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VISITE O SITE DO EVENTO: www.cirurgia2015.com.br

Cidade referência nacional em qualidade de vida, inovações urbanas, cultura e gastronomia, 
Curitiba será a sede do XXXI Congresso Brasileiro de Cirurgia, de 2 a 5 de agosto. A organização 
do evento preparou uma ampla programação com simpósios de especialidades, consensos clínico-
cirúrgicos, conferências, mesas redondas, painéis, discussões de vídeos, temas livres e apresentações 
de pôsteres, além de diversos simpósios satélite.                                                   Páginas 7 e 8

XXXI Congresso 
Brasileiro de Cirurgia
“Um olhar sobre a educação” será o tema da 
31ª edição do mais tradicional congresso de 
cirurgia da América Latina. 

Anote: 2 a 5/08 
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Notícias do Diretório Nacional

Biblioteca do CBC

O Colégio Brasileiro de Cirurgiões divulgou a lista dos aprovados na prova escrita 
para o concurso para Título de Especialista em Cirurgia Geral do CBC. A prova 
foi  realizada no dia 23 de maio,  nas cidades de  Belém, Belo Horizonte, Brasília, 
Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São 
Paulo. O Concurso recebeu 95 inscrições. A Prova Oral acontece no dia 1 de agosto 
de 2015 (sábado), de 8 às 18h, na cidade de Curitiba (PR), na véspera do XXXI 
Congresso Brasileiro de Cirurgia do CBC (2 a 5/08).

O EDITAL  foi elaborado pela Comissão Especial Permanente do Concurso para  
concessão do Título de Especialista em Cirurgia Geral do CBC ( COTECIG) e pode 
ser acessado no site do CBC: www.cbc.org.br.

Mensalmente a Biblioteca do CBC 
disponibiliza na área restrita do site da 
entidade a seleção de artigos da Leitura 
Sugerida e Estudo Dirigido. É informação 
fundamental para o crescimento profissional.
Confira em www.cbc.org.br 
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 “Vamos destacar as ferramentas para 
facilitar a prática cirúrgica diária”.

Cidade referência nacional em 
qualidade de vida, inovações urbanas, 
cultura e gastronomia,Curitiba é uma 
cidade multicultural, fato que se reflete 
nos atrativos, costumes, população e 
diversidade. Os curitibanos são conhecidos 
por sua eficiência germânica, festividade 
italiana, organização nipônica, seriedade 
eslava e uma hospitalidade genuinamente 
brasileira.

O tema principal do Congresso, “um 
olhar sobre a educação”, enaltece a 
etimologia da palavra educar. O cirurgião 
brasileiro preocupado com a essência 
do conhecimento médico cientifico e 
humanista procura através da educação 
continuada seu aprimoramento. Mais 
do isso, neste novo milênio a tecnologia 
da informação e as novas formas de 
atualização disponíveis certamente 
facilitam esta busca do saber. Neste 
nosso país de proporções continentais, 
se faz necessária uma ferramenta que 
seja o alicerce deste conhecimento.

Durante todo o evento, procuraremos 
enfatizar o “como eu trato”, principalmente 

nas sessões de mesa redonda e painéis. 
Vamos destacar para o cirurgião geral 
ferramentas para facilitar a sua pratica 
clínico-cirúrgico do seu dia a dia.

A época é de novas ideias, de maior 
cooperação de parcerias. Vivemos uma 
explosão de avanços tecnológicos, muitas 
vezes pulverizados em múltiplos eventos. Para 
tanto o Colégio Brasileiro de Cirurgiões em 
seu Congresso de 2015 procurou apresentar 
uma somatória destes conhecimentos 
iniciando o evento com 10 Simpósios de 
Especialidades no dia da abertura. 

A cidade oferece ainda vários atrativos 
turísticos. São mais de 26 parques, 20 
shopping centers, museus, opções para 
programação noturna e uma infinidade 
de atrações culturais. Venha curtir esse 
destino e conheça o Brasil que as culturas 
do mundo todo ajudaram a formar.

Você pode conhecê-la fazendo o 
passeio de “segway”, ou de uma forma 
panorâmica com a Linha Turismo. Poderá 
também baixar o aplicativo gratuito “CURTA 
CURITIBA”, disponível na plataforma 

Apple e Android e saberá como aproveitar 
o melhor de nossa cidade.

Anualmente ocorrem atividades 
culturais como: Festival de Teatros de 
Curitiba, Oficina da Musica, Festival 
de Teatro de Bonecos, Festa de São 
Francisco da Ordem e o Natal do 
Palácio Avenida, entre outras.

Possui o renomado Museu Oscar 
Niemeyer (MON), complexo com 
35.000 m2, tendo o Olho (uma de 
suas salas) como o seu principal cartão 
visita, eleito em 2012 como um dos 
mais bonitos do mundo pelo guia norte-
americano “Flavorwire”.

Por isso temos a certeza de que o XXXI 
Congresso Brasileiro de Cirurgia será um 
sucesso absoluto. E esperamos contar 
com sua presença.

TCBC Heládio Feitosa de C.Filho 
Presidente do CBC e do Congresso

TCBC Luiz Carlos Von Bahten 
Presidente da Comissão Organizadora 

Curitiba espera por você!
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Revista do CBC lança plataforma on-line 

A partir do mês de julho deste ano 
os autores brasileiros terão à disposi-
ção uma plataforma para envio de 
seus artigos para a Revista do CBC. 
No endereço www.revistadocbc.org.
br o autor fará um cadastro e depois 
poderá inserir o seu trabalho científico, 
num processo simples e autoexplicati-
vo. Em seguida, poderá acompanhar 
a revisão e publicação de seu texto. 
A RCBC é bilíngue nas bases em que 
está indexada. Assim, o artigo submeti-
do deverá ser enviado em português e 
inglês com redação idêntica.

Na plataforma on-line os autores 
também terão acesso às edições ante-
riores da Revista do CBC. Na página 
inicial do site será sempre inserida de 
forma interativa os artigos da edição 

do trimestre atual. Numa outra seção 
serão disponibilizados os arquivos em 
pdf das publicações anteriores.

O diretor de publicações do CBC, 
TCBC José Eduardo Ferreira Manso, ex-
plica que o processo de avaliação habi-
tual em qualquer periódico indexado pos-
sui duas etapas. A primeira é a técnica 
que verifica a observância da forma do 
artigo, vendo se foram obedecidas as re-
gras contidas nas instruções aos autores. 
A segunda, chamada de peer-review, é 
feita por pares de maneira sigilosa onde 
será observado o mérito do trabalho. 
“Ambas as etapas têm condições de de-
volver o artigo caso sejam verificadam 
alterações quanto ao contexto de cada 
uma. Para que seu artigo seja mais ra-
pidamente aceito, é importante que de 

início ele já seja enviado nas normas”, 
explica o diretor do CBC.

A Revista do CBC publica preferen-
cialmente os seguintes tipos de artigos: 
artigo original, artigo de revisão, nota 
prévia, relato de caso, cartas ao editor, 
comunicação científica, nota técnica e 
ensino. Artigos originais são preferenciais 
e mais rapidamente publicados. “Na ela-
boração do seu artigo, preferencialmente 
original, foque na informação importante 
que queira publicar e que seja diferente 
da existente na literatura; artigos sobre 
novos tratamentos e métodos recentes; 
artigos analíticos”, ensina o TCBC José 
Eduardo Ferreira Manso.

Informações: telefone (21) 2138-0659 
ou revistacbc@cbc.org.br.

Como se inscrever 

Se você é membro do CBC e ainda não tem acesso, basta entrar no site 
www.rima.org.br e ver as instruções para cadastro. Os membros Acadêmicos 
também podem usufruir desse benefício. O Campos Rima desabilitou, especial-
mente para os acadêmicos de medicina associados ao CBC, o campo do ca-
dastro em que era obrigatório o CRM. Recentemente todos receberam a chave 
de acesso por e-mail. Qualquer dúvida, entrar em contato com a Tesouraria do 
CBC para obter a chave de acesso: 21 2138 0658 – ou cbc@cbc.org.br .

Caso ainda não seja Membro, entre no site www.cbc.org.br e veja 
quais as orientações para se associar.

Com o patrocínio da Aventis, o 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
disponibiliza com exclusividade para 
seus membros um completo sistema de 
informação científica com altos níveis 
de evidência.

Os membros
Acadêmicos também 
podem ter acesso. 

CAMPUS RIMA
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ECBC João Bosco foi o vencedor 
do Prêmio CBC 2015

O ECBC João Bosco Lopes Botelho, 
do Capítulo do Amazonas, foi o 
vencedor do Prêmio Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões 2015. A decisão 
aconteceu na   reunião conjunta do 
Diretório Nacional e Conselho Superior 
realizada no dia 22 de maio na 
Sede do CBC.A entrega do prêmio 
acontecerá na   sessão de posse do 
novo Diretório Nacional, para o biênio 
2016/2017, no dia 15 de janeiro 
de 2016, na Sede do CBC.Foram 
analisadas também as indicações dos 
capítulos de São Paulo (ECBC Willian 
Saad Hossne) e Núcleo Central (ECBC 
Fernando Paes Leme).

Criado em 1970, o Prêmio CBC 
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 brasileira.

Perfil do homenageado

Atual representante do Departamento 
de Defesa Profissional (DEPRO) do 
Capítulo do Amazonas, o ECBC João 
Bosco Lopes Botelho é autor de 13 
livros, 355 trabalhos apresentados em 
congressos nacionais e internacionais, 

publicações em revistas, jornais, 
homenagens, prêmios e medalhas no 
Brasil, França e Suíça.

É Professor Titular aposentado da 
disciplina de Cirurgia de Cabeça 
e Pescoço da Universidade Federal 
do Amazonas; Professor Adjunto da 
Universidade do Estado do Amazonas, 
na disciplina Ética Médica-Bioética; 
Professor Orientador do Programa de 
Mestrado e Doutorado de Biotecnologia 
PPGBIOTEC, da Universidade Federal 
do Amazonas; Professor Orientador do 
Programa de Mestrado e Doutorado 
de Doenças Infecciosas e Tropicais da 
Universidade do Estado do Amazonas.

O ECBC João Bosco Lopes Botelho 
também é membro da Academia 
Amazonense de Medicina e Academia 
Brasileira de Medicina Militar, além de 
Vice-Presidente do Instituto Histórico e 
Geográfico do Amazonas. O membro 
Emérito do CBC participa de atividades 
acadêmicas na França, tendo recebido 
o título de Doutor Honoris Causa da 
Universidade de Toulouse. É membro 
da Academia Nacional de Cirurgia; 
Professor Convidado do Serviço de 
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervico-
Facial, CHU Bichat-Claude Bernard da 
Universidade de Paris VII (Universidade 
Denis Diderot), 1995-2010.

O CBC coordena toda a parte 
científica, é responsável pelo conteúdo 
técnico, pela a avaliação final no 
fechamento de cada ciclo e pela 
certificação. Em 11 anos do PROACI 
foram publicados 43 volumes, 199 
artigos, 7.016 páginas e contamos 

com a colaboração de 466 autores. 
Mais de 16.723 inscrições já forma 
realizadas no programa. Outras 
informações podem ser acessadas pelo 
site www.secad.com.br, pelo e-mail 
info@secad.com.br ou pelo telefone 
(51) 3025-2550.  

Programa de Atualização em Cirurgia 
já está no 11º ciclo
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Notícias dos Capítulos
São Paulo

Minas Gerais 

A Regional do Sul de Minas, do Capí-
tulo de Minas Gerais do CBC, promoveu 
o  I Simpósio de Cirurgia Geral , nos dias 
8 e 9 de junho, no Hotel Amantykir, em 
Itajubá. O evento foi em conjunto com 
a Santa Casa de Misericórdia de Itaju-
bá. Evolução do tratamento das hérnias 
inguinais na cirurgia vídeo laparoscópica 
foi  a palestra de abertura. Acontecerram-

mesas redondas sobre trauma adbomino-
-pélvico, controle de danos e  cirurgia 
metabólica. Alguns dos palestrantes são 
membros do CBC: o  Mestre do Capí-
tulo de Minas Gerais,  TCBC Marcelo 
Gomes Girundi, TCBC Tarcisio Versiani 
Azevedo Filho, TCBC Sizenando Vieira 
Starling, TCBC Henrique Eloy e o ACBC  
Fábio Rodrigues Truler. 

Regional promove simpósio 

Encerramento do II Fórum teve a posse de novos membros

Organizado pelo Capítulo de São Pau-
lo, em conjunto com a Academia de Me-
dicina de São Paulo, o evento aconteceu 
no dia 13 de junho, no auditório nobre 
da APM. 

A mesa da cerimônia de posse foi 
composta pelo Presidente do CBC, TCBC 
Heladio Feitosa de Castro Filho; Mestre 
do Capítulo de São Paulo, TCBC Cláudio 
Bresciani; Vice Mestre do Capítulo de São 
Paulo, TCBC Sidney  Nadal; conselheiro 
do CFM, ACBC Jorge Curi; conselheiro 
do Cremesp,TCBC Renato Françoso; pre-
sidente da Associação Paulista de Medi-
cina, Florisval Meinão; representante do 
secretário Estadual de Saúde, Floracy Go-
mes Ribeiro e o Presidente da Academia 
de Medicina de São Paulo, José Roberto 
Baratella.

 Coube ao Vice Mestre do Ca-
pítulo de São Paulo, TCBC Sidney Na-
dal, dar as boas-vindas os integrantes 
do CBC: "sintam-se bem acolhidos nessa 
casa que é do cirurgião brasileiro". O Pre-
sidente do CBC, TCBC Heladio Feitosa 
destacou: "Existe um clamor da sociedade 
para um posicionamento de valorização 
da medicina brasileira. No nosso estatuto 

está muito claro que devemos cuidar do 
aperfeiçoamento contínuo do cirurgião 
brasileiro e lutar por condições dignas e 
seguras para o exercício da medicina. 
Só conseguiremos fazer isso se for com o 
pensamento uníssono do CBC e dos seus 
mais de 6 mil membros". 

  Antes do encerramento, o Pri-
meiro Secretário do Capítulo de São 
Paulo, TCBC Ramiro Colleoni, fez uma 
breve apresentação sobre o II Forum de 
Ensino, que contou com a participação 
do Dr. Francisco Arsego, secretário exe-
cutivo da Comissão Nacional de Resi-
dência Médica geral e de representantes 
do CBC, AMSP, CFM, CREMESP, AMB, 
APM, ABEM e AMERESP. Ressaltou que 
os problemas atualmente enfrentados no 
Brasil relacionados ao ensino médico 
como a proliferação de faculdades de 
medicina, falta de docentes qualificados 
e de estrutura hospitalar já foram enfrenta-
dos no passado. Lembrou as contribuições 
que eminentes cirurgiões como William 
Halstead, Arnaldo Vieira de Carvalho e 
Benedicto Montenegro trouxeram para o 
ensino da Cirurgia e citou as repercussões 
do Relatório Flexner nas escolas médicas 
norteamericanas. 

Durante o II Fórum foram debatidos 
vários aspectos atuais relacionados com 
o ensino da Cirurgia na graduação e 
na residência médica.  Houve um firme 
posicionamento dos presentes quanto à 
necessidade de participação das socie-
dades médicas na discussão de inúmeros 
aspectos da lei nº 12.871, de 22 de 
outubro de 2013. Entre eles, destacou-se 
a ampliação indiscriminada de escolas 
médicas e de vagas nos programas de 
Residência Médica, sem planejamento e 
desconsiderando requisitos fundamentais 
para o funcionamento dessas instituições 
com um mínimo de qualidade.

 O Mestre do Capítulo de São 
Paulo, TCBC Cláudio Bresciani, afirmou 
que a  organização do II Fórum cumpriu a 
missão do CBC. "Os debates, realizados 
durante o evento, foram de um nível fan-
tástico, com pessoas de extrema qualifica-
ção, num clima de cordialidade, apesar 
de toda a discordância com a posição 
do Governo Federal. Deixamos claro que 
o CBC quer participar das decisões na 
nossa área e somos organizados para 
isso. Temos sugestões e soluções para os 
problemas.".
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INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: 
Tel.: 21 3326-3320 • Fax: 21 2437-1483 
www.cirurgia2015.com.br

COMISSÃO 
ORGANIZADORA

COMISSÕES 
DE TRABALHOS 
CIENTÍFICOS

CONVIDADOS 
INTERNACIONAIS 

O XXXI Congresso Brasileiro de Cirurgia 
O evento terá 10 Simpósios de Especialidades no dia da abertura. A programação será dividida em 10 Consensos Clínico-

cirúrgicos, 110 Conferências, 290 Mesas Redondas, 35 Painéis, 250 Discussões de Vídeos, 1100 Temas Livres e 1100 Apresentações 
de Pôsteres. Além disso, existe ainda a  possibilidade de realizar cerca de  18 Simpósios Satélite.

Diretório Nacional

Presidente do Congresso:
TCBC Heládio Feitosa de Castro Filho (CE)

Coordenador Geral do Congresso:
TCBC Luiz Carlos Von Bahten (PR)

Presidente da Comissão Cientifica:
TCBC Adonis Nasr (PR)

Presidente da Comissão 
Organizadora Local:
TCBC Flavio Daniel Saavedra Tomasich (PR)

Temas Livres:
Coordenador : TCBC Maria de Lourdes 
Pessole Biondo Simões

Vídeos Livres:
Coordenador: TCBC Marcelo de Paula 
Loureiro

Posters:
Coordenador : TCBC João Henrique 
Felicio Lima

Alberto Garcia (COLOMBIA) 
Antonio Marttos (EUA)
Demetrius Demetriades (EUA)
Guilherme M. Campos (EUA)
Guillermo Verdejo Lucas (ESPANHA)
Gustavo Miguel Machaim Vega (PARAGUAI)
Henry Jesus Paniagua (BOLIVIA)
Jorge Arturo Martinez Castillo (CHILE)
Manuel Gomez Fleitas (ESPANHA)
Maria Fernanda Jimenez (COLOMBIA)
Marcos Gomez Ruiz (ESPANHA )
Ralph Tufano (EUA)
Robert L Ferris (EUA)
Rodrigo Vianna (EUA)
Rony Heredia (BOLIVIA)
Piergiorgio Solli (INGLATERRA)
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Faça sua inscrição pelo site até 20 de julho
www.cirurgia2015.com.br

Depois dessa data você ainda pode ser inscrever diretamente no local do evento.

Participe do maior evento da cirurgia brasileira

Visitem o nosso stand no XXXI Congresso Brasileiro de Cirurgia.


