
Veículo de Comunicação do Colégio Brasileiro de Cirurgiões • Ano XLIII - Nº 163 - Outubro/Novembro/Dezembro de 2014
CBCBoletim

Acesse o site do CBC: www.cbc.org.br 

Aniversário é comemorado com diversas atividades
Sessão Solene, Moção de Congratulação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, vídeo 
institucional e revista digital marcam as comemorações da trajetória da maior associação 
cirúrgica da América Latina. Na foto, o ECBC Fares Rahal, de São Paulo, recebe o Prêmio 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões 2014 na cerimônia realizada no dia 29 de julho.
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Notícias do Diretório Nacional

O Diretório Nacional da gestão 2014 / 2015, vem ao longo deste primeiro 
ano da gestão, criando uma dinâmica na operação do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões, cumprindo as pautas de campanha. Há um compromisso com os 
Membros do Colégio Brasileiro de Cirurgiões na Modernização da nossa 
instituição, estamos consolidando as ações já implantadas e bem definidas e 
implantando novas ações, calcadas na transparência e no comprometimento com 
o trabalho para responder aos anseios dos nossos membros.

Em 2014, ano de realização dos Congressos Setoriais, o CBC fomentou os 
Congressos realizados, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Amazonas e 
Ceará, ação inusitada no Colégio Brasileiro de Cirurgiões; resgatou o Curso de 
Educação Continuada realizado pelo Núcleo Central, que também reativou as 
Regionais de Petrópolis, Norte Fluminense, Sul Fluminense, Centro Fluminense, 
Região Serrana, Macaé, Região dos Lagos e Baixada Fluminense, onde no 
próximo ano serão realizados eventos científicos sobre Educação Continuada, 
Defesa Profissional, Ensino Médico e a Formação do Cirurgião Geral, que 
poderá ser reproduzido em todos os Setores. O CBC estará apoiando todas 
as ações neste sentido, para isto estimulamos também que os Capítulos, com o 
que estabelece o Estatuto, criem ou resgatem as Regionais, que é também de 
fundamental importância para a integração dos cirurgiões brasileiros. 

O Colégio Brasileiro de Cirurgiões está em fase de transformação, com 
contratação de Consultorias de Gestão de Pessoas, Financeira e de Informática, 
para tornar mais céleres suas ações e poder atender prontamente às demandas 
de seus membros.

Novas ações adotadas como a busca de novos parceiros, criando receitas 
alternativas para o financiamento da Educação Continuada, missão maior da 
Instituição; valorização do Título de Especialista; aumento do leque de convênios 
com outras Sociedades da área de Cirurgia, unindo forças para atingir objetivos 
comuns; trabalho no fortalecimento progressivo da marca CBC e o reconhecimento 
pelos parceiros, com isto o Diretório Nacional do CBC poderá apoiar cada vez 
mais seus membros para alcançar mais qualidade e dignidade no exercício 
profissional, sobretudo, em um momento em que os médicos estão cada vez mais, 
sendo desrespeitados. Acreditamos que unidos poderemos oferecer resistência às 
ações contrárias aos interesses dos cirurgiões e lutar por dias melhores. 

TCBC Fernando Cesar David Silva - 1o Vice-Presidente 
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O Colégio Brasileiro de Cirurgiões perdeu um de seus 
ilustres membros, o Membro Emérito Adib Domingos 
Jatene que faleceu no dia 14 de novembro, em São 
Paulo, aos 85 anos, de infarto agudo do miocárdio. 
Ex-ministro da Saúde,  o ECBC Adib Domingos Jatene 
era diretor-geral do Hospital do Coração (HCor ) e um 
dos pioneiros da cirurgia  de ponte de safena no Brasil 
e  no Brasil.

Autor e co-autor de cerca de 700 trabalhos científicos 
publicados na literatura médica nacional e mundial, 
deixou quatro filhos, todos médicos, um deles o TCBC 
Fábio Jatene, do Capítulo de São Paulo.

 O ECBC Adib Domingos Jatene era detentor do 
“Prêmio Colégio Brasileiro de Cirurgiões” recebido na 

sede da Instituição, no Rio de Janeiro, em 2005, das 
mãos de seu filho TCBC Fabio Jatene.

O Prêmio Colégio Brasileiro de Cirurgiões é  concedido 
ao cirurgião brasileiro, Membro Titular ou Emérito do 
CBC que, pelo acervo de atividades desempenhadas na 
sua vida profissional, tenha contribuído para o ensino, 
progresso e desenvolvimento da Cirurgia no Brasil. O 
Diretório Nacional, o Conselho Superior e todos os seus 
membros se solidarizam, com a família do Emérito do 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões Adib Domingos Jatene.

Acriano de Xarupi, Jatene era filho de um seringueiro 
libanês e de uma dona de armarinho. Quando criança, 
a família se mudou para Uberaba, em Minas Gerais, e, 
depois, para São Paulo. Na capital paulista, estudou na 
Universidade de São Paulo (USP), formando-se aos 23 
anos pela Faculdade de Medicina. A residência e pós-
graduação foram feitas no Hospital das Clínicas da mesma 
faculdade, sob a orientação do professor Euríclides de 
Jesus Zerbini (1912-1993), foi pioneiro dos transplantes 
de coração no país.

Com mais de 20 mil cirurgias no currículo, se destacou 
também por ter sido o primeiro a realizar a cirurgia de 
ponte de safena no Brasil e por ter inventado aparelhos 
e equipamentos médicos. Em São Paulo, trabalhou no 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
USP e como cirurgião no Hospital Dante Pazzanese de 
Cardiologia da Secretaria de Estado da Saúde.

Na política, apesar de não ter se filiado a partidos, 
atuou como secretário estadual da Saúde de São Paulo 
(1979-1982), no governo de Paulo Maluf, e duas vezes 
como ministro, na mesma área, nas gestões Fernando 
Collor (1992, por oito meses) e Fernando Henrique 
Cardoso (1995-1996, por 22 meses). Foi membro da 
Academia Nacional de Medicina.

“A nossa profissão não é feita para o médico, mas para o doente. 
O médico é um instrumento. Ele deve se dedicar, ser competente e 
ter a capacidade de se sacrificar. Quem não for capaz de fazer a 
entrega de si não está preparado para tratar dos que sofrem”.

Adib Jatene, no depoimento que concedeu para o vídeo dos 80 anos do CBC, em 2009.

Homenagem ao ECBC Adib Jatene 
Membro Emérito nasceu em 1929, no ano de fundação do CBC 

Adib Jatene
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A Sessão Solene Comemorativa dos 
85 anos do CBC foi realizada no dia 29 
de julho de 2014, no Centro de Conven-
ções do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, 
no Rio de Janeiro. Na programação acon-
teceu o lançamento do DVD e da Revista 
Digital dos 85 anos do CBC, a posse de 
novos membros Titulares, entrega de diplo-
mas aos novos Eméritos e Adjuntos Jubi-
lados, entrega do Título de Propriedade 
simbólica da cadeira do Auditório Renato 
Pacheco Filho, do Prêmio “Oscar Alves” e 
do Prêmio “Colégio Brasileiro de Cirurgi-
ões” ao ECBC Fares Rahal, de São Paulo.

A mesa de abertura foi composta por 
Kalil Rocha Abdalla (o provedor da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo), ECBC 
Pietro Novellino (Presidente da Academia 
Nacional de Medicina), TCBC Fernando 

David (1o Vice-Presidente do CBC), TCBC 
Heládio Feitosa (Presidente), ECBC Gui-
lherme Eurico Bastos da Cunha (Decano 
do Conselho Superior do CBC) e o ECBC 
Orlando Marques Vieira (ex-Presidente do 
CBC). No púlpito, o ECBC Armando de 
Oliveira e Silva, discursando em nome dos 
novos eméritos.

Durante a solenidade o ECBC Daltro 
Ibiapina Oliveira tomou posse como novo 
proprietário simbólico de uma cadeira do 
auditório principal do Centro de Conven-
ções do CBC e foi conduzido pelo 1o vice-
-presidente do CBC, TCBC Fernando David.

O TCBC Roberto Saad fez a saudação 
ao ECBC Fares Rahal, de São Paulo, que 
recebeu o Prêmio Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões de 2014. O membro emérito é 

professor titular da Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo. 

O ECBC Aldo da Cunha Medeiros, 
do Rio Grande do Norte, recebeu o Prê-
mio Oscar Alves, conferido ao melhor 
trabalho publicado na Revista do CBC 
em 2013 (Pré-condicionamento isquêmi-
co em diferentes tempos e seu efeito na 
translocação bacteriana induzida por is-
quemia e reperfusão intestinal em ratos).

Na última parte da solenidade, o 
ECBC Guilherme Eurico Bastos da Cunha, 
decano do Conselho Superior do CBC, 
fez um breve discurso sobre a trajetória de 
85 anos da entidade, destacando que o 
Colégio sempre valorizou a meritocracia e 
citou como exemplo o currículo dos novos 
eméritos e do ECBC Fares Rahal.

Grupo de novos Eméritos com Membros do Diretório

ECBC Fares Rahal no discurso de agredimento Entrega da Cadeira simbólica do Centro de ConvençõesECBC Guilherme Eurico Bastos da Cunha lembra 
os 85 anos do CBC

Sessão Solene dos 85 anos 
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O Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
recebeu uma Moção de Congratula-
ção da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro pelos 85 anos da entidade, 
em cerimônia realizada no dia 5 de 
agosto, no Plenário Teotônio Villela, 
no Palácio Pedro Ernesto, no Centro 
do Rio de Janeiro. A iniciativa foi do 
presidente da Câmara, vereador Jor-
ge Felippe. Foi a segunda vez que 
o CBC recebeu a homenagem da 
instituição carioca. A anterior aconte-
ceu em 2009, na passagem dos 80 
anos, também por iniciativa do mes-
mo parlamentar.

O TCBC Eduardo Felippe, irmão 
do autor da homenagem ao CBC, Jor-

ge Felippe, lembrou em seu discurso 
a abrangência do Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões em todo o país e a lide-
rança em relação a todas as socieda-
des médicas, além dos serviços que 
a entidade oferece para o cirurgião 
brasileiro, como a educação médica 
continuada e a defesa profissional. 

O médico e vereador Eduardo 
Cunha, que presidiu a solenidade, 
destacou a satisfação em homenage-
ar uma das instituições mais impor-
tantes da medicina no país. “É com 
muito orgulho que entrego esta home-
nagem ao CBC. Nunca em meus me-
lhores sonhos poderia imaginar que 
viveria um momento como este, não 

só como parlamentar mas principal-
mente como médico”.

Segundo o presidente do CBC, 
Heládio Feitosa de Castro Filho, o 
conceito que o CBC possui em todo 
o país e também internacionalmente, 
não foi um processo rápido e instan-
tâneo, mas o resultado de uma tra-
jetória construída em décadas por 
uma série de abnegados cirurgiões 
que estavam representados na soleni-
dade pelos ex-presidentes Guilherme 
Eurico Bastos Cunha, Orlando Mar-
ques Vieira, Luís Guilherme Romano 
e Armando de Oliveira e Silva. “Eles 
representam o patrimônio, a pedra 
fundamental que sustenta o CBC.”

Entrega do Prêmio Oscar Alves

Membros do CBC

TCBC Roberto Saad Jr. faz a homenagem ao 
ECBC Fares Rahal

Mesa que compôs a solenidade

Novos Membros Titulares com o Presidente e o  
1º Vice-Presidente do CBC.

Grupo de membros do CBC com presidentes de 
Sociedades Médicas e o vereador Eduardo Cunha, 
ao centro

Homenagem da 
Câmara Municipal do Rio 
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Núcleo Central 

Congresso de Cirurgia do Rio de Janeiro             Data:16 a 19/09

Congressos Setoriais do CBC

A grade científica contemplou dois Cursos Pré-Congresso, um 
sobre Trauma e outro de Videocirurgia onde foi apresentada 
cirurgia ao vivo, transmitida por videoconferência do IRCAD, 
que ao longo de 5 anos, em três Congressos do RJ,  vem sendo 
Parceiro do CBC. O XXIX Fórum de Pesquisa, atividade conso-
lidada e tradicional no CBC foi realizado em 16 de Setembro. 

O Congresso Apresentou um programa com temas bem de-
finidos na cirurgia e inovações, com incorporação de novas 
tecnologias no apoio às atividades do cirurgião. Os temas 
apresentados foram neoplasias do aparelho digestivo, video-
cirurgia, cirurgia minimamente invasiva, robótica, hérnias, ci-
rurgia endócrina, cirurgia bariátrica e metabólica, trauma e 
urgências não traumáticas, complicações em cirurgia, defesa 
profissional, ensino médico e educação continuada. Os temas 
foram apresentados nas modalidades de conferências, mesas 
redondas, simpósios, sessões interativas, atividades das Ses-
sões de Especialidades Cirúrgicas e Trabalhos Científicos que 
agregaram valores aos participantes. O Congresso contou com 
a participação de conceituados cirurgiões, membros do CBC, 

nas atividades científicas, proporcionando um evento de quali-
dade para cerca de 800 congressistas. As Comissões Organi-
zadora e Cientifica que trabalharam de forma efetiva para o 
sucesso do evento, contaram com o o Presidente do CBC TCBC 
Heladio Feitosa de Castro Filho como Presidente de Honra, o 1º 
Vice-Presidente TCBC Fernando Cesar David Silva como Presi-
dente do Congresso e o TCBC Giovanni Antonio Marsico como 
Coordenador Geral do XVII Congresso de Cirurgia do Rio de 
Janeiro.  

A Sessão de Abertura aconteceu no dia 17 de setembro, às 
19h, no auditório principal do Centro de Convenções. Houve 
posse de novos membros Adjuntos, Aspirantes e Acadêmicos 
do Núcleo Central do CBC. No encerramento do evento foram 
divulgados os vencedores dos prêmios do  XXIX Fórum de Pes-
quisa em Cirurgia, que  foi realizado no dia 16 de setembro, 
paralelamente ao Congresso

Membros do Diretório e da Comissão Organizadora no encerramento do 
evento.

A composição da mesa de abertura 

Posse de novos membros Adjuntos, Aspirantes e Acadêmicos do Núcleo 
Central do CBC.

Sucesso de público: panorâmica de um dos auditórios
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Setor I 

Setor II 

Capítulo do Amazonas                               Data: 29, 30 e 31/10

Capítulo do Ceará                                         Data: 20 a 22/11

O Capítulo do Amazonas do CBC, sediou pela primei-
ra vez um Congresso Setorial. Cerca de 300 congressistas 
participaram do I Congresso Setorial do Capítulo do Ama-
zonas. Segundo a mestre do Capítulo, TCBC Adriana Dau-
mas, o evento é um marco para a área cirúrgica da região, 
pois foram apresentados diversos trabalhos científicos com 

a premiação para três categorias, o curso de endosuturas 
patrocinado pela empresa Jonhson & Johnsons e a posse de 
26 novos membros. “O evento foi um sucesso de público 
que agradou muito os nossos apoiadores e patrocinadores. 
Diversas propostas para ingresso de novos membros foram 
recebidas no stand”.

Realizado de 20 a 22 de novembro 
no Centro de Convenções do Centro Uni-
versitário Christus (UNICHRISTUS), com o 
apoio da direção. O tema principal foi “O 
ensino e a prática cirúrgica na formação 
do cirurgião”, direcionado ao estudante 
de medicina e ao residente de cirurgia 
com número expressivo de inscritos.

Durante a Solenidade de Abertura 
aconteceu a posse dos novos membros, 
nas categorias de Titular e Adjunto. A 
cerimônia foi encerrada com a palestra: 
“E agora Doutor?” proferida pelo TCBC 

Florentino de Araújo Cardoso Filho – 
Presidente da AMB. 

Houve a participação de renoma-
dos profissionais nas diversas espe-
cialidades, que proferiram palestras 
participando de mesas-redondas dis-
tribuídas pelos 10 módulos da pro-
gramação científica. Os módulos 
incluíram temas de trauma, cirurgia 
bariátrica, transplante hepático dentre 
outros. Foram oferecidos um curso de 
Endo-Suturas e um módulo específico 
de Coloproctologia. 

O evento envolveu os Capítulos do 
Ceará, Maranhão e Piauí. Houve a par-
ticipação ECBC Edmundo Machado Fer-
raz (PE), do TCBC Orlando Jorge Martins 
Torres (MA) e do TCBC Afonso Henrique 
da Silva e Sousa Júnior (SP).

Houve a participação das Ligas Aca-
dêmicas de Cirurgia – SELIC/UFC e UNI-
CHRISTUS, e ainda, da Residência Médi-
ca em Cirurgia – UFC, que tornou possível 
o evento, bem como, os patrocínios da 
Bhio-Supply e Takeda, além do apoio ins-
titucional da Unicred e Unichristus. 

Os 26 novos membros do capítulo do Amazonas acompanhados da diretoria 
e demais membros titulares do capítulo do Amazonas.

Palestra de abertura do I Congresso Setorial do CBC-Capítulo Do Amazonas. 
Palestrante: TCBC - Fernando Pires Vaz, do Rio de Janeiro.
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Setor VI

Setor IV

Congresso Paulista de Cirurgia                      Data:17 e 18/10

Minas Gerais                                                  Data:9 a 11/10

O evento completou 30 anos. A Sessão Solene aconteceu 
no Caesar Business Faria Lima, em São Paulo. A mesa de en-
cerramento foi composta pelo 1° vice-presidente do CBC, TCBC 
Fernando Cesar David Silva; mestre do Capítulo SP, TCBC Cláu-
dio Bresciani; vice-mestre do Capítulo, TCBC Sidney Roberto 
Nadal; Antônio Jorge Salomão, representando a AMB; ACBC 
Jorge Cury, conselheiro do CFM; TCBC Gaspar de Jesus Lopes 
Filho, conselheiro do Cremesp; Florisval Meirão representando a 
APM; Ederli Grimaldi de Carvalho, Secretária do Sindicato dos 
Médicos de São Paulo; Carlos Eduardo Jacob representando o 
Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva; José Roberto de Souza 
Baratella representando a Academia de Medicina/SP.

Passaram a integrar o CBC 8 Membros Acadêmicos, 30 
Aspirantes, 18 Adjuntos e 8 Titulares, além dos dois Membros 
Honorários Estrangeiros: Dr. Rao R. Ivatury, dos EUA e Dr. Anto-
nello Forgione, da Itália.

O Capítulo de São Paulo ainda elevou dois cirurgiões à cate-
goria de Membros Adjunto Jubilados e cinco a Eméritos e home-
nageou o ECBC Eugenio Américo Bueno Ferreira, organizador 
da 1a. Assembleia Cirúrgica do CBCSP, durante o período em 
que foi Mestre do Capítulo de São Paulo. O ECBC Dario Birolini 
recebeu o Prêmio Benedicto Montenegro das mãos do TCBC 
Samir Rasslan, que lembrou a trajetória do homenageado.

O mestre Cláudio Bresciani avaliou o Congresso Paulista de 
Cirurgia que teve 673 inscritos com participantes de todas as 
regiões do país  um total de 350 trabalhos aprovados e apresen-
tados e 156 palestrantes e quatro conferências internacionais. 
“Os médicos brasileiros são dedicados e os cirurgiões hoje home-
nageados o foram porque têm mérito”, finalizou Bresciani.

O Congresso do Setor IV do CBC (Minas Gerais, Bahia e 
Espírito Santo) aconteceu em Belo Horizonte na Sede da Asso-
ciação Médica de Minas Gerais.Segundo o mestre do Capítulo 
de Minas Gerais TCBC Marcelo Girundi, o evento teve a partici-
pação de 302 congressistas, convidados nacionais e um convi-
dado internacional: o professor Rao Ivatury, da Universidade da 
Virgínia, nos EUA. Durante o congresso aconteceu a posse de 30 
novos membros do CBC, sendo 18 adjuntos e 12 aspirantes, além 
da homenagem a um membro emérito. Foram apresentados mais 
de 100 trabalhos científicos em forma de pôster e apresentação 
oral.  A Revista Médica de Minas Gerais, em suplemento especial, 
publicou todos os trabalhos apresentados no Congresso. 

Panorâmica de uma das mesas.

A diretoria do Capítulo de MG junto com o Presidente do CBC (6º da esquer-
da para a direita).

Panorâmica de uma conferência.


