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Eleições para o biênio 2010/2011

Gaspar de Jesus Lopes Filho é eleito presidente do CBC
A Assembleia Geral Ordinária realizada no dia
25 de novembro, na sede do CBC, escolheu o novo
Diretório Nacional, Conselho Superior (membros
temporários) e diretorias dos capítulos. Segundo
o presidente eleito, Gaspar de Jesus Lopes Filho,
a eleição de uma chapa única para o Diretório
Nacional refletiu uma unidade de pensamento
dos membros do CBC em torno da continuidade
do trabalho desenvolvido nas últimas gestões. Já
o presidente atual, Edmundo Ferraz, lembrou o
processo de modernização eleitoral, que tornou
a eleição mas rápida, eficiente e transparente. O
1º vice-presidente do CBC, Armando de Oliveira
e Silva, destacou o avanço na forma como o CBC
conduziu o processo eleitoral, que vai refletir nas
próximas eleições.
Página 8

O futuro Presidente e o atual

A Revista do CBC já está no Medline
A National Library of Medicine, dos USA, comunicou ao CBC que a Revista do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões está no MEDLINE, o que proporcionará uma maior visibilidade para a tradicional publicação
do Colégio. 									
Página 4

Homenagens aos 80 anos do CBC
O Colégio Brasileiro de Cirurgiões recebeu homenagens da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e da Academia
Nacional de Medicina pelos 80 anos de fundação da entidade.					
Página 4

Acesse o site do CBC: www.cbc.org.br
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Notícias do Diretório Nacional

Painel dos 80 anos na sede do CBC

Apresentado durante o XXVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia, o painel histórico conta
os principais fatos da trajetória do CBC. Atualmente está instalado na portaria do Edifício-sede
do Colégio.

CBC organiza arquivo histórico
As museólogas Maria Eugênia Cardoso e
Lucia Viana foram contratadas pelo CBC para
organizar o acervo de documentos e fotografias sobre a história da entidade.Numa primeira
fase as museólogas estão organizando todos os
materiais para a exposição permanente do CBC
no foyer do Centro de Convenções. “Iniciamos
o trabalho pesquisando todo o material que
poderia ser pertinente para à exposição. Num
segundo momento, foi feita a seleção do material e a formatação para traduzir,de forma compacta , a longa e expressiva trajetória do CBC,
que deverá ser exibida nas vitrines do foyer.Um
desafio, que esperamos cumprir com êxito”,
explica Maria Eugênia Cardoso.
Uma das vitrines que estão sendo organizadas
no foyer do Centro de Convenções
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ECBC Orlando Marques Vieira

O 10º Diretório Nacional (1992-1994) - 29ª Diretoria
Desde a sua fundação, em 30 de julho de 1929, o Colégio Brasileiro de

O novo Diretório começou a preparar a mudança na freqüência dos con-

Cirurgiões preocupou-se, principalmente, com o aperfeiçoamento do ci-

gressos brasileiros, de trianuais para bianuais. A mesma alteração de pe-

rurgião brasileiro. O intento foi conseguido paulatinamente e marcado

riodicidade também começou a ser preparada para o mandato do Diretório

por momentos importantes e decisivos para que atingíssemos o nível

Nacional, o que aconteceu na gestão de Luiz Guilherme Romano, em 1998.

da excelência.
Essas mudanças proporcionaram maior integração nacional, além de
Assim, desde a fundação, cabe citar o aumento de números de membros, pois

novas oportunidades aos membros do CBC fora do eixo Rio-São Paulo.

era necessário para divulgação e implantação do progresso da cirurgia.
Os resultados ficaram evidentes em 1997, quando o Congresso BrasiO início com características de Academia com número de vagas limitadas cedeu à necessidade de ampliá-las e, consequentemente, criar

leiro de Cirurgia foi realizado em Recife. Depois congressos em Porto
Alegre e Belo Horizonte tiveram amplos sucessos.

capítulos estaduais.
Consegui implantar o Fórum de Pesquisa em Cirurgia, este com inserA inauguração da sede própria adquirida por Raymundo de Britto ala-

ção no regimento e sendo obrigatório na realização anual. Já vamos

vancou a instituição e proporcionou o advento da divulgação de novas

atingir 25 anos de realizações com amplo sucesso e sem interrupção.

conquistas no campo da cirurgia. O maior passo para a nacionalização e

Vários Prêmios foram criados para incentivar a pesquisa em Cirurgia.

crescimento da CBC se deu com Américo Caparica, que em reforma estatutária permitiu o maior número de acesso aos cirurgiões, terminando com o

Outro aspecto importante a ser assinalado foi o início da luta do
CBC pela defesa profissional que resultou em ampla participação fu-

modelo Academia.

tura que perdura até hoje.
Não bastava ter uma sede, mas o importante era tê-la dentro dos moldes operacionais que facilitassem o trabalho de uma sociedade ativa.

Acreditamos que as medidas implementadas foram decisivas para a

Deste modo, em novembro de 1979, após trabalho árduo de Renato Pacheco

expansão da entidade dentro de um alcance nacional que aguardamos

Filho, era inaugurada a nova sede.

não declinar.

Com esta base integrada e eficiente assumi a presidência em 1992 e

Ao comemorar 80 anos de fundação este ano de 2009, verificamos que

após análise da situação constatamos que o CBC precisava se completar

o projeto associativo foi implantado e alcançou um congraçamento que

com maior nacionalização.

elevou a Instituição e criou bases para maior crescimento.

Prêmio Colégio Brasileiro
de Cirurgiões 2009
O ex-presidente do CBC, Eugênio Américo Bueno Ferreira, foi escolhido para receber o Prêmio “Colégio Brasileiro de Cirurgiões” de 2009,
na reunião do Conselho Superior com o Diretório Nacional, realizada
no dia 5 de novembro de 2009. O Prêmio será entregue na Solenidade
de Posse do novo Diretório Nacional, no dia 8 de janeiro de 2010, na
Sede do CBC.

O ex-presidente do CBC, Eugênio Américo Bueno Ferreira

Criado em 1970, o Prêmio Colégio Brasileiro de Cirurgiões é concedido ao cirurgião brasileiro, Membro Titular ou Emérito do CBC
que, pelo acervo de atividades desempenhadas na sua vida profissional,
tenha contribuído para o ensino, progresso e desenvolvimento da Cirurgia no Brasil.
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Homenagens aos
80 anos do CBC
Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro
O Colégio Brasileiro de Cirurgiões recebeu da Câmara dos Vereadores do Rio uma Moção
de Louvor e Reconhecimento pelos 80 anos de fundação. A homenagem foi entregue ao 1º vicepresidente do CBC, Armando de Oliveira e Silva, pelo presidente da Câmara Municipal do Rio de
Janeiro, vereador Jorge Felippe. A Sessão Solene foi realizada no dia 24 de setembro, às 19h, no
Palácio Pedro Ernesto, dentro do Plenário da Câmara. O 1º Vice-Presidente também foi homenageado com uma Moção de Congratulações e Louvor.
O 1º vice-presidente do CBC, Armando de Oliveira e Silva,
recebe a Moção das mãos do médico Eduardo Felippe

Academia Nacional de Medicina
A Sessão em Homenagem aos 80 anos de fundação do Colégio Brasileiro de Cirurgiões aconteceu
no dia 29 de outubro, na sede da Academia Nacional de Medicina, no Centro do Rio.
O presidente da Academia Nacional de Medicina, Pietro Novellino, membro Emérito do CBC,
fez a abertura da Sessão. Em seguida, aconteceram os discursos do presidente do CBC, Edmundo
Machado Ferraz, do acadêmico e ex-presidente do CBC, Orlando Marques Vieira, além da apresentação do DVD sobre os 80 anos da entidade.
Mesa de abertura da solenidade

Cidadão Benemérito de Niterói
No dia 21 de outubro, o TCBC Pietro Accetta, membro do Diretório Nacional, recebeu
o título de Cidadão Benemérito de Niterói. Na mesma solenidade, o TCBC Antonio Carlos
Accetta, recebeu a Medalha Albert Sabin, concedida a profissionais da área da saúde, que se
destacam nas suas especialidades. Estiveram presentes diversos representantes do governo
municipal, estadual e federal, e dos presidentes da Academia Nacional de Medicina, Faperj,
Associação Médica Fluminense, Academia Fluminense de Medicina, presidente do Sindicato
dos Médicos de Niterói, o diretor Geral do Inca, o diretor da Unimed Leste Fluminense e o
vice-reitor da Universidade Federal Fluminense.

O vereador Rodrigo Farah entrega o diploma de
Cidadão Benemérito ao TCBC Pietro Accetta.

Presidente do CBC participa do
Congresso Mundial de Hospitais
O presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Edmundo Ferraz abriu a mesa-redonda sobre
cirurgia segura, no 36º Congresso Mundial de Hospitais, no Rio de Janeiro. O presidente do CBC
apresentou números do Programa Cirurgia Segura Salva Vidas da Organização Mundial de Saúde. “No
mundo inteiro, a cada 300 pacientes que entram no hospital, um vem a morrer; Metade desses casos
poderia ser evitada”, alertou o presidente do CBC.
Presidente do CBC discursa no Congresso Mundial de Hospitais
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Notícias do Diretório Nacional

Revista do CBC já está indexada no Medline
Mais uma conquista significativa para o CBC nos seus 80 anos de fundação: a National Library of Medicine, dos USA, comunicou ao CBC que a Revista do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões está no Medline, que proporcionará uma maior visibilidade
para a tradicional publicação do Colégio.
Em comunicado enviado ao editor da Revista do CBC, José Eduardo Manso,
pelo Diretor da NLM, Sheldon Kotzin, foi anunciado que o júri do Comitê de Revisão de Literatura Técnica da entidade americana recomendou a inclusão da publicação do Colégio no Medline, base de dados da literatura internacional da área
médica e biomédica.
Membros do Diretório Nacional e Conselho Superior fazem
um brinde à nova conquista do CBC.

Fórum de Pesquisa em Cirurgia
Em 2009, o tradicional Fórum de Pesquisa em Cirurgia do CBC foi promovido
em conjunto como 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 do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Durante
o XXIV Fórum de Pesquisa em Cirurgia, realizado no dia 9 de outubro, foram
apresentados 170 trabalhos. Confira no site do CBC os trabalhos vencedores.A
Comissão Organizadora foi composta pelo vice-presidente do Núcleo Central,
Ismar Bahia e do coordenador do Fórum, Joaquim Ribeiro Filho.
O vice-presidente do Nucleo Central, Ismar Bahia e o 1º vice-presidente do CBC,
Armando de Oliveira e Silva acompanham a apresentação de um trabalho.

Notícias do Núcleo Central

Posse de novos membros

O Colégio Brasileiro de Cirurgiões realizou, no dia 15 de outubro, a Sessão de
Posse de 5 novos Membros Adjuntos e 7 Aspirantes do Núcleo Central, no Centro
de Convenções da entidade. A mesa da Sessão foi composta pelo assessor do Nú-

cleo Central, Luiz Antonio Rodrigues, o 1o vice-presidente, Armando de Oliveira
e Silva, a secretária-geral, Dayse Coutinho, o vice-presidente do Núcleo Central,
Ismar Bahia e o ex-presidente Luis Guilherme Romano.

Notícias das Regionais
Regional de Macaé
O jornal O Debate, da cidade de Macaé, no Norte Fluminense, publicou uma reportagem especial sobre a trajetória do ECBC Manoel
Ângelo Raposo, em homenagem ao Dia do Médico, 18 de outubro. O
jornal lembrou que o membro Emérito do CBC atua há cerca de 40
anos na cidade como cirurgião geral. Atualmente é coordenador do

Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Público de Macaé. Em seu depoimento, o cirurgião declarou que o momento mais emocionante em
sua vida foi o recebimento da medalha de membro Emérito do CBC em
2007, durante o XXVII Congresso Brasileiro de Cirurgia, realizado em
Belo Horizonte, MG.

Regional Serrana
O tesoureiro da Regional Serrana do Núcleo Central, ECBC Rômulo de Souza Tassara, recebeu o Troféu Oscar Lobato na festa de
comemoração do Dia do Médico, realizada anualmente pela Socie-

dade Médica de Teresópolis. O evento aconteceu no Clube Comary
Teresópolis. O 1º vice-presidente do CBC, Armando de Oliveira e
Silva esteve presente.
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Notícias do Diretório Nacional
Homenagens

Fábio Schmidt Goffi
Morreu Fábio Schmidt Goffi. Fico emocionado ao lembrar-me dele e ao lembrar-me de
uma cerimônia solene na Câmara Municipal de
SP, quando esse eminente cirurgião foi merecidamente homenageado com a outorga do título
de Cidadão Paulistano. Naquela ocasião, na saudação a um cirurgião, eu lembrava aos presentes
que, nestes tempos de desumanização, ser médico era um privilégio para poucos. Ser médico
implica em ter a vocação, o dom, as condições
financeiras e intelectuais para completar um curso difícil, longo e caro; implica ainda em disposição para suportar longas horas de estudo, dias

e noites de trabalho e treinamento e, depois de
tudo isso, a convivência com o cansaço físico, o
sofrimento humano e a morte. E Fábio Goffi enfrentara tudo isso com a paciência, a serenidade
e a competência extraordinária de que era dotado para se tornar o médico dedicado, o cirurgião
exímio, o mestre e o amigo de uma miríade de
estudantes, residentes e outros médicos mais
jovens. Eram por esses motivos que estávamos
todos ali, testemunhando a demonstração do
reconhecimento de uma cidade por um homem
que não era seu filho de nascimento, mas que havia adotado SP como sua terra e trazido enormes

contribuições para a terra e para sua população,
se tornando um filho do qual todos nos orgulhamos e reverenciamos. E, hoje, quando ele nos
deixa, fica a bela lembrança de seu legado para
as gerações médicas que ele formou e que, certamente, transmitirão às próximas que virão os
exemplos de comportamento ético e humanista do cirurgião, pesquisador, mestre e amigo de
todas as horas, Fábio Schmidt Goffi, o médico
impecável

Iniciou uma trajetória no Instituto dos Bancários no Rio de Janeiro, como assistente do
Serviço de Cirurgia Geral até ocupar a Chefia
do mesmo Serviço no Hospital dos Marítimos.
Posteriormente foi para o Hospital da Lagoa,
do mesmo instituto, onde exerceu cargo de
Chefia de 1965 a 1990 e formou um grande
número de cirurgiões hoje distribuídos em
todo o território nacional.

este que lhe rendeu reconhecimento Nacional. Além destes cargos, foi Professor Titular
de Cirurgia Geral da Escola Médica de pós
Graduação Carlos Chagas, Professor convidado do Departamento de Cirurgia do Hospital
Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ,
pertenceu e colaborou com a fundação de várias sociedades médicas e cirúrgicas brasileiras
e foi Membro Honorário da Academia Nacional de Medicina em 1995.

TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho
Mestre do Capítulo de SP

Felício Falci
O Colégio Brasileiro de Cirurgiões perdeu no
dia 30 de setembro deste ano um de seus mais
destacados Membros Eméritos.
Nascido em 15 de maio de 1912, em Juiz de
Fora, filho de imigrantes Italianos, iniciou sua escolaridade no destacado Instituto Granbery, vindo posteriormente para o Rio de Janeiro, onde
se formou Médico pela Faculdade de Medicina
da Universidade do Brasil em 1935.
Foi interno adjunto e efetivo de Cirurgia do
Serviço do Prof. Maurity Santos no Hospital da
Gamboa, onde foi assistente, Chefe de Enfermaria
e chegando a Chefe do Serviço de Cirurgia Geral.

Em 1969 publica pioneiramente os resultados dos primeiros 100 pacientes operados no
hospital da Lagoa de hérnia inguinal com colocação de tela de Marlex, como reforço da
parede posterior do canal inguinal, trabalho

TCBC Flavio Tavares Rothfuchs – 1º secretário-geral do CBC
Chefe de Serviço de Cirurgia Geral do
Hospital Federal da Lagoa

Haroldo Gondim Juaçaba.
O culto dos grandes homens tem uma
excepcional importância educativa. Haroldo
Gondim Juaçaba nasceu em Fortaleza – CE,
no dia 31 de março de 1919 e faleceu no dia
1 de junho de 2009, em sua terra natal.
No magistério superior atingiu os cargos
máximos de Professor Emérito e Professor
Titular aposentado do Departamento de Cirurgia da FMUFC. Iniciou o seu curso médico na Faculdade de Medicina do Recife em
1935 e concluindo-o na Faculdade Nacional
de Medicina da Universidade do Brasil (Atual FMUFRJ), em dezembro de 1940.
Após conclusão do seu curso de gradu-

ação retornou ao Ceará, onde exerceu as
suas atividades profissionais médicas. A sua
atividade médico-profissional começou pelas especialidades de Cirurgia Geral e a Ginecologia e Obstetrícia, subseqüentemente
à Oncologia Cirúrgica e a Mastologia, onde
foi pioneiro.
Foi meu professor no curso meu curso
médico de graduação, razão pela qual presto
a presente homenagem, pelo que aprendi e
pela influência que exerceu na Cancerologia
Cirúrgica e Mastologia brasileira. Juaçaba formou diversos discípulos notáveis. Foi Estagiário nos EUA, no Riverside Hospital, Paccucah,
Kentucky, no Setor de Cirurgia Geral, sob a

direção do Dr. E. Jackson (FACS), no período
de junho de 1945 a julho de 1946, bem como
da “Mayo Clinic” (Rochester, EUA, 1946,
1959). Ex-professor de Anatomia Topográfica
da Faculdade de Medicina do Ceará e, posteriormente, Professor Catedrático da 3ª Clínica Cirúrgica (1948-1964) e a seguir Professor
Titular da FMUFC. O seu primeiro trabalho
publicado sobre doenças das mamas foi “Câncer de mama: aspectos diagnósticos, terapêuticos e estatísticos, na Revista Ceará Médico,
em 1951. Participou de vários Congressos nacionais e internacionais e fez diversas comunicações sobre Cancerologia Cirúrgica
TCBC Paulo César Alves Carneiro
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Notícias dos Capítulos
Setor VI – São Paulo

Capítulo de São Paulo comemora dois anos de realizações
O Capítulo de São Paulo encerra o ano de
2009 com uma série de realizações implementadas. A implantação do Clube Benedito
Montenegro conseguiu atingir os seus dois
principais objetivos: uma maior interiorização
do Capítulo e uma integração regional graças
ao trabalho dos Vice-Mestres Regionais e seus
colaboradores. “Mudamos um paradigma onde
fomos até a Regional e não mais o contrário”,
explica o Mestre do Capítulo de São Paulo,
TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho.

formes e notícias das regionais. Nesse mesmo
sentido, o site do Capítulo (www.cbcsp.org.
br) também passa por mudanças para facilitar
a navegação e o acesso ao seu conteúdo que
vem sendo aprimorado.

O Capítulo de São Paulo reformulou o seu
Boletim, que é trimestral e existe há 10 anos.
O “Atualidades Cirúrgicas” agora tem mais
espaço para informações científicas e discussões de temas relevantes para os cirurgiões,
além de trazer a agenda de eventos e os in-

A realização do Congresso Paulista de Cirurgia, em 2008, foi repleta de boas notícias.
O evento, que reuniu lideranças médicas, 357
convidados nacionais e sete palestrantes internacionais, teve mais de 1.200 inscritos e marcou a posse de 115 novos membros do CBC.

O Curso Continuado de Cirurgia Geral
está na sua quarta edição, conta com mais de
200 participantes e já se consolidou entre os
candidatos ao Título de Especialista e entre os
colegas interessados em reciclagem.

O Congresso entregou cinco prêmios científicos a trabalhos de destaque. “O extraordinário
sucesso científico, social, financeiro e político
repetiu e ampliou os resultados de 2006, consolidando o formato de integração do evento, que contou com a participação de quatro
sociedades, além do Capítulo de São Paulo”,
explicou o Mestre do Capítulo.
O sucesso dos últimos congressos paulistas credenciou o Capítulo para receber, neste
ano, o XXVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia, que reuniu cirurgiões de todo o País.
“Foram cinco dias que demonstraram toda a
nossa capacidade em realizar um grandioso
congresso com qualidade científica e grande
número de participantes”, concluiu Gaspar de
Jesus Lopes Filho.

Notícias dos Capítulos
Setor V – Distrito Federal

Posse de novos membros em Brasília
O Capítulo do Distrito Federal realizou no dia 04 de junho de 2009,
sessão solene presidida pelo presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Edmundo Machado Ferraz, com a entrega de medalhas e certificados aos novos membros Eméritos, bem como a posse aos novos
membros Adjuntos.
A sessão solene foi aberta com o Hino Nacional seguido do juramento dos novos aspirantes e adjuntos e entrega de certificados
e medalhas aos Eméritos. O ECBC Humberto Frazão de Menezes
saudou os novos Eméritos.

Novos membros tomaram posse no DF

O evento foi prestigiado por vários membros titulares do Capítulo
DF numa festa que reuniu mais de 180 pessoas, entre colegas e seus
familiares. Após a Sessão, houve um jantar de confraternização.

Regional do Sul de Minas é inaugurada em setembro
A cerimônia de instalação e posse da Regional do Sul de Minas, em Itajubá,
ocorreu durante a I Jornada de Cirurgia, realizada na Faculdade de Medicina
da cidade mineira, no período de 11 a 12 de setembro deste ano. Participaram
do evento o vice-presidente do Núcleo Central, Ismar Alberto Pereira Bahia,
o mestre do Capítulo de Minas Gerais,Sizenando Vieira Starling e outros representantes do capítulo mineiro.O convidado especial foi o ECBC Nelson Ary
Brandalise, de Campinas.

Assinatura da ata de instalação e posse
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Notícias do Diretório Nacional

Membros do CBC escolhem novo Diretório Nacional,
Conselho Superior e diretorias dos Capítulos
Segundo o presidente eleito, Gaspar de Jesus Lopes Filho, a eleição
de uma chapa única para o Diretório Nacional refletiu uma unidade
de pensamento dos membros do CBC em torno da continuidade do
trabalho desenvolvido nas últimas gestões. “Num universo de cerca
de dois mil eleitores, a metade votou. Isso vai permitir uma continuidade para consolidar o trabalho desenvolvido pelas últimas gestões,
com destaque para os congressos regionais e congresso brasileiro de
cirurgia, todos com recorde de público”.
O presidente atual, Edmundo Ferraz, lembrou o processo de modernização eleitoral, que tornou a eleição mais rápida, eficiente e
transparente, e destacou as qualidades do novo Presidente. “Temos
a certeza que o CBC continuará com uma política bem definida e articulada, visando uma maior presença para os associados, não apenas
nas grandes cidades, mas também no interior”.

Membros do Diretório e da Comissão Eleitoral

O 1o vice-presidente do CBC, Armando de Oliveira e Silva lembrou o avanço na forma como o CBC conduziu o processo eleitoral,
que vai refletir nas próximas eleições. “A informática facilitou e evitou
qualquer tipo de problema na apuração. Fomos vitoriosos e pioneiros
nessa forma prática e rápida e sem risco que o sistema informatizado
proporcionou. A chapa eleita merece um voto de confiança, já que é
composta de pessoas dedicadas e que conhecem o CBC”.
As inscrições foram encerradas no dia 9 de outubro de 2009. Os
votos foram encaminhados pelos membros Honorários Nacionais,
Eméritos, Titulares e Titulares Colaboradores através de carta-resposta. As cédulas foram abertas na Assembléia Geral Ordinária pelos
integrantes da Comissão Eleitoral, Américo Caparica Filho e Luiz Guilherme Romano.
Acesse o site do CBC e veja o resultado completo das eleições.

Na primeira eleição com apuração digital foram recebidos 950 votos válidos

