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A entrega do Prêmio CBC 2010

O ECBC Fernando Luiz Barroso recebeu o Prêmio Colégio Brasileiro de Cirurgiões de 2010. A medalha
e o diploma foram entregues pelo presidente do CBC, TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho e o 1º vicepresidente, TCBC Armando de Oliveira e Silva, na Sessão Solene do dia 10 de dezembro, no Centro
de Convenções do CBC. Na programação também houve a posse de novos membros e a entrega dos
prêmios do Fórum de Pesquisa em Cirurgia.
Páginas 4 e 5
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Concurso para título de Especialista 2011
As inscrições já estão abertas
até o dia 15 de abril de 2011. A
prova escrita será realizada no dia
18 de junho, nas cidades do Rio
de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Belém,
Recife, Fortaleza, Brasília, Vitória,

Manaus e Salvador. A Prova Oral
acontecerá no dia 20 de agosto
de 2011, em Fortaleza (CE), durante o XXIX Congresso Brasileiro
de Cirurgia do CBC. Acesse no site
do CBC o edital e o requerimento
de inscrição.

Revista eletrônica do CBC
Nos dias 24 e 25 de janeiro, o presidente do CBC, TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho e o 2º vice-presidente,
TCBC Roberto Saad Jr., participaram

de uma reunião no Capítulo da Bahia
e iniciaram os trabalhos para a criação da Revista Eletrônica do CBC.

CBC envia pesquisa sobre diverticulite
Segundo mensagem enviada pelo
TCBC Samir Rasslan, no dia 18 de janeiro deste ano, a diverticulite aguda tem
apresentado mudanças na sua conduta
nos últimos anos devido à evolução dos

métodos diagnósticos e de tratamento.
O objetivo da pesquisa é entender o que
pensa o Cirurgião do CBC sobre o assunto. Para responder a pesquisa basta
acessar o site do CBC: www.cbc.org.br

PROACI CICLO 7
O Colégio Brasileiro de Cirurgiões
continua participando ativamente do
PROACI. No Ciclo 7, que está em
vigência, são abordados os temas
câncer de vesícula biliar, câncer de
pulmão, urologia pediátrica, cirurgia
metabólica, o momento atual da cirurgia bariátrica, próteses respiratórias
e o cirurgião, hemorragia digestiva,
varizes dos membros inferiores, afec-

ções benignas do ânus, neoplasias
císticas do pâncreas, entre outros.
No conteúdo são aprofundados o
conhecimento fisiopatológico das
doenças, as avaliações dos riscos
operatórios e as técnicas complementares, fundamentais para obter
melhores resultados no tratamento
cirúrgico. Informações no site do
PROACI: www.semcad.com.br.
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American College of Surgeons
& Colégio Brasileiro de Cirurgiões
O American College of Surgeons (ACS) é a maior entidade cirúrgica do mundo, com aproximadamente 77.000
fellows, incluindo mais de 4.000 de outros países, e tem
uma importante atuação na definição
dos rumos da cirurgia americana e na
defesa do cirurgião, com extraordinária influência na cirurgia mundial. É
fundamental para o cirurgião americano ser Fellow do College.

3.O fellow recebe a Revista “Journal of the American
College of Surgeons” que sempre traz artigos de grande
interesse para todos os cirurgiões.

“Convidamos
os membros do
CBC a se
associarem ao
American College
of Surgeons”

Do total de membros, pouco mais
de 1.100, menos de 2%, são cirurgiões da America Latina, sendo que o
Brasil apesar de ser o país do continente com o maior número de cirurgiões é o terceiro em número de fellows
do American College (168), vindo
depois do México e da Argentina.
Chama atenção que 50% dos nossos
fellows atuam em São Paulo ou no Rio
de Janeiro. É interessante que o Brasil
deve ser o país ou um dos países com
o maior número de participantes no Congresso Anual do
American College, incluindo também os países Europeus,
e a maioria não é fellow.
Quais as vantagens de pertencer ao ACS?
1.É uma honra e uma qualificação uma vez que o cirurgião passa por minucioso critério de avaliação.

2.O College tem um Congresso Anual, em outubro realizado em apenas três cidades: Chicago (onde está a
sede do ACS), San Francisco e agora Washington, em
substituição a New Orleans após, o desastre do Katrina.
Até 2009, o fellow era isento do pagamento da taxa de
inscrição do Congresso, sendo que a partir do último ano
ele paga apenas 20 a 25% do valor.

5.O College tem contínuos Programas de Educação Continuada.
O Colégio Brasileiro de Cirurgiões,
através do seu Presidente, TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho e do TCBC
Luiz Arnaldo Szutan – Coordenador
de Relações internacionais, estão
tentando aumentar o intercâmbio do
CBC com o ACS, que ainda é muito
pequeno, e que certamente será facilitado se tivermos um maior número de
cirurgiões brasileiros participando.

Este intercâmbio visa proporcionar uma par ticipação mais efetiva dos fellows americanos nos
Congressos do CBC e visa possibilitar estágios
ou visitas de cirurgiões brasileiros a ser viços
americanos.
A aplicação para membro do ACS é individual e deve
ser feita diretamente com o College. Fica aqui o convite
para você se associar ao ACS, acessando o site www.
facs.org e clicando no ACS Members.
Participe do ACS.
Samir Rasslan, TCBC
Governador do Capítulo Brasileiro do American
College of Surgeons

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

www.cbc.org.br

4.O fellow recebe ainda o Boletim mensal do College, com temas
atuais e muitos relacionados à atuação profissional.
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Sessão Solene de
encerramento das atividades de 2010

A entrega do Prêmio CBC 2010 foi um dos destaques da programação

A Mesa que abriu a Sessão Solene das atividades de 2010.

O ECBC Fernando Luiz Barroso
recebeu o Prêmio Colégio Brasileiro
de Cirurgiões de 2010. A medalha
e o diploma foram entregues pelo
presidente do CBC, TCBC Gaspar
de Jesus Lopes Filho e o 1º vice-presidente, TCBC Armando de Oliveira
e Silva, na Sessão Solene de encerramento das atividades de 2010,
ocorrida no dia 10 de dezembro, no
Centro de Convenções do CBC.
Durante a solenidade também tomaram posse novos membros titulares, eméritos e associados jubilados,
além da entrega dos prêmios do
XXIV Fórum de Pesquisa em Cirurgia,
“Alfredo Monteiro”, “Ruy Ferreira
Santos” e “Mariano de Andrade”.
A mesa foi composta por Jorge
Darze (presidente do Sindicato dos
Médicos do Rio de Janeiro); ECBC

O ECBC Fernando Luiz Barrozo com o ECBC Guilherme Eurico Bastos da Cunha,
que fez a saudação ao homenageado.

Guilherme Eurico Bastos da Cunha
(representando o presidente do
Cremerj);TCBC Luciano Dias Batista
Costa (vice-presidente do Setor V);
TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho
(presidente do CBC); TCBC Armando de Oliveira e Silva (1º vice-presidente); ECBC Américo Caparica
Filho (representando o Conselho
Superior); ECBC Pietro Novellino
(presidente da Academia Nacional
de Medicina); acadêmico Pedro
Luiz Pinto Aleixo (1º vice-presidente
da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro).
Em seu discurso, o presidente do
CBC lembrou os 81 anos da entidade e destacou como o ritual de
posse de novos membros é importante para a preser vação da tradição da entidade. “Esse cerimonial
se repetiu em 2010 em todos os

21 capítulos. A preser vação desse
simbolismo é o nosso compromisso
público com a sociedade no exercício da profissão. Nossa entidade
começou com 30 membros e agora
está com 6.100 em todo o país”,
assinalou.
Prêmio CBC 2010
O ECBC Guilherme Eurico Bastos da Cunha fez a saudação ao
ECBC Fernando Luiz Barroso. O
Prêmio é concedido anualmente ao cirurgião brasileiro que,
pelo acer vo de atividades e trabalhos, tenha contribuído decisivamente, quando em atividade
profissional, para o desenvolvimento e progresso da cirurgia
brasileira.
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Posse de novos membros
Os diplomas e medalhas aos novos membros titulares,
eméritos e associados jubilados foram entregues pelo presidente do CBC, TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho e
o 1º vice-presidente, TCBC Armando de Oliveira e Silva.

A Entrega dos prêmios do XXV Fórum
de Pesquisa em Cirurgia de 2010

Prêmio Alfredo Monteiro: o presidente do CBC, TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho, entregou o certificado a Manoel Luiz
Ferreira, um dos autores do trabalho vencedor.

EMÉRITOS
ECBC Jorge Alberto Coelho - Cirurgia Plástica - RJ
ECBC Luis Felipe da Silva - Cirurgia Geral– RJ
ASSOCIADOS JUBILADOS
AJCBC Antonio Issa – Cirurgia Geral - RJ
AJCBC Jurandir de Almeida Dias - Cancerologia - RJ

Prêmio Mariano de Andrade: o filho do professor Mariano de Andrade, Antônio Augusto Andrade, foi convidado a entregar o prêmio ao representante da UFRJ, TCBC
Alberto Schanaider.

TITULARES
Armindo Fernando Mendes C.da Costa - Cirurgia Geral - RJ
Eliana Maria Restum Antonio - Cirurgia Geral - RJ
Fabio Neves Ferreira - Cirurgia Geral - RJ
Felipe Carvalho Victer - Cirurgia Geral - RJ
Flavio Martins de Paula - Cirurgia Geral - RJ
Giancarlo Dall Olio - Cirurgia Plástica - SP
Jose Ricardo Cunha Neves - Cirurgia Geral - CE
Luiz Paulo Jacomelli Ramos - Cirurgia Geral - RJ
Miguel de Miranda Gonçalves - Cirurgia Geral - RJ
Mirandolino Batista Mariano - Urologia - RS
Sebastião Carlos Pannocchia Neto - Cirurgia Geral - SP
Sidney Bandeira Cartaxo - Cirurgia Plástica – SP

Prêmio Ruy Ferreira Santos: o presidente do CBC entrega
o prêmio ao TCBC Andy Petroianu, um dos autores do trabalho vencedor.
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JOPADDI em Águas de Lindóia
A JOPADDI, Jornada Paulista de Atualização em Doenças Digestivas, é um tradicional evento que ocorre
na cidade de Águas de Lindóia, no interior paulista,
há 22 anos, sob a responsabilidade dos professores
Isac Jorge Filho e Ulysses Meneghelli, da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo, campus
de Ribeirão Preto. O evento está sob a responsabilidade do Capítulo de São Paulo do Colégio Brasileiro
de Cirurgiões.
A programação enfatiza o dia-a-dia do consultório, e abordará temas como doença do refluxo gastroesofágico esôfago de Barrett, doenças inflamatórias
dos intestinos, esteatose hepática, prevenção dos carcinomas do sistema digestório, síndrome do intestino
irritável, cirrose hepática e a presença do Helicobacter pylorii nas doenças digestivas. O evento será realizado entre 7 e 9 de abril de 2011. Informações:
www.cbcsp.org.br

Vagas limitadas para o Curso Continuado
de Cirurgia Geral
Estão abertas as inscrições para o Curso Continuado de Cirurgia Geral do Capítulo de São Paulo do
CBC. O evento ocorre uma vez por mês, aos sábados, das 8h30 às 16h30 na APM, em São Paulo,
e é destinado para médicos e residentes. Membros
do CBC e da APM têm descontos. Informações sobre
datas, pagamento, conteúdo e inscrições também no
site do Capítulo: www.cbcsp.org.br.

Intergastro é organizado pela
Regional de Campinas
O Intergastro 2011 - Projeto Interdisciplinar de Atualização em Aparelho Digestivo, que será realizado nos
dias 13 e 14 de maio, no Royal Palm Plaza, pela Regional de Campinas do CBC-SP, é um projeto promovido
em conjunto pelas quatro maiores entidades de Campinas e região: Sociedade de Medicina e Cirurgia, UNICAMP, PUC e Hospital Municipal Dr. Mario Gatti e conta com a parceria de diversas faculdades do interior e
o apoio das principais sociedades de especialidades. É
um evento multidisciplinar, envolvendo profissionais de
medicina, enfermagem e nutrição. O objetivo é abordar
de forma prática e objetiva os principais temas de Gastroenterologia, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia
do Trauma, Coloproctologia e Endoscopia Digestiva.
Mais informações sobre o evento podem ser encontradas no site www.intergastro.com.br.

Prêmio Daher Cutait 2011
Criado em 2003, é outorgado pelo Capítulo de São Paulo
a um jovem cirurgião brasileiro pelo conjunto das suas atividades científicas e profissionais. As inscrições estarão abertas até
o dia 31 de maio deste ano. Informações: www.cbcsp.org.br.

Atualidades Cirúrgicas na internet
A edição no. 47 do Atualidades Cirúrgicas do CBC-SP já
está na internet no seguinte link: www.cbcsp.org.br. Confira
o informativo que traz artigos, Seção Científica e temas de
defesa profissional, entre outros.

Notícias dos Capítulos
Minas Gerais

Sergipe

Coordenado há 20 anos pelo ECBC Alcino Lázaro
da Silva, o congresso Cirurgia 2011 será realizado
este ano em Juiz de Fora, no período de 27 a 30 de
abril. O vice-presidente do Setor IV, TCBC Cícero Rena,
será o presidente do evento. O Cirurgia 2011 é promovido pela regional da Zona da Mata do Capítulo
de Minas Gerais do Colégio Brasileiro de Cirurgiões,
com o apoio da Universidade Federal de Juiz de Fora e
Conselho Regional de Medicina.

Capítulo de Sergipe do CBC e a Liga Acadêmica de
Cirurgia de Sergipe realizaram, no período de 5 a 7 de
novembro de 2010, o Simpósio de Cirurgia do Aparelho
Digestivo. O evento foi organizado pelo TCBC Valdinaldo
Aragão Melo e o ACBD Paulo Vicente Filho, com o apoio
dos acadêmicos de medicina da Universidade Federal de
Sergipe, membros da Liga de Cirurgia. O mestre do Capítulo da Bahia, TCBC João Ettinger, foi um dos palestrantes convidados e também participou da organização do evento.

Juiz de Fora promove congresso de Cirurgia Capítulo de Sergipe promoveu simpósio
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CBC lança site oficial do Congresso
Brasileiro de Cirurgia
No site estão disponibilizadas diversas informações para os congressistas: relação da Comissão Organizadora, inscrições, opções de hospedagem, convidados internacionais já confirmados e as regras para envio
dos trabalhos científicos. O endereço é www.cbc2011.com.br

Presidente do CBC visita sede do próximo Congresso Brasileiro
No período de 4 a 9 de janeiro, o presidente do CBC,
TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho e o 2º vice-presidente,
Roberto Saad Jr., estiveram em Fortaleza para participar
de reuniões com as comissões Organizadora e Científica do XXIX Congresso Brasileiro de Cirurgia, a empresa

organizadora e a de suporte de tecnologia de informação. Além disso, visitaram o Centro de Convenções da
cidade, participaram de uma reunião com a diretoria do
Capítulo do Ceará e da posse das diretorias das regionais de Sobral e Juazeiro, no interior do estado.

As inscrições já estão abertas
a preços promocionais

Trabalhos científicos podem ser
enviados até maio

Devido à facilidade de acesso às informações que o site do
evento proporciona, o Congresso já recebeu um grande número de
inscritos, faltando ainda seis meses para a sua realização. Acesse o
site do evento e aproveite os valores promocionais de inscrição.

A data limite é até o dia 31 de maio de 2011. A Comissão Científica fará a avaliação e classificará os trabalhos em vídeos livres e temas livres. A data em que serão
divulgados os resultados será divulgada em breve.

Novas instalações para a
Biblioteca do CBC
Os membros do CBC terão à disposição uma nova sala
com espaço para pesquisa, incluindo a utilização de computadores. O acervo de vídeos estão sendo convertidos em
DVD e as teses digitalizadas para pesquisa on-line.

Centro de Convenções do CBC lança site
www.centrodeconvencoescbc.com.br. Este é endereço do site
do Centro de Convenções do CBC. Estão disponibilizadas as
informações sobre a estrutura de serviços e a visualização dos
salões A, B,C, D, Midia Desk e Salão de festas. Além disso, é
possível obter uma cotação muito mais rápida, preenchendo um
formulário com as informações das características de um evento.
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Agência oficial do evento lança pacotes promocionais de hospedagem
A agência oficial do evento, Casablanca Turismo, ainda possui pacotes promocionais de hospedagem em Fortaleza para
os participantes do Congresso. Para maiores informações, acesse o nosso site, www.cbc2011.com.br ou entre em contato
com a Casablanca Turismo através do telefone (85) 3466-6000.

Convidados internacionais que já confirmaram presença
MARK A. TALAMINI - EUA
Professor do Departamento de Cirurgia da Universidade da Califórnia.
RODRIGO M. VIANNA - EUA
Médico do Grupo de Transplante do Hospital Clarian Transplant Institute - Indiana
University School of Medicine, Indianápolis.
ANDREAS TZAKIS - EUA
Co-director o da divisão de transplantes do Miami School of Medicine – EUA.
KENNETH MATTOX - EUA
Professor e chefe do departamento de cirurgia do Baylor College of Medicine.
RAUL COIMBRA - EUA
Chefe da divisão de Trauma do UCSD Medical Center.
NAGY A. HABIB - UK
Professor da Faculdade de Medicina do Imperial College London.

Acesso o site exclusivo do Congresso: www.cbc2011.com.br

