Fernandes Neto, Dra. Fabiana Marques Fernandes, Dr. Paulo de
Souza Fonseca Guimarães, Dr. Ruy Fernando Kuenzer Caetano da Silva e
Dr. Gustavo Rodrigues Alves Castro, empossados como Adjuntos e Aspirantes.

Colégio Brasileiro de Cirurgiões

Informação para a evolução da arte
e da técnica da cirurgia no país
Inúmeras atividades para o
aprimoramento profissional do cirurgião
• Título de Especialista e curso
de reciclagem;
• Educação continuada, sendo exemplo
maior o Congresso Brasileiro de
Cirurgia, realizado bianualmente;
• Interiorização do CBC, alcançando os
cirurgiões das mais distantes regiões,
através dos capítulos e regionais;
• Comissões permamentes para
normatizar diversas áreas
complexas: infecção, obesidade,
câncer, trauma, vídeo-cirurgia,
transplante de órgãos, treinamento
em Cirurgia, acreditação de
hospitais e título de especialista;
• Credenciamento de serviços de
cirurgia para treinamento em
cirurgia geral;
• Parcerias com sociedades médicas
conveniadas e com a Comissão
Nacional de Residência Médica;
• Reuniões conjuntas das seções
especializadas do CBC com as
sociedades médicas conveniadas;

• Biblioteca e videoteca;
• Revista bimestral indexada no
SCIELO, sem custo para os
membros do CBC;
• Boletim informativo trimestral;
• Publicação de Consensos;
• Website com assinatura de 14
revistas e acesso online aos artigos
na íntegra;
• Calendário de cursos de atualização
em todo o país;
• Curso de reciclagem anual gratuito
exclusivo para os membros do CBC;
• Cursos, jornadas e congressos
regionais gratuitos para membros
titulares e eméritos;
• Curso de cirurgia geral a distância;
• Programa de Atualização em
Cirurgia - PROACI;
• Orientação jurídica e defesa
profissional.

Informe-se na
Secretaria Geral
do CBC sobre as
condições para
se associar
Telefone (21)2537-9164
Fax: (21)2286-2595 ou
E-mail: secretaria@cbc.org.br
Horário de funcionamento:
13:30 às 19:30 horas.

• Programa de Qualidade em Cirurgia
PQC

www.cbc.org.br

