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XXIX Congresso
Brasileiro de Cirurgia
21 a 25 de agosto de 2011

Especialistas brasileiros e estrangeiros discutirão temas de grande relevância
na área cirúrgica, no Centro de Convenções do Ceará, em Fortaleza.
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Acesse o site do congresso: www.cbc201.com.org.br
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Pesquisa revela aprovação entre
inscritos do PROACI
No final de cada Ciclo do Programa de Atualização em Cirurgia
(PROACI) é realizada, junto com a
avaliação final, uma pesquisa sobre
a satisfação com o Programa. Quando questionados sobre a relevância
e aplicabilidade do tema em sua prática profissional, 93,16% dos inscritos se mostraram satisfeitos. Dos três

níveis indicados (Totalmente, Muito
e Satisfeito), 42,96% afirmam estar
totalmente satisfeitos. Já a apresentação pedagógica, que também foi
avaliada, atingiu 92,77% de satisfação entre os inscritos do PROACI.
Mais informações: www.semcad.
com.br / info@semcad.com.br ou
(51) 3025-2550.
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Conquistando corações e mentes
ECBC Isac Jorge Filho

Recentemente enviamos para os colegas cirurgiões a manifestação de nossa indignação pela volta da censura no
País, claramente anunciada pelo processo da Secretaria de
Defesa Econômica (SDE) com relação ao movimento de 7
de abril.
Recebemos numerosas manifestações de apoio de colegas, que agradecemos. Alguns,no entanto, apesar de
apoiar a manifestação, perguntavam: e agora, o que vamos fazer?
A pergunta é válida e a resposta difícil. Mas, uma coisa parece clara: As
aspirações dos médicos em geral e dos
cirurgiões em particular, somente serão
atingidas na medida em que os colegas
entendam que diretorias e lideranças
apontam rumos que serão alcançados
com a participação ativa da categoria
e a colaboração decada um.

uma proposta dos médicos, que ficam em posição antipática.
Notícias desse tipo foram publicadas em veículos de
mídia nacional em 20/05/2011 e, como sabemos, não
correspondem, em absoluto, aos fatos. Em nenhum momento, no movimento de alerta de 7 de abril, os médicos pleitearam cobrança de valores adicionais, até porque isso é
proibido pelo nosso Código de Ética. O movimento era, e
é, voltado para as condições injustas a que os médicos são
submetidos, quanto à remuneração e
condições de trabalho, pelos chamados
“planos de saúde”. Foi uma surpresa
para nós o processo aberto e encaminhado ao Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE) pela SDE em
estilo absolutamente autoritário, incluindo o confisco da liberdade de expressão e movimentos por parte das entidades médicas.

“O Movimento
é voltado para
as condições
injustas a que
os médicos são
submetidos”

Apenas conquistando corações e
mentes conseguiremos chegar ao que
sonhamos para médicos e pacientes. É
quase impossível superar o poder econômico das empresas ou enfrentar o poder político que o
lamentável documento de censura da SDE escancara.
As empresas já perceberam essa verdade e continuam
sua “guerra” de informações tendenciosas buscando conquistar a opinião publica. Os empresários exploram os
médicos e, mercê de suas influencias e poder econômico,
querem fazer valer a idéia absurda de que estão defendendo a saúde das pessoas. Na verdade isso mostra claramente nosso caminho, que é o de lutar e ganhar a luta pelo
apoio da população.

A recente decisão judicial de Brasília evidentemente trouxe uma reação que se manifestou claramente na forma noticiada por parte da mídia.
Há poucos dias importante jornal estampava no topo de
uma de suas páginas a seguinte chamada: “Derrota: Decisão judicial anulou a proibição de médicos cobrarem valores adicionais de pacientes de planos de saúde”. Lendo
esta notícia as pessoas vão entender que foram derrotadas por

Nesse documento a SDE incluiu,
ela sim, a parte referente à cobrança
de “valores adicionais”, o que certamente deixa a população tendente a
apoiar suas medidas e se antipatizar com o movimento
dos médicos.
O caminho para a continuidade do movimento de “Basta
de exploração”, iniciado no sete de abril, parece claro, e
depende do trabalho de todos nós. Que cada um, em seu
Estado, em sua cidade, em seu hospital, em sua clínica,
em sua comunidade, mostre claramente os absurdos que
vem sendo cometidos contra os seus médicos por muitos e
muitos anos.
Se as pessoas entenderem nossas indiscutíveis razões,
se entenderem que o desestímulo ao trabalho dos médicos
prejudica as atenções à saúde, ficará muito difícil vigorar
as influências políticas e econômicas das empresas, que
são os pilares que tem mantido a injustiça do sistema.

ECBC Isac Jorge Filho é Diretor do
Departamento de Defesa Profissional (DEPRO) do
Colégio Brasileiro de Cirurgiões
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Notícias do Diretório Nacional

Reuniões avaliam Movimento Nacional
dos Médicos
O vice-presidente do Setor V do CBC, TCBC Luciano
Dias Batista Costa, participou da reunião da Comissão
Nacional de Saúde Suplementar (COMSU), no dia 28
de abril, na sede do Conselho Federal de Medicina,
em Brasília. Foram tomadas algumas decisões: os médicos entrarão em estado de alerta nacional e as negociações ficam, neste momento, nos estados através de
suas entidades, paralelamente ao movimento nacional.
A pauta mínima a ser seguida consiste em reajustes de

acordo com a tabela CBHPM e inserção de critérios de
reajustes nos contratos.
O vice-presidente do Núcleo Central, TCBC Fernando
César David, participou das reuniões do COMSU, realizadas no CREMERJ, no Rio de Janeiro, nos dias 3,6 e 18
de maio. A pauta principal foi o posicionamento do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) frente
ao Movimento do dia 7 de abril.

Reunião da Comissão de Seguridade Social
No dia 10 de maio o TCBC Luciano Dias Batista
Costa par ticipou da audiência pública na Comissão
de Seguridade Social da Câmara dos Deputados,
em Brasília. O objetivo foi debater a relação de trabalho entre os médicos prestadores de ser viço e os

planos de saúde. O Vice-Presidente do S etor V também compareceu, no dia 20, no auditório do CFM,
na capital federal, à 1ª Reunião Ampliada da Comissão Nacional Pró-SUS – Trabalho e Remuneração
Médica, organizada pela AMB/CFM e FENAM.

Notícias da Presidência

Congresso Cirurgia 2011
O presidente do CBC, TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho,
e vários membros do Diretório Nacional estiveram presentes
como palestrantes no Congresso Cirurgia 2011, realizado
em Juiz de Fora, no período de 27 a 30 de abril. O evento é
coordenado há 20 anos pelo ECBC Alcino Lázaro da Silva.
O vice-presidente do Setor IV, TCBC Cícero Rena, foi 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.

Presidente do CBC participa
de eventos em Campinas
O TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho esteve na cidade
de Campinas - SP entre os dias 12 e 13 de maio para representar o CBC em diversos eventos: concurso de Professor
Assistente no Departamento de Cirurgia da UNICAMP (o
nome aprovado foi o TCBC Gustavo Pereira Fraga, membro da Comissão Especial Permanente de Trauma do CBC),
pré-congresso das Ligas de Trauma de Campinas, além da
abertura do Intergastro 2011.

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
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Notícias do Núcleo Central

Sessão Ordinária de abril empossa
novos membros
Novos membros Adjuntos e Aspirantes tomaram
posse na Sessão Ordinária realizada no dia 1º
de abril, no Centro de Convenções do CBC, no
Rio de Janeiro. Em seu discurso de boas-vindas
aos novos membros, o 1º vice-presidente do CBC,
TCBC Armando de Oliveira e Silva, destacou a
importância de pertencerem a uma associação
científica com cerca de 6 mil membros em todo
o país. “É uma ampla estrutura que proporciona
acesso às atualizações da cirurgia através de um
programa de educação continuada, com destaque
para os congressos regionais e o congresso brasileiro,” completou.
A mesa da Sessão Ordinária foi composta pelo
1º vice-presidente do CBC, TCBC Ar mando de Oliveira e Silva; ECBC Ronaldo Vianna Salles, membro do Conselho Superior e diretor administrativo
da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Cirúrgica; o secretário-geral do CBC, TCBC Pedro Eder
Por tari Filho; o TCBC Ar mindo Fer nando Mendes
da Costa, representando o CREMERJ; TCBC Pedro
L uiz Pinto Aleixo, representando a Academia de
Medicina do Rio de Janeiro; o representante do
Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Eraldo
Bulhões Mar tins; os assessores da vice-presidência,
ECBC Accyoli More ira Maia e o TCBC Luiz Antonio
Rodrigues, além do diretor da seção especializada
em Cirurgia Torácica, TCBC Alfredo Jorge Vasconcellos Duar te.

Os integrantes da mesa da Sessão Solene

O 1º vice-presidente e o secretário geral com o grupo de novos membros

Fórum de Atualização em Glaucoma
Organizado pelo Diretor da Seção de Oftalmologia do Núcleo Central do Rio de Janeiro, TCBC Miguel Padilha, no dia 19 de março, no Centro de Convenções do CBC, o evento discutiu aspectos clínicos
e cirúrgicos desta grave doença ocular, reconhecida
como a segunda causa de cegueira em todo o planeta. Estiveram presentes mais de 100 inscritos e cerca
de 18 palestrantes. O convidado especial, Roberto
Vessani, professor da Unifesp, abordou temas como
combinação de drogas no tratamento do glaucoma,
indicações de trabeculectomia e causas de insucesso
e falência deste procedimento.
Alguns dos professores presentes: Diogo Lucena (coordenador do evento), TCBC
Miguel Padilha e Giovani Colombini. (Na segunda fila) – Sérgio Meirelles, Roberto
Vessani, Michael Bethlem e Marcus Safady.
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Notícia dos Capítulos
Santa Catarina

III Encontro de Residência Médica
do Capítulo de Santa Cantarina
O evento foi realizado nos dias 20 e 21 de maio de
2011, no Hotel Slaviero, em Florianópolis, com 160
inscrições, entre cirurgiões, residentes e acadêmicos.
O presidente do CBC, TCBC Gaspar de Jesus Lopes
Filho, presidiu a Sessão de Posse de novos membros
Titulares, Adjuntos e Aspirantes e também apresentou conferências sobre os 81 anos da entidade e o
Tratamento Cirúrgico da Úlcera Péptica.Os outros
convidados foram o professor titular da Universidade
de Córdoba, na Argentina, Luis Gramática, o TCBC
Cleber Kruel, professor da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul e atual presidente do Colégio
Brasileiro de Cirurgia Digestiva, além do professor
da USP, Nilton Kawahara. Foram apresentadas mesas
redondas e mini-conferências, além de um curso de
ATLS.O melhor trabalho apresentado pelos residentes recebeu como prêmio uma passagem aérea para

O presidente do CBC, ao centro, presidiu a Sessão de Posse de novos membros.

participar do Congresso Brasileiro de Cirurgia, em
agosto, no Ceará. O trabalho vencedor foi apresentado pela residência médica em cirurgia pediátrica do
Hospital Infantil Joana de Gusmão.

Sergipe

Evento em parceria com a Academia Sergipana de Medicina

A Sessão Solene foi realizada no dia 16 de março, em Aracaju, para homenagear os cirurgiões Moacyr
Freitas, Francisco Bragança, Djenal Gonçalves e Fernando Felizola ( sentados). Eles receberam o Bisturi de
Prata pela contribuição para a medicina de Sergipe. Os ilustres cirurgiões foram saudados pelo vice-mestre
Capítulo de Sergipe, TCBC Marcos Prado Dias ( o segundo, em pé, da esquerda para a direita).
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Notícia dos Capítulos
São Paulo

Jopaddi é realizada no interior de São Paulo
A Jornada Paulista de Atualização em Doenças Digestivas, foi
organizada em Águas de Lindóia- SP. O evento contou com participantes de 64 cidades de 6 estados, com 41 trabalhos recebidos. A programação abordou temas como doença do refluxo
gastro-esofágico, 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.
A Jopaddi foi organizada pelo CBC-SP e teve na Comissão
Científica a presença dos idealizadores da Jornada, ECBC
Isac Jorge Filho e Ulysses Meneghelli, ambos professores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - Campus
Ribeirão Preto. A coordenação geral foi do 1º Tesoureiro do
Capítulo de São Paulo, TCBC Sidney Roberto Nadal e contou
com a participação dos membros do Capítulo de São Paulo e
do Presidente do CBC, TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho

O TCBC Isac Jorge Filho,ao centro, foi um dos idealizadores do evento.

Prêmio Daher Cutait
O Capítulo de São Paulo encerrou em 31 de maio as inscrições
para o Prêmio Daher Cutait, que foram abertas em 01 de março. A
premiação, que é outorgada a cada dois anos desde 2003, destaca um jovem cirurgião pelo conjunto das suas atividades científicas
de profissionais no Estado de São Paulo. Segundo o regulamento, o
premiado não pode ter mais do que 35 anos e recebe uma passagem de ida e volta, mais a estadia, para o Congresso Brasileiro de
Cirurgia, que nesse ano será realizado em Fortaleza, no Ceará.
A Banca Examinadora do Capítulo que analisará os currículos
é composta por três membros da atual Diretoria. Eles terão até o
dia 30 de junho para escolher o premiado. Os vencedores do
Prêmio Daher Cutait nas edições anteriores foram: TCBC Rogerio Saad Hossne (2003), TCBC José Gustavo Parreira (Menção
Honrosa - 2005), TCBC Ruy Jorge Cruz Junior (2005), TCBC
André Siqueira Matheus (Menção Honrosa - 2007) e TCBC José
Humberto T.G. Fregnani (2007). Em 2009, não houve indicação, já que o evento foi realizado em São Paulo.
Daher Cutait foi um dos mais importantes colo-proctologistas
do mundo. Desenvolveu técnicas cirúrgicas adotadas hoje em
dezenas de países. Na carreira acadêmica, na Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo, Daher Cutait especializou-se no desenvolvimento da cirurgia do aparelho digestivo e
trabalhou na formação de duas gerações de especialistas brasileiros e estrangeiros.

O ex-presidente do CBC, ECBC Daher Cutait
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Convidados internacionais que já confirmaram presença
ANDREAS TZAKIS – EUA (Cirurgia Hepática/Transplante)
Co-diretor da divisão de transplantes do Miami School of
Medicine – EUA.
ANTONIO MARTTOS JR – EUA (Cirurgia Trauma/Telemedicina)
Professor assistente de cirurgia da Universidade de Miami.
BEATRICE L. MADRAZO - EUA (Cirurgia Hepática/Transplante) -Professora da Universidade de Miami – Leonard
M.Miller School of Medicine.
BERNARD DELLAMAGNE – França (Cirurgia videolaparoscópica/ Robótica) - Diretor Científico do IRCAD-EITS - Institute in Strasbourg.
CHARLES BRUNICARDI – EUA (Cirurgia Gastrointestinal/
Oncologia) -Professor do departamento de cirurgia do Baylor College of Medicine.
FRANCO ROVIELLO – Itália (Cirurgia gastrointestinal/oncologia)
Professor de Cirurgia da Universidade de Siena.

KENNETH MATTOX – EUA (Cirurgia Trauma/ Telemedicina)
- Professor do departamento de cirurgia do Baylor College
of Medicine.
MARK A. TALAMINI – EUA (Cirurgia videolaparoscópica e Robótica)
Professor do Departamento de Cirurgia da Universidade da
Califórnia
NAGY A. HABIB – UK (Cirurgia Hepatobiliar/Oncologia);
Professor da Faculdade de Medicina do Imperial College
London.
RAUL COIMBRA – EUA (Cirurgia Trauma/ Telemedicina)
Chefe da divisão de Trauma do UCSD Medical Center.
RODRIGO M. VIANNA – EUA (Cirurgia Hepática/Transplante)
Médico do Grupo de Transplante do Hospital Clarian Transplant Institute - Indiana University School of Medicine.
SAYEED IKRAMUDDIN – EUA (Cirurgia Bariátrica/Metabólica) Chefe da divisão de Trauma do UCSD Medical Center.

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

