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Vice-Presidente do Setor VI
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Secretário-Geral 
TCBC Pedro Éder Portari Filho (RJ)
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Novo Estatuto do CBC 
cria categoria de Membro Acadêmico

Candidaturas para sediar o Congresso 
Brasileiro de Cirurgia de 2015

Programa Diretrizes lança novo volume

A reforma do Estatuto do CBC foi 
aprovada na Assembléia Geral Extra-
ordinária realizada durante o XXIX Con-
gresso Brasileiro de Cirurgia, aberta em 
22 de agosto e encerrada no dia 24. In-
tegrada pelos ECBCs Orlando Marques 
Vieira, Guilherme Eurico B. da Cunha, e 
os TCBCs Roberto Saad Jr., Luiz Guilher-
me Romano e Antonio José Gonçalves, 
a Comissão de Reforma do Estatuto dis-
cutiu as sugestões em diversas reuniões 
do Diretório Nacional e do Conselho 

Superior em 2011.  Paralelamente, a 
Comissão também adequou o Regimen-
to Interno ao novo Estatuto, que será dis-
tribuído brevemente a todos os membros 
do CBC. O Regimento Interno será dis-
ponibilizado no site da entidade.

Além da criação da categoria de 
Membro Acadêmico, o novo Estatuto 
também estabeleceu que os congressos 
Regionais passarão a ser chamados Con-
gressos Setoriais, já em 2012.

Bahia, Distrito Federal, Pará, Para-
ná e Santa Catarina foram os capítulos 
que enviaram propostas para sediar o 
Congresso Brasileiro de Cirurgia de 

2015.  O edital para a escolha da 
sede foi lançado em reunião realizada 
no dia 16 de setembro. O resultado 
será anunciado brevemente.

Foi lançado o novo volume do Progra-
ma Diretrizes.  São 40 novas diretrizes 
voltadas para a área de terapia nutri-
cional e nutrição parenteral e enteral. 
O Colégio Brasileiro de Cirurgiões par-
ticipou do processo de elaboração em 
conjunto com a Sociedade Brasileira de 

Nutrição Parenteral e Enteral, Sociedade 
Brasileira de Nutrologia, Sociedade Bra-
sileira de Clínica Médica, Associação 
Brasileira de Cirurgia Pediátrica, Fede-
ração Brasileira de Gastroenterologia, 
Sociedade Brasileira de Cardiologia e 
Sociedade Brasileira de Patologia. 
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Homenagem

ECBC Evandro Costa da Silva Freire

ECBC Antonio Jesuino dos Santos Netto 

1931 – 2011

1921– 2011

Às vezes é preciso que a gente sinta 
que está perdendo uma pessoa para com-
preendermos o quanto ela foi determinan-
te em nossa vida. Caráter, exemplo, líder 
natural, padrinho, o Professor Evandro me 
mostrou como podemos ser médicos avan-
çados, modernos e ao mesmo tempo man-
ter um vínculo afetivo forte com os nossos 
pacientes, e como se faz para trabalhar em 
grupo, dividindo o trabalho e os ganhos 
de uma maneira justa, além de dar opor-
tunidade aos mais jovens sem explorá-los. 
Desde o início valorizou o meu trabalho e 
minha dedicação e nunca cobrou nada em 
troca disso. Minha impressão era que sua 
satisfação era constatar que a semente ger-
minara em solo fértil, que ele adubou com 
muito prazer e carinho. Tenho certeza que 
foi assim com milhares de alunos ao longo 
de suas décadas de prática médica, sempre 
dedicado a ensinar uma medicina moderna 
e humanitária aos que o cercavam. 

Nascido em Miracema em 6 de março de 
1931, Norte do Estado do Rio, Evandro Costa 
da Silva Freire frequentou o Colégio Miracemen-
se, dirigido por seu pai, Sylvio de Campos Freire, 
médico de formação, educador por vocação, fa-
moso pela qualidade de ensino que oferecia. 

Cursou medicina na Praia Vermelha, Facul-
dade Nacional de Medicina, formando-se em 
1954. Teve cirurgiões brilhantes como mestres, 
Mário Duarte Monteiro no Hospital Antônio Pe-
dro, Júlio Sanderson no Hospital Pedro Ernesto. 
Na emergência do Hospital Getúlio Vargas 
trabalhou inicialmente sob a chefia do doutor 
Rachid Nader (até a sua aposentadoria), per-
manecendo 35 anos na mesma equipe. 

No Getúlio Vargas conheceu doutor 
Levão Boghossian que o convidou para o 
início da sua carreira universitária no Ser-
viço do Professor Ugo Pinheiro Guimarães 
no Hospital Moncorvo Filho, UFRJ, poste-
riormente transferido para o Fundão. Muito 
querido no meio universitário, foi Professor 
Homenageado por 40 turmas de Medici-
na da UFRJ, além de outras homenagens 
tais como a de : Paraninfo e Patrono.

Entrou para o Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões como Membro Associado em 
16/06/1964, passando a Membro Ti-
tular em 17/07/1967 e Emérito em 
14/07/1999. Foi editor da Revista do 
CBC, participou da organização de jorna-
das e congressos, foi o principal organiza-
dor de 3 cursos anuais:   

Controvérsias em Cirurgia (22 
edições),Temas em Cirurgia Gastroenteroló-
gica (20 edições) e Trauma (17 edições). 
Incansável na difusão do conhecimento e 
aplicação do tratamento adequado. Parti-
cipou da “revolução vídeolaparoscópica” 
dos anos 90 junto com seus filhos, cirurgi-
ões Marcos e Mauro, entre outros colegas. 
Capitaneou a criação do Grupo de Trau-
ma e a vinda do ATLS para o Rio de Janei-
ro junto do doutor Dario Birolini. Em 2001 
realizou um grande desejo ao publicar o 
Livro “Trauma – A Doença dos Séculos”, 
com 368 colaboradores.

O espaço é limitado para falarmos so-
bre o Dr. Evandro Freire. Ao mencionar o 
seu nome a alguém que o conheceu sem-
pre se tem um sorriso de volta. Educação, 
gentileza no trato com colegas e pacien-
tes, dedicação na aquisição e difusão de 
conhecimentos, firmeza de posicionamento 
pelos que necessitavam, eram característi-
cas marcantes do Professor Evandro, que 
além dos filhos já tinha a felicidade de ver 
o neto Luca iniciando os caminhos da vida 
de cirurgião.  

TCBC-José Júlio do Rêgo Monteiro Filho.

Apesar da saudade que insiste em apertar 
o meu peito, é com muita satisfação e verda-
deira alegria de espírito que tenho o prazer 
de compartilhar com vocês o que representou 
o Prof. Jesuino Netto para mim, seu filho ca-
çula, seu eterno aluno e sobretudo profundo 
admirador da  figura de pai, de cirurgião,  de 
professor e de ser humano que ele personifica. 
     
   Sobre ele, escreveu um de seus queri-
dos amigos e colega de profissão , o Prof. 
Geraldo Leite: “Quem foi Antonio Jesuino 
dos Santos Netto?  São sessenta e sete 
anos do mais edificante exemplo de amor 
à educação e a medicina:  Santa Casa 
de Misericórdia e ao Hospital Santa Iza-
bel (58), Liga Bahiana Contra o Câncer 
(54),Institutos de Previdência Social (41). 
Escola Bahiana de Medicina e Saúde 
Pública(42), onde burilou mais de oito mil 

alunos, médicos espalhados pelos mais distan-
tes rincões do Brasil. Universidade Católica do 
Salvador (30), na disciplina  de primeiros so-
corros no curso de educação física, onde, por 
suas mãos, passaram milhares de discípulos. 
Além disso, nas Faculdades da Terceira Idade 
serviu por 22 anos São dezenas e dezenas de 
anos edificantes na Academia de Medicina da 
Bahia, na Academia Baiana de Educação, no 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões, no Colégio In-
ternacional de Cirurgiões e no American Colle-
ge of Surgeons, no Instituto Bahiano de História 
da Medicina e Ciências Afins e em dezenas 
de outras Instituições científicas e culturais.  É 
mais de meio século de dedicação ao Instituto 
Brasileiro para Investigação da Tuberculose  e à 
Fundação José Silveira. 

São anos e anos de participação em mais 
de duas centenas de congressos e eventos 

médicos de âmbito estadual, nacional e in-
ternacional, nos quais atuou como presiden-
te ou realizou conferências, ministrou cursos, 
debateu problemas e presidiu sessões. São 
anos e anos de participação junto à Asso-
ciação Bahiana de Medicina, ao CREMEB. 
 
    Poucos atingirão a sua dimensão.Como 
escreveu minha mãe, Professora Leda Jesui-
no, sua companheira por mais de 67anos, 
“Os cargos ocupados, os trabalhos desen-
volvidos e as honrarias recebidas estão no 
seu Curriculum Vitae, mas a sua história de 
vida está gravada no coração dos que o 
amam e agora o homenageiam”. Tive o pri-
vilégio de sua convivência e a benção de 
ser seu filho.

TCBC Paulo André Jesuino dos Santos.
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O 1º vice-presidente, TCBC Armando de Oliveira e Sil-
va foi eleito presidente do CBC para biênio 2012/2013, 
concorrendo com chapa única para renovação do Diretó-
rio Nacional. A apuração ocorreu na Assembleia Geral 
Ordinária realizada no dia 25 de novembro, na sede do 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Foram recebidos 896 
votos de todo o país.

Em seu discurso, o Presidente eleito lembrou sua tra-
jetória no CBC, desde o ano em que entrou para a en-
tidade, até as passagens por diversos cargos, inclusive 
como 1º vice-presidente, no atual Diretório e no ante-
rior. “Toda experiência acumulada me permite entender 
o Colégio Brasileiro de Cirurgiões em toda a sua pleni-
tude e propor novas mudanças para continuarmos nosso 
crescimento”, explicou.

O presidente do CBC, TCBC Gaspar de Jesus Lopes 
Filho, desejou boa sorte ao Presidente eleito e lembrou 
que a união em torno de uma chapa única foi uma mensa-
gem de todos os membros da instituição, que entenderam 
a seriedade do trabalho que vem sendo realizado pelo 
atual Diretório. “A unanimidade obtida em torno de uma 
chapa única sinaliza para um rumo correto dos objetivos 
e dos projetos da atual administração”, lembrou.

Os capítulos da Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande 
Do Sul, Santa Catarina e São Paulo inscreveram chapas 
para renovação das Diretorias desses Capítulos. Os que 
não inscreveram terão suas diretorias indicadas pelo pró-
ximo Diretório.

Novo Diretório Nacional é 
eleito para biênio 2012/2013

Eleições CBC 

Comissão Eleitoral  supervisiona a contagem dos votos.

O  Presidente eleito com o atual.
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O Núcleo Central do Colégio Brasileiro de Cirurgiões rea-
lizou, no dia 5 de dezembro, no Centro de Convenções da 
entidade, o Fórum de Pesquisa em Cirurgia, que completou 26 
anos em 2011. Na programação do evento participaram 5 
instituições e foram apresentados 20 trabalhos científicos. Os 
prêmios aos melhores trabalhos científicos serão entregues na 
Solenidade de Posse do novo Diretório Nacional, no dia 13 de 
janeiro, também no Centro de Convenções do CBC.

O Presidente do CBC, TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho 
destacou a importância do evento para o aprimoramento da 
cirurgia e lembrou que desde 1986 já foram apresentados mais 
de 1.400 trabalhos científicos em cirurgia experimental de uni-
versidades de todo o país.

O vice-presidente do Núcleo Central, TCBC Fernando Ce-
sar David Silva, juntamente com o Presidente de Honra e os 
Coordenadores do Fórum, homenagearam o ECBC Guilherme 
Eurico Bastos da Cunha com a entrega de uma placa pela 

iniciativa de criar em sua gestão, na presidência do CBC, o 
Fórum de Pesquisa em Cirurgia quando era vice-presidente do 
Núcleo Central o ECBC Orlando Marques Vieira. O atual Vice-
Presidente do Núcleo Central comentou que era uma homena-
gem justa e de reconhecimento.

Foram concedidos os seguintes prêmios: Alfredo Monteiro 
- melhor trabalho do Fórum; Ruy Ferreira Santos - o melhor traba-
lho de aplicabilidade clínica; e Mariano de Andrade, para a 
instituição que apresentou o maior número de trabalhos.

O ECBC Orlando Marques Vieira foi o Presidente de Honra 
do evento e TCBCs Armando de Oliveira e Silva e José Eduardo 
Ferreira Manso e o ECBC Accyiolli Moreira Maia os coorde-
nadores.

Forum de Pesquisa em Cirurgia 
Notícias do Núcleo Central

Tradicional evento do CBC completou 26 anos 

TRABALHOS PREMIADOS

Prêmio MARIANO DE ANDRADE 
Instituição: Centro de Pesquisa Experimental – Hospital de Clínica de 
Porto Alegre – UFRG. 
Autores: Cristiano Feijó Andrade e colaboradores.

Prêmio RUY FERREIRA SANTOS 
Trabalho: Aspectos Inflamatórios e de trombogenicidade de circuitos de circula-
ção extracorpórea revestidos com co-polímero sintético.Autores: Edmo Atique 
Gabriel e colaboradores. 
Instituição: CETEC Hospital Israelita Albert Einstein – SP.

Prêmio ALFREDO MONTEIRO 
Trabalho: Repercussões sistêmicas da disseminação hematogênica de 
Staphilococcus aureus em ratos tratados com os imunossupressores Mico-
fenolato – Mofetil e Tracrolimo. 
Autores: João Carlos Repka e colaboradores 
Instituição: – Hospital Angelina Caron – Campina Grande do Sul – Paraná.

MENÇÕES HONROSAS  
- Menção Honrosa Ruy Ferreira Santos: Proposta de nova técnica 
para reconstrução da via biliar utilizando tubo de segmento jejunal: 
Estudo Experimental em Cães. 
Autores: Dr. Eduardo Crema e colaboradores. 
Instituição: Disciplina de Cirurgia do Aparelho Digestivo da Universidade 
Federal do Triângulo Mineiro – UFTM.

- Menção Honrosa Alfredo Monteiro: Administração de Prostaciclina 
Inalada X Parenteral em modelo experimental de perfusão pulmonar 
Ex-vivo em rato. 
Autores: Paulo Francisco Guerreiro Cardoso e colaboradores. 
Instituição: Departamento de Cardiopneumologia – Disciplina de Cirur-
gia Torácica, Laboratório de Cirurgia Torácica Experimental, Laboratorio 
de Terapêutica Experimental, INCOR – Hospital das Clinicas – Faculda-
de de Medicina – USP – Laboratório de Engenharia Biomédica, Escola 
Politécnica, USP/SP.

Mesa de encerramento do evento.

O ECBC Orlando Marques Vieira entrega homenagem ao 
ECBC Guilherme Eurico Bastos da Cunha.
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Notícias do Núcleo Central

I Congresso de Trauma do CBC

Fórum de Oftalmologia 

O Núcleo Central do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e a 
Regional RJ da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado 
ao Traumatizado (SBAIT-RJ) realizaram o I Congresso de Trauma 
do Rio de Janeiro e o Encontro das Ligas de Trauma do Rio de 
Janeiro, no período de 10 a 12 de novembro de 2011, no 
Centro de Convenções do CBC.

Na cerimônia de abertura o coordenador geral e vice-presi-
dente do Núcleo Central, TCBC Fernando Cesar David Silva, 
comentou que o aumento progressivo da incidência de trauma 
em nosso país, principalmente nas grandes metrópoles, da mes-
ma forma como acontece em outros países, foi a grande mo-
tivação para que as duas sociedades se unissem com o único 
propósito de organizar o evento. “Foi o primeiro congresso de 
trauma realizado no Estado do Rio de Janeiro organizado por 
duas sociedades médicas”, destacou.

O evento recebeu cerca de 300 inscrições, entre médicos, 
acadêmicos e residentes, não só do Rio de Janeiro, mas tam-
bém de outros estados, que participaram de mesas redondas, 
cursos, sessões interativas e apresentação de trabalhos cientí-
ficos. Segundo o presidente do CBC, TCBC Gaspar de Jesus 
Lopes Filho, o evento foi um marco na cirurgia nacional pela 
união entre duas entidades. “Esse deveria ser o modelo a ser 
seguido pelos próximos congressos. Toda força que o médico 
tem é exatamente na união e não na fragmentação”, explicou.

Na programação científica foram discutidos temas como a situa-
ção do trauma no Rio de Janeiro, avanços na abordagem pré-hospita-
lar ao traumatizado, trauma de face e cervical, lesões complexas no 
trauma abdominal e de tórax, videocirurgia, neurotrauma, cirurgia do 
controle do dano, coagulopatia no trauma, ensino em trauma, dentre 
outros. Além disso, foram realizados dois cursos pré-congresso sobre 
técnicas cirúrgicas no trauma e abordagem das vias aéreas.

Na Solenidade de Abertura aconteceu também a Sessão Ordi-
nária de posse de novos membros Adjuntos e Aspirantes do Núcleo 
Central do CBC e também uma homenagem especial “in memo-
riam” ao ECBC Evandro Costa da Silva Freire. O TCBC Marcos 
Alpoim Freire recebeu uma placa em homenagem ao seu pai.  

Durante a Sessão de Encerramento, onde a mesa estava composta 
por membros da Comissão Organizadora, o coordenador geral do 
evento e o presidente da Comissão Organizadora, ACBC Bruno Vaz 
de Melo, comentaram sobre o sucesso da primeira edição do con-
gresso e vislumbraram a realização da segunda edição dentro de dois 
anos. Foram entregues prêmios e certificados de melhores trabalhos 
para dois temas de apresentação oral e um pôster, e sorteadas também 
uma inscrição para o XXX Congresso Brasileiro de Cirurgia do CBC 
para os acadêmicos presentes e duas para a plateia.

Comissão Organizadora

Presidente do Congresso: TCBC Armando de Oliveira e Silva (1º 
Vice-Presidente do CBC); Coordenador Geral: TCBC Fernando Ce-
sar David Silva (Vice-Presidente do Núcleo Central); Presidente da 
Comissão Organizadora: ACBC Bruno Vaz de Melo (Diretor da 
SBAIT – Rio de Janeiro); Presidente da Comissão Científica: TCBC 
José Eduardo Ferreira Manso (Diretor de Publicações do CBC).

Organizado  pelo diretor da Seção de Oftalmologia do Núcleo Central, TCBC Miguel Padilha e coordenado por Ana Carolina 
Vieira, o Fórum de Atualização em Oftalmologia 2011 foi realizado no Centro de Convenções do CBC, no dia 8 de outubro, com 
o apoio da Sociedade Brasileira de Oftalmologia.  Os principais temas foram sobre córnea clinica e córnea cirúrgica.

Grupo de novos membros.

Mesa de encerramento do evento.
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Notícias dos Capítulos
São Paulo

Capítulo comemora 70 anos

Eventos das Regionais

Prêmio Benedicto Montenegro 2011

O papel das sociedades médicas 

PROACI: ampliação da carga horária e módulos no formato e-book

    O Capítulo de São Paulo faz 70 anos e irá comemorar a data 
na Sessão Solene de Posse de Novos Membros, em 21 de janei-
ro do próximo ano, no Hotel Tivolli, em São Paulo. A solenidade 
também marcará a posse da nova Diretoria do Capítulo e para 
o evento foram convidados todos os ex-Mestres. “O Capítulo de 
São Paulo foi fundado na administração de Oscar Alves, em 6 
de novembro de 1941, e teve como seu primeiro Mestre o pro-

fessor Benedicto Montenegro, que indicou Eurico Branco Ribeiro 
para ser o Secretário. Inicialmente os seus membros eram apenas 
15, todos ingressados como Membros Estaduais entre 1935 e 
1941”, trecho da história do Capítulo que está disponível no 
ícone “história” do site www.cbcsp.org.br e foi extraído do livro 
“O Colégio Brasileiro de Cirurgiões e a Evolução da Cirurgia no 
Brasil (1929-1982)” de Renato Pacheco Filho.

   A descentralização de atividades científicas tem sido uma 
constante no Capítulo de São Paulo. Várias Regionais pro-
moveram encontros em suas sedes com grande participação 
de cirurgiões locais, além dos eventos ocorridos na Capital, 
como o Curso Continuado de Cirurgia Geral e o Curso Anual 
de Cirurgia de Urgência. 

    Em Campinas teve o Intergastro com mais de 180 palestran-
tes e em Águas de Lindóia, a Jopaddi com participantes de 64 
cidades de 6 estados. Eventos também aconteceram em Franca 
e em Regionais, como Vale do Paraíba e Litoral Norte, Grande 
ABC, Noroeste Paulista, Sorocaba e Santos, que organizaram 
importantes encontros ao longo de 2011.

    O professor Emérito da Faculdade Estadual de Medicina de São 
Jose do Rio Preto e professor Sênior da Faculdade de Ciências Mé-
dicas da Universidade de Campinas – UNICAMP, ECBC Domingo 
Marcolino Braile, foi indicado por unanimidade entre os membros 

da Diretoria do Capítulo de São Paulo para receber o Prêmio Be-
nedicto Montenegro 2011. A honraria é outorgada a um cirurgião 
que tenha atuado no Estado de São Paulo e contribuído de maneira 
inequívoca para o desenvolvimento da cirurgia brasileira.

   Na última edição do Atualidades Cirúrgicas, boletim in-
formativo do Capítulo de São Paulo, o professor de Cirur-
gia da Universidade de Chicago, Marco Patti, escreveu um 
artigo onde aborda de maneira sóbria a importância das 
Sociedades Médicas e enfatiza o excesso de Sociedades, 
lembrando o que isto custa ao cirurgião. “O artigo nos dá a 
dimensão da importância de uma associação como o nosso 

CBC, que congrega em seu seio várias especialidades e 
permite ao profissional encontrar numa só sociedade quase 
tudo o que precisa em termos associativos e de atualização”, 
conclui, em editorial na mesma publicação, o mestre do Ca-
pítulo, Paulo Kassab. Para conferir o artigo e o editorial, 
basta acessar o site: www.cbcsp.org.br e clicar no ícone do 
Atualidades Cirúrgicas, edição de setembro de 2011. 

O Programa de Atualização em Cirurgia (PROACI) traz duas grandes novidades. A ampliação da carga horária dos certifi-
cados é uma delas. De 80 horas/aula passará para 120 horas/aula, permitindo ao profissional a possibilidade de melhor 
utilização do certificado em seu currículo, para concursos e ascensão funcional na carreira pública. O PROACI é desenvolvi-
do pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, em parceria com a Artmed Panamericana Editora, por meio do SEMCAD®.

A outra novidade é que, a partir dos próximos Ciclos, os inscritos terão a possibilidade de ter os módulos também em formato 
de e-Book, tanto para tablets quanto para computadores. Os volumes digitais, correspondentes ao conteúdo impresso, esta-
rão disponíveis para acesso simultaneamente ao envio do módulo. Os inscritos contam com a interatividade do meio digital 
e podem fazer anotações, compartilhar suas notas com amigos, ler com diferentes opções de layout, pesquisar palavras na 
“Referência Rápida” e receber atualizações automáticas das obras disponibilizadas pela editora. 
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