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Núcleo Central realiza Sessão
de Posse de novos membros,
diretoria e assessores

No dia 3 de abril tomaram posse novos membros Adjuntos e
Aspirantes, Diretores das Seções Especializadas, assessores
da Vice-Presidência do Núcleo Central, além dos assessores
da 1ª Vice-Presidência e dos presidentes das Comissões
Permanentes e Temporárias.
Página 4
Nova categoria: membros Acadêmicos
CBC publica regras para admissão dos
acadêmicos de medicina.

Eternize o seu nome na história do CBC
Venda simbólica das cadeiras do Auditório A.

Acesse o site do CBC: www.cbc.org.br
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Residência Médica em Cirurgia Geral
A cirurgia é ciência e é arte. Está em
constante evolução. Exige dedicação quase exclusiva e treinamento intenso e constante. Nos últimos 20 anos vem sofrendo
várias modificações.

profissão. O perfil dos atuais candidatos
à residência mudou. Hoje, eles pensam
diferente e preferem especialidades mais
condizentes com um estilo de vida mais
confortável e melhor remuneradas.

O avanço da tecnologia, a rede mundial de computadores são alguns dos fatores implicados na percepção do fato de
que a formatação atual em vigor do Programa de Residência Médica em Cirurgia
Geral, dificilmente formará, em tão pouco
tempo, um “Especialista”.

É necessário, porém, não esquecer que
nas Emergências dos grandes hospitais,
nos hospitais gerais das periferias dos
grandes centros, que atendem uma enorme
percentagem da população, é o Cirurgião
Geral a figura principal no atendimento aos
pacientes. Justamente por isso o CBC julga
ser necessária e urgente uma modificação
nas Matrizes Curriculares do Programa de
Residência Médica em Cirurgia Geral, tanto no conteúdo quanto na duração.

Nos dias atuais, a Cirurgia Geral que se
pratica nos grandes centros do nosso país
não é a mesma praticada nos tempos do lendário cirurgião William Halsted e nem pode
ser mais ensinada como naqueles tempos.
O desenvolvimento de áreas específicas
de interesse dentro da Cirurgia Geral evoluiu para sua fragmentação e microespecialização. Há um desinteresse crescente, desde a graduação, na Cirurgia Geral como

Essa é a meta da Comissão de Residência do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, endossada por seu Presidente e pelo
Diretório Nacional.

Elizabeth G. Santos, TCBC
Presidente da Comissão de Residência do CBC

Banco Público de Avaliadores
da Residência Médica (BPA)
A Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM, através de edital assinado por seu
presidente, em 20 de abril de 2012, abre o
processo seletivo visando a criação do Banco
Público de Avaliadores da Residência Médica
(BPA), que tem por finalidade prover especialistas para compor as comissões para a realização de avaliações educacionais in loco.

As avaliações constituirão o referencial básico
para os processos de regulação e supervisão
da residência médica. O edital está disponível
no endereço: http://portal.mec.gov.br/index.
php?option=com_content&view=article&id=12
263&Itemid=506. O cadastro poderá ser feito
no endereço: http://formsus.datasus.gov.br/
site/formulario.php?id_aplicacao=8151.
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CBC cria Manual de Identidade Institucional
Prezados Membros do Diretório Nacional do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões, Vice – Presidente do Núcleo
Central, Vice-Presidentes Setoriais e Mestres de Capítulos.
O Presidente e o 1º Vice-Presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, instituição regida pelo: “Estatuto
que foi redigido como forma de servir para a sua consolidação como a única entidade verdadeiramente nacional, e reafirmando que um dos pontos basilares da
nossa Instituição Unitária é a organização capitular”,
conforme preâmbulo do Estatuto, do grande Benemérito
do CBC o saudoso TCBC Renato Pacheco Filho, entendem que:
Nas realizações de eventos científicos, utilização de
todo e qualquer veículo de comunicação, construção de
web sites capitulares, devemos fazer uso de linguagem
única na forma e apresentação, isto é, estandardizar a
nossa marca, para que sejamos vistos como uma instituição organizada e alinhada em nossas ações.
Pensando nesses propósitos e seguindo os preceitos
de nosso Estatuto e Regimento Interno, idealizamos e ela-

boramos um manual que denominamos de Manual de
Identidade Institucional, onde constam todas as orientações para confecção e utilização de nossa logomarca,
confecção de impressos em geral, orientações para o
cerimonial de posse, regras para o envio de informações para os veículos de comunicação, identidade visual
para os sites dos Capítulos e normas para os Congressos
Setoriais, e por fim o manual contábil de orientações administrativas e contábeis para os Capítulos e Regionais
do CBC.
A partir do recebimento deste Manual de Identidade
Institucional, o Diretório Nacional, o Núcleo Central e
todos os Capítulos do Colégio Brasileiro de Cirurgiões
ficam obrigados a seguir o que está normatizado.
Com as nossas saudações,
Armando de Oliveira e Silva, TCBC.
Presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões
Fernando Cesar David Silva, TCBC
1º Vice-Presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões

Educação Continuada
O Diretório Nacional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões,
dentre várias propostas estabelecidas por seu Presidente, o
TCBC Armando de Oliveira e Silva em seu discurso de posse, acenou para o fortalecimento do programa de Educação
Continuada que será oferecido aos seus membros. Por isso,

foi definida mais uma parceria com a Editora Atheneu. Está
programada a edição de uma coletânea com vários temas
sobre cirurgia. Para o programa de ensino a distância serão
preparadas aulas sobre temas importantes disponibilizadas
via Internet.

Conteúdo exclusivo para membros do CBC
Através do patrocínio da Sanofi-Aventis, o CBC disponibiliza exclusivamente para seus membros o Campus RIMA (Rede Informática de Medicina Avançada),
vinculado à Fundação Biblioteca Central de Medicina.
Pelo portal do Campus RIMA www.rima.org, o médico
tem acesso durante as 24 horas do dia, a melhor informação científica internacional. O convênio dá acesso
a cada usuário a mais de 2.400 revistas científicas

internacionais e a informação das principais bases de
dados. Também é possível ver as sinopses analíticas
em português dos melhores artigos da literatura internacional com altíssimos níveis de evidência, diretrizes
de prática clínica, além de trabalhos específicos sobre seus temas de interesse e calendário acadêmico
de eventos científicos internacionais. Solicite esse mais
novo serviço diretamente no CBC.
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Homenagem

ECBC Levão Bogossian
TCBC Manuel Domingos da Cruz Gonçalves

O recente falecimento do Professor Levão Bogossian,
no dia 17 de Abril, deste ano, levou-me a refletir sobre o
meu convívio com esse grande mestre.

prestou brilhante concurso para Professor Titular do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFRJ,
onde formou inúmeros profissionais da área médica.

Quando iniciei minha formação médica em 1968, ao
ingressar na Faculdade Nacional de Medicina, tornou-se
meu mestre e já no ano seguinte comecei a estagiar na
emergência do Hospital Estadual Getulio Vargas, equipe
Raul Boaventura, por ele chefiada e posteriormente no
Hospital Moncorvo Filho. Desde essa época tornei-me
seu assistente.

Sou testemunho de sua dedicação no exercício da medicina, e sua paixão pelo ensino médico. Foi um profissional exemplar, ético e de caráter impecável. Autoritário, sem ser injusto, rígido no cumprimento dos horários,
anotava os atrasos no plantão e nas aulas, e chegava
sempre antes do horário marcado das cirurgias. Algumas
vezes para dar exemplo, ficava já devidamente paramentado na sala de cirurgia, à espera do resto da equipe.
Era adorado por seus pacientes, respeitado por seus colegas e alunos.

Estudioso e ávido escritor foi conhecido nacionalmente
por seus livros sobre Choque, que foram referências na
nossa geração de médicos. Os cursos por ele organizados sobre esse tema lotavam os auditórios.
Preconizava também com entusiasmo a autotransfusão,
pois não aceitava que o sangue do próprio paciente fosse desperdiçado em situações em que poderia ser aproveitado. Sobre esse assunto escreveu livros, artigos e fez
inúmeras palestras.
Acompanhei também o Prof. Levão durante seu ingresso na Academia Nacional de Medicina, e ainda quando

Esse pequeno grande homem deixou uma legião de
discípulos e de amigos. Deixou também um legado de
ensinamentos não só na área médica, mas também de
conduta, e de caráter.
Tenho a honra de ter sido por ele chamado de “6º
filho” quando do seu discurso de posse para professor Titular do Depar tamento de Cirurgia da UFRJ, e
agora eu respondo: obrigado meu mestre, obrigado
“meu pai”.

ECBC Eimar Delly de Araújo
TCBC Fernando Cesar David Silva
1º Vice-Presidente do CBC
Em 20 de março de 2012 completou um ano do falecimento de Eimar Delly de Araújo. O Colégio Brasileiro de
Cirurgiões presta sua homenagem a este importante Membro Emérito da instituição. Sua formação foi na área de
Cirurgia Torácica e Cardiovascular, com pós-graduação
na América do Norte e Europa. Trilhou uma brilhante carreira na Marinha do Brasil, chegando ao posto de Contra-Almirante, ocupou vários cargos diretivos em hospitais
daquela instituição, chegando a Vice-Diretor de Saúde,
criou e foi o 1º Chefe do Serviço de Cirurgia Torácica e
Cardiovascular do Hospital Naval Marcílio Dias.
No CBC foi Diretor da Seção Especializada de Cirurgia Torácica por duas vezes e membro do Diretório
Nacional em várias gestões, ocupando os cargos de

Vice-Presidente do Núcleo Central no 28º DN e Diretor
de Patrimônio e Sede nos 29º e 30º DN. Homem gentil e
agregador, persistente em seus objetivos, exemplar como
pai de família, na sua vida profissional e no convívio com
os seus amigos.
O Colégio Brasileiro de Cirurgiões e nossa especialidade nos aproximaram e ofereceram a oportunidade e
o privilégio de nos tornarmos amigos. Quando de sua
reforma na Marinha, enquanto presidente da Sociedade
de Cirurgia Torácica do Rio de Janeiro, juntamente com
o Dr. Ivan Martinelli Junior, Médico Oficial do Serviço
de Cirurgia Torácica do HNMD, prestamos uma homenagem justa e merecida a Eimar Delly de Araújo que foi um
exemplo de vida.
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Congresso Brasileiro de Cirurgia 2013
Os trabalhos visando à realização do evento, que será realizado no
Rio de Janeiro no período de 18 a 22 de agosto de 2013, já estão
em andamento. A empresa de eventos que organizará o congresso
com contrato já firmado com o CBC é a JZ Kenes Brazil. O local do
evento será o Centro de Convenções do Riocentro, que está todo reformado e bastante adequado para eventos desta magnitude. O presidente do Congresso, TCBC Armando de Oliveira e Silva, o presidente

da Comissão Organizadora, TCBC José Reinan Ramos e o presidente
da Comissão Científica, TCBC Fernando Cesar David Silva, estão se
reunindo regularmente e várias ações já foram adotadas, definição da
formatação do congresso, praça de stands, patrocinadores, etc. Cartas já foram enviadas para convidados estrangeiros. A comissão está
empenhada em realizar um evento que possa atender aos interesses
dos membros do CBC e de todos os cirurgiões brasileiros.

Congresso Brasileiro de Cirurgia 2015
A edição de 2015 será realizada fora do eixo Rio – São Paulo.
Belém – PA, Brasília – DF, Curitiba – PR, Salvador – BA e Florianópolis – SC são as cidades candidatas. A comissão formada 1º vice-presidente, TCBC Fernando Cesar David Silva, o diretor de Defesa

Profissional, TCBC Heladio Feitosa de Castro Filho e o ex-presidente,
TCBC Roberto Saad Junior, iniciaram a visita de avaliação para a seleção pela cidade de Belém, nos dias 18 e 19 de junho de 2012.
As outras cidades candidatas ainda serão visitadas em 2012.

Ex-presidente do CBC é homenageado por entidade internacional
Durante o IV Congresso da Surgical Infection Society Latin America (SIS-LA), realizado no período de 3 a 6 de maio, na Venezuela,
seguindo a proposta do presidente em exercício da entidade, o

Conselho Consultivo e a Assembleia Geral aprovaram por unanimidade, que a Conferência Magna do próximo congresso seja denominada como Conferência Magna Edmundo Machado Ferraz.

Membros do CBC São eleitos para a academias de medicina
O 1o vice-presidente do CBC, TCBC Fernando César David foi
eleito membro Titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, em assembleia realizada no dia 8 de maio de 2012, na sede
da entidade, em Botafogo, Zona Sul da cidade. O novo membro
Titular ocupará a cadeira 29, cujo patrono é Antonio Paulo Filho,
que foi professor catedrático de Oftalmologia da UNIRIO e Chefe
de Serviço do Hospital Gafrée Guinle. A posse será em 17 de
julho de 2012 na Sede do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – RJ.

O ex-presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, TCBC Samir Rasslan e o TCBC Oswaldo Moura
Brasil foram eleitos membros Titulares da Academia
Nacional de Medicina pela Assembleia realizada no
dia 19 de abril de 2012, para as cadeiras 63 e 31,
respectivamente, da Secção de Medicina. A posse
será em 03 de julho de 2012 na Sede do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões – RJ.

Coluna do DEPRO

TCBC Heládio Feitosa de Castro Filho
Diretor do DEPRO

Neste momento, as ações do DEPRO se voltam de forma intensiva, para os debates e a
definição de ações em relação à MP 568/2012 que, sem nenhum debate prévio com
qualquer entidade, nos artigos de 42 a 47, apresenta as tabelas salariais de todos os
médicos civis do serviço público federal com redução de 50%. Tal mudança afetará mais
de 42 mil médicos ativos e inativos do Ministério da Saúde e 6.400 ativos do MEC e
outros, de inúmeras instituições.
Em conjunto com a Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina e Federação Nacional dos Médicos, o CBC repudia veementemente a violência que o Governo está impondo aos médicos e tentará de todas as formas legais reverter este ato.

É bom ser do CBC, ele defende VOCÊ.
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Sessão de Posse de novos membros,
diretoria e assessores
No dia 3 de abril foi realizada a Sessão de Posse de
novos membros Adjuntos e Aspirantes, dos Diretores das Seções Especializadas, assessores da Vice-Presidência do Núcleo Central, além dos assessores da 1ª Vice-Presidência e
dos presidentes das Comissões Permanentes e Temporárias.
Em seu discurso, o presidente do CBC, TCBC Armando
de Oliveira e Silva lembrou a importância de ser membro
da maior associação de cirurgiões da América Latina, e
destacou os inúmeros serviços oferecidos pela entidade,
principalmente na área da educação continuada.
A mesa diretora dos trabalhos foi composta pelo TCBC
Armando de Oliveira e Silva (Presidente do CBC); TCBC Fernando Cesar David (1º Vice-Presidente do CBC); TCBC Flávio
Tavares Rothfuchs (Secretário-Geral do CBC); TCBC Savino
Gasparini Neto (Vice-Presidente do Núcleo Central); Orlando
Marques Vieira (ex-Presidente do CBC); TCBC Luiz Guilherme

B. Romano (ex-presidente do CBC); TCBC Marcia Rosa de
Araújo (Presidente do Cremerj); ECBC Fausto Luiz Orsi (Chefe
da Cirurgia e Coordenador da Residência Médica do Hospital Geral de Nova Iguaçu).
geral, TCBC Savino Gasparini, juntamente com as Comissões
Organizadora e Científica já definiram a grade das atividades
científicas. Será realizado também um curso pré-congresso de
Vídeocirurgia no dia 18 de setembro. Temas importantes de cirurgia geral serão apresentados bem como os temas das Seções
Especializadas que foram escolhidos pelos Diretores das Seções.

O Congresso de Cirurgia do Rio de Janeiro será realizado no
período de 18 a 21 de setembro. O presidente de Honra do
Congresso, TCBC Armando de Oliveira e Silva, o presidente do
Congresso, TCBC Fernando Cesar David Silva e o coordenador

As comissões escolheram os temas de forma criteriosa, desde
os temas clássicos aos mais atuais com o objetivo de oferecer
aos Acadêmicos, membros das Ligas Acadêmicas, Residentes
e a todos os cirurgiões gerais e especializados a possibilidade
de atualização, esperando que todos os congressistas possam
aproveitar de forma satisfatória do congresso.

Fórum de Pesquisa em Cirurgia

Fórum de Atualização
em Oftalmologia

O XXVII Fórum de Pesquisa em Cirurgia será realizado em 18 de setembro de 2012, juntamente com
o XVI Congresso de Cirurgia do Rio de Janeiro e terá
como Coordenador o ex-presidente do CBC, ECBC
Orlando Marques Vieira.

A Seção de Oftalmologia do Núcleo Central do CBC,
com o apoio institucional da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, realizou no dia 24 de março um novo Fórum de
Atualização em Oftalmologia. Nesta edição, foram apresentados temas atuais em catarata, lentes intraoculares e glaucoma, na sede do CBC, no Rio.
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Congresso Paulista de Cirurgia
Já estão abertas as inscrições para o
Congresso Paulista de Cirurgia – XVIII Assembleia Cirúrgica do CBCSP, que será
realizado nos dias 5 e 6 de outubro, no
Caesar Business Faria Lima, em São Paulo.
Até o dia 15 de junho haverá descontos
para sócios do CBC, médicos, residentes,
acadêmicos e outros profissionais.
O Congresso tem dois convidados internacionais confirmados: Homero
Rivas dos Estados Unidos e Elias Degiannis da África do Sul.
O presidente do evento é o mestre do Capítulo, TCBC Cláudio José Caldas Bresciani. A Comissão Organizadora é formada pelos TCBCs Gaspar
de Jesus Lopes Filho, Paulo Kassab, Roberto Saad Junior e Sidney Roberto
Nadal. Já a Comissão Científica tem os seguintes integrantes: TCBCs Carlos
Eduardo Jacob, Elias Jirjoss Ilias, Luiz Roberto Lopes, Ramiro Colleoni Neto
e Rogério Saad Hossne. A Comissão de Avaliação de Trabalhos é composta
pelos TCBCs: Carmem Ruth Manzione Nadal, Gustavo Pereira Fraga, e os
ACBCs Juan Carlos Llanos e Roger Beltrati Coser.

Paraná

TCBCs Adonis Nasr (Mestre empossado)
e Luiz Carlos Von Bahten (ex-Mestre).

A Nova Diretoria do Capítulo do
Paraná foi empossada em Curitiba, na
Associação Médica do Paraná, no dia
10 de fevereiro. Estiveram presentes
várias lideranças médicas, como os
presidentes da Sociedade Paranaense
de Cirurgia Laparoscópica, Sociedade Paranaense de Oncologia, o Vice-Presidente Centro Sul da Associação
Médica Brasileira, os presidentes do
Conselho Regional de Medicinam, Associação Médica do Paraná e da Academia Paranaense de Medicina.

Rio Grande do Sul

Espírito Santo

O presidente do CBC, TCBC Armando de Oliveira e Silva,
compareceu à Sessão Solene de posse de novos membros e
reunião festiva da posse da nova Diretoria do Capítulo do Rio
Grande do Sul para o biênio 2012/2013, que ocorreu no
dia 23 de março, em Porto Alegre.

O presidente do CBC, TCBC Armando de Oliveira e Silva
compareceu à cerimônia de posse dos novos Membros do
Capítulo do Espírito Santo, no dia 13 de abril. A cerimônia
marcou a abertura da Jornada de Câncer Cutâneo promovida pelo Capítulo.

Jornada Cirúrgica do Capítulo do Rio Grande do Sul - Colégio Brasileiro de Cirurgiões

27 a 29 de setembro de 2012 - Porto Alegre - RS

Santa Catarina
No dia 30 de março de 2012 o presidente do
CBC, TCBC Armando de Oliveira e Silva participou
da Sessão de Posse da nova diretoria do Capítulo de

Santa Catarina para o biênio 2012/2013. O evento
foi realizado no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis.
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CONGRESSOS
SETORIAIS 2012
JUNHO
Setor I - Belém-PA
20 a 22/06
SETEMBRO
Rio de Janeiro – RJ
18 a 21
OUTUBRO
São Paulo – SP
5e6

NOVEMBRO
Setor III – Natal-RN
9 e10
Setor VI – Florianópolis-SC
15 e16
DEZEMBRO
Setor IV – Salvador-BA
6e7

