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O TCBC Paulo Roberto Corsi tomou posse como novo Presidente do CBC em Sessão Solene 
realizada no dia 15 de janeiro, no Centro de Convenções da entidade, no Rio de Janeiro. 
A solenidade também apresentou a posse de novos membros Titulares e entrega dos diplomas 
aos novos Eméritos e Adjunto Jubilado e do Prêmio Colégio Brasileiro de Cirurgiões ao ECBC 
João Bosco Lopes Botelho, do Amazonas.                                                  Páginas 3 e 4

Diretório Nacional assume 
novos desafios para  gestão 
2016/2017
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Editorial
Caros Colegas,

Chegamos ao término de mais um biênio de gestão do Diretório Nacional do 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões, concluindo um período de grandes avanços em 
múltiplos cenários de atuação do CBC. A preocupação foi ampliar as ações do 
Colégio, não somente no âmbito interno, mas principalmente juntos às sociedades 
médicas, à Associação Médica Brasileira, ao Conselho Federal de Medicina, 
à Agência Nacional de Saúde, ao Ministério da Saúde, à Comissão Nacional 
de Residência Médica, dentre outras, buscando sempre contribuir na discussão 
e elaboração de políticas de interesse dos cirurgiões. O resultado foi positivo e, 
principalmente no estreitamento de ações com as sociedades cirúrgicas, destacando 
o CBCD, a SOBRACIL, a SBAIT e a SBCBM, obtivemos uma convergência que nos 
deu grande representatividade.

A Modernização, bandeira da campanha eleitoral, foi implementada em diversos 
setores destacando-se o novo site do CBC e a plataforma digital de submissão 
eletrônica de artigos para a revista do CBC, em fase inicial, mas que trará um grande 
diferencial e corrigirá uma distorção em relação à agilidade, reclamada, com razão, 
por grande maioria dos nossos colegas.

Acreditamos que a avaliação positiva destas ações se traduziu no processo 
sucessório, quando se apresentou apenas uma chapa. Encabeçada pelo TCBC Paulo 
Roberto Corsi, mesmo sendo chapa única, o que comumente leva a um baixo quórum 
de eleitores, teve uma maciça participação que resultou eleita com noventa e três por 
cento de sufrágios válidos. Assim, a Inovação começa respaldada e fortalecida para 
ampliar as ações que iniciamos no Diretório 2014/2015, bem como para avançar 
em novos projetos. Desejamos sucesso na tarefa!

Certos de que, vendo o Colégio como um organismo em evolução, não podemos 
considerar finalizadas neste período todas as ações e acreditando que o processo 
de construção é um trabalho coletivo, agradecemos pelo apoio e incentivos que 
merecemos durante nossa gestão à frente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.

TCBC Heládio Feitosa de Castro Filho 
Presidente do CBC
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TCBC Paulo Roberto Corsi assume 
o comando do CBC

Em seu discurso logo após ser empossado como novo Pre-
sidente do CBC, o TCBC Paulo Roberto Corsi lembrou que a 
campanha começou pela indicação de membros do Capítu-
lo de São Paulo, com apoio de colegas de vários estados. A 
abordagem inicial segura e uma sucessão muito bem conduzida 

uniram o CBC em torno de um único grupo na disputa eleitoral. 
“ Em nome desse grupo denominado Inovação agradeço aos 
colegas que nos apoiaram e nos elegeram. As principais metas 
do CBC sempre serão o desenvolvimento da cirurgia a forma-
ção e a educação continuada dos cirurgiões”.

A Mesa  Diretora da Sessão Solene do dia 15 de janeiro 
foi composta pelo presidente do CBC ( 2014/2015), TCBC 
Heládio Feitosa de Castro Filho, o presidente eleito TCBC 
Paulo Roberto Corsi (2016/2017), o ECBC Guilherme Eu-
rico Bastos Cunha, representando o Conselho Superior, o 
governador para o Brasil do American College of Surgeons 
e 1º vice-presidente do CBC, ECBC Savino Gasparini, o pre-
sidente da Associação Médica Brasileira e vice-presidente do 
Setor II, TCBC Florentino de Araújo Cardoso Filho, o presi-
dente do CREMERJ, Pablo Vasquez, o diretor do  Sinmed-RJ, 
Rogério Barros e Oswaldo Luis Machado, representando o 
Ministério da Saúde.

Auditório lotado por membros do CBC familiares e convidados. A Mesa Diretora do evento.

Novos Membros Titulares.  Novos membros Eméritos.

TCBC Heládio Feitosa de Castro Filho.
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As metas anunciadas 
pelo novo Presidente

A vice-presidente do Setor I, TCBC Adriana Daumas, 
lembrou em seu discurso de saudação ao ECBC João Bosco  
Lopes Botelho que o Prêmio CBC 2015 foi entregue a  um 
colega Emérito do CBC que dedicou seus mais de 40 
anos de cirurgia ao estado do Amazonas. “Professor João 
Bosco, como carinhosamente é conhecido, foi responsável 
pela criação do serviço cirurgia de otorrinolaringologia 
e cirurgia cérvico-facial, não apenas na Universidade 
Federal do Amazonas, mas também na Universidade 
Estadual, no Hospital Adriano Jorge”, lembrou.

"O rito da vida pode ser mudado pelo cirurgião".

- É uma honra indescritível receber esse Prêmio – 
declarou o homenageado. Trabalhar em Manaus e 
fazer pesquisa na Floresta da Amazônica às vezes é 
complicado. Contudo, a minha construção na cirurgia 
que transmito aos meus alunos da graduação, residência, 
do mestrado e doutorado ao longo de 40 anos é que 
o cirurgião é moldado na consciência do não. Não à 
morte, não à doença. Não tem hora, não tem tempo, 
não tem instituição. O rito da vida pode ser mudado pelo 
cirurgião. É essa a estrutura do não, embora a cirurgia 
esteja ligada ao sim da vida”, assim descreveu o ECBC. 

 “O novo Diretório estará dedicada ao fortalecimento dos 
capítulos estaduais, através do apoio direto e a criação de 
um programa nacional de aperfeiçoamento do cirurgião. 
Será necessário expandir a utilização da Internet e das redes 
sociais para divulgação do conhecimento qualificado. Fontes 
confiáveis continuam sendo um fato limitante da atualização 
pela Internet, que acumula conceitos inadequados. Essas 
ferramentas, associadas a aplicativos específicos, deverão 
apresentar um crescimento explosivo nos próximos anos. O 
CBC também ampliará o seu papel na representação dos 
seus integrantes em parceria com a AMB e Conselho Federal 
de Medicina. A internacionalização do CBC, a integração 
com outras sociedades de especialidade e o exercício da 
responsabilidade social serão aprimoradas. Essa entidade 
tem trabalhado em prol dos médicos e da medicina em todas 
as esferas possíveis.  A instituição tem um histórico em defesa 
da saúde dos brasileiros sempre voltada para a adoção de 
políticas dignas e éticas. É inaceitável que a medicina ainda 
não tenha sua carreira definida na legislação. Leis para o 
aprimoramento da saúde estão se arrastando pelo Congresso 
Nacional sem a perspectiva sólida de aprovação”.

Prêmio CBC 2015

TCBC Adriana Daumas.

A entrega do Prêmio CBC.

ECBC João Bosco.

TCBC Paulo Roberto Corsi.
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Curitiba foi o marco na realização de eventos

Eventos setoriais em 2014

Participação no evento
do American College

O Sucesso do XXXI Congresso Brasileiro de Cirurgia, 
realizado de 2 a 5 de agosto de 2015, em Curitiba, com 
mais de 4 mil participantes, representou o amplo esforço do 
Diretório Nacional rumo à uma maior abrangência do CBC 
no país e do potencial das capitais brasileiras fora do eixo 
Rio-São Paulo para realizar um evento de tal magnitude.

     Realizados entre as edições do Congresso Brasileiro 
de Cirurgia, os congressos regionais representaram a força 
dos cirurgiões brasileiros em todas as regiões do Brasil. 
Em 2014 foram realizados nos estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará e 
Amazonas, sempre com um expressivo número de inscrições 
e de participação dos membros do CBC. Além disso, os 
capítulos tiveram uma programação de eventos anuais 
através de cursos, jornadas, reuniões e fóruns.

O American College of Surgeons Clinical Congress 
2015, em Chicago, realizou no dia 4 de outubro a 
Convocation, assim denominada a cerimônia de 
admissão de novos Fellows do ACS. O Brasil teve 
38 cirurgiões, o maior número de New Fellows, fora 
dos Estados Unidos, grande parte membros do CBC. 
Pela primeira vez em sua história o Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões foi convidado oficialmente pelo ACS a 
participar do evento. O CBC foi representado pelo  
presidente Heládio Feitosa, e o 1º  vice-presidente, que 
também é governador do ACS para o Brasil, Savino 
Gasparini.

Durante a reunião do Diretório Nacional, no dia 18 de 
dezembro, o vice-presidente do Setor VI do CBC, Luiz Carlos von 
Bahten, entregou ao presidente do CBC, Heládio Feitosa, o Prêmio 
Embaixadores de Curitiba 2015, concedido pela Secretaria de 
Turismo da capital paranaense em reconhecimento ao movimento 
que o evento do CBC proporcionou para a economia da cidade.

Gestão 2014/2015 – retrospectiva

TCBC Augusto Cesar Mesquita, ECBC Savino Gaparini, TCBC Newton Waara e  

TCBC Heládio Feitosa. 
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No dia 14 de outubro aconteceu a Sessão Especial 
Comemorativa dos 30 anos do Fórum de Pesquisa em 
Cirurgia, com duas conferências.  A primeira, apresentada 
pelo professor Maurício Younes Ibrahim, da UERJ, 
homenageou o centenário de nascimento do professor e 
biólogo brasileiro naturalizado inglês Brian Medawar, 
Prêmio Nobel de Medicina em 1960 pelo seu trabalho 

pioneiro dedicado à imunossupressão em transplantes.  Na 
segunda conferência, o diretor da Escola de Medicina e 
Cirurgia da UNIRIO, TCBC Agostinho Manuel da Silva 
Ascenção apresentou a história da técnica operatória e da 
cirurgia experimental na universidade.

No encerramento, o coordenador do evento, ECBC 
Orlando Marques Vieira, lembrou a importância da cirurgia 
experimental para o avanço da especialidade em todo 
o mundo, e da qualidade e diversidade dos mais de 2 
mil trabalhos científicos apresentados nas edições pelas 
universidades de todo o país. Em 2015 o evento foi 
realizado em conjunto com o XXXI Congresso Brasileiro de 
Cirurgia, de 2 a 5 de agosto, em Curitiba.

Gestão 2014/2015 – retrospectiva

Parceria com a Amil 

Aproximação 
com sociedades
médicas

Iniciada na gestão do ECBC Armando de Oliveira e Silva 
(2012/2013) para proporcionar a profissionalização da 
gestão e oferta de melhores serviços, a terceirização do Centro 
de Convenções do CBC foi aperfeiçoada para oferecer novos 
benefícios para o CBC. Dentro dessa linha é que foi assinado 
o contrato de “Naming Rights” com a Amil, moderna ferramenta 
do mundo do marketing que associa marcas famosas a casas de 
espetáculos, estádios esportivos e centro de convenções. A partir 
dessa parceria surgiu o Centro de Convenções do CBC Amil, o 
que representou uma expressiva captação de recursos anuais.

A realização de 10 simpósios em 
parceria com diversas sociedades 
médicas cirúrgicas no XXXI Congresso 
Brasileiro de Cirurgia foi um dos 
maiores exemplos do incremento do 
intenso trabalho de relacionamento com 
essas entidades. Esse trabalho também 
repercutiu através do convênio com o 
Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva 
- CBCD, para a realização conjunta do 
Concurso de Suficiência para Obtenção 
do Certificado de Área de Atuação em 
Cirurgia Bariátrica, ano de 2015.

O CBC apoiou o projeto “10 
medidas contra a corrupção” do 
Ministério Público do Paraná. No início 
de setembro de 2015, 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, 
Deltan Dallagnol, uma carta de apoio 
do CBC ao projeto, além das cerca de 
2 mil assinaturas recolhidas durante o 
XXXI Congresso Brasileiro de Cirurgia.

30 anos do Fórum de Pesquisa

Apoio ao projeto de  
combate à corrupção

Centro de Convenções CBC Amil.

O encontro no MP do Paraná.
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Serviços do CBC

No dia 10 de setembro de 2015 a presidente da República 
sancionou o Decreto 8516, que regulamenta a formação do 
Cadastro Nacional de Especialistas. Segundo o presidente do 
CBC, Heládio Feitosa de Castro Filho, foi mais uma vitória da 
classe médica, fruto da atuação da AMB em conjunto com as 
sociedades de especialidade. O CBC acompanhou todas as 
negociações em Brasília e esteve representado pelo Presidente e 
outros membros do Diretório Nacional.

No dia 18 de dezembro de 2015 o atual Diretório Nacional 
do Colégio Brasileiro de Cirurgiões realizou o tradicional 
almoço de confraternização de final de ano, no segundo andar 
do Centro de Convenções, no Rio. Na foto,  o momento em que 
o presidente do CBC, Heládio Feitosa dá as boas- vindas  aos 
convidados, ao lado do ex-presidente Orlando Marques Vieira 
e do presidente eleito, Paulo Roberto Corsi.

No dia 18 de dezembro, antes do almoço de confraternização 
de final de ano, o presidente do CBC, Heládio Feitosa, o 
presidente eleito Paulo Roberto Corsi , o 1º vice-presidente, 
Savino Gasparini e o tesoureiro geral, Pedro Portari, realizaram 
uma reunião com as empresas parceiras do CBC sobre os 
projetos para 2016.

A história do Colégio Brasileiro de Cirurgiões ganhou uma 
nova versão através de uma série de ações como o livro histórico 
atualizado, agora numa versão especial para o site, a produção 
de um vídeo nas versões em português e inglês e na produção 
de pen-drives personalizados com o logo do CBC.

O novo projeto incorpora formas mais ágeis de navegação. 
Foi desenvolvido com um layout “responsivo”, quando o site 
automaticamente se encaixa no dispositivo do usuário (PC, 
celular, tablet).

Ação política em defesa do cirurgião

Almoço de final de ano 

Ampliação do relacionamento 
empresas parceiras

85 anos do CBC

Novas tecnologias para 
modernização da gestão

TCBC Roberto Saad, TCBC Heládio Feitosa e TCBC Luiz Carlos von Bahten.
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Editada há 40 anos ininterruptos, a Revista 
do CBC lançou um portal exclusivo em julho 
de 2014.Um dos diferenciais é a plataforma 
de submissão de trabalhos científicos, o que 
proporcionou o envio dos conteúdos diretamente 
pelo portal, de acordo com as normas técnicas 
estabelecidas pela revista. A capa da revista 
também ganhou uma novo configuração, com 
a inserção do grau de indexação pela CAPES  
e o logo de todas as entidade indexadoras.O 
portal também apresenta outro lançamento do 
setor, a Revista de Relato de Casos, um trabalho 
pioneiro do CBC, já no segundo fascículo. 

Esse setor intensificou o trabalho de produção de 
conteúdo científico exclusivo para os membros através 
dos Estudos Dirigidos e Leituras Sugeridas, além da 
continuação do programa de educação continuada 
com o PROACI e da renovação da assinatura com o 
Campus Rima. 

As duas obras foram lançadas em 2015 durante o XXXI 
Congresso Brasileiro de Cirurgia, em Curitiba.

A publicação foi lançada em 2014 com o  
objetivo de dar suporte e orientar os diversos 
serviços de cirurgias do Brasil para minimizar as 
complicações e as mortalidades relacionadas 
ao ato cirúrgico, conforme preconizado pela 
Organização Mundial de Saúde – OMS. No 
site da entidade (www.cbc.org.br), existe a 
versão em pdf para download.

Revista do CBC lança plataforma digital 

Capítulo de São Paulo faz um balanço de dois anos de gestão

Biblioteca do CBC

Lançamentos de livros

Manual de Cirurgia Segura

 Notícias dos Capítulos

O Capítulo de São Paulo encerra 2015 fechando um 
ciclo de atividades bem-sucedidas aos longos dos dois 
últimos anos. Em 2014, o Congresso Paulista de Cirurgia 
apresentou alto nível científico com a presença maciça dos 
cirurgiões paulistas, além de outros estados, alguns bastante 
remotos e até mesmo de fora do Brasil, com um crescimento 
de 20% no número de trabalhos inscritos. 

O Curso Continuado mais uma vez teve grande procura e 
excelência em qualidade de ensino durante os dois anos. Duas 
edições do Fórum de Ensino Médico em Cirurgia, foram realizadas 
com enorme sucesso. O Clube Benedicto Montenegro, que consiste 
em reuniões científicas realizadas nas Regionais do Capítulo de 
São Paulo, teve uma das mais amplas programações ao longo 
de 2015. Foram 18 encontros com mais de 2.000 participantes. 


