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Em 2013: XXX Congresso Brasileiro de Cirurgia - 18 a 22/08- Rio de Janeiro 

Durante cinco dias, em Fortaleza-CE, foram abordados temas de grande relevância na 
área cirúrgica, como câncer, cirurgia da obesidade e do diabetes, hérnias, inovações 
tecnológicas em cirurgia, prevenção e controle das infecções, trauma, transplante de 
órgãos, tromboembolismo, vídeocirurgia e robótica, entre outros.            Páginas 4 e 5
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1º Vice-Presidente 
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2º Vice-Presidente do Núcleo Central 
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Vice-Presidente do Setor II
TCBC Heládio Feitosa de Castro Fº (CE)

Vice-Presidente do Setor III 
TCBC Luís FilIpe Cavalcanti Lima (PE)

Vice-Presidente do  Setor IV
TCBC Cícero de Lima Rena (MG)

Vice-Presidente do Setor V   
TCBC Luciano Dias Batista Costa (DF)

Vice-Presidente do Setor VI
TCBC Antonio Nocchi Kalil (RS)

Secretário-Geral 
TCBC Pedro Éder Portari Filho (RJ)

1º Secretário
TCBC Flávio Tavares Rothfuchs (RJ)

2º Secretário 
TCBC Guilherme Pinto Bravo Neto (RJ)

3º Secretário 
TCBC Antonio José Gonçalves (SP)

Tesoureiro-Geral   
ECBC Walter Roriz De Carvalho (RJ)

Tesoureiro-Adjunto 
TCBC Ricardo Correia Lima (RJ)

Diretor de Publicações 
TCBC José Eduardo F. Manso (RJ)

Diretor de Biblioteca e Museu 
TCBC Arídio G.  Ornellas Do Couto Filho (RJ)
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Diretor de Defesa Profissional 
TCBC Isac Jorge Filho (SP)

Ex-Presidente do Exercício 2008/2009 
TCBC Edmundo Machado Ferraz (PE)

Almoço na sede do CBC comemora 
aniversário de fundação da entidade

Membros do Diretório Nacional, Conse-
lho Superior, Núcleo Central  e convidados  
participaram do almoço comemorativo do 
aniversário de 82 anos do Colégio Brasilei-
ro de Cirurgiões. O evento foi realizado no 
dia 29 de julho, no 2º andar do Centro de 
convenções do CBC.

Antes do início do almoço, o presidente 
do CBC,  TCBC Gaspar de Jesus Lopes 
Filho, destacou a trajetória da entidade 
e algumas realizações desta gestão. Em 
seguida, o 1º vice-presidente, TCBC Ar-
mando de Oliveira e Silva lembrou  a im-

portância da equipe de funcionários do CBC 
para colocar em prática diversos serviços da 
entidade, com destaque para a educação 
continuada. 

Os ex-presidentes, ECBCs  Orlando 
Marques Vieira e Guilherme Eurico Bastos 
da Cunha, comentaram a importância de 
estarem reunidos em mais uma data histó-
rica do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. 
O diretor da seção especializada de 
Oftalmologia do Núcleo Central,  TCBC 
Miguel Padilha, agradeceu o apoio que 
o CBC tem dado à especialidade. 
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Ao lembrar o Luiz Francisco Poli de Figueiredo retorno aos 
idos anos 80, quando voltou da Espanha após estagio no Hos-
pital Vall d´Hebron. Chegou à disciplina de Cirurgia Vascular 
da Escola Paulista de Medicina com a idéia de fazer pós-gra-
duação. Integrou-se rapidamente ao grupo de docentes, pós-
graduandos e residentes participando de todas as atividades. 
Tendo se matriculado na pós-graduação tive a oportunidade de 
ser seu orientador de mestrado observando seu desempenho 
brilhante ao desenvolver o tema escolhido, trazendo idéias e 
interagindo positivamente com o tema de pesquisa dos outros 
colegas. Neste período, foi contratado como médico da unida-
de de terapia intensiva, que serviu de ponto de partida para 
uma série de realizações futuras. 

Após a conclusão do doutorado, fez o pós-doutorado 
na Universidade do Texas surpreendendo a todos com seu 
desempenho ímpar com diversas publicações em revistas 
internacionais. Ao regressar, foi contratado como Professor 
Adjunto da Disciplina de Cirurgia Vascular onde teve oportu-
nidade de demonstrar todo seu espírito de pesquisador nato, 
estimulando alunos da graduação e residentes a participa-
rem de pesquisas diversas. Em seguida, fez a livre-docência 
na Universidade de São Paulo. Foi convidado pelo Diretor 

da Escola Paulista de Medicina a se transferir para a Discipli-
na de Técnica Operatória, tendo assumido a chefia e dado 
impulso notável na área de ensino e pesquisa agregando 
todo seu corpo docente. 

Prestou concurso para Professor Titular, sendo indicado por 
unanimidade para o cargo. Implantou uma parceria inédita 
com o Corpo de Bombeiros para treinamento em atendimen-
to pré-hospitalar com participação de alunos da graduação 
e residentes entre outras realizações. Em concurso para Pro-
fessor Titular do Departamento de Cirurgia da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, foi indicado para 
o cargo após brilhante concurso.

 Em sua carreira acadêmica foi consultor da CAPES, CNPq 
e FAPESP. Era editor correspondente do Journal of Trauma, do 
conselho editorial da revista Shock e editor associado da Acta 
Cirúrgica Brasileira, Clinics e International Brazilian Journal of 
Urology. Desenvolveu diversas pesquisas dentro da temática em 
choque, sepse, substitutos do sangue, soluções hipertônicas e 
isquemia e reperfusão. Deixou um grande exemplo de quem 
viveu intensamente a vida acadêmica. 

TCBC  Fausto Miranda Jr.

O ECBC Jonas de Faria Castro Filho apresenta uma trajetória 
exemplar na medicina do Paraná. Mais de 25.000 pacientes 
foram por ele tratados, cirurgicamente. Este número coloca-o 
entre os três cirurgiões com a mais vasta experiência na região 
Sul do Brasil. Médico abnegado, jamais se preocupou com 
a parte financeira do atendimento, obtendo o conceito de gran-
de, honesto e sensível cirurgião. 

Nasceu no dia 1º de janeiro de 1919 em Carangola, Mi-
nas Gerais. Era filho e neto de médicos. Seu avô, Caetano de 
Faria Castro, foi médico na Guerra do Paraguai.

Formou-se médico com 21 anos, em 1940, na antiga Fa-
culdade de Medicina da Universidade do Brasil, no Rio de 
Janeiro. Casado com Gisela Vasconcellos de Oliveira,  teve 
cinco filhos, 16  netos e seis bisnetos.

Especializou-se em cirurgia no Serviço do professor Fernan-
do Paulino, na Casa de Saúde São Miguel, no Rio de Janeiro. 
Chegou a Londrina em 1942, onde seu pai, Jonas de Faria 
Castro, já atuava como médico desde 1936.

Em 1958 fundou a Casa de Saúde São Leopoldo, que por 
32 anos atendeu a todos os tipos de pacientes. Neste hospital, 
criou o primeiro centro cirúrgico com CTI anexa do Paraná. Pro-
fessores como  Euryclides Zerbini, Mário Degni e José Hilário, 
ali realizaram cirurgias cardíacas na década de 50 e 60.

 O ECBC participou da fundação da Sociedade Paranaen-
se de Gastroenterologia e Nutrição, em Londrina, em 1953, 
posteriormente transferida para Curitiba, além da Faculdade 
de Medicina de Londrina. Em 1964, Jonas de Faria tornou-se 
Fellow do American College of Surgeons. Ingressou no CBC 
em 1967 e participou, em 1971, da fundação do Capítulo do 
Paraná. No período de 1973 a 1977, foi mestre do Capítulo 
do Paraná. Em 2013,  tornou-se membro da Academia Para-
naense de Medicina.

A cidade de Londrina e o Estado do Paraná já fizeram diversas 
homenagens. As principais foram a Cidadania Honorária Munici-
pal e a Homenagem Especial do Conselho Regional de Medicina.

TCBC  Luiz Carlos Von Bahten

Homenagem

TCBC Luiz Francisco Poli de Figueiredo

ECBC Jonas de Faria Castro Filho

1959-2011

1919 - 2011
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O XXIX Congresso Brasileiro de Cirur-
gia foi realizado no período de 21 a 25 
de agosto, no Centro de Convenções do 
Ceará, em Fortaleza. O evento recebeu 
3.425 inscrições de 26 estados brasilei-
ros, 14 convidados estrangeiros e 674 
conferencistas nacionais. Com 411 ins-
critos, o Rio de Janeiro foi o estado com 
maior número de participantes, seguido 
por São Paulo (405), Ceará (372) e Mi-
nas Gerais (282). 

A programação científica foi compos-
ta por 42 conferências internacionais, 41 
mesas redondas, 6 sessões interativas, 69 
sessões de Temas Livres, 21 sessões de 
Vídeo, 9 sessões de pôsteres e 3 cursos 
Pré-Congresso e 4 simpósios especializa-
dos. Paralelamente, também aconteceu a 
reunião do Diretório Nacional, votação 
do novo Estatuto do CBC, posse de novos 
membros, além da entrega dos prêmios 
Daher Cutait, Benedicto Montenegro, Os-
car Alves, Brant Paes Leme e Medalha do 
Mérito Cirúrgico. Aconteceram também 
2 reuniões de sociedades cirúrgicas e 3 
sessões de lançamento de livros.

Os ex-presidentes do CBC também 
foram homenageados no XXIX Congres-
so Brasileiro de Cirurgia com nomes de 
algumas salas no centro de convenções: 
TCBCs José Reinan Ramos, Samir Rasslan, 
Roberto Saad, e os ECBCs Guilherme 
Eurico Bastos Cunha, Eugênio Ferreira e 
Orlando Marques Vieira. Os TCBCs Luis 
Guilherme Romano, Edmundo Ferraz e o 
ECBC Américo Caparica Filho, deram 
nomes aos prêmios de melhor tema livre, 
vídeo livre e pôster. 

Um dos convidados estrangeiros, Raul 
Coimbra - (USA) - elogiou a qualidade da 
programação científica e a organização 
geral do evento “Eu estou muito bem im-
pressionado com a organização do even-
to, que cobre todos os principais temas 
da cirurgia, proporcionando uma atuali-
zação científica bastante eficaz para to-
dos os congressistas. Com certeza, vai 
causar impacto não só para o Nordeste, 
mas em todo o país pela qualidade de 
tudo o que foi apresentado até aqui”.

O ex-presidente do CBC, ECBC Gui-
lherme Eurico Bastos Cunha elogiou a 
organização do evento e a simpatia do 
povo cearense. “A afetividade foi imensa. 
Isso tornou o evento um sucesso não só 
na parte científica, mas também social”

A tradição do Congresso 

    Na abertura do XXIX Congresso Brasi-
leiro de Cirurgia, o presidente do CBC, 
TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho lem-
brou a história da entidade e da realiza-
ção dos congressos em diversas épocas, 
desde o primeiro, em 1938, nove anos 
após a fundação do CBC. “A organiza-
ção de mais um congresso, como este 
no Ceará, mantém o nível e a tradição 
de outras edições. Os grandes temas da 
cirurgia sempre foram discutidos pelos 
maiores especialistas do país e do mun-
do”. No encerramento destacou que o 
evento desse tipo é uma construção cole-
tiva e agradeceu o empenho do Diretório 
Nacional, do Capítulo do Ceará, Comis-
são Científica e o suporte dos funcioná-
rios do CBC, tanto da Secretaria-Geral, 
quanto da Tesouraria. 

Evento recebeu mais de três mil 
inscrições de todo o país 

XXIX Congresso Brasileiro de Cirurgia

A mesa de abertura do congresso
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1- ECBC José Alberto Tosto - RJ . •  2 - Juramento de novos membros Titulares.  •  3 - Rodrigo Vianna ( EUA) e o coordenador geral do evento, TCBC Heládio Feitosa  de Castro Filho . 
4 -  Michelle de Oliveira (SWI) . •  5 - Membros da Comissão Organizadora entregam diploma de Honorário Estrangeiro a  Charles Brunicardi (USA) . 

6 - Entrega da Medalha do Mérito Cirúrgico ao ECBC José Moreira Lima - CE . •  7 -  Raul Coimbra (EUA) . •   8 - Apresentação dos trabalhos científicos. •  9 - Kenneth Mattox, (EUA). 
10 - O ECBC Isac Jorge Filho na votação do novo Estatuto do CBC . •  11 - Héctor Geninazzi (Uruguai) e  Bernard Dallemagne (França).
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 Capítulo de São Paulo 

Capítulo homenageia APM e dá posse a 35 novos membros

TCBC Alberto Meyer conquista o Prêmio Daher Cutait

Em Sessão Solene de Posse de novos membros do Colé-
gio Brasileiro de Cirurgiões, o Capítulo de São Paulo ho-
menageou a Associação Paulista de Medicina pela passa-
gem do octogésimo aniversário. O Capítulo de São Paulo é 
responsável pelo Departamento de Cirurgia da APM desde 
1996 e funciona na sede dessa entidade desde 2005.

O vice-mestre do Capítulo, TCBC Cláudio Bresciani, fez 
uma apresentação onde contou um pouco da história da 
APM, seus objetivos, estrutura, serviços prestados e repre-
sentação da classe médica paulista, ressaltando a impor-
tância da entidade. O TCBC Renato Françoso Filho, diretor 
da APM, recebeu a placa comemorativa.

Fizeram parte da mesa no Auditório Nobre da APM: o 
presidente do Diretório Nacional do CBC, TCBC Gaspar 
de Jesus Lopes Filho; o mestre do Capítulo de São Paulo, 
TCBC Paulo Kassab; o coordenador da Gestão Hospita-
lar Municipal e do Samu, representando a Prefeitura de 

São Paulo, Paulo Kron; o vice-presidente da Academia de 
Medicina de SP, José Roberto Baratella; o secretário-geral 
do SIMESP, Carlos Alberto Izzo; o presidente do CREMESP 
Renato Azevedo Junior; e o 2º tesoureiro do CBCD, ACBC 
Carlos Eduardo Jacob. 

Após a homenagem, mais 35 membros do CBC foram em-
possados, sendo 10 Adjuntos, 20 Aspirantes e cinco Titula-
res. Eles prestaram juramento de compromisso com o Colégio 
e foram recebidos pelo TCBCs Gaspar de Jesus Lopes Filho, 
Paulo Kassab e Carlos Augusto Martinez. “O CBC é a casa 
do cirurgião que deseja se atualizar, manifestar, correspon-
der e comunicar com colegas de todo o Estado e do País, 
aproveitando a estrutura de nosso Diretório Nacional. Temos 
em São Paulo um número expressivo de membros, presentes 
em todos os setores do Estado, cujos interesses procuramos 
representar legitimamente”, finalizou o mestre do Capítulo, 
TCBC Paulo Kassab. A noite foi encerrada com um jantar de 
boas vindas aos novos membros e acompanhantes.

O TCBC Alberto Luiz Monteiro Meyer foi o vencedor 
do Prêmio Daher Cutait de 2011, outorgado pelo Capítu-
lo de São Paulo. O Prêmio constou de uma passagem de 
ida e volta com estadia para o Congresso Brasileiro de 
Cirurgia e um certificado alusivo ao fato que foi entregue 
durante o evento. A Banca Examinadora do Capítulo que 
analisou os currículos foi composta por três membros da 

atual Diretoria. O TCBC Alberto Luiz Monteiro Meyer vai se 
juntar aos vencedores do Prêmio Daher Cutait que nas edi-
ções 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). 

O TCBC Renato Françoso Filho, diretor da APM, recebeu a placa comemorativa. A mesa de abertura do evento
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Capítulo do Espírito Santo

Capítulo da Paraíba

Capítulo do Amazonas

Capítulo de Santa Catarina

O “Curso de Antobioticoterapia em Cirurgia Gastrointesti-
nal”, realizado nos dias 27 e 28 de maio de 2011,  em Ben-
to Ferreira - ES,  pelo Capítulo do Espírito Santo,apresentou 
temas  de Cirurgia Geral, Infectologia, Coloproctologia, 
Medicina Intensiva, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirur-
gia do Trauma e Cirurgia Videolaparoscópica.  A adesão 
de médicos, profissionais de áreas ligadas ao assunto e es-
tudantes de várias faculdades, gerou uma participação em 
torno de 120 pessoas. Na programação do evento aconte-
ceu a posse de novos membros.

No dia 27 de maio de 2011 o Capítulo realizou o  Sim-
posio de Nutrição,  que contou com a participação dos pro-
fessores Joel Faintuch e Dan Waitzberg, da USP. O evento 
ocorreu na Escola Superior de Ciências da Saúde da Univer-
sidade Estadual do Amazonas   e teve uma plateia de mais 
de 200 participantes, entre médicos, nutricionistas, enfermei-
ros, e alunos dos respectivos. A coordenação foi do mestre 
do Capítulo, TCBC  Gerson Suguiyama Nakajima.

O ex-mestre do Capítulo do Amazonas, TCBC João Bosco 
Botelho, recebeu, no dia 24 de junho de 2011, na Univer-
sidade Paul Sabatier, em Tolouse,  França, o título de Dr. 
Honoris Causa pela relevante atuação na área de otorrino-
laringologia.  O membro titular do CBC é professor titular 
aposentado da Universidade Federal do Amazonas. 

Nos dia 19 de agosto de 2011, foi realizado em João 
Pessoa - PB, o evento de fundação da Liga Acadêmica de Ci-
rurgia e Trauma da Universidade Federal da Paraíba, apoiada 
pelo Capítulo do CBC da Paraíba. A Mesa de abertura foi 
composta pelo mestre do Capítulo, TCBC Arlindo Monteiro de 
Carvalho, o presidente da LACIT, acadêmico Ian Chaves ,  e 
pelo vice-mestre do Capítulo,TCBC Carlos Roberto Carvalho 
Leite,  que ministrou a conferência sobre os “Princípios da 
Cirurgia Oncológica”.

Segundo o mestre do Capítulo da Paraíba, a   Liga  Aca-
dêmica de Cirurgia e Trauma tem a finalidade de desen-
volver ações em ensino, pesquisa e extensão em Cirurgia, 
estimulando os alunos no caminho desta área fascinante da 
medicina, atualmente carente de uma maior valorização.

Será realizado nos dias 5 e 6 de novembro, no Hotel  
Hotel Blue Tree Towers, em Florianópolis-SC, o Thoracic Me-
eting.Os palestrantes serão  Scott J. Swanson – professor de 
cirurgia da Escola de Medicina de Havard e  o prof. Dr. 
Rubens Aissar Sallun, chefe do grupo de Esôfago da USP. A 
organização é do Capítulo de Santa Catarina e da Universi-
dade do Estado. Informações: marketing@jomhedica.com.br. 

TCBC  Carlos Roberto Carvalho Leite

A abertura do evento
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Especializado em cirurgia geral e onco-
lógica, o presidente eleito da AMB, de 49 
anos, é membro Titular do Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões no Capítulo do Ceará.

O TCBC exerceu a Presidência da As-
sociação Médica Cearense por três man-
datos e também ocupou vários cargos no 
Capítulo Ceará do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões. Fez o Concurso para o Título de 
Especialista em Cirurgia Geral em 1988, no 
primeiro ano da realização da prova oral. 
Logo depois, tornou-se membro Titular do 
CBC.“Cedo entrei no movimento associati-
vo, sem nunca me desvincular da atividade 
assistencial, que exerço até hoje, mesmo 
sendo superintendente dos Hospitais Univer-
sitários da Universidade Federal do Ceará”, 
explica o presidente eleito da AMB. 

A importância do CBC para 
a cirurgia nacional 

“O CBC é a maior entidade Nacio-
nal da cirurgia brasileira, que congrega 
e defende os cirurgiões, além de promo-
ver ensino continuado através do Diretó-
rio Central e dos seus vários Capítulos. 
Tem prestado grande auxílio à AMB nos 
assuntos de interesse da cirurgia e do ci-
rurgião”. 

O Congresso Brasileiro de Cirurgia 
em Fortaleza

“O Congresso do CBC em Fortaleza 
possibilitou  a aproximação do Colégio 
aos médicos que trabalham na ponta. A 
necessidade de atualização, reciclagem, 

troca de conhecimentos entre os cirurgiões 
é importante para que atendamos cada 
vez melhor nossos queridos pacientes”.

A parceria com o CBC

“Os assuntos que dizem respeito aos 
cirurgiões gerais e às áreas cirúrgicas de 
interesse do CBC terão sempre a efetiva 
participação do CBC durante nossa ges-
tão na AMB, ouvindo, opinando e bus-
cando as soluções que contemplem os 
interesses coletivos. O CBC será sempre 
um grande parceiro”.

Lembranças da época de 
residente no Rio

“Tive sorte e privilégio em fazer resi-
dência no Rio de Janeiro - RJ, nos Hospi-
tais de Ipanema e Instituto Nacional do 
Câncer (INCA. Frequentei vários cursos e 
congressos do CBC. Tive a oportunidade 
de conviver e aprender com grandes mes-
tres como Marcos Moraes, Fernando Bar-
roso, Fernando Manuel Paes Leme, Celso 
Portela, Armando Oliveira e Silva (Ipane-
ma) e Geraldo Sá, João Paulo de Jesus, 
José Humberto Simões, Eduardo Linhares, 
Jurandir Dias (INCA). O Dr. Marcos Mo-
raes é certamente o meu grande mestre, 
por quem tenho profunda admiração, res-
peito e gratidão, pois aprendi muito com 
ele, não somente a parte técnica, quanto 
o rigor científico, o trato com os pacientes 
e o respeito ao coletivo”.

Entrevista 

TCBC Florentino Cardoso                                                 Presidente eleito da AMB

O presidente eleito da AMB entre o 1o vice-presidente do CBC, TCBC Armando de Oliveira e Silva e o 
presidente do CBC, TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho.


