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O XXXI Congresso Brasileiro de Cirurgia,  realizado de 2 a 5 de agosto, em Curitiba-PR, reuniu 
mais de quatro mil congressistas de todos os estados do país. Durante cinco dias foram cerca 
de 400 horas de atividades científicas através de simpósios, palestras, conferências, consensos 
clínico-cirúrgicos, mesas redondas, painéis, temas livres e apresentação de pôsteres. Na foto, os 
integrantes da mesa de abertura do Congresso, formada por Membros do Diretório Nacional, 
Presidentes de sociedades cirúrgicas especializadas e autoridades do Estado do Paraná.

Curitiba foi a sede 
da cirurgia nacional
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Editorial

O Colégio Brasileiro de Cirurgiões, como já é tradicional, realizou mais 
um Congresso Brasileiro de Cirurgia, o XXXI, na cidade de Curitiba, de 
2 a 5 de agosto. O conclave foi um grande sucesso, não só de público, 
mas principalmente pelo formato inovador da sua programação científica, 
introduzindo os Espaços de Especialidade, onde as diversas sociedades 
cirúrgicas especializadas produziram e coordenaram, juntamente com a 
Comissão Científica do CBC, várias atividades relativas às suas áreas de 
atuação. CBCD, SOBRACIL, SBAIT, SBCT, SBCBM, dentre outras, tiveram 
intensa participação nessa nova proposta. Outro destaque foi a inserção 
política, onde o ponto alto, a solenidade de abertura, teve o lançamento pelo 
Ministério Público, da Campanha “10 Medidas contra a Corrupção”, perante 
um auditório superlotado e engajado. Foi a demonstração da modernização 
de um CBC plural, inclusivo e não excludente, buscando uma atuação de 
construção coletiva com todas as Especialidades Cirúrgicas.

Outro momento importante, já após o Congresso, é a abertura do processo 
sucessório para o Diretório Nacional e Capítulos, com a Comissão Eleitoral 
estabelecendo todas as regras que nortearão o pleito. Nas páginas seguintes 
estão detalhadas todas as etapas.

Infelizmente, perdemos alguns membros e as justas homenagens às suas 
insignes figuras, estão aqui publicadas. Foram grandes colaboradores que 
sempre primaram por elevar o Colégio Brasileiro de Cirurgiões aos patamares 
mais destacados. Mas enfim, é a lei da vida!

Uma boa leitura!

    TCBC Heládio Feitosa de Castro Filho 
    Presidente do CBC
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1a  CIRCULAR

A Comissão Eleitoral do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, de acordo com o Estatuto e Regimento Interno vigentes, e de 
posse de plenos poderes delegados pelo Diretório Nacional do CBC, torna público:

1. Marcar a data da Assembleia Geral Ordinária - AGO - para o dia 24 de novembro de 2015, convocando os 
Membros Honorários Nacionais (HnCBC), Eméritos (ECBC), Titulares (TCBC) e Titulares-Colaboradores (TcCBC) para eleger 
o Diretório Nacional, Conselho Superior (Membros Temporários) e Diretorias de Capítulos para o biênio 2016/2017. 

2. A solicitação de inscrição de chapa para Diretório Nacional do CBC deverá ser apresentada à Secretaria-Geral até 
às 18 horas do dia 09 de outubro de 2015, assinada pelo menos por um total de 30 Membros de qualquer uma das 
seguintes categorias HnCBC, ECBC, TCBC ou TcCBC (estas 2 últimas categorias quando quites) pertencentes, no mínimo, 
a 5 (cinco) Capítulos e ao Núcleo Central;

3. As inscrições de chapas para renovação das Diretorias de Capítulos deverão ser recebidas na Secretaria-Geral do CBC 
na mesma data estipulada para o Diretório Nacional (9/10/2015), através dos documentos de solicitação de inscrição 
devidamente assinados por seus integrantes.  As inscrições deverão ser remetidas pelo correio ou para o e-mail secretaria@
cbc.org.br (neste caso, os documentos deverão ser escaneados e enviados em formato pdf.)

4. Todos os integrantes das chapas concorrentes, tanto para o Diretório Nacional, como para as Diretorias de Capítulos, 
deverão apresentar, junto com a solicitação de inscrição de chapa, documento assinado de aceitação da inclusão de seus 
nomes nas chapas inscritas, com os devidos cargos, e estar quites com a Tesouraria-Geral do CBC.

5. Os modelos dos documentos citados nos itens 3 e 4, para inscrição e adesão à chapa para Diretorias de Capítulos estão 
à disposição na secretaria do CBC.

6. O Vice-Presidente do Núcleo Central e os Mestres de Capítulos eleitos integrarão o Conselho Superior como Membros 
Temporários, juntamente com os Membros Natos.

7. As votações para Diretório Nacional e Conselho Superior (Membros Temporários) e Diretorias de Capítulos serão 
somente por correspondência, de acordo com parágrafo 1º do artigo 12 do Regimento Interno.

8. A apuração será realizada na Sede do CBC, na cidade do Rio de Janeiro, no dia da Assembleia Geral Ordinária, 
24/11/2015, com início às 13 horas, presidida pelo Presidente do CBC.  Serão apurados apenas os votos dos membros 
quites coletados na agência dos correios até às 11 horas do dia da AGO.

9. O Edital de Convocação dos HnCBC, ECBC, TCBC e TcCBC para a Assembléia Geral Ordinária será publicado no 
dia 25 de setembro de 2015 no Diário Oficial da União e em jornal de boa circulação, com divulgação para todos os 
membros votantes através de mala-direta expedida pela Secretaria-Geral e nos órgãos de divulgação do CBC.

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2015

A COMISSÃO ELEITORAL

ECBC Luiz Guilherme B. Romano      ECBC Orlando M. Vieira     TCBC Roberto Saad Junior    

Comissão Eleitoral divulga 
a primeira Circular 

Eleições biênio 2016/2017
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Nascido Ricardo Antônio Refinetti em 16 
de junho de 1945, filho de Antônio Refinetti e 
Nair Manias Refinetti, na cidade de Santo An-
dré – São Paulo, onde estudou o curso primário 
e secundário. Veio para o Rio de Janeiro cursar 
medicina, seguindo a carreira do pai, e formou-
-se pela Faculdade de Ciências Médicas da Uni-
versidade do Estado da Guanabara em 1970. 

Entretanto, foi no Hospital Moncorvo Filho, 
no Serviço do Professor Ugo Pinheiro Guima-
rães, então chefe do Departamento de Cirur-
gia da Faculdade de Medicina da UFRJ, que 
iniciou a carreira de cirurgião geral, tendo a 

influência de grandes professores e mestres ci-
rurgiões que militavam nessa importante escola 
cirúrgica. Em consequência dessa convivên-
cia, abraçou a carreira do Magistério Superior. 
Mestre e Doutor em cirurgia geral, foi auxiliar de 
Ensino, professor assistente, professor Adjunto e 
alcançou o ápice da carreira universitária como 
Professor Titular em cirurgia geral da Faculdade 
de Medicina da UFRJ, em 2005. 

No Hospital Universitário Clementino Fraga 
Filho, inaugurado em 1978, exerceu várias 
funções acadêmicas, entre elas, representan-
te dos professores assistentes junto ao Corpo 
Deliberativo do Departamento de Cirurgia, 
representante dos professores adjuntos junto à 
Congregação da Faculdade de Medicina, co-
ordenador do Curso de Pós-Graduação Stricto 
Senso e chefe do Departamento de Cirurgia 
da Faculdade de Medicina.

Nas atividades assistenciais chefiou o Ser-
viço de Emergência como também o Serviço 
de Cirurgia Geral do Hospital Universitário 
Clementino Fraga Filho. Paralelo às ativida-
des de ensino, foi médico cirurgião do Hos-
pital Getúlio Vargas durante 20 anos e como 

membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirur-
giões ocupou a segunda vice-presidência do 
Núcleo Central. Tornou-se emérito em 2010.

Casado com Maria de Fátima Corrêa 
Refinetti,teve duas filhas: Ana Paula, cirurgiã on-
cológica radicada nos Estados Unidos e Ana 
Carolina, formada em publicidade e marketing. 
Foi um pai extremoso e bastante dedicado à fa-
mília. 

Possuidor de uma personalidade forte e 
firme em suas posições, destacava-se nos em-
bates calorosos nas reuniões do Corpo Deli-
berativo como também na Congregação da 
Faculdade de Medicina, defendendo suas 
ideias e pensamentos com clareza e altivez. 
Vale relatar que nas relações sociais sempre foi 
um homem afável e cordial. 

O Professor Ricardo, falecido em 20 de 
agosto de 2015, deixará eternas saudades 
aos que o conheceram de perto. 

ECBC Luís Felipe da Silva                          

Falecido no dia 19 de agosto de 2015, 
aos 83 anos, o ECBC Ernesto Francisco Da-
merau foi um verdadeiro exemplo para várias 
gerações de médicos formados em solo ca-
tarinense. Cirurgião de expressão maior da 
medicina humanizada praticada no estado 
de Santa Catarina, Ernesto Damerau tinha 57 
anos de exercício da medicina. 

Nascido em Bom Retiro, SC, Ernesto Fran-
cisco Damerau veio para Florianópolis aos 

dois anos. Em 1957, formou-se médico pela 
Universidade Federal do Paraná, de onde 
saiu para a residência em Cirurgia Geral no 
Hospital dos Servidores do Estado do Rio de 
Janeiro. Fez Concurso de Livre Docência na 
UFSC e concurso para Professor Titular, tendo 
sido fundador e chefe do Serviço de Cirurgia 
Geral e Aparelho Digestivo do Hospital Uni-
versitário da Universidade Federal de Santa 
Catarina, além de fundador e coordenador 
das residências medicas em Cirurgia Geral e 
Cirurgia do Aparelho Digestivo. O Setor de 
Cirurgia Geral do HU-UFSC ganhou o nome 
de Prof. Dr. Ernesto Francisco Damerau quan-
do de sua aposentadoria compulsória em 
2002. Foi professor e orientador de disser-
tações de Mestrado e participou de inúme-
ras bancas examinadoras de concurso para 
professor da UFSC. Participou ativamente dos 
Congressos Brasileiros de Cirurgia do CBC.

 O Dr. Ernesto Damerau foi um dos funda-
dores do CBC-SC. Ingressou como Adjunto em 
10/10/1970, Titular em 23/11/1973 e Emé-
rito em 11/11/1998. Foi Mestre do CBC-SC, 
além de membro Emérito da Academia de Medi-

cina do Estado de Santa Catarina. Fez parte da 
diretoria da Associação Catarinense de Medicina 
em três gestões, integrou a diretoria do Sindicato 
dos Médicos e foi conselheiro do Conselho Regio-
nal de Medicina por mais de dez anos. 

Eu o conheci ha quase 45 anos quando ele 
liderava a pratica cirúrgica do nosso estado e 
por quase 30 anos tive o privilégio de ser che-
fiado por ele. Exímio cirurgião, por muitos bati-
zado de “bisturi de ouro”, recebeu o “Bisturi de 
Cristal”, da Academia Mundial de Medicina, 
em Salzburg - Áustria, em sessão conjunta com 
o Colégio Brasileiro de Cirurgiões.  Transfor-
mou seus mais de 50 anos como médico em 
uma espécie de sacerdócio. Não era apenas 
um médico, mas um ser humano que tinha 
preocupação toda particular com o estado de 
espírito de seus pacientes. Por sua destacada 
atuação, foi merecedor de inúmeras homena-
gens, como médico, cidadão e professor e 
segue como modelo na importante relação de 
confiança entre o médico e o paciente.

ECBC Nicolau Fernandes Kruel 
Mestre do Capítulo de Santa Catarina

ECBC Ricardo Antônio Refinetti  
(1945-2015) 

ECBC Ernesto Damerau  
(1932 – 2015)

“ Máxima est vis vestutatis” (Cicero) 
(Tem muita força uma amizade antiga)

Um Perfil humanitário
Homenagens
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Ainda com muita saudade, falo um pouco 
de sua grande pessoa. Brasileira, nascida 
na cidade de Belém do Pará em 9 de abril 
de 1931, onde viveu até vir para o Rio de 
Janeiro.Aqui nessa cidade fez o curso ”gina-
sial e científico” no Colégio Pedro II. Gra-
duou-se em Medicina no ano de 1955, pela 
Faculdade Nacional de Medicina, ano tam-
bém marcado pela perda do querido pai.

Ingressou na Maternidade Clara Bas-
baum ainda estudante, onde veio a conhe-
cer o homem de sua vida, Luiz Bethoven 
Dantas do Amaral, com quem casou em 
21/04/1961.Teve dois queridos filhos, 
Luiz Fernando Pinho do Amaral, nosso co-

lega e o engenheiro Luiz Otávio, que lhes 
deram 3 lindos netos. 

Seu grande amigo e companheiro, Dr. Luiz 
Bethoven, notório e brilhante ginecologista 
e obstetra, vem a falecer em 1990. Ela fez 
dessa perda uma grande razão, para com 
doçura e profissionalismo, continuar a exercer 
a profissão que juntos praticavam, uma medi-
cina de altíssima qualidade. Um pouco desta 
magnífica profissional e mulher...

Livre Docente por concurso na UFF e na 
UFRJ; professora das Faculdades de Nova 
Iguaçu e de Volta Redonda; Membro de Ban-
ca Examinadora de vários concursos de Gra-
duação, de Mestrado e Doutorado. Escreveu 
vários trabalhos para revistas, publicações e 
capítulos de livro. Proferiu inúmeras palestras 
e conferências e recebeu prêmios, medalhas 
e honrarias. Foi a primeira mulher Membro Ti-
tular e também Vice-Presidente da Academia 
Nacional de Medicina (ANM) como cirurgiã; 
fundadora da Academia de Medicina do Rio 
de Janeiro (AMRJ) e Membro Emérito do Co-
légio Brasileiro de Cirurgiões (CBC), além de 
Titular da SGORJ e também a primeira mulher 
Presidente. Foi ainda a primeira Diretora do 

Hospital Federal de Ipanema.

Anna Lydia foi uma grande mulher, com-
pactada numa estatura de 1.55m, que se 
agigantava aos nossos olhos, com sua auto-
ridade moral, baseada em seu conhecimento 
e sabedoria, por todos respeitada. Era sagaz 
sem perder a elegante doçura, alegre e com 
entusiasmo contagiante. Conciliadora sem 
abrir mão de suas ideias fundamentais, dota-
da de” inteligência social”e por isso admirada 
por colegas, políticos, organizações sociais, 
corporativas e universitárias. Seu filho, Dr. Luiz 
Fernando, a designava como uma liderança 
feminina. Uma Leading Woman. Faleceu aos 
60 anos de Medicina, exercendo sua profis-
são até poucas semanas, com vigor intelec-
tual, cirúrgico e clínico. O que nos serve de 
consolo é que deixou por escrito “ fui feliz”.

Comecei e termino falando em saudade. 
No entanto, tenho a certeza de que seu nome 
está definitivamente gravado no coração e 
na mente dos amigos, e também nos umbrais 
desta, que é a maior Sociedade Médica da 
América Latina, o nosso CBC.

TCBC Dayse Coutinho Valente

Antônio dos Santos Figueira Filho (TOTA) 
(1947 – 2015)

ECBC Anna Lydia Pinho do Amaral 
(1931-2015)

Filho do médico e professor, Antônio Simão 
dos Santos Figueira, fundador e diretor da 
Faculdade de Ciências Médicas, foi também 
diretor da Faculdade de Medicina da então 
Universidade do Recife, cujo CRM foi 0001.

“Tota”, como ficou conhecido por todos, 
conviveu como um homem amoroso, zeloso 

de suas responsabilidades paternais e profis-
sionais. Herdou, portanto, as características 
de líder, apaziguador, criador e de um ho-
mem que sempre pensou nos que estavam em 
torno de si. Cresceu nesse ambiente e, segun-
do ele, vendo seu pai construir um império de 
sonhos que beneficiou muitos.

 Fez opção pela medicina, a carreira de 
seu pai, já demonstrando aí a afinidade entre 
os dois. Logo após sua formatura começou a 
trabalhar. Decidido, optou pela cirurgia e nesta 
especializou-se em mastologia. Ciente do que 
queria, foi fazer curso no exterior, precisamente 
na Universidade de Oxford na Inglaterra, fato 
que lhe credenciou a ser um dos maiores espe-
cialistas brasileiros em mastologia.

Ainda como herança, herdou de seu pai o 
gosto pelo ensino. Era Professor do Curso Mé-
dico da Universidade Federal de Pernambu-
co. Lecionou também na UPE, onde em 2014 

foi eleito Diretor da Faculdade de Medicina 
para um mandato de 4 anos. Foi membro da 
Academia Pernambucana de Medicina,onde 
ocupava a cadeira de número 11 que perten-
ceu ao seu genitor.

Não se descuidou da parte associativa, 
chegando a ser presidente da Sociedade Inter-
nacional de Mastologia, consultor científico do 
Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP), 
instituição que foi fundada por seu tio Prof. Fer-
nando Figueira. Em Pernambuco criou a Asso-
ciação Pernambucana dos Amigos do Peito. 

Não podemos deixar de assinalar o extre-
mo compromisso de Tota pela saúde pública 
e o interesse do mesmo na formação de di-
versos profissionais nas áreas de Oncologia e 
Mastologia. Sempre amigo de seus amigos!!

TCBC Jorge Pinho – Vice-Presidente do 
Setor III do CBC.

“Sempre amigo de seus amigos!“

“Uma liderança feminina na 
medicina do Rio”

Homenagens



6 CB CBoletim

Evento reuniu mais de 4 mil 
participantes em Curitiba

Número de participantes
do Congresso

Números Gerais do Congresso

CB CBoletim especial

O XXXI Congresso Brasileiro de Cirur-
gia foi realizado de 2 a 5 de agosto, 
em Curitiba-PR,  no espaço ExpoUnimed, 
com 4.006 congressistas de todo o 
país. Entre as 408 horas de atividades, 
palestrantes brasileiros e estrangeiros, 
ministraram conferências com diversos 
assuntos como Tipos de Trauma, Câncer 
Gástrico, Cirurgia Oncológica, Cirurgia 
Plástica, Cardio-Vascular, Cirurgia Toráci-
ca, Videocirurgia e Robótica, Espaço de 
Infecção em Cirurgia, Cirurgia Digestiva, 
Coloproctologia, Hérnia, Abordagem 
Cirúrgica do Paciente Idoso e Bioética e 
Cirurgia.

Segundo o TCBC Luiz Carlos Von 
Bahten, Coordenador Geral do Congres-
so, a expectativa dessa realização era a 
mais alta possível. “Durante muito tempo 
estava lutando para que o Congresso 
viesse para Curitiba. Sei do potencial da 
cidade. Foi confirmado que aqui existe 
grande aceitação para um evento desse 
porte e o retorno que tivemos do público 
presente foi mais do que pude imaginar. 
Nós, do CBC, estamos extremamente sa-
tisfeitos em ter feito o evento aqui”, disse. 
O XXXII Congresso Nacional de Cirurgia 
vai acontecer em 2017, no Estado de 
São Paulo.

Categoria Número
Estudantes de 
Graduação 977

Palestrantes 654
Residentes Não 
Membros 626

Ligas Acadêmicas 502
Médicos Não 
Membros 302

TCBC 284
ACBC 193
ASCBC 90
ACCBC 84
Outras Sociedades 98
ECBC/AJCBC 34
Outros profissionais 
da Saúde 72

Outros participantes 90
TOTAL 4006

Número de participantes: 4006

Perfil: 57% homens e 43% mulheres

Palestrantes: 654

-Nacionais: 622

-Estrangeiros: 32

Temas livres:1983

Pôsteres: 1605
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Procurador da Lava-Jato 
fez conferência de abertura 

CB CBoletim especial

Além de assuntos ligados à medicina, 
foi realizada a Conferência de Abertura 
“Corrupção. Qual a solução”, ministrada 
pelo Procurador da República e Coorde-
nador da Lava-Jato, Deltan Dallagnol, na 
qual foi firmado o apoio dos cirurgiões 
ao Combate à Corrupção no Brasil. Mui-
tos congressistas e palestrantes assinaram 
o documento proposto pelo Procurador 
em sua campanha junto ao Ministério Pú-
blico Federal, o qual estava disponível, 

em um estande, até o último dia do Con-
gresso. No total foram recolhidas 1.500 
assinaturas. A palestra de abertura teve 
ampla cobertura da mídia, com destaque 
para o jornal Hora H, da TV Globo, jor-
nal O Globo e Rádio CBN.

No dia 2 de setembro, o presidente do 
CBC, Heládio Feitosa de Castro Filho e 
o vice-presidente do Setor VI, Luiz Carlos 
von Bahten entregaram ao procurador-

-chefe do Ministério Público Federal do 
Paraná, João Vicente Beraldo Romão e ao 
procurador da República e coordenador 
da Operação Lava-Jato, Deltran Dallag-
nol, as listas das assinaturas coletadas 
no XXXI Congresso Brasileiro de Cirurgia 
e uma carta de apoio do CBC ao pro-
jeto “10 Medidas Contra a Corrupção”, 
inciativa do MPF do Estado.  O encontro 
foi realizado no em Curitiba, na sede do 
Ministério Público Federal do Paraná.

Procurador recebe o jaleco de especialista no 
combate à corrupção.

Membros do Diretório Nacional e Conselho Superior 
ao lado do Procurador da República.

Membros Titulares e Eméritos que tomaram posse.

O ECBC Gilvane Cruz recebe homenagem pelos 40 
anos dedicados à medicina.

O ECBC Orlando Marques Vieira foi um dos ex-
presidentes que receberam uma  caricatura de 
presente.

Procurador da Lava-Jato apresenta projeto contra 
corrupção.

Sessão Comemorativa dos 86 anos
Dia 4 agosto, terça-feira, aconteceu 

a Sessão Solene comemorativa dos 86 
anos do CBC, com a posse de novos 
Membros Titulares e Eméritos, a entrega 
dos Prêmios Oscar Alves e José de Men-
donça, a homenagem aos convidados 
internacionais e uma homenagem espe-
cial ao ex-presidente do CBC, Armando 
de Oliveira e Silva, falecido em junho 
deste ano. No dia 3 de agosto aconte-
ceu a posse de novos Membros Adjuntos 
Aspirantes e Acadêmicos.

Durante a cerimônia os ex-presidentes 
do CBC e também os novos membros 
Honorários Estrangeiros receberam do 
presidente do CBC, Heládio Feitosa de 
Castro Filho e do coordenador geral 
do Congresso, TCBC Luiz Carlos von 
Bahten, uma bem-humorada caricatura 
de cada personalidade.
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Cerimônia de encerramento 

Atividades do CBC
Lançamento de livros 

Prêmio Oscar Alves

Trabalho: “Segurança e Tolerabilidade 
da Oxicodona de Liberação Controlada 
em Dores Pós-Operatórias em Pacientes 
Submetidos a Operações Oncológicas 
de Cabeça e Pescoço – Artigo Original”.

Autor: Ismar Lima Cavalcanti 
Co-Autores: Ana Claudia Geraldino de 
Carvalho, Luís Antonio Vane, Mariana 
Gonçalves Musauer, Nubia Verçosa Fi-
gueiredo, Renato Nobre Migon, Vanessa 
Salóes Rodrigues.

Prêmio José de Mendonça 

Trabalho: “Avaliação da Eficácia de 
um Dispositivo Trocarte Balão Dissector 
Reutilizável para Criação de Espaço Pré-
-Peritoneal em Cirurgia Videoendoscópi-
ca: Estudo Experimental em Suínos”.

Autor: Miguel Prestes Nacúl, TCBC 
Co-Autores: TCBC Leandro Totti Cava-
zzola, TCBC Marcelo De Paula Loureiro, 
Roberto Walter Ferreira, Edison Martins 
Da Silva Junior, Ivan Miranda.

Realizada no dia 5 de agosto, a ce-
rimônia de encerramento teve uma par-
ticipação expressiva dos congressistas 
através da premiação dos melhores tra-
balhos científicos e sorteios de inúmeros 
brindes. Em seu discurso, o presidente 
do CBC, Heládio Feitosa de Castro Fi-
lho lembrou que o sucesso do evento de 
Curitiba foi o resultado das experiências 
na realização dos eventos anteriores, 
principalmente nos promovidos fora do 
eixo Rio-São Paulo. “  O CBC No final, 
convidou todos os congressistas para 
participarem do XXXII Congresso Brasi-
leiro de Cirurgia, em 2017, na cidade 
de São Paulo.

No dia 4 de agosto, durante o XXXI Congresso Brasileiro de 
Cirurgia, aconteceram os lançamentos dos livros coordenados pe-
los membros titulares do CBC, Hamilton Petry de Souza e Roberto 

Saad sobre Doença Trauma e Tratado de Cirurgia do CBC, em 
sua 2ª edição, além da publicação sobre as Ligas Acadêmicas de 
Pneumologia e Cirurgia Torácica do Estado de São Paulo.

Vencedores do Prêmio Oscar Alves.

Membros da Comissão Organizadora comemoram 
o sucesso do evento.

Ganhador de um dos prêmios.

2a edição do Tratado de Cirurgia do CBC. Doença Trauma.

No encerramento,  Adonis Nasr, Luiz Carlos von 
Bahten, Heládio Feitosa, Luiz Guimerme Romano e 
Flavio Tomasich.
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Novidades do Congresso
Curso Teórico-Prático 
de Endosuturas

Área para apresentação dos 
trabalhos científicos

Prova oral para Título 
de Especialista 

Plataforma digital da 
Revista do CBC 

Reunião do 
Diretório Nacional

O exame foi realizado no dia 1 de agosto, na véspera 
do Congresso, das 8 às 18h, em Curitiba, na PUC do Pa-
raná. No total, 62 candidatos foram aprovados. Na foto, 
a Comissão Permanente do Título de Especialista, presidida 
pelo TCBC Renato Manganelli Salomão, e os integrantes 
das bancas examinadoras.

O diretor de Publicações do CBC, TCBC José Eduardo 
Ferreira Manso, apresentou um histórico da Revista do CBC 
e demonstrou como funciona a plataforma para submissão 
de trabalhos científicos. Veja mais em www.revistadocbc.
org.br.

Coordenada pelo Presidente do 
CBC no dia 3 de agosto, a reunião foi 
aberta com a exibição do vídeo da co-
bertura da TV Globo da solenidade de 
abertura. Uma das pautas principais foi 
o sucesso do Congresso em Curitiba.

Em parceria com a Ethicon foi 
montado um espaço exclusivo para 
apresentação de noções básicas de 
endosuturas.O instrutor foi o Dr. Luiz 
Felipe Ozório, do Rio de Janeiro.

O Congresso inovou mais uma vez ao disponibilizar a 
apresentação dos pôsteres não mais através da exposição 
tradicional impressa, mas no formato eletrônico, com diversas 
telas de TV inseridas em uma área exclusiva.

Curso Teórico-Prático de Endosuturas.

.

Integrantes do Diretório Nacional 2014/2015.

CB CBoletim especial
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Estrutura do evento 

A participação dos 
convidados estrangeiros:

Patrocinadores e expositores

Comissão Organizadora

Comissões de  
Trabalhos Científicos

Realizado na ExpoUnimed, loca-
lizado dentro do campus da Univer-
sidade Positivo, o XXXI Congresso 
Brasileiro de Cirurgia montou a pro-
gramação científica em 14 salas, 

sendo 1 auditório para capacidade 
de 700 pessoas, sala vip para pales-
trantes, área de alimentação, restau-
rante, além de uma ampla exposição 
comercial.

O Congresso Brasileiro de Cirurgia do CBC manteve a tradição de valorizar 
a participação dos convidados estrangeiros. Na 30ª edição, foram recebidos 
32 palestrantes internacionais, a maioria da América do Sul.

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 Fe-
licio Lima

O  Congresso teve mais de 4 mil inscritos.

Integrantes da comissão organizadora entre 3 
palestrantes internacionais

Antonio Marttos recebe sua caricatura

Todo final de dia aconteceu uma confraternização 
entre os congressistas.

Ana Cristina Telles, CBC-PR, e Maria de Fátima 
Pereira, do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, 
coordenaram a Secretaria do CBC.

Angela Dobloni, Jairo Augusto e Rose Lima, da 
Tesouraria do CBC.
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Uma forma muito especial de viver a vida 

Homenagem ao ECBC Armando de Oliveira e Silva  

ECBC Fernando Paes Leme

“O ECBC Armando de Oliveira e Silva 
marcou de forma indelével sua trajetória no 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ocupando 
os mais diversos cargos no CBC até chegar 
à Presidência. Tive a honra e o privilégio de 
ser o seu sucessor e de dar prosseguimento 
ao brilhante trabalho que exerceu na entida-

de a quem dedicou uma grande parte da 
sua vida profissional”, foi a mensagem princi-
pal do presidente do CBC, Heládio Feitosa 
de Castro Filho, na homenagem ao ex-presi-
dente do CBC, ECBC Armando de Oliveira 
e Silva, realizada no dia 4 de agosto, no 
encerramento da Sessão Comemorativa dos 

86 anos do CBC. Durante os momentos em 
que lembrava do colega, algumas imagens 
do ex-presidente eram projetadas em um 
telão. No final, o TCBC Heládio Feitosa 
presenteou o TCBC Luiz de Oliveira e Silva, 
filho do ex-presidente e atual 1o secretário do 
CBC, uma caricatura de seu pai.

“Nascido de uma família modesta, 
mas honrada de minha linda Teresópolis” 
como ele me confidenciava às vezes, sou-
be manter esta forma de viver até o fim. As 
láureas que conseguiu, por esforço e com-
petência, mais orgulhavam sua família e 
os amigos que soube cativar do que ele 
mesmo. Assim nasceu, tornou-se médico e 
viveu Armando de Oliveira e Silva.

Formado pela Faculdade Nacional 
de Medicina (UFRJ), em 1968, Armando 
foi, ainda acadêmico, para o Hospital 
de Ipanema ao qual dedicaria parte im-
portante de sua vida, tendo sido aí, além 
de membro destacado de nosso “staff” 
até sua aposentadoria, Chefe do Serviço 
de Cirurgia de 1987 a 1990 e depois 
de 2002 a 2007. 

Tornou-se, Especialista em Cirurgia e 
em Coloproctologia. Sua vocação para 
o ensino era visível, espontânea e inten-
sa.Começou no Hospital de Ipanema  e 
tornou -se referência de internos e resi-
dentes, como demonstram as placas de 
homenagem orgulhosamente expostas 

no Centro de Estudos.Tornou-se profes-
sor adjunto da Universidade Gama Fi-
lho, em 1979, e depois Livre Docente 
em Cirurgia pela Uni-Rio em 1992. O 
reconhecimento por sua dedicação nes-
ta atividade levou-o a paraninfar várias 
turmas, inclusive a de sua primogênita 
Márcia Cristina. 

Foi eleito Membro Titular da Acade-
mia de Medicina do Rio de Janeiro, em 
2003, e recebeu da Câmara de Verea-
dores da cidade, em 2010, a comenda 
Pedro Ernesto, pelos relevantes serviços 
prestados à população.

Sua trajetória no CBC começou pouco 
depois de formado, com numerosos cursos 
e eventos que frequentava e or-
ganizava. Solidificou este vínculo 
ao tornase-se membro Associa-
do, Titular e Emérito.  Começou 
a participar da vida da Institui-
ção, como seu 1º secretário em 
1983/85 e 1986/88, Vice-
-Presidente do Núcleo Central e 
vice-presidente em três gestões 
consecutivas, de 2006 a 2011 
e Presidente em 2012/13. 

Neste exercício conseguiu, entre outras 
realizações, criar a categoria de Membro-
-Acadêmico do CBC, cujos componentes 
engrossam hoje as fileiras do nosso Colé-
gio.   Faleceu em 24/06/2015, deixan-
do aqui aqueles que mais amava: Maria 
Ângela, esposa; os filhos Márcia Cristina 
(oftalmologista) Renata (administradora), Luiz 
Gustavo (cirurgião, 1º secretário atual do 
CBC), e 6 netos.

CB CBoletim especial
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Conheça nossos Lançamentos

Tratado de Cirurgia do CBC
2ª edição Revista e Atualizada
Roberto Saad, Roberto Vianna, Walter 
Moreira, Heládio Feitosa de Castro Filho  
e Accioly Maia
Formato: 21 x 28 cm | Páginas: 1.612

Emergências Cirúrgicas 
Traumáticas e Não Traumáticas - 
Condutas e Algoritmos - Edição 
Revista e Atualizada
José Cesar Assef  et al.
Formato: 17 x 24,5 cm | Páginas: 384

Doença Trauma Fisiopatogenia - 
Desafios e Aplicação Prática
Hamilton Petry de Souza, Ricardo 
Breigeiron e Daniel Weiss Vilhordo - Ed. 
Intern.: Raul Coimbra
Formato: 17 x 24,5 cm  | Páginas: 532

youtube.com/atheneueditora
twitter.com/editoraatheneu
facebook.com/editoraatheneu
instagram.com/atheneu
pinterest.com/edatheneu/

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO LEITOR
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Sessão Especial Comemorativa de 30 anos
14 de outubro de 2015 – 15h às 18h

Organização: Núcleo Central do CBC
Coordenação: ECBC Orlando Marques Vieira 
Abertura – TCBC Heládio Feitosa de Castro Filho – Presidente do CBC

Poderão participar membros e não membros do CBC e não será cobrada qualquer taxa para inscrição
 
Informações: Tel: (21) 2138-0656 (13h30/19h30) ou nucleocentral@cbc.org.br 


