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Em agosto,
Curitiba recebe os
cirurgiões de todo o país.
“Um olhar sobre a educação” será o tema da 31ª edição do mais tradicional congresso de
cirurgia da América Latina. A organização do evento está preparando 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.
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Notícias do Diretório Nacional

Convênio entre CBC e CBCD permite a
admissão de especialistas em aparelho
digestivo como Membros Titulares
O Convênio celebrado entre o CBC e o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva
(CBCD), dá oportunidade aos portadores do Título de Especialista em Cirurgia do
Aparelho Digestivo ingressarem como Membros Titulares do CBC, dispensando-os
da apresentação de monografia, mas necessitando de comprovação das demais
exigências estatutárias para a referida Categoria.
Acesse o site do CBC (www.cbc.org.br), preencha o formulário para inscrição
como Membro Titular, imprima e depois envie para a Secretaria do CBC conforme as
instruções. Depois, é aguardar contato da Secretaria do CBC.

Biblioteca do CBC

Serviços
exclusivos

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

Atualize seus dados cadastrais

Mantenha-os sempre atualizados para
receber as notícias e serviços do CBC
É bem simples. Basta acessar a área restrita e clicar na seção de atualização de
dados. Nesse local você poderá verificar o endereço de correspondência, e-mail e
número do CPF. Informações: (21) 2138 0653 ou secretaria@cbc.org.br.

Expediente
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TCBC Aridio Geraldo Ornellas do C. Filho (RJ)
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Novas ações para modernização
Informamos sobre a continuidade dos trabalhos de
reestruturação da gestão administrativa do Colégio Brasileiro
de Cirurgiões, o que configura também a Modernização da
Instituição, com os relatórios consolidados fornecidos pelas
Consultorias de Gestão de Pessoas, Financeira e de Informática,
citados no boletim anterior, está em trâmite a readequação
de todos os setores da instituição, referente aos cargos e
funções dos funcionários. A implementação acontece com a
otimização de recursos humanos em conformidade com o novo
organograma estabelecido, e a racionalização dos recursos
financeiros com o objetivo maior que é o financiamento da
educação continuada aos seus membros.
A Consultoria de Informática está finalizando seus trabalhos
com a redefinição da estrutura para o melhor desenvolvimento
da TI. A empresa responsável fez uma apresentação para
o Comitê Gestor composto pelo Presidente, TCBC Heládio
Feitosa, na função de Presidente e mais dois Diretores, o 1º
Vice-Presidente, TCBC Fernando David e o Tesoureiro Geral,
TCBC Luiz Antônio Rodrigues. Os membros do Comitê
estão acompanhando esta e outras demandas que são
apresentadas em reuniões ordinárias do Diretório Nacional
que é responsável pela implantação das ações recomendadas
pelas consultorias e que estejam em conformidade com o perfil
da instituição.
Em 13 de maio a Consultoria de Informática estará
apresentando a última fase do processo que será a
implantação dos sistemas para os diversos setores do CBC.
Estão trabalhando também na definição da hospedagem da
Revista Eletrônica do CBC (RECBC). A publicação digital
tem o propósito de publicar On-line relatos de casos, vídeos
editados, inovações técnicas e cirurgias modernas, com temas
ligados à Cirurgia Geral e suas subespecialidades, acelerando
o processo desta modalidade de publicação. A implantação
da nova TI no CBC poderá e deverá atender aos Capítulos e
a todos os seus membros na otimização de todos os processos.
O Colégio Brasileiro de Cirurgiões, para enfrentar o atual
momento econômico atual da nação, momento de ajustes, que
inevitavelmente reflete em todas as atividades da sociedade,
está se preparando com responsabilidade para enfrentar dias
mais difíceis, como renegociar seus contratos e outras ações,
atuando assim de forma a adequar seus custos com as suas
receitas e possa atingir resultados positivos em benefício de
seus membros.

Com estes propósitos o Comitê Gestor estabeleceu metas
para atender e cumprir o estatuto, como a efetivação dos
repasses para os Capítulos, e para isto já está adotando ações
no sentido de racionalizar o seu custeio, como mencionado,
otimizar os seus recursos e cumprir sua missão nobre e
principal, fomentar a Educação Continuada para todos os
seus membros, lembrando que este Diretório Nacional apoiou
com ajuda financeira os cinco Congressos Setoriais realizados
em 2014. Esta pauta foi apresentada pelo 1º Vice-Presidente,
TCBC Fernando David na reunião do Diretório Nacional de
27 de março.
Considerando o tema Educação Continuada, o Diretório
Nacional, liderado por seu Presidente, TCBC Heládio Feitosa
de Castro Filho, está envidando todos os esforços para que
o XXXI Congresso Brasileiro de Cirurgia, programado para
o período de 02 a 05 de agosto de 2015 na cidade de
Curitiba, seja um grande sucesso.
O nosso compromisso maior é com os Membros do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões.
Comitê Gestor da Modernização do CBC
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Posses de novos Membros no CBC
O Colégio Brasileiro de Cirurgiões realizou no dia 31 de janeiro, às 20h, no
auditório principal do Centro de Convenções da sua sede, em Botafogo, Zona
Sul do Rio, Sessão Solene de Encerramento das atividades de 2014. Na programação aconteceu a posse de novos
Membros Titulares, Membros Eméritos e
Jubilados, além da entrega dos prêmios
do XXIX Fórum de Pesquisa em Cirurgia,
realizado em agosto de 2014: “Alfredo
Monteiro”, “Ruy Ferreira Santos” e “Mariano de Andrade”.
A Comissão designada pelo Presidente do CBC para conduzir os novos
membros Titulares no auditório foi formada pelo TCBC Julio Cesar Beitler, TCBC
Giovanni Antonio Marsico e TCBC Luiz
Antônio Rodrigues.

Grupo de novos Membros com integrantes do Diretório Nacional.
A mesa foi constituída pelos ex-presidentes do CBC,
ECBC Armando de Oliveira e Silva, ECBC Luis Guilherme Romano, o 2º Vice-Presidente, TCBC Paulo
Roberto Corsi, o Presidente TCBC Heládio Feitosa
de Castro Filho, o 1º Vice-Presidente TCBC Fernando César David, o Presidente da Academia Nacional de Medicina, ECBC Pietro Novellino e o diretor
do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, José
Teixeira Alves Jr.

O TCBC Gustavo Sampaio de Holanda fez a leitura do juramento que foi repetido pelos demais empossandos, enquanto o novo ECBC Flávio Antônio Quilici
fez o agradecimento em nome dos novos
Eméritos e Adjunto Jubilado.

Setor de Publicações lança portal
e revista de relato de casos
A Revista do CBC dá mais um passo
importante para sua modernização e
adequação aos novos tempos da rapidez
da comunicação. Segundo o Diretor de
Publicações, TCBC José Eduardo Ferreira
Manso, a partir do mês de maio a Revista ganhará um portal com uma série
de serviços. A principal novidade será
a plataforma digital para submissão de
trabalhos científicos, o que proporcionará
o envio dos conteúdos diretamente pelo
portal, de acordo com as normas técnicas estabelecidas pela revista. O autor

também acompanhará on-line o andamento das revisões. O portal proporcionará uma navegação para o acesso da
publicação do mês da revista, as edições
anteriores em pdf e também um link direto
para ler a publicação pelo SciELO

Além disso, através do portal haverá
um link para a Revista on-line exclusiva
para relato de casos cirúrgicos. Informações: (21)2138-0659 ou revistacbc@cbc.
org.br
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Sessão Ordinária de março teve a
posse de novos membros
No dia 24 de março foi realizada a
Sessão Ordinária de Posse de 29 novos
Membros, sendo 13 Adjuntos, 10 Aspirantes e 6 Acadêmicos do Núcleo Central do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.
O evento aconteceu no Centro de Convenções da entidade, no Rio de Janeiro.
A Mesa da cerimônia foi composta
pelo TCBC Luiz Gustavo de Oliveira e Silva (1º Secretário), ECBC Flávio Rothfucs
(2º Vice-Presidente do Núcleo Central),
TCBC Luiz Antônio Rodrigues (Tesoureiro-Geral), TCBC Fernando Cesar David Silva (1º Vice-Presidente), TCBC Giovanni
Marsico (Vice-Presidente do Núcleo Central), ECBC Pietro Novellino (Presidente
da Academia Nacional de Medicina) e
o ECBC Luiz Guilherme Romano, representando o Conselho Superior do CBC.

O grupo de novos Membros com os integrantes da mesa.

Os integrantes da Mesa de abertura do evento durante o coquetel de confraternização

Encontro de cirurgia bariátrica
homenageia Membro Emérito do CBC

Mª Lúcia Barroso, ECBC Fernando Luiz Barroso,
TCBC José Antônio V. Carim, TCBC Marco Antônio
Leite e TCBC Fabio Viegas.

O ECBC Fernando Luiz Barroso, do Rio
de Janeiro, foi homenageado no Encontro
de Especialistas em Cirurgia Bariátrica,
realizado no dia 14 de março, no Day
Hospital Nossa Senhora do Líbano, em
Nova Friburgo-RJ, pelos serviços prestados
em prol da cirurgia bariátrica no Brasil.
Falando em nome dos demais colegas, o
TCBC Marco Antônio Leite, 2º Secretário
do Diretório Nacional, representando o
Colégio Brasileiro de Cirurgiões, enalteceu
a carreira do homenageado. Uma placa

Curso Continuado de Cirurgia Geral
Curso Continuado de Cirurgia Geral começou no dia 14 de março e irá até 28/11.
Os módulos são realizados no Centro de Convenções do CBC, das 8h30 às 12h.
Informações e inscrições: www.cbc.org.br - acompanhe também na agenda do site
do CBC outros eventos do Núcleo Central durante 2015.
Próximos módulos: 30/05,27/06,11/07,29/08,26/09,24/10,28/11

reconhecendo seus feitos lhe foi entregue
pelo presidente do Capítulo do Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Bariátrica e Metabólica SBCBM, Fabio
Viegas. O coordenador do evento e diretor
do Day Hospital, José Antônio Verbicário
Carim, descerrou um retrato do homenageado com os dizeres "Fernando Luiz Barroso - sempre lembrado pelos ensinamentos
e pelo reconhecimento ético”, que também
ficará nas dependências do hospital. À esposa do homenageado, Maria Lúcia Barroso, foi entregue uma orquídea. Tendo como
foco principal a obesidade, o evento foi organizado pelo Capítulo do Rio de Janeiro
SBCBM e o Day Hospital.
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CBC lança
Manual de Cirurgia Segura
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Sanitária (Anvisa) e da Organização
Pan-Americana de Saúde (OPAS), contribuindo na utilização do “checklist” nos
hospitais brasileiros. O ex-presidente é
consultor das duas entidades. A publicação está sendo distribuída para todos os
Membros do CBC e também para todo
o setor de saúde.
Medidas básicas de segurança
em cirurgia
Segundo a OMS, cerca de 254 milhões de cirurgias são realizadas por ano
no mundo, uma média de uma cirurgia
a cada 25 pessoas. O alto número de
procedimentos cirúrgicos traz consigo um
dado preocupante: cerca de sete milhões
de pessoas têm algum tipo de complicação pós-cirúrgica e aproximadamente um
milhão morre durante ou após a cirurgia.
A OMS afirma que pelo menos metade
dessas complicações e mortes poderia
ser evitada se medidas básicas de segurança fossem seguidas.

Preocupado em apresentar para seus
membros discussões atualizadas sobre a
área de segurança em cirurgia, o Colégio
Brasileiro de Cirurgiões lançou recentemente o Manual de Cirurgia Segura. Segundo o presidente do CBC, TCBC Heládio Feitosa de Castro Filho, a publicação
é um “checklist” cirúrgico com o objetivo
de contribuir para a plena percepção do
risco, primeiro passo para a mudança
ou esforço visando uma prática cirúrgica
segura e efetiva. “O manual é a primeira
ação do Programa de Cirurgia Segura do
CBC, que valorizará os avanços atuais e
priorizará as evidências”, anuncia.

Com 30 páginas, o Manual do de Cirurgia do CBC apresenta os seguintes temas: a cirurgia segura é uma prioridade
em saúde pública, cirurgias seguras salvam vidas, lista de verificação de segurança cirúrgica da Organização Mundial
de Saúde (OMS), algoritmo de cirurgia
segura e como executar a verificação em
detalhes.
Na visão do ex-presidente do CBC,
ECBC Edmundo Ferraz, a instituição dá
um grande passo com a divulgação do
Manual que irá se integrar aos esforços
da Agência Nacional de Vigilância

Com o objetivo de propor soluções
para o problema, a OMS criou, em
2004, a Aliança Mundial para Segurança do Paciente. Em 2007, a organização lançou a campanha “Cirurgia segura
salva vidas” e, em 2009, o News England Journal of Medicine divulgou os resultados de um estudo no qual foi elaborado um checklist de 19 itens, baseado
nas diretrizes da OMS e formulado para
ser mundialmente aplicado e implantado
em hospitais de oito cidades de diferentes países. O estudo mostrou que esse
“check list” reduziu em mais de 30% o número de complicações e de mortalidade
associado aos procedimentos cirúrgicos.
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Notícias dos Capítulos

Setor VI - Capítulo de São Paulo

Capítulo de São Paulo comunica Atividades Científicas
O Capítulo de São Paulo informa a
realização de várias atividades científicas: o Clube Benedicto Montenegro
2015, o II Fórum de Ensino Médico em
Cirurgia e o Curso Continuado 2015.

já estão programadas 23 reuniões do
Clube Benedicto Montenegro 2015
(cursos organizados pelas Diretorias
Regionais do Capítulo e realizados em
diversas cidades do interior paulista).

Graças ao empenho do TCBC Paulo
Mauricio Chagas Bruno, 2º tesoureiro e
coordenador das Regionais do CBCSP,

O ensino médico teve grande importância no passado e tem mais ainda
hoje quando grande número de novas

escolas está se instalando por todo o
país. Deste modo, no dia 13 de junho
será realizado em São Paulo o II Fórum
de Ensino Médico em Cirurgia, com a
participação de importantes debatedores das várias universidades paulistas,
quando serão discutidos caminhos para
um ensino de excelência.

Reunião
com regionais
No dia 28/02 o Capítulo de
São Paulo promoveu a Reunião de
Planejamento das Regionais. Veja a
foto do final do evento.

O tradicional Curso Continuado
acontece no auditório da Associação
Paulista de Medicina, em São Paulo,
de março a outubro de 2015. Consta
de 8 blocos de aulas sempre no
último sábado de cada mês de março
a outubro.

Próximos Módulos: 30/05,27/06,
25/07,29/08,26/09,24/10
Informações e inscrições: www.cbcsp.org.br
Acompanhe também na agenda do site
do Capítulo de São Paulo outros eventos
em 2015.

Setor III - Capítulo da Paraíba

Setor IV – Minas Gerais

Curso Continuado
de Cirurgia Geral

Regional promove simpósio

Trauma cranoencefálico, trauma raquimedular, trauma abdominal, trauma da genitália e trauma torácico serão os temas do
Curso Continuado de Cirurgia Geral que está sendo promovido pelo Capítulo da Paraíba, em Teresina, desde 12 março de
2015 e termina no dia 4 de junho. O evento será realizado no
auditório da Cooperativa dos Cirurgiões da Paraíba. Informações (86)91838732 e 3244 5882 (sr. Diego) ou na agenda
de eventos do site do CBC: www.cbc.org.br.

A Regional do Sul de Minas, do Capítulo de Minas Gerais do
CBC promove o I Simpósio de Cirurgia Geral, nos dias 8 e 9 de
junho, no Hotel Amantykir, em Itajubá. O evento é organizado em
conjunto com a Santa Casa de Misericórdia de Itajubá. Evolução
do tratamento das hérnias inguinais na cirurgia vídeolaparoscópica será a palestra de abertura. Acontecerão mesas redondas
sobre trauma adbomino-pélvico, controle de danos e cirurgia metabólica. Entre os palestrantes estão diversos membros do CBC:
o Mestre do Capítulo 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. Informações: www.simposiodecirurgiageral.com.br
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Inscrições abertas: 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. O tema principal do Congresso, “um olhar sobre a educação”,
enaltece a etimologia da palavra educar. Preocupado com a essência do
conhecimento médico cientifico e humanista, o cirurgião brasileiro procura
através da educação continuada seu
aprimoramento.

Segunda a Organização, neste
novo milênio a tecnologia da informação e as novas formas de atualização
disponíveis, certamente facilitam esta
busca do saber.
Durante todo o evento será enfatizado
o “como eu trato”, principalmente nas
sessões de mesa redonda e painéis. O
objetivo é destacar para o cirurgião geral ferramentas para facilitar a sua prática
clínico-cirúrgico.

Programação refletirá uma época de
novas ideias
Início do evento com 10 Simpósios de
Especialidades no dia da abertura. O
temário central será dividido em 10 consensos clínico-cirúrgicos, 110 conferências, 290 mesas redondas, 35 painéis,
250 discussões de vídeos, 1100 Temas
Livres e 1100 apresentações de pôsteres.
Haverá a possibilidade de realizar durante o evento aproximadamente 18 Simpósios Satélite.

