
18 a 22 de agosto de 2013, no Riocentro

Em 1938 foi realizado no Rio de Janeiro o 1º Congresso 
Brasileiro de Cirurgia. Para 2013, na 30ª edição, o maior evento 
da cirurgia do país deve reunir mais de 5 mil congressistas. 
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.  
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CBC inaugura novo site 

  Lançado na primeira quinzena do mês 
de junho,  o novo site apresenta um layout 
moderno,   utiliza as mais modernas ferramentas,  
um design funcional e uma arquitetura de 
informações que torna fácil e objetivo o acesso 
ao conteúdo para os membros: concurso para 
Título de Especialista, Área restrita para acessos 
aos serviços da Biblioteca, busca de membros, 
setores e capítulos, além de uma ampla área 
para notícias e agenda de eventos. Antenado 

com as redes sociais, o novo site apresenta 
link com o Facebook e Twitter do CBC. 
   Segundo o presidente do Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões, TCBC Armando de Oliveira e 
Silva, o novo site e as redes sociais  representam 
mais uma evolução na comunicação do CBC 
com seus membros.

WWW.CBC.ORG.BR 
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Salomão Kaiser

Moacir Assein Arus

Campus RIMA - conteúdo exclusivo para Membros do CBC

É com profundo pesar que o Diretó-
rio Nacional comunica a todos os seus 
membros o falecimento do ECBC Salo-
mão Kaiser, ocorrido no dia 9 de junho 
deste ano, aos 94 anos.

O Professor Salomão Kaiser graduou-
se em 1940 na antiga Faculdade Na-
cional de Medicina, onde teve marcante 
trajetória acadêmica. Foi Professor Titu-
lar de Cirurgia e Emérito da Universidade 
Federal Fluminense. Na Faculdade, onde 
permaneceu até sua aposentadoria aos 

70 anos, participou e influenciou de, for-
ma indelével, na formação de inúmeros 
médicos cirurgiões, sempre preocupado 
com a qualidade do ensino e do treina-
mento. Humanista e homem de invejável 
cultura, foi sem dúvida um homem de visão 
que esteve sempre adiante do seu tempo.

Entre tantas realizações, uma de suas 
maiores obras, senão a maior, foi antever 
a força que a pós-graduação viria a ter 
no sistema de educação superior do país, 
numa época em que poucos falavam dis-

so. No início da década de 70 criou o 
Curso de Mestrado em Cirurgia Gastroen-
terológica da Faculdade de Medicina da 
UFF, possibilitando que inúmeros médicos, 
inclusive de outros estados, ampliassem 
seus horizontes. Muitos dos seus discípulos 
acabaram seguindo a carreira docente. 
Vários deles hoje são professores titulares.                     

O CBC lamenta a perda, reconhece 
seu inestimável trabalho, homenageia o 
Professor Salomão Kaiser e transmite seus 
sentimentos aos seus familiares.

O AjCBC Moacir Assei Arus, do Ca-
pítulo do Rio Grande do Sul, faleceu no 
dia 27 de janeiro de 2013. Cirurgião 
Vascular, Membro da Sociedade de Ci-
rurgia do Rio Grande do Sul, Conselhei-
ro do Conselho Regional de Medicina 
do Rio Grande do Sul, professor de Me-
dicina Legal na UFRGS e coordenador 

do Núcleo de Acompanhamento do Alu-
no da UFRGS, vice-presidente-médico, 
ouvidor e chefe do Serviço de Dor e 
Medicina Paliativa no HCPA (programa 
pioneiro no Brasil);  presidente da So-
ciedade Brasileira de Medicina Legal e 
vice-presidente da Sociedade Brasileira 
de Angiologia e Cirurgia Vascular-RS.

Com seu exemplo de vida e com seus 
conhecimentos profissionais, especial-
mente na área da Ética Médica,  Moacir 
Arus foi sempre solicitado, pelas entida-
des representantes da Medicina e da Ci-
rurgia neste Estado, a contribuir com seus 
pareceres, nos assuntos éticos, bem como 
em todas as promoções científicas.

Um número expressivo de Membros 
do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, de 
vários estado do país, já se cadastraram 
para acessar mais de 2.400 revistas 
científicas internacionais e as informa-
ções das principais bases de dados do 
Campus Rima.Esse mais novo serviço 
da Biblioteca do CBC foi renovado em 

2013. Também é possível ver as sinop-
ses analíticas em português dos melhores 
artigos da literatura internacional com al-
tíssimos níveis de envidência, diretrizes 
de prática clínica, além de rastreamen-
to de trabalhos específicos sobre seus 
temas de interesse e calendário aca-
dêmico de eventos internacionais.     

        O  Membro do CBC deve entrar no 
site da entidade e clicar no banner da 
página principal. Em seguida, será di-
recionado para a área restrita, somente 
acessível aos Membros quites, mediante 
senha e login.

Homenagem

Atualização científica

TCBC Pietro Accetta

Diretoria do Capítulo do Rio Grande do Sul

Curta o CBC no
Facebook
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Treinamento em Cirurgia
O CBC reconhece que existem vários 

hospitais capacitados a formar Cirurgiões 
Gerais, além daqueles serviços que pos-
suem Residência Médica. Para regulamen-
tar esta atividade o CBC possui, há muitos 
anos, a Comissão Especial Permanente de 
Treinamento em Cirurgia Geral. As normas 
do treinamento, disponíveis no site do CBC, 
estabelecem regras para todas as partes 
envolvidas que aperfeiçoam e racionali-
zam esse treinamento. Assim, o CBC cum-
pre uma de suas funções vitais participando 
ativamente da normatização e fiscalização 
do preparo dos futuros cirurgiões.

Há o “Treinamento em Cirurgia Geral” 
com duração de dois anos e o “Treina-

mento em Cirurgia Geral - Programa 
Complementar” que é destinado ao mé-
dico que, ao realizar por mais dois anos 
o Treinamento em Cirurgia Geral, desen-
volve habilidades e conhecimento cirúrgi-
co tornando-se capaz de compreender e 
executar operações mais complexas.

O Serviço de Cirurgia com o Treinamen-
to avalizado pelo CBC melhora sua ima-
gem, aumenta a procura por candidatos a 
especialização e eleva o nível da assistên-
cia médica oferecida aos usuários.

O médico “Treinando” de um programa 
aprovado pelo CBC tem a certeza de re-
alizar uma especialização adequada, ao 

final do treinamento pode prestar o Con-
curso do Título de Especialista em Cirurgia 
Geral e recebe do Hospital o certificado de 
conclusão com a chancela do CBC.

Ainda é pequeno o número de Servi-
ços credenciados pelo CBC. A ausên-
cia de importantes Estados, que com 
certeza tem grande potencial para o 
treinamento em Cirurgia Geral, contri-
bui para esse baixo número.

Esperamos que o leitor deste Bole-
tim divulgue essa atividade junto aos 
serviços que já treinam cirurgiões em 
formação e junto àqueles com poten-
cial para a especialização.

Artigo
TCBC Paulo Roberto Corsi

A Medicina brasileira vive dois momentos de extrema im-
portância. De um lado, a euforia pela aprovação da Lei 
do Ato Médico, no Senado Federal, após uma espera de 
quase onze anos; do outro lado, a apreensão com as de-
clarações da Presidenta sobre a “importação” de médicos 
estrangeiros, principalmente cubanos, para suprir a alegada 
falta de médicos no Brasil.

Passada a euforia inicial da aprovação do Ato Médico, 
a apreensão também se manifesta, pois há grande movi-
mentação das demais categorias da saúde no sentido de 

pressionar a Presidenta para vetá-lo. Então, estamos num 
momento muito delicado e urge recrudescermos as ações 
para nos contrapormos a essas manifestações contrárias.

No que tange à questão da vinda de médicos estrangei-
ros, mesmo estando claro que não há carência no Brasil, 
é importante destacar que o Colégio Brasileiro de Cirur-
giões, em sintonia com as Entidades Médicas, é contra 
a vinda de médicos, oriundos de qualquer país, sem que 
esses profissionais não sejam submetidos ao REVALIDA, o 
que parece claro, ser a intenção do Governo.

A solução da falta de assistência à saúde que se cons-
tata em certas áreas do país, no entender do CBC, passa 
longe da mera alocação de profissionais nesse rincões, 
estando embasada na absoluta carência de condições 
para o exercício da nossa atividade. Propugnamos pela 
criação da Carreira de Estado para os médicos do SUS e 
somos defensores intransigentes do REVALIDA.

Participemos das manifestações em defesa destas bandei-
ras; é bom para o médico, é bom para o Brasil.

TCBC Heládio Feitosa Filho 
Diretor do DEPRO-CBC
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Notícias do Diretório Nacional

CBC realiza encontro científico com Royal College

Homenagens do RCSE Workshop

O evento foi realizado no dia 23 de 
maio, na sede Colégio Brasileiro de Ci-
rurgiões no Rio de Janeiro, com a partici-
pação de membros do CBC e do Royal 
College of Surgeons of England. 

A mesa de abertura foi composta pelo  
presidente do CBC, TCBC Armando de 
Oliveira e Silva, o coordenador do even-
to, o ex-presidente do CBC, ECBC Luiz 
Guilherme Romano, o presidente da Asso-
ciação Médica Brasileira, TCBC Florenti-
no Cardoso, o presidente do RCSE, Nor-

man Willians, a presidente do CREMERJ, 
TCBC Marcia Rosa dos Santos, o 1o 
vice-presidente do CBC, TCBC Fernando 
Cesar David Silva e o ministro do Gover-
no Britânico, Kenneth Clark.

Os temas apresentados foram o Sis-
tema de Suporte Médico nas Olimpía-
das de 2016, experiências vividas nas 
Olimpíadas de Londres, abordagem do 
Trauma em grande eventos, situações 
complexas na Amazônia,  incidência 
de acidentes de tráfego,  estágio atual 

da Cirurgia Robótica no Brasil e  remis-
são completa de câncer do reto por 
radioterapia. Houve a apresentação de 
projetos de pesquisa por jovens cirurgiões 
dos dois países. Os trabalhos apresenta-
dos pela  cirurgiã inglesa Meckhola Malli-
ck e o brasileiro Thiago  Boechat foram os 
vencedores. 

Ao final do evento o CBC homena-
geou diversos membros do Royal College 
of Surgeons of England com o título de 
Membro Honorário Estrangeiro.

O presidente do Royal College of Surgeons of England entregou o título de Hono-
rary Fellowship à ECBC Angelita Gama (1) e também ao TCBC Joaquim José Gama 
Rodrigues (2), o presidente do CBC, TCBC Armando de Oliveira e Silva (3) e o 1o  
vice-presidente, TCBC Fernando Cesar David Silva (4).

Membros do Royal College of Surgeons  
of England  ministraram um workshop de 
técnicas cirúrgicas para acadêmicos de 
medicina.O evento foi organizado pelo 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Os aca-
dêmicos tiveram aulas práticas de suturas 
de pele, anastomoses de vísceras ocas e 
enxertos venosos arteriais. O evento acon-
teceu  nas instalações da Faculdade de 
Medicina Souza Masrques..

1 2

3 4



6 CBCBoletim
Notícia dos Capítulos 
Setor VI – Paraná

Setor VI – Santa Catarina 

Setor VI - São Paulo
I Fórum de Ensino Médico em Cirurgia

Capítulo de São Paulo tem 48 novos membros

O I ConPaCir - Congresso Paranaense de 
Cirurgia foi realizado nos dias 14 e 15 de 
junho, em Curitiba, com uma programação 
abrangente da área cirúrgica e contou com 
a participação de membros de diversas ci-
dades do interior do Paraná, de Curitiba,de 
São Paulo, do Rio de Janeiro, de Fortaleza 
e de Porto Alegre. O presidente do CBC, 
TCBC Armando de Oliveira e Silva deu 

posse a 40 novos membros do Colégio 
Brasileiro de Cirurgia. Estiveram presentes 
também os  presidentes do Conselho Regio-
nal de Medicina do Paraná, da Associação 
Médica do Paraná e da Academia Para-
naense de Medicina. O  1º vice-presidente 
do CBC,TCBC Dr. Fernando César David 
proferiu uma conferência sobre o Papel e a 
Importância do Médico na sociedade.

“O Mestre e Vice-Mestre do Capítulo de 
Santa Catarina do CBC, ECBC Nicolau 
Kruel e TCBC Pedro Araújo, estão de pa-
rabéns pela realização do Encontro Cata-
rinense realizado em 28 e 29 de Junho, 
e também pela posse de 30 membros. O 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões cresce e 
solidifica seus pilares com o ingresso de 

novos membros”, informou o 1º vice-pre-
sidente do CBC, TCBC, Fernando Cesar 
David. O presidente do CBC, TCBC Ar-
mando de Oliveira e Silva proferiu uma pa-
lestra sobre o momento atual da entidade. 
O Diretorio Nacional também esteve re-
presentado pelo diretor do DEPRO, TCBC 
Heladio Feitosa de Castro Filho.

Realizado no dia 8 de junho  pelo Ca-
pítulo de São Paulo e pela Academia de 
Medicina de São Paulo, o Fórum é vol-
tado para docentes, médicos residentes 
e alunos de graduação. O objetivo foi 
discutir temas relacionados à mudança 
de paradigmas da prática do cirurgião 
e seus reflexos no ensino de graduação e 
na residência médica. 

As apresentações foram realizadas 
por docentes das principais universidades 
paulistas e também por representantes do 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões e de di-
versas entidades médicas. Na parte final 
do Fórum foram discutidas as particulari-
dades do ensino da cirurgia nos cursos 
de graduação e nos programas de resi-
dência médica.

Em Sessão Solene realizada no Ho-
tel Caesar Business Faria Lima, em São 
Paulo, em junho, o Capítulo empossou 
48 novos membros no Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões. Fizeram parte da mesa o 
presidente do CBC, TCBC Armando de 
Oliveira e Silva, o 1º vice, TCBC Fer-
nando César David Silva, o Mestre do 
Capítulo de São Paulo, TCBC Cláudio 
Bresciani, o Vice-Mestre, TCBC Sidney 
Roberto Nadal e representantes da As-
sociação Paulista de Medicina, da Asso-

ciação Médica Brasileira, do Conselho 
Regional de Medicina de São Paulo, da 
Academia de Medicina de São Paulo, 
do Sindicato dos Médicos de São Paulo 
e da Secretaria de Saúde do Município 
de São Paulo. 

O 1º vice-presidente do Diretório Nacio-
nal do CBC fez uma apresentação do XXX 
Congresso Brasileiro de Cirurgia, que será no 
Rio de Janeiro, de 18 a 22 de agosto, no 
Riocentro, com estrutura revitalizada.

Grupo que participou dos debates do Fórum

Composição da mesa da cerimônia de posse

O ECBC Ernesto Francisco Damerau, o ECBC Nicolau 
Fernandes Kruel, o TCBC Armando de Oliveira e Silva, 
o TCBC Fernando Cesar David Silva  e  o ECBC Murillo 
Ronald Capella. 
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Convidados 
Internacionais

Consulte o currículo de cada um 
diretamente no site do evento: 
www.congressocbc2013.org.br

Antonio Marttos Jr 
USA – University 

or Miami

Felipe A. Robled 
México - Universidad 
La Salle, Universidad 

Anahuac e Universidad 
Nacional Autonoma de 

Mèxico

Paul H. Sugarbaker 
USA - The Washington 

Cancer Institute at 
Washington Hospital 

Center

Philip S. Barie 
USA - Weill Medical 
College of Cornell 

University

Feza Remzi 
USA -Cleveland Clinic 

- Ohio

Brent Eastman 
USA – Presidente do 

Colégio Americano de 
Cirurgiões

Pier Cristoforo 
Giulianotti 

USA - University of 
Illinois

Keith Kim 
USA - Florida Hospital 
Celebration Health in 

Celebration

Daniel Cherqui 
França - Hôpital Paul 

Brousse

Robert J. Fitzgibbons 
USA – Creighton 
University School

Stacy Brethauer 
USA – Cleveland  

Clinic - Ohio

Mark Dylewski 
USA - South Miami 

Hospital

David B. Hoyt 
Secretario-Geral do 

Colégio Americano de 
Cirurgiões

Sandro Rizoli 
Canadá - University 

of Toronto

Rao Ivatury 
USA - Misericordia 

Lincoln

Markus W. Büchler 
Alemanha - Heidelberg 

University

Eduardo Parra Davila 
USA - Florida Hospital 

Celebration Health

John Hunter 
USA - Oregon Health & 

Science University
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A combinação perfeita entre 
atualização, inovação 
e confraternização 

• XXVIII FÓRUM DE PESQUISA EM CIRUGIA
• Conferências internacionais
• Consensos
• Painéis interativos
• Mesas redondas
• Mesas redondas especiais com     
   sociedades parceiras
• Cursos
• Simpósios
• Workshops
• Apresentação de Trabalhos    

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

• Conferência Daher Cutait
   Options for the management of colorectal     
   cancer with peritoneal metastases
   Conferencista: Dr. Paul Sugarbaker

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

   Faça sua inscrição diretamente no site 
   do CBC: www.congressocbc2013.org.br


