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Posses de novos
membros do CBC

Nos meses de julho e setembro foram realizadas duas Sessões para a posse de novos membros Titulares, Eméritos, Adjuntos e Aspirantes.
No dia 25 de julho a Sessão também teve a

entrega dos Prêmios “Brant Paes Leme” e
“Oscar Alves”. No dia 17 de setembro a posse
ocorreu na abertura oficial do XIV Congresso de
Cirurgia do Rio de Janeiro.
Página 5

Próximos congressos
Regionais de Cirurgia em 2008
• MATO GROSSO DO SUL – Bonito - 30/10 a 01/11
• PARÁ – Belém - 13 a 15/11
• SÃO PAULO - SP - 27 a 29/11
• PIAUÍ – Teresina - 11 a 13/12

Confira as programações científicas no site do CBC: www.cbc.org.br
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Notícias da Presidência

Balanço dos primeiros
6 meses de trabalho
No dia 16 de maio
deste ano realizou-se ,
na Sede do CBC, no
Rio de Janeiro, a primeira reunião do
Conselho Superior
em nossa gestão
TCBC Edmundo Machado Ferraz 2008/2009. Nesta
reunião foram homologadas várias propostas que formulamos nos últimos meses.
No segundo semestre deste ano, o foco de nossas atenções
está voltado para o reforço de nossos laços federativos, procurando incentivar e dinamizar as comissões vinculadas aos
Capítulos. Além disso, procuramos valorizar o intercâmbio com
diversas sociedades cirúrgicas, indicando seus membros para
fazerem parte de nossas comissões.
No caso do Rio de Janeiro, designamos a maioria dos membros das diretorias da SOBRACIL para constituírem a Comissão
Permanente de Videocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva,
sob a presidência do TCBC Paulo César Jiquiriçá. Diversos componentes da SBCBM integraram, também no Rio, a Comissão de
Cirurgia Bariátrica e Metabólica, sob a presidência do TCBC
Fernando Luiz Barroso, com vários componentes da SBCBM.
Ainda no Rio de Janeiro ficaram estabelecidas a Comissão do
Título de Especialista em Cirurgia Geral, presidida pelo TCBC
Antonio Carlos Iglesias; a Comissão de Treinamento e Estágios
em Cirurgia Geral presidida pelo TCBC Wilson Alves Pariz; a
Comissão de Acreditação de Hospitais, preidida pelo TCBC
José Roberto Tosto; a Comissão Científica do Congresso
Brasileiro, as jornadas regionais de cirurgia, dirigidas pelo presidente do CBC; e a Comissão de Terapia Intensiva Cirúrgica, sob
a presidência do TCBC Ricardo Antonio Correia.
A Comissão de Trauma foi constituída pela Direção atual da
SBAIT, localizada em Porto Alegre sob a presidência do TCBC
Hamilton Petry.
A Comissão de Telecirurgia inaugurou o seu funcionamento
participando “online” da Reunião do Diretório Nacional no dia
12 de setembro deste ano. Foi um momento de emoção e alegria
pelas perspectivas abertas de incremento do programa de
Educação Continuada do CBC. A Comissão é presidida pelo
TCBC- AM, Cleinaldo de Almeida Costa e localizada em Manaus.
Em São Paulo ficaram as comissões de Infecção, presidida
pelo TCBC Rodrigo Altenfelder Silva; a de Transplante de

Órgãos, presidida pelo TCBC Fábio Jatene; a Comissão de Ética
e Pesquisa, sob a presidência do TCBC Isac Jorge; além da
Comissão de Honorários e Previdência, presidida pelo TCBC
Wilson Pollara; e a Comissão de Residência Médica em Cirurgia
Geral, presidida pelo TCBC Dario Birolini.
Todas as Comissões têm o compromisso com o Programa
de Educação Continuada. A Revista do CBC necessita melhorar
a sua indexação e sofrerá uma modificação em seu corpo editorial visando atingir esse objetivo.
A sede do CBC também sofrerá uma mudança em seu funcionamento, com a ampliação do horário de trabalho para
melhor atendimento dos membros do CBC.
No primeiro trimestre realizamos uma Enquete nacional
dirigida a todos os membros da entidade e não apenas aos
votantes para conhecer a opinião de todos sobre assuntos de
interesse de nossa instituição. Tivemos uma baixa adesão nas
respostas, mas dependendo de suas tendências pode ser representativa da aspiração de nossos membros.
Encontra-se em formatação um plano de Previdência (aposentadoria) para nossos membros e encaramos seriamente a
nossa organização Federativa para entrar com peso nas negociações dos honorários das atividades cirúrgicas.
Consideramos esse um ponto crucial de nosso compromisso. Os cirurgiões brasileiros encontram-se dispersos, desarticulados e desmotivados. Perdemos poder político e não fomos
capazes de nos organizar. Cada sociedade cirúrgica luta isoladamente e sem eco por suas reivindicações.
O CBC pretende tornar-se uma Federação das diferentes
especialidades cirúrgicas para que aglutinados possamos reconquistar o que nos foi retirado. É preciso reconstruir essa unidade para que juntos com a Associação Médica Brasileira e o
Conselho Federal de Medicina possamos restabelecer a dignidade de nossa atividade cirúrgica.

Vamos à luta por um Brasil Melhor

Edmundo Machado Ferraz - Presidente
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Noticias do Diretório Nacional
Seção

A Revista do CBC
Já em seu primeiro estatuto o Colégio Brasileiro de
Cirurgiões designava o “Boletim do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões” como o seu órgão oficial para publicar e divulgar
a atividade científica dos seus membros. Posteriormente, em
1967, este boletim transformou-se na Revista do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões, que apresentou períodos de
crescimento e períodos de completo silêncio (1964-1967).
Este turbulento percurso persistiu até 1974 quando assumiu a
diretoria de publicações o eminente professor Humberto
Barreto que deu grande impulso à Revista Colégio Brasileiro de
Cirurgiões. A sua atuação foi de tal forma marcante que lhe foi
outorgado, em 1975, “hors concours” o Prêmio Oscar Alves.
Desde 1974 a Revista é publicada ininterruptamente,perfazendo um total de 35 volumes contendo 208 fascículos com
artigos escritos por autores de todas as regiões do nosso país.
Em abril de 2003 o Professor Guilherme Pinto Bravo Neto
enviou à Scientific Eletctronic Library Online (SciELO) uma
solicitação para a indexação da nossa revista. Este objetivo foi
alcançado em 5 de julho de 2004, após árduo e intenso
trabalho do Corpo Editorial da Revista. Com esta indexação,
a nossa revista ganhou mais credibilidade e visibilidade.
Atualmente, além da SciELO, a Revista do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões também está indexada nas seguintes bases : Latindex,
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde

(LILACS), Directory of Open Access Journals (DOAJ) e SCOPUS
aumentando ainda mais a sua acessibilidade e visibilidade. Além
disso, conseguimos uma bolsa do CNPq de apoio e incentivo à
editoração e publicação de periódicos científicos brasileiros.
Neste momento, estamos em busca de apoio financeiro para a
implantação do sistema de editoração eletrônica e também para
disponibilizar em inglês a forma eletrônica da nossa revista.
Creio que neste momento o objetivo de todos os
membros do nosso Colégio seja o de indexar a nossa revista
ao PUB MED/ Medline. Entretanto, para que este sonho
seja concretizado, necessitamos de uma colaboração ainda
maior de todos os cebeceanos, que ora são autores ora são
revisores. De cada um necessitamos o envio maior de
manuscritos, principalmente de artigos originais, a agilização
de pareceres e a citação dos artigos publicados na nossa
revista, mesmo quando os manuscritos forem enviados para
outros periódicos, pois só assim teremos um aumento
consubstancial do fator de impacto da nossa revista, o que,
indubitavelmente, fortalecerá o conceito da nossa Revista,
deságüe natural da produção científica dos Programas de
Pós-Graduação da Área de Medicina III.
José Eduardo Ferreira Manso TCBC
Diretor de Publicações

Concurso para Título de Especialista
em Cirurgia Geral em 2008
Comissão divulga resultado dos aprovados na prova oral
O Concurso para Obtenção do Título de Especialista em
Cirurgia Geral, concedido pelo Colégio Brasileiro de
Cirurgiões, em conjunto com a Associação Médica
Brasileira – AMB, foi encerrado no dia 13 de setembro, com
a realização da prova oral.
Neste ano, além do concurso habitual, a AMB autorizou a
realização, em caráter especial, da prova para cirurgiões com
mais de 15 anos de formado e que estivessem exercendo a
especialidade por um período de tempo duas vezes maior
que o estabelecido como período de formação, conforme
resolução CFM 1785/2006, entre outras exigências.
Segundo informações da Comissão Especial Permanente
do Concurso para Concessão do Título de Especialista em
Cirurgia Geral do CBC–COTECIG, inscreveram-se para a
prova escrita 165 candidatos, sendo 77 da Categoria especial
e 88 da Categoria habitual – 88.
A primeira fase do concurso foi iniciada com a prova
escrita, que ocorreu em 17 de maio de 2008, nas seguintes
cidades: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza,

Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador,
São Paulo e Vitória. Do total de 155 candidatos que
compareceram, 69 (44,5%) foram aprovados nesta fase
do concurso.
A prova oral foi realizada no dia 13 de setembro de 2008, no
Hotel Guanabara Windsor, no Rio de Rio de Janeiro. Dos 79
candidatos que se submeteram ao exame, 57 (72,1%) tiveram
aprovação, conforme a relação publicada no site do CBC
(www.cbc.org.br).

Comissão Especial
Permanente do Concurso
Presidente: TCBC Antonio Carlos R. Garrido Iglesias (RJ)
Membros: TCBC Celio Cortinhas (RJ), TCBC Ronaldo Reis
Vianna Salles ( RJ), TCBC Renato Manganelli Salomão ( RJ) ,
TCBC Renato de Medina Coeli (RJ), TCBC José Marcus
Raso Eulálio ( RJ) e TCBC Renato Sérgio Poggetti (SP)
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Noticias do Diretório Nacional

Posse dos
novos Membros
Sessão Ordinária no Congresso
de Cirurgia do Rio
Durante a Abertura do XIV Congresso Regional de Cirurgia do Rio de Janeiro,
no Centro de Convenções do CBC, aconteceu a Sessão Ordinária de Posse de
novos três membros adjuntos e 26 aspirantes do Núcleo Central. A mesa foi
composta pelo TCBC Ricardo Lima (apresentador), ECBC Pietro Novellino, exreitor da Unirio; Luiz Guilherme Romano, ex-presidente do CBC; TCBC Ismar
Bahia, vice-presidente do Núcleo Central; TCBC Armando de Oliveira e Silva – 1o
vice-presidente; ECBC Orlando Marques Vieira, ex-presidente do CBC; ECBC
Guilherme Eurico B. Cunha, ex-presidente e representando a TCBC Marcia Rosa
de Araújo presidente do Cremerj; ECBC Augusto Paulino Netto, representando
a Academia Nacional de Medicina; TCBC Luiz Antonio Rodrigues, assessor da
vice-presidência do Núcleo Central e membro da Comissão Organizadora do
Congresso Regional de Cirurgia.

O TCBC Ricardo Lima apresentou a Sessão de Posse.

Os novos membros na hora do juramento.

Sessão Solene de aniversário do CBC
O evento foi realizado no dia 25 de julho, na sede do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões, com a posse de 21 novos membros Titulares e seis Eméritos, além da
entrega do diploma e medalha aos autores vencedores dos Prêmios “Brant Paes Leme” e
“Oscar Alves”.
A Mesa foi composta pelo presidente Edmundo Ferraz, o vice-presidente
Armando de Oliveira e Silva, o diretor de Publicações José Eduardo Manso (que
conduziu a solenidade), os ex-presidentes e membros natos do Conselho
Superior, Américo Caparica Filho, Orlando Marques Vieira, Luiz Guilherme
Romano, José Reinan Ramos,além da presidente do Cremerj e Membro Titular do
CBC, Marcia Rosa de Araújo.
Os novos membros na hora do juramento.

Panorama geral do auditório.

O ex-presidente Luiz Guilherme Romano foi convidado a fazer a saudação aos
novos membros Eméritos. Em seu discurso, lembrou os critérios para a concessão
regimental do título." Mais do que um direito regimental, o título de membro
Emérito é uma das maiores distinções que uma instituição pode conceder àqueles
que se destacaram por seu saber e por sua contribuição institucional", concluiu. Já
o ECBC Renan Tinoco fez um discurso representando os novos Eméritos.
No discurso de encerramento da Sessão Solene, o presidente Edmundo Ferraz
lembrou a trajetória de 79 anos do CBC, da fundação até os dias atuais, e reafirmou a
importância da entidade para a formação e educação do cirurgião brasileiro. "O
caminho do futuro que o CBC deve percorrer é ser uma entidade aglutinadora, sem
temer a discussão, sem deixar de priorizar a educação e a qualidade do atendimento,
colaborando dessa forma na melhoria da assistência pública de saúde. Nesse dia da
festa de 79 anos do CBC, o nosso passado nos autoriza a percorrer o caminho das
mudanças que foram constantes em nossa instituição.Quando o tempo passar, em
aniversários futuros, o cenário estará mudado pelo crescimento inexorável
deste país maravilhoso, que todos nós ajudamos a construir".
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Notícias dos Capítulos
Notícias do Núcleo Central

XIV Congresso Regional de Cirurgia
do Rio de Janeiro

Congresso Regional de
XIV Cirurgia
do Rio de Janeiro
O evento foi realizado de 17 a 20 de setembro, no
Centro de Convenções do CBC, no Rio de Janeiro, com
mais de 500 inscritos, entre cirurgiões, residentes e
estudantes de todo o Estado. Foram apresentadas
várias conferências, mesas-redondas, sessões de
temas e pôsteres livres. Segundo o vice-presidente do
Núcleo Central, Ismar Bahia, além de o evento contar

Da esquerda para a direita: O diretor da Amil, Paulo Cuppello,
o ex- presidente do CBC, Guilherme Eurico B. Cunha, a diretora
da Amil, Cristina Mendes, o 1o vice-presidente do CBC,
Armando de Oliveira e Silva, a diretora da Amil, Claudia Ricca e
o tesoureiro-adjunto do CBC, Ricardo Lima.

com a participação de inúmeras especialidades, a
programação científica foi extensa e abrangente,
abordando os principais temas da cirurgia geral e de
especialidades cirúrgicas.
Durante os quatro dias do Congresso foram inscritos
546 profissionais e estudantes de diversas cidades do
interior do estado e também de Minas Gerais, Bahia e São
Paulo, além de 320 professores, entre palestrantes,
moderadores e debatedores.
O vice-presidente do Núcleo Central, Ismar
Bahia, ratificou a importância do evento para a
reciclagem profissional. “Agradecemos a todos os
presentes, tanto congressistas como palestrantes
que deixaram suas atividades de lado para estar aqui
conosco engrandecendo esse evento que já se
tornou um marco para o Colégio. Não podíamos
deixar de expressar um agradecimento especial às
empresas colaboradoras, que mais uma vez estiveram
conosco nesse evento”, explicou o Vice-Presidente.

A mesa redonda sobre Câncer de Colon, no primeiro dia
do Evento

Próximos Congressos Regionais
Visite o site do CBC e consulte a programação científica completa dos
próximos congressos regionais de 2008
www.cbc.org.br
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Notícias dos Capítulos
São Paulo

Clube Benedito Montenegro vai à Regional Litoral
O Clube Benedito Montenegro, que vai percorrer as
Regionais paulistas levando informações científicas e de defesa
profissional, organizou a sua primeira atividade em Santos. A
programação, que integrou a VI Jornada de Cirurgia da
Regional Litoral, teve três mesas redondas sobre cirurgia de
urgência, consensos em videolaparoscopia e câncer colo-retal
e três mini-conferências sobre os seguintes temas: avanços no
tratamento da doença inflamatória intestinal, ATLS e cirurgia
endoscópica transluminal por orifícios naturais.

O evento foi realizado em 2 de agosto na Associação dos Médicos
de Santos, e contou com a presença de importantes expoentes da
Medicina do Estado de São Paulo das áreas clínica e cirúrgica e teve a
participação de 80 profissionais. A coordenação foi do Mestre do
Capítulo de São Paulo, TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho, e do 1º
Secretário do Capítulo, TCBC Paulo Maurício Chagas Bruno; e foi
organizado pela diretoria da Regional Litoral: Vice-Mestre TCBC
João Carlos Mendes de V. Guido, Secretário TCBC Osvaldo Júnior
Batista Marques e Tesoureira ACBC Kátia Ferreira Güenaga.

Abertas as inscrições para o Congresso Paulista de Cirurgia
O Congresso Paulista de Cirurgia já está com inscrições abertas e com descontos até o dia 31 de
outubro. Não deixe para a última hora! A inscrição pode ser feita diretamente no site do Capítulo
de São Paulo, www.cbcsp.org.br. É possível também consultar a programação científica, as regras
para a inscrição de resumos científicos e informações sobre pacotes de viagem. O evento, que será
realizado de 27 a 29 de novembro no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo, reúne a
XVI Assembléia Cirúrgica do CBC-SP e o VII Congresso Estadual da Sobracil-SP e tem a participação da Associação Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, do recém-criado Núcleo Brasileiro
de Uro-Ginecologia e da Soc. Bras. de Cirurgia de Cabeça e Pescoço.

Atualidades Cirúrgicas é modernizado e ampliado
O Atualidades Cirúrgicas, tradicional informativo do
Capítulo, foi ampliado, criando novas seções e recebeu nova
diagramação. As modificações buscaram fornecer além das
informações habituais, maior conteúdo científico, temas de
defesa profissional e divulgar as atividades das Regionais. A
edição do boletim está sob a responsabilidade do diretor de

Presidente do CBC visita
Escola Paulista de Medicina
O presidente do diretório nacional do CBC, Edmundo
Ferraz, visitou a disciplina de Gastroenterologia Cirúrgica
da Escola Paulista de Medicina - UNIFESP, no dia 23 de
julho, quando proferiu palestra e participou da cerimônia
de lançamento do Guia de Gastrocirurgia da série Guias
de Medicina Ambulatorial e Hospitalar da UNIFESP. O
livro foi editado pelos professores Edson José Lobo,
Gaspar de Jesus Lopes Filho, José Carlos Del Grande e
Tarcísio Triviño.
O presidente do CBC, Edmundo Ferraz e o mestre do Capítulo de
São Paulo, Gaspar de Jesus Lopes Filho, na EPM.

Comunicação, TCBC Ramiro Colleoni, e dos TCBCs Fernando
Herbella e Gaspar de Jesus Lopes Filho, que contam com a
participação dos membros Colégio. A última edição foi
impressa em papel reciclado e pode ser acessada no link:
www.cbcsp.org.br/pdf/Atualidades37.pdf

XXVIII Congresso
Brasileiro de Cirurgia
De 26 a 30 de julho de 2009
Anhembi - São Paulo - SP
Segundo o presidente da Comissão Científica e ex-presidente do CBC, Roberto
Saad Jr, além de discutir temas da Cirurgia, o evento privilegiará assuntos
relacionados com a ética médica, direitos dos cirurgiões, honorários médicos, responsabilidade
civil médica, entre outros temas.

Informação para a evolução da arte
e da técnica da cirurgia no país

Convidados Internacionais
Nathaniel J. Soper
Chefe do Departamento da Northwestern University, Chicago, Il
Temas: laparoscopia, NOTES, vias biliares, esôfago

Claude Deschamps
Chefe da Cirurgia Torácica da Mayo Clinic, Rochester, Mn
Temas: esôfago, cx torácica

Quan-Yang Duh
Chefe da Cirurgia Endócrina, University of California, San
Francisco
Temas: cirurgia do pancreas, tireóide, adrenal, hérnias

Howard L. Beaton
Chefe da Cirurgia, North General Hospital, New York, NY
Temas: cx bariátrica, cx geral, cx oncológica.

Brant Oelschlager
Chefe Cirurgia Bariátrica, University of Washington, Seattle, Wa
Temas: cx bariátrica, esôfago

Seymour Schwartz
Professor University of Rochester, Rochester, NY
Temas: história da medicina, ensino médico

