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XXX Congresso
Brasileiro de Cirurgia

Evento combina atualização,
inovação e confraternização
Simpósios, cursos, mesas redondas especiais com
sociedades parceiras, painéis interativos, conferências,
mesas de consensos e conferências internacionais com
mais de 15 convidados estrangeiros são os destaques da
programação do evento, que será realizado de 18 a 22
de agosto de 2013, no Riocentro.

Acesse o site do CBC: www.cbc.org.br
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Curitiba sediará o
XXXI Congresso CBC 2015
Na Reunião de 22 de fevereiro de
2013 o Diretório Nacional, em votação
aberta, escolheu a cidade de Curitiba
como sede do XXXI Congresso Brasileiro
de Cirurgia de 2015.
A Comissão de Visitação e Avaliação
Técnica que visitou as cidades candidatas
(Belém, Brasília, Curitiba, Florianópolis e
Salvador) apresentou o Relatório Consolidado das visitas s na reunião do Diretório
Nacional de 18 de janeiro. A Comissão
é composta pelo 1º vice-presidente TCBC
Fernando Cesar David Silva, o ex-presidente Roberto Saad Junior e o TCBC Heládio Feitosa de Castro Filho.
O presidente do CBC, TCBC Armando
de Oliveira e Silva, abriu a reunião de janeiro elogiando a atuação da Comissão.
O 1º Vice-Presidente fez a apresentação
do relatório, com detalhamento de cada
cidade e comentou sobre a importância
de arquivar o documento. “Será útil para
futuras consultas, considerando o fato inusitado de cinco cidades concorrentes, a
qualidade das visitas e realizadas pela
mesma equipe que utilizou os mesmos critérios”, acrescentando que este formato

evitou vieses de interpretação e avaliação, permitindo que todas concorressem
com igualdade de condições.
O TCBC Fernando Cesar David Silva
1º agradeceu aos membros da Comissão
pelo excelente desempenho no trabalho
realizado, lembrou que o presidente
TCBC Armando de Oliveira e Silva, na
gestão do ex-presidente TCBC Gaspar
de Jesus Lopes Filho, foi quem presidiu
a comissão que definiu e estabeleceu as
normas que constam do Regimento Interno. Elas definem os critérios para a avaliação das cidades fora do eixo Rio-São
Paulo que se candidatam para sediar o
Congresso Brasileiro de Cirurgia.
O ex-presidente TCBC Gaspar de
Jesus Lopes também elogiou o trabalho
da Comissão de Visitação, assim como
outros membros do Diretório Nacional,
entre eles os vice-presidentes Setoriais
do Setor V, TCBC Antonio Evanildo Alves
e do Setor VI o TCBC Luiz Carlos Von
Bahten, que comentou a excelente qualidade da avaliação técnica.
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Homenagem ao ex-presidente Américo Caparica Filho
data, passou a ser denominada Américo
Caparica Filho.
Estiveram presentes à solenidade o
presidente do CBC, TCBC Armando
de Oliveira e Silva, o 1º vice-presidente, Fernando Cesar David Silva e
outros membros do Diretório Nacional,
além dos ex-presidentes ECBC Orlando Marques Vieira e TCBC José Reinan
Ramos, o ECBC Fernando Barroso,
amigos e funcionários.
O Colégio Brasileiro de Cirurgiões
celebrou o aniversário de 90 anos do
ex-presidente Américo Caparica Filho,
com uma homenagem realizada no dia
27 de fevereiro, na sede da entidade.
A Biblioteca da instituição, a partir desta

Especialista em cirurgia geral, o ECBC
Américo Caparica é formado pela antiga Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil, atual UFRJ. Foi
professor titular de Técnica Operatória e

presidente da Comissão de Ética do Departamento de Cirurgia da Universidade
Federal Fluminense; Professor Emérito e
chefe do Departamento de Cirurgia da
Faculdade de Medicina de Valença da
Fundação Cardeal Arcoverde. Atuou em
vários cargos nas Secretarias de Saúde
do Estado e do Município do Rio de Janeiro; participou de inúmeros congressos
nacionais e internacionais.
Presidiu o CBC no período de 1969
a 1971. Em sua gestão o número de
membros cresceu em quase 40% ao impulsionar a nacionalização da Instituição
e criar o concurso para Título de Especialista em Cirurgia Geral.

Prêmio Daher Cutait 2013
As inscrições estão abertas até o dia 20 de junho. O Prêmio será outorgado a
um jovem cirurgião brasileiro pelo conjunto das suas atividades científicas e profissionais. É promovido pelo Capítulo de São Paulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e oferecido a um membro em atividade no Estado de São Paulo nos anos de
realização do Congresso Brasileiro de Cirurgia. Em 2013 está sendo celebrado o
centenário do ex-presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Daher Cutait, que
dá nome ao Prêmio.
Informações: Secretaria do Capítulo de São Paulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões - Telefax: (11) 3101-8792 / 3188-4245 - contato@cbcsp.org.br.

CBC participa da Sessão Plenária da CNRM
O presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, TCBC Armando de Oliveira e Silva
e o 1o vice-presidente do CBC, TCBC Fernando Cesar David Silva estiveram presentes
na Sessão Plenária da Comissão Nacional de Residência Médica realizada no dia 10
de abril, em Brasília. O objetivo foi apresentar as Matrizes Curriculares do Programa
de Residência em Cirurgia Geral. A Pesquisa Nacional foi realizada pela Comissão de
Residência do CBC e apresentada pela presidente da Comissão, TCBC Elizabeth Gomes
dos Santos. Também estiveram presentes o membro da Comissão do CBC, TCBC Alberto
Vilar, o vice-presidente do Setor V do CBC, TCBC Antonio Evanildo Alves e o tesoureiro
do Capítulo do Distrito Federal e assessor do Departamento de Defesa Profissional, TCBC
Luciano Dias Batista Costa. A Sessão foi coordenada pela secretária executiva da CNRM,
Maria do Patrocínio Tenório Nunes.
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Campus RIMA – acesso renovado em 2013
Mais de 500 membros do CBC, de vários estados do país, já se cadastraram em 2012 para acessar mais de 2.400
revistas científicas internacionais e as informações das principais bases de dados do Campus RIMA. O acesso a esse
importante banco de dados para os Membros do CBC foi renovado pelo Diretório Nacional para o ano de 2013.

Um trimestre produtivo
TCBC Heládio Feitosa Filho - Diretor do DEPRO

O primeiro trimestre de 2013 foi marcado por intensa atividade do DEPRO. O acompanhamento de Projetos de Lei de interesse da categoria médica: PLS 268/2002 (Lei do Ato Médico)
que já está pronto para ser votado no Congresso e o PL 6.964/2010 que obriga a existência de
contratos escritos entre as operadoras e seus prestadores de serviços e que foi aprovado pelo CCJ
do Senado e segue em tramitação, marcaram as ações no campo legislativo.
Outra importante questão diz respeito ao Programa de Valorização do Profissional da Atenção
Básica -PROVAB –que, para o CBC, não atende às necessidades de exercício seguro da especialidade e traz um grande risco de se tornar um instrumento meramente político. O DEPRO tem
pontuado a opinião do Colégio, que endossa os posicionamentos das Entidades Médicas (AMB, CFM e FENAM), contrárias ao programa: “a
entrada de médicos estrangeiros e de brasileiros com diplomas de medicina obtidos no exterior sem sua respectiva revalidação fere a norma legal,
coloca a qualidade da assistência à população em situação de risco e não garante a ampliação definitiva de acesso nas áreas de difícil provimento.
Trata-se de proposta improvisada e imediatista que ignora as questões estruturais do trabalho médico no Sistema Único de Saúde (SUS) e também o
Revalida, exame criado pelo Governo que tem avaliado com justiça a competência e a capacidade desses médicos interessados em atuar no país”.
A deliberação governamental de criar novos Cursos de Medicina mereceu consideração do CBC, apontando como insuficientes os critérios do
MEC para abertura de novas vagas de medicina. No campo da defesa dos honorários médicos, o DEPRO desempenhou importante papel ao
compilar, em conjunto com a SOBRACIL, processo de análise de custo-eficácia para que dezenove procedimentos cirúrgicos passem a constar do
Rol da ANS, em 2014. O Colégio apresentou, via AMB, a solicitação nessessária. No momento a Agência está analisando o processo, mas a
expectativa é que ele seja acatado.
Por fim, a participação nas reuniões dos órgãos onde o CBC tem assento, o DEPRO apresentou participação efetiva, destacando-se as da COMSU, com o TCBC Luciano Costa, as da Câmara Técnica de Implantes, com os TCBC’s Elias Jirjoss e Luiz Roberto Lopes. Também, dos Conselhos
Deliberativo e Científico da AMB, da Comissão de Economia Médica (AMB) do Conselho de Defesa Profissional (AMB), com o TCBC Heládio
Feitosa Filho, o DEPRO representou o Colégio Brasileiro de Cirurgiões e levou as suas opiniões sobre os mais variados temas neles debatidos.
Parece muito, mas ainda é uma tímida atuação, diante da determinação do Presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o TCBC Armando de
Oliveira e Silva, que definiu como uma importante meta da sua gestão, a defesa dos interesses e a valorização do exercício profissional dos cirurgiões. Há muito a ser feito; continuamos trabalhando. Reforçando e dando ênfase a estas participações, o 1º vice-presidente, TCBC Fernando Cesar
David Silva,representou o presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões TCBC Armando de Oliveira e Silva na Reunião do Conselho Deliberativo
da AMB, realizada no Rio de Janeiro,em 12 de Abril na sede da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro - SMCRJ.

Eternize o seu nome na história do CBC
O Diretório Nacional do CBC reedita uma campanha que
muito sucesso fez no passado: a venda simbólica das cadeiras
do Auditório A do Centro de Convenções do CBC.
Criada pelo saudoso TCBC Renato Pacheco Filho, a venda
simbólica das cadeiras transformou-se num modelo único de

homenagem e perpetuação do nome dos nossos Membros,
através do lançamento de placa fixada atrás das cadeiras.
Participe dessa promoção especial. Reserve a sua placa através do e-mail: cbc@cbc.org.br
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XXVIII Fórum de Pesquisa
em Cirurgia
O Núcleo Central do Colégio Brasileiro de Cirurgiões promoverá no dia
21 de agosto de 2013, no Riocentro,
o XXVIII Fórum de Pesquisa em Cirurgia,
em conjunto com o XXX Congresso Brasileiro de Cirurgia, que será realizado
de 18 a 22 de agosto. Tradicionalmente, esse evento se caracteriza por permitir a divulgação do trabalho científico que vem sendo realizado, reunindo
cirurgiões e alunos (Graduação e Pós-graduação) de Núcleos de Pesquisa
Cirúrgica Experimental de todo o país.
Trata-se de uma grande oportunidade
para o cotejo de resultados e métodos
de trabalhos, bem como para a troca
de idéias e experiências, indispensáveis para a evolução da Medicina.
O prazo para submissão dos trabalhos científicos se encerrará no
dia 30 de junho de 2013. Os resumos deverão ser enviados, exclusivamente, através do e-mail: nucleocentral@cbc.org.br e no site www.cbc.
org.br. O evento é coordenado pelo
ECBC Orlando Marques Vieira.

Calendário de eventos do Núcleo Central
IX Módulo de Educação Continuada em Oncologia Mamária
Organização: TCBC Maurício Magalhães Costa
Data: 6 a 29 de maio de 2013 – 2ªs e 4ªs Feiras
Horário: 19:00 às 21:00 h
Reunião Científica da Seção de Cirurgia Torácica
Organização: TCBC Anderson Nassar
Data: 25/06 - 30/07 – 24/09 – 29/10 – 26/11
Horário: 19/22 h.
Reunião Científica da Seção de Coloproctologia
Organização: TCBC Edna Ferraz
Data: 11/06 – 9/07– 13/08 – 10/09 - 08/10 e 12/11
Horário: 19/22 horas
Curso de Tumores e Trauma em Crianças
Organização: ECBC Pedro Bijos
Data: 27 de julho de 2013 - sábado
Horário: 09 às 17 horas
Simpósio de Hérnias
Organização: ECBC Flávio Rothfuchs
Data: 27 de setembro de 2013 - 6ª feira
Horário: 08/18 horas
Curso de Urgências Abdominais
Organização: ECBC Umberto Perrotta e TCBC Manuel D. da
Cruz Gonçalves
Data: 21, 22, 23 e 24 de outubro de 2013 - de 2ª a 5ª feira.
Horário: 19/22 horas

Curta o

CBC cria página
no Facebook

Facebook

A tradição do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, nesses
83 anos de existência, foi sempre acompanhar as inovações tecnológicas e oferecer os meios mais modernos de
comunicação aos seus Membros. Por isso, o CBC iniciou
o primeiro passo de utilização das redes sociais, com a
implantação da sua página no Facebook. O endereço é
www.facebook.com/cbc.cirurgioes.

CBC no
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Notícia dos Capítulos
Capítulo de São Paulo

Reuniões do Clube Benedicto Montenegro e
Curso Continuado de Cirurgia Geral
A Regional Jundiaí do Capítulo de
São Paulo realizou no dia 6 de dezembro mais uma reunião do Clube
Benedicto Montenegro sob a coordenação do vice-mestre, TCBC Sergio
Modena. Os palestrantes foram o
ACBC Marcelo Furtado, que abordou
os aspectos técnicos do tratamento
laparoscópico da doença do refluxo
gastroesofágico, e o TCBC Paulo Kassab que falou sobre a linfadenectomia D2 no câncer gástrico.
O Clube Benedicto Montenegro foi
criado, em 2008, pelo então Mestre
do Capítulo, TCBC Gaspar Lopes de
Jesus Filho, com o objetivo de promover uma maior interiorização do CBC e
uma integração regional com as demais

especialidades cirúrgicas, entidades
de classe e com as sociedades locais.
Graças ao empenho do TCBC Paulo
Maurício Chagas Bruno, coordenador
das regionais do Capítulo de São Paulo, e contando com a colaboração do
TCBC Claudio Bresciani, Mestre do
Capítulo e dos Diretores das Regionais,
foi possível programar ao longo deste
ano 14 reuniões em todas as 12 regionais, número expressivo e inédito.
A programação de reuniões do Clube Benedicto Montenegro para o primeiro semestre de 2013 é a seguinte:
Ribeirão Preto, em 09/03; Jundiaí, em
14/03 e 09/05; Vale do Paraíba e Litoral Norte, em 16/03; Grande ABC,
em 11/04; Piracicaba, em 13/04;

Araçatuba, em 11/05; Presidente Prudente, em 17 e 18/05; Campinas,
em 12/06; Botucatu e Sorocaba, em
22/06.
Durante 2013 será realizada a oitava edição do Curso Continuado de Cirurgia Geral, coordenado pelo TCBC
Elias Ilias com a expectativa de repetir
o sucesso cada vez maior desse evento. O Curso Continuado foi criado em
2006 pelo TCBC Paulo Roberto Corsi,
então Mestre do Capítulo, é ministrado
em reuniões mensais na sede da APM.
Mais informações sobre esses eventos e as demais atividades do Capítulo
de São Paulo podem ser acessadas no
portal: www.cbcsp.org.br

Seguros com descontos especiais
para Membros do CBC
Seguros de vida, residencial, de automóvel, de viagem, equipamentos para consultório e também previdência privada poderão ser feitos através da parceria
que o Colégio Brasileiro de Cirurgiões estabeleceu
com a Slice Consultoria de Seguros e as principais
seguradoras do país. O objetivo é oferecer aos membros do CBC descontos especiais em relação ao mercado. As seguradoras que fazem parte da parceria
são a Bradesco, Icatu, Itaú, Mapfre e Porto Seguro.
Os membros do CBC podem se beneficiar da portabilidade em seus seguros e migrar com vantagens

exclusivas estabelecidas nesta parceria, através da
Slice, no segmento de automóveis as vantagens podem ser estendidas aos familiares diretos.
Para utilizar esses benefícios basta ser membro do
Colégio Brasileiro de Cirurgiões e estar em dia com
as anuidades.
A Slice Consultoria de Seguros está à disposição
dos membros do CBC através dos telefones: 0800
226 4545 e (21) 2264-5456.
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Programação
Consensos
Conferências Especiais
• Conferência Daher Cutait
Options for the management of colorectal cancer
with peritoneal metastases
Conferencista: Dr. Paul Sugarbaker

• Apendicite aguda - conduta terapêutica
• Diagnóstico e tratamento dos tumores
intraductais pancreáticos
• Preparo de cólon para cirurgia do cólon e do reto
• Radicalidade no tratamento dos tumores
diferenciados da tireóide
• Tomografia computadorizada na avaliação da ferida
penetrante de tórax
• Tratamento cirúrgico das hérnias incisionais ventrais

• Conferência José Wazen da Rocha
Defining the surgical standards for pancreatic resections
Conferencista: Dr. Marcus Büchler

Painéis Interativos

• Conferência Renato Pacheco Filho
Global endemic of trauma
Conferencista: Dr. Brent Eastman

Conferências Internacionais
• State of the art of advanced applications of robotics in
General Surgery
• Defining the Surgical Standards for Pancreatic Resections
• Techniques for the repair of Large Ventral Hernias
• Options for the management of colorectal cancer with
peritoneal metastases
• Metabolic Surgery: Most Effective Treatment for Type 2 Diabetes.
• Porque o paciente traumatizado sangra tanto? O que o
cirurgião precisa saber sobre coagulação?
• Hepatocellular carcinoma : resection or transplantation
or both
• Current status of minimally invasive liver resection
• Developing a successful Multi-specialty robotic surgery
program
• Robotic gastric by-pass.The firth 1000 Cases.
• Inflamatory bowel diseases. Teaching from Cleveland Clinic
• Colorectal Cancer: Whats new in the Treatment in
Cleveland Clinic
• Ventral Hernias: Robotic or Open
• Laparoscopic Management of Tumor of the Body and Tail
of The Pancreas.
• Advances in the management of esophageal cancer
• Current management of Barretts Esophagus
• Contributing to the scientific literature: The scalpel and
the pen.
• Re-do Robotic Hiatal Hernia .

• Fístulas digestivas: Condutas
• Câncer colorretal : Condutas Atuais
• Trauma: Ferimentos de difícil diagnóstico e abordagem
• Doença diverticular –mudanças de paradigmas
• Projeto acerto – por que devemos seguir?
• Complicações das cirurgias bariátricas: Como resolver?
• Tumores de partes moles: Condutas atuais
• Câncer do pâncreas avançado: Condutas
• Terapia nutricional em cirurgia – Quando e por quê?
• Cirurgia videolaparoscópica por portal único – Estado atual
• Hemorragia digestiva: O que há de novo no diagnóstico e
tratamento?
• Tratamento do câncer gástrico precoce

Workshops
• Cirurgia Segura (Patrocínio: Amil)
• Cirurgia Robótica (Patrocínio: Hospital Samaritano)
• Vac-Terapia (Patrocínio: KCI)

Mesas redondas especiais
com sociedades parceiras
(American College of Surgeons, American Hernia Society,
Sociedade Brasileira de Atendimento ao Traumatizado,
Sociedade Brasileira de Videolaparoscopia, Sociedade
Brasileira de Cirurgia Oncológica e Sociedade Brasileira de
Cirurgia Bariátrica e Metabólica).

Mesas redondas
Inscrições abertas: acesse o site do evento:
www.congressocbc2013.org.br
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Convidados Internacionais

Simpósios

• Antonio Marttos - USA
• Brent Eastman - USA
• David B. Hoyt – USA
• Daniel Cherqui - França
• Eduardo Parra-Davila - USA
• Feza Remzi - USA
• John Hunter - USA
• Keith Kim - USA
• Mark Dylewski - USA
• Markus W. Büchler - Alemanha
• Paul Sugarbaker - USA
• Peir Cristoforo Giulianotti - USA
• Feilpe Robledo - México
• Robert Fitzgibbons Jr - USA
• Sandro Rizoli – Canadá
• Stacy A. Brethauer – USA

• Urologia
• Coloproctologia
• Cirurgia Torácica
• Mastologia
• Ginecologia

Cursos
• Cirurgia Bariátrica e Metabólica
• Videolaparoscopia e Robótica
• Trauma
• Hérnias
• Cirurgia Oncológica

Trabalhos Científicos
650 Temas Livres
130 Videos Livres
1500 Pôsteres
Prêmios – 1º, 2º e 3º colocado em cada modalidade

Agenda
Envio dos trabalhos científicos
19 de junho é a data limite para envio dos resumos
Confira as regras no site do evento

Inscrições Abertas
acesse o site do evento:
www.congressocbc2013.org.br

