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Presidentes do CBC são homenageados no
XXVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia

No encerramento do XXVII Congresso Brasileiro de Cirurgia, no dia 30 de julho, data em que o CBC
completou 80 anos de fundação, foi promovido o Almoço com as Estrelas. O objetivo dessa solenidade
foi homenagear os ex-presidentes da entidade (foto), Américo Caparica, Guilherme Eurico, Eugênio Ferreira, Orlando Marques Vieira, Samir Rasslan, Luiz Guilherme Romano, Roberto Saad Jr. e José Reinan Ramos. Cada presidente fez um breve discurso e logo depois foi exibido o vídeo sobre os 80 anos do CBC.

Acesse o hotsite exclusivo da história do CBC:

www.cbc.org.br/80anos
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Concursos do CBC em 2009
Título de Especialista em Cirurgia Geral do CBC de 2009.
A prova oral foi realizada no Hotel Holiday Inn ,no dia 25 de julho de 2009, em São Paulo,
na véspera do XXVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia. Participaram da prova 27 candidatos,
sendo 4 reprovados e 23 aprovados. As bancas examinadoras foram compostas por 24 membros Titulares do CBC.

Certificado de Atuação na área de Cirurgia Videolaparoscópica
Dos 21 inscritos, 19 foram aprovados na prova escrita realizada no dia 26 de julho , das 12
às 14 horas, também durante o XXVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia.
Os gabaritos das provas e a listados aprovados nos dois concursos estão disponibilizados no
site do CBC. (www.cbc.org.br).

Produções Multimídia
contam a história
do CBC
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ECBC Eugênio Ferreira
O primeiro Congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgiões - CBC

regionais, com maior prestígio local que o CBC. Conseguimos esta-

realizado em São Paulo ocorreu em 1963 e teve lugar na Faculdade

belecer vínculo definitivo com a AMB através de tratativas que

de Medicina da USP. Foi a primeira ocasião em que participei de um

fizemos com o Dr. Luis Nassif, então presidente daquela entidade.

evento do nosso CBC. Tive a oportunidade de colaborar na fase de organização e pela primeira vez apresentei um trabalho na sessão de

Conseguimos nos aproximar da Sociedade de Cirurgia do Ceará

Temas Livres. Neste congresso conheci várias figuras emblemáticas

que representava a imensa maioria dos cirurgiões cearenses. O

da Cirurgia Brasileira. Senti então a importância do CBC como so-

acordo final entre o CBC e esta sociedade ocorreu no mandato de

ciedade de escola, em cujas fileiras perfilavam os líderes de nossa

Orlando Marques Vieira.

cirurgia, verdadeiros exemplos para os cirurgiões mais jovens. Com
entusiasmo, decidi integrar-me ao Colégio e, na primeira oportuni-

Desde sua fundação em 1929, uma das missões mais importantes a

dade, filiei-me. Com viva emoção recebi o diploma de membro do CBC.

que o CBC se impôs foi o Ensino Continuado da Cirurgia. O princi-

Ocupei vários postos no diretório do Capítulo de São Paulo.

pal veículo para cumprir esta missão é o Congresso Brasileiro de
Cirurgia. No início modesto, sediado inicialmente em ambientes aca-

Em 1983 fui eleito Mestre do Capítulo. Nesta função realizei um tra-

nhados, foi sucessivamente migrando para sedes mais adequadas.

balho efetivo no sentido de ampliar o número de membros do Capítulo.
Fato de grande interesse e importância foi a idealização e realização
da Primeira Assembléia Cirúrgica do Capítulo de São Paulo, que foi uma

No Rio de Janeiro, o Centro de Convenções do Hotel Glória e depois do
Hotel Nacional, tornaram-se pequenos diante da pujança do Congresso.

idéia vencedora, passando a integrar o calendário científico do CBC,
recebendo participantes de todo o país e da América Latina.

Decidimos realizar o Congresso no Centro de Convenções do Riocentro. Para tanto celebramos um contrato para reserva de datas; o

Fato marcante foi a homenagem que o Capítulo decidiu pres-

custo era alto, mas o nosso entusiasmo também. Eis que um fato novo

tar a ilustres cirurgiões. Foi inesquecível e simbólica a sessão

ocorreu: o detestável Plano Collor que limpou a burra de todos,

solene em que foram distinguidos Alípio Correa Neto, Eurico da

inclusive do CBC. Como prosseguir? Chegamos a bom termo mercê do

Silva Bastos, e Edmundo Vasconcelos, raízes da Cirurgia Paulista,

grande apoio das indústrias e do prestígio de alguns membros do

e ainda Renato Pacheco Filho pelo trabalho maiúsculo que sempre

Diretório que facilitaram a liberação de nossos recursos.

realizou em prol do CBC. Foi também homenageado o grande documentarista Benedito Duarte, responsável por momentos cirúrgicos que
se tornaram permanentes, registrados através de suas lentes.

O congresso foi um sucesso, sob prisma científico e econômico,
gerando uma renda apreciável para o CBC. O Centro de Convenções
do Riocentro continua sendo o palco do Congresso Brasileiro de

Sob a presidência de Guilherme Eurico (1986-1988) participei do

Cirurgia no Rio de Janeiro.

Diretório Nacional na condição de vice-presidente. Foi um período
muito importante, sobretudo pela liquidação da dívida financeira

Durante o Congresso da Federação Latinoamericana de Cirurgia

contraída com a Caixa Econômica Federal relativa ao financiamento

FELAC, realizado em 1991 na Cidade do México, fui confirmado como

do edifício sede do CBC. Vale recordar que esta quitação de dívida

presidente da FELAC para o biênio 1995-1996. Minha indicação fora

ocorreu na vigência do plano Cruzado. Foi um grande alívio, verda-

feita pelo presidente Guilherme Eurico durante o congresso ante-

deira carta de alforria para o CBC.

rior, realizado em Quito.

Fui eleito presidente para o triênio 1989-1990-1991 e pude dispor

Como presidente da FELAC, promovemos em parceria com o CBC,

sempre do apoio dos amigos, membros do Diretório Nacional que, com

presidido por Samir Rasslan, um memorável Congresso em São Paulo,

sabedoria e dedicação, facilitaram nossa tarefa.

integrando o Congresso Brasileiro de Cirurgia e o Congresso Latinoamericano de Cirurgia.

Costumo dizer que o CBC é um organismo vivo e como tal sua
dinâmica fisiológica apresenta constantes modificações e diferentes necessidades.
Verificamos que éramos uma entidade isolada sem conexão com
a Associação Médica Brasileira (AMB) ou com sociedades cirúrgicas

O CBC continua em franca evolução, com novos anseios e novas realidades, sempre acolhendo e prestigiando o cirurgião brasileiro.
*O ECBC Eugênio Ferreira foi presidente
do CBC no período de 1989 a 1991
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CBC lança livro
sobre Cirurgia Geral
No dia 28 de julho, durante o XXVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia, foi lançado o livro
“Tratado de Cirurgia do CBC”, em parceria
com a Editora Atheneu. A coordenação editorial é composta pelos TCBC Roberto Saad Jr
e Ronaldo Salles, e os ECBC Accyoly Moreira
Maia e Walter Roriz de Carvalho. Na opinião de
Roberto Saad Jr. o livro é uma verdadeira fonte
bibliográfica para os candidatos ao título de es-

Mensagem aos
Jovens Cirurgiões
e novos membros
do CBC

pecialista em cirurgia e para a prática cirúrgica
do dia-a-dia do cirurgião geral.
A obra é dividida em 18 seções e 114 capítulos. Para a produção do conteúdo foram
convidados 231 renomados especialistas, todos
membros do CBC.
Roberto Saad Jr. e Edmundo Ferraz,
no lançamento do “Tratado de
Cirurgia do CBC

Ser cirurgião é um privilégio existencial.
Celebramos o dom da vida em cada paciente que operamos.
Promovemos a vida, curamos e/ou aliviamos os sofrimentos, e eventualmente perdemos a luta.
Qualquer perda é irreparável.
Representa 100% para a família que perdeu o paciente (J.C. Goliguer).
Nós cirurgiões não somos seres solitários.
Trabalhamos em equipe. Vencemos ou perdemos juntos.

(discurso proferido na solenidade
de posse dos novos membros
Adjuntos e Aspirantes, no dia
27/07/2009, durante o XXVIII
Congresso Brasileiro de Cirurgia)

O SUS completou 20 anos de fundação. De 40 milhões de brasileiros passou a atender 145 milhões,
¾ da população de nosso país.
Em cada ato ou procedimento, do mais simples ao de maior complexidade só temos uma maneira de tratar
nossos pacientes, como se fossem nossos irmãos, pais ou filhos, avós ou netos, como gostaríamos que fossemos
tratados os nossos entes queridos.
Pensem sempre que estão lidando com pacientes fragilizados pela doença e muitas vezes pelo infortúnio.
Cultivem a participação societária.
Ela será muito importante.
Vocês estão ingressando no Colégio Brasileiro de Cirurgiões a maior Sociedade Cirúrgica da América Latina.
Tenham orgulho de sua participação.
A saúde é um direito de todos e um dever do Estado.
Mas temos uma longa luta para consolidar esse direito escrito em nossa Constituição.
Não esmoreçam nunca.
O crescimento profissional de cada um de vocês representa uma conquista para o nosso projeto de nação que
ainda não aconteceu.
Vamos acordar o gigante que continua adormecido, como o ruído de nosso esforço e de nossa determinação e
com a saga da luta da cirurgia brasileira pela universalidade e a equidade.
Busquem em todos os momentos a qualidade e a excelência.
Só o trabalho e a perseverança as asseguram.
Vamos prevalecer.
O nosso povo merece esse esforço.
Sejam bem vindos ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões e façam de nossa Instituição a vossa casa. Certamente
como filhos pródigos serão sempre bem acolhidos.
Edmundo Machado Ferraz - Presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões
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CBC participa da inauguração de museu
dedicado a Julio Sanderson em Minas Gerais
O vice-presidente do CBC, Armando de Oliveira
e Silva, o tesoureiro-geral, José Luiz Xavier Pacheco,
o vice-presidente do Núcleo Central, Ismar Alberto
Pereira Bahia, o membro Emérito e assessor da Presidência, Accyoli Moreira Maia e os ex-presidentes
Orlando Marques Vieira e Luiz Guilherme Romano
representaram o Colégio Brasileiro de Cirurgiões na
inauguração do Museu Municipal Dr. Julio Arantes
Sanderson de Queiróz, no dia 15 de agosto, na cidade
mineira de Aiuruoca. Orlando Marques Vieira proferiu um discurso em homenagem ao médico mineiro e
também membro do CBC.
A solenidade de inauguração começou com uma
visita ao Hospital Dr. Julio Sanderson, onde o 1º vicepresidente do CBC recebeu uma placa do diretor
José Carlos da Silva, em homenagem à entidade. Em
seguida, o Monsenhor Luiz Vieira Arantes, celebrou
a missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição de Aiuruoca. Logo depois, os convidados se
dirigiram à casa que pertenceu ao médico Julio Sanderson para a solenidade de inauguração do museu.

Membros do Colégio e da prefeitura de Aiuruoca na Sala CBC

Homenagem ao primeiro editor
da Revista do CBC
O Colégio Brasileiro Cirurgiões homenageou
o primeiro editor da Revista do CBC, dando apoio
para a construção de todas as vitrines para acondicionamento do acervo do museu. O apoio foi definido
durante reunião realizada no dia 29 de junho, na sede
do CBC, entre o 1º vice-presidente do CBC, Armando de Oliveira e Silva, a secretária-geral, Dayse
Coutinho e o diretor-tesoureiro, José Luiz Pacheco,
com representantes da Prefeitura de Aiuruoca: o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico,
Social e Ambiental, Javan Senador e o chefe da Divisão de Turismo e Meio Ambiente, Gilberto Furriel.
As vitrines foram construídas em madeira com cobertura em acrílico. Na parte da frente foram afixadas
placas em aço escovado com o logotipo do CBC. Em
retribuição ao apoio do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a prefeitura de Aiuruoca cedeu uma sala exclusiva
com o nome da entidade, onde colocou a bandeira e
documentos relatando a participação de Julio Sanderson pelo CBC.. Com 13 cômodos, o imóvel possui
329,95m2, edificado num terreno de 2.176m2.

A casa foi tombada pelo município em 2003

Grupo visitou o Hospital Dr. Júlio Sanderson

Falecido aos 88 anos, em 29 de julho de 2002,
Julio Sanderson foi membro Emérito do CBC e
ocupou diversos cargos na entidade, a partir da 14ª
diretoria, participando da Comissão de Redação,
no período de 1955 a 1957. Na gestão seguinte,
foi o 2º Vice. De 67 a 69, foi diretor de publicações,
secretário-geral (77/79), suplente do Conselho de
Seleção (83/85) e membro efetivo do Conselho nas
gestões de 86 a 88 e 92 a 94.

cargos na área de saúde da cidade, entre eles o de
secretário municipal de saúde, em 1983, na gestão
do prefeito Jamil Haddad. Foi cirurgião do Hospital do Andaraí, chefe de equipe da emergência
do Hospital Getúlio Vargas, professor Titular associado do Departamento de Cirurgia do Hospital
Pedro Ernesto e presidente do Centro de Estudos
da Secretaria de Saúde, quando criou a residência
médica no antigo Estado da Guanabara.

Além de sua atuação no CBC, presidiu a Sociedade de Medicina e Cirurgia por vários períodos e
foi membro da Academia Nacional de Medicina e
da Academia dos Médicos Escritores.

Na área literária publicou diversas obras
em cirurgia, ética médica, artigos e crônicas.
Um de seus livros mais conhecidos foi “Heróis de Curar”, onde o autor propõe uma reflexão e questiona porque aqueles que matam
são considerados heróis e tanto silêncio em
torno daqueles que salvam.

Graduado em 1937 pela antiga Faculdade Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro, ocupou diversos
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Congresso Nacional de Cirurgia
Experimental - SOBRADPEC
Em 2009, o tradicional Fórum de Pesquisa em Cirurgia do CBC será promovido, em
conjunto com o XI Congresso Nacional de
Cirurgia Experimental e o I Encontro de Programas de Pós-Graduação em Cirurgia, no
período de 5 a 9 de outubro, no Centro de
Convenções do CBC.
Os eventos são organizados pelo Núcleo
Central do CBC, Regional do Rio de Janeiro
da Sociedade para Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia - SOBRADPEC, e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Cirúrgicas
do Departamento de Cirurgia, da Faculdade
de Medicina da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, com o apoio da Fundação Carlos
Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado
do Rio de Janeiro – FAPERJ. A Sessão Solene
de Abertura ocorrerá no dia 6, às 19 h.
Os temas oficiais são: inovação tecnológi-

ca – novas técnicas e equipamentos; Biologia
Molecular e transplante de órgãos e tecidos;
educação em cirurgia; modelos experimentais; comunicação científica em cirurgia; ética
e bioética em cirurgia e Fórum de Pesquisa.

junto com o XXIV Fórum de Pesquisa do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e com o I Encontro dos Programas de Pós-Graduação em
Cirurgia já está disponível para consulta no
site www.sobradpec.org.br/congressorio.

A participação de membros ou não membros do CBC, somente no Fórum de Pesquisa
(apenas no dia 9/10/09), com apresentação
oral de trabalhos para Temas Livres, será
isenta do pagamento de taxa de inscrição. No
entanto, esta condição de autores não congressistas, não lhes permitirá assistir às atividades do Programa do XI Congresso Nacional de Cirurgia Experimental e do I Encontro
de Programas de Pós-Graduação em Cirurgia
(de 5 a 8/10/09). Os interessados em participar destes eventos, , precisarão pagar a taxa
de inscrição.

O Fórum se constitui em um evento que
vem sendo realizado anualmente desde 1986.
O objetivo é incentivar a divulgação do trabalho de Núcleos de Pesquisa Cirúrgica Experimental de todo o País, reunindo cirurgiões e
alunos de Graduação e Pós-graduação. É uma
grande oportunidade para a apresentação
de resultados e métodos de trabalhos, bem
como para a troca de idéias e experiências,
indispensáveis para a evolução da Medicina.

Fórum de Pesquisa é promovido
desde 1986
O programa completo do XI Congresso
Nacional de Cirurgia Experimental, em con-

Acesse o site do CBC
Notícias, calendários de eventos, serviços,
leituras sugeridas, estudo dirigido, fascículos
de educação continua, Revista do CBC e
acesso a publicações internacionais

www.cbc.org.br

Joaquim Ribeiro dos Santos e Orlando
Marques Vieira são os coordenadores do
Fórum do CBC. O evento concederá os seguintes prêmios: Alfredo Monteiro ( melhor
trabalho); Ruy Ferreira Santos ( melhor trabalho de aplicabilidade técnica) e Mariano de
Andrade ( instituição que apresentar o maior
número de trabalhos).
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Notícias dos Capítulos
Setor VI – São Paulo

Capítulo de São Paulo foi o anfitrião do
XXVII Congresso Brasileiro de Cirurgia
O Capítulo de São Paulo organizou o XXVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia, que recebeu cerca de
seis mil especialistas brasileiros, além de 800 palestrantes nacionais e 17 convidados estrangeiros. O evento
realizado no Palácio das Convenções do Anhembi, o
maior da América Latina, “foi pequeno para um congresso tão grandioso”, disse o Mestre do Capítulo,
TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho. Ele lembrou que
o Estado de São Paulo tem um terço dos médicos que
atuam em todo o país e 7.218 são cirurgiões. Gaspar
destacou o abrangente programa científico e o alto nível das discussões durante os cinco dias. “As atividades
interativas tiveram intensa participação e a excelência
das conferências internacionais, notadamente a marcante palestra do Professor Howard Beaton sobre a experiência no atendimento as vítimas do atentado ao WTC,
em Nova York, sensibilizou os presentes”, relatou.
A cerimônia de abertura do XXVIII Congresso contou com a presença de várias lideranças médicas e associativas, como a AMB, Academia Nacional de Medicina,
APM, Cremesp, Academia de Medicina de São Paulo,
Sindicato dos Médicos e sociedades de especialidade.
O presidente do Cremesp, Henrique Gonçalves,
ressaltou a importância do encontro: “a sociedade
O evento teve mais de 4 mil Congressistas

brasileira é a grande beneficiária desse evento, já que a
atenção à saúde será aprimorada durante esses dias”.
O ACBC Jorge Cury, que preside a APM, lembrou da
união entre as entidades de classe para as lutas comuns
como a defesa da Medicina e o combate a abertura
indiscriminada de faculdades. O presidente da AMB,
José Luiz Gomes do Amaral, completou que o encontro era um momento para celebrar a arte de ajudar
mais pessoas. O presidente do Sindicato dos Médicos,
Cid Carvalhaes, citou, em seu discurso o tema Cirurgia, Justiça e Cidadania. “Esse tripé é a essência desse
encontro”. A presidente da Academia de Medicina de
São Paulo, Yvonne Capuano, que se declarou uma
pesquisadora dos grandes nomes da Medicina, afirmou que os precursores da saúde no Brasil deveriam
estar felizes se pudessem ver a união médica que foi
demonstrada no XXVIII Congresso. O ECBC Pietro
Novelino, presidente da Academia Nacional de Medicina, também esteve presente na cerimônia.
O presidente do Diretório Nacional, Edmundo
Ferraz, defendeu que o governo destine mais recursos ao SUS e lembrou que 145 milhões de brasileiros
são atendidos em hospitais públicos e a saúde é a segunda maior preocupação dos brasileiros. “Reunir as
sociedades médicas e entidades de classe concede

ao CBC um caráter de Federação e exigir mais condições para que o SUS possa cumprir com as suas
obrigações constitucionais”, concluiu.

Capítulo de São Paulo programa atividades
do Clube Benedito Montenegro
O Capítulo de São Paulo, que instituiu em 2008 o
Clube Benedito Montenegro para aproximar mais a
sede das Regionais com informações científicas e de
defesa profissional, está programando para este semestre atividades nas seguintes Regionais: Noroeste
Paulista, Sorocaba, Botucatu e Grande ABC. A intenção é tornar o Clube cada vez mais presente em todo
o interior do Estado. Já as Regionais do Grande ABC,
Jundiaí e Noroeste Paulista têm promovido reuniões
científicas e cursos continuados ao longo do ano.
ESTADO

Nº DE INSCRIÇÃO

%

AC

14

0,31%

AL

67

1,50%

AM

53

1,19%

AP

3

0,07%

BA

133

2,98%

CE

70

1,57%

DF

154

3,46%

ES

82

1,84%

GO

33

0,74%

MA

27

0,61%

MG

377

8,46%

MS

40

0,90%

MT

37

0,83%

Não Inf

227

5,09%

PA

86

1,93%

PB

30

0,67%

PE

107

2,40%

PI

19

0,43%

PR

157

3,52%

RJ

698

15,66%

RN

29

0,65%

RO

11

0,25%

RR

10

0,22%

RS

149

3,34%

SC

108

2,42%

SE

28

0,63%

SP

1691

37,95%

TO

16

0,36%

Total

4456

100%
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Diretório Nacional inaugura
reunião por videoconferência
O dia 27 de agosto será mais uma data
marcante na história do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões. Pela primeira vez, uma reunião
do Diretório Nacional foi realizada através de
videoconferência. O 1o vice-presidente, Armando de Oliveira e Silva e outros membros
do Diretório reunidos na sede do CBC, puderam interagir com o presidente da Comissão
Especial de Telemedicina do CBC, Cleinaldo
de Almeida Costa, que estava em Manaus AM. “ Entramos numa nova etapa da comunicação audiovisual para nossa entidade. A utilização do equipamento de videoconferência
vai reduzir custos e promover, cada vez mais,
a descentralização do CBC”, explica o TCBC
Armando de Oliveira e Silva.
O Diretório Nacional interagiu com Manaus através de videoconferência

Reunião das
sociedades cirúrgicas
No dia 25 de agosto, as sociedades médicas de epecialidades cirúrgicas reuniram-se na sede da Associação Médica Brasileira - AMB, em São Paulo, para discutir dificuldades comuns,
necessidade de valorização do título de especialista, CBHPM
e formação de novas diretrizes de atuação, foram alguns dos
temas discutidos. O grupo, que foi formado durante o XXVIII
Congresso Brasileiro de Cirurgia, em julho, em São Paulo, tem
como objetivo identificar problemas e promover a articulação
para enfrentá-los com comportamento federativo.

Parceria com a Sociedade
Brasileira de Cirurgia Bariátrica

Presidente do CBC assina parceria com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, no XXVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia

