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CBC disponibiliza vídeo do 
evento sobre educação médica 
e honorários

O Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
está disponibilizando os vídeos das 
palestras do módulo V do Curso 
Continuado do Núcleo Central.  
O tema geral foi sobre educação 
médica e honorários. 

Como se qualifica o cirurgião no 
Brasil e no mundo, o mercado de 

trabalho, remuneração, oportunidades 
no setor público e privado foram 
alguns dos assuntos abordados 
por convidados de várias partes do 
país. Realizado no dia 31 de agosto 
de 2019, no Centro de Convenções 
CBC, no Rio de Janeiro, o evento 
foi transmitido por Webinar e 
Facebook.

Veja o link para acessar as chamadas: Bit.ly/2LIfZkV
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Chefe do Serviço de Cirurgia-Geral do Hospital 
Municipal Miguel Couto, na Zona Sul do Rio de 
Janeiro, durante mais de duas décadas, o ECBC 
Savino Gasparini Neto conduziu o Diretório Nacional 
na gestão 2018 / 2019 com a experiência acumulada 
em outras funções no Diretório Nacional, ao longo 
de sua história no CBC. Foi diretor de Defesa 
Profissional, Secretário Geral, Presidente do Núcleo 
Central e 1º Vice-presidente nas duas gestões 
anteriores à sua. Durante cinco anos também 
desenvolveu a atividade de governador do American 
College of Surgeons no Brasil, instituição da qual é 
Fellow, e que contribuiu para fomentar a parceria 
do Colégio com a instituição americana. 

Nessa entrevista, Savino Gasparini comenta 
os principais desafios da sua gestão em razão da 

crise econômica e as inúmeras realizações, dando 
continuidade a um ciclo de desenvolvimento do CBC 
iniciado em gestões anteriores. E, para exemplificar 
o contexto em que exerceu sua atividade, cita o físico 
alemão Einstein: “Quem supera a crise, supera a si 
mesmo sem ficar superado”.

Desafios no início da gestão
“A minha gestão procurou seguir os princípios 

estabelecidos pela chapa Inovação & Continuidade. 
A base dos integrantes do Diretório Nacional veio 
da gestão anterior, conduzida de forma muito 
competente e efetiva por Paulo Roberto Corsi. 
Assumimos com a preocupação em relação à situação 
política do país para o ano de 2018, pois a transição do 
governo estava gerando expectativas, principalmente 
pela crise econômica que se arrastava desde 2016 e 
poderia causar um grande impacto na nossa gestão. 
Mas não fugimos do combate. Trabalhamos duro, com 
sonhos e disposição para realizá-los. Assumimos com 
todo esse contexto complicado, mas alicerçados pelas 
transformações empreendidas pela gestão anterior, 
da qual fui o 1º Vice-Presidente”.

Centro de Convenções
“O primeiro grande desafio ao assumirmos foi 

voltar a gerenciar o Centro de Convenções. No 
entanto, graças ao envolvimento do Diretório 
e do trabalho de toda a equipe do CBC, não só 
conseguimos sobreviver sem nenhum risco para as 
finanças do Colégio, como resgatamos o prestígio de 
um dos mais tradicionais centros de convenções da 
cidade. Provamos que somos capazes de gerir com 
competência nosso patrimônio físico e cultural”.

Inúmeras parcerias
“Nosso principal objetivo de trabalho se 

manifestou no artigo 2° do Estatuto: divulgação da 
Cirurgia em todos os níveis. Para isso, instituímos 
e mantivemos parcerias respeitosas e éticas 
com institutos, sociedades de especialidades, 
universidades, fundações, iniciativa privada, saúde 
suplementar, todos indispensáveis no processo 
de construção técnica e científica da Medicina 
contemporânea, sob o controle financeiro rígido e 
consciente”.

“Divulgamos a Cirurgia 
Geral em todos os níveis”

ECBC SAVINO GASPARINI NETO 

Entrevista
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Posses e eventos nos capítulos

“Comparecer às posses dos capítulos distribuídos 
em todo o país foi uma tarefa árdua, mas com inúmeros 
resultados positivos para aumentar a capilaridade 
Nacional do CBC. Foi muito importante verificar o 
entusiasmo que nossos colegas demonstraram pela 
figura do presidente do CBC. Um trabalho que já foi 
desenvolvido por presidentes de gestões anteriores, 
e se torna cada vez mais importante para divulgar o 
Colégio em todas as capitais. Em algumas situações, 
a posse obteve cobertura jornalística dos veículos de 
comunicação locais e foi uma ótima oportunidade de 
divulgação do CBC junto ao público leigo. Na Bahia, 
em Goiás e em outros estados ocorreram também o 
convite para outros eventos.  No Ceará, por exemplo, 
durante a solenidade de posse recebi um convite para 
participar da formatura da 1° turma de residentes num 
hospital comunitário de excepcional qualidade. Em 
Mato Grosso, apresentei uma palestra na Academia de 
Medicina local sobre o “Cirurgião diante da violência 
urbana”.

ACS no Rio de Janeiro

“O CBC promoveu seis Congressos Setoriais 
movimentando um grande público e obtendo um 
sucesso do ponto de vista científico, o que contempla 

nossa missão de promover a educação continuada. 
Um dos destaques foi o Congresso do Rio de Janeiro, 
que se transformou em um Congresso Internacional 
com o apoio do American College of Surgeons (ACS), 
sendo representado pela presidente Bárbara Lee Bass 
e a segunda mulher presidente do ACS, a Patrícia 
Numann. Além do apoio científico, o ACS promoveu 
durante o congresso, pela primeira vez no Brasil, a 
reunião dos Governadores da região XVI, da América 
Latina e Caribe, reunindo 14 representantes. Durante 
o evento aconteceu a reunião da presidente do ACS 
com mulheres cirurgiãs brasileiras de várias partes do 
país que estavam presentes no Congresso. Ali foram 
dados os primeiros passos para a criação da Comissão 
de Mulheres Cirurgiãs que veio a ser homologada pelo 
DN em novembro do mesmo ano”.

Curso de Revisão em Cirurgia Geral 
do ACS

“Durante o Congresso de Cirurgia do Rio de Janeiro 
o ACS promoveu, pela segunda vez fora dos EUA, 
e pela primeira vez no Brasil, o General Surgery 
Review Curse, como atividade pré-congresso. A 
presidente, Barbara Lee Bass, esteve presente não só 
no Curso do ACS, fazendo a abertura, mas também na 
programação científica do congresso apresentando a 
palestra “Simulação Realística no Treinamento do 
Cirurgião”.

Entrevista

Com os TCBS Izio Krowes e André Gusmão Cunha: evento na Bahia.

Com a presidente do ACS, Bárbara  Lee Bass.

Reunião dos governadores do ACS no Rio.
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Os 90 anos do CBC

“Representar o ACS como governador no Brasil e 
presidir o Colégio Brasileiro Brasileiros de Cirurgiões 
durante a comemoração dos seus 90 anos foi uma 
honra e certamente impulsionou a nossa função 
principal que é a divulgação da Cirurgia em todos 
os seus níveis, desde a fase acadêmica até a pós-
graduação. O CBC continuará a trabalhar com altíssimo 
desempenho, mantendo sua tradição de liderança na 
cirurgia brasileira, pois este é o seu legado”.

Congresso Brasileiro de Cirurgia

“Pela primeira vez na história do CBC realizamos 
um congresso brasileiro na região Centro-Oeste, 
na capital federal, Brasília. Foi um grande marco. 
Tivemos um número de participantes maior, o que 
mostra que estamos sempre em evolução. O ACS nos 
apoiou novamente e participou intensamente com os 
convidados estrangeiros e com a presença do diretor 
executivo do ACS, David Hoyt. Foram discutidos com 
ele assuntos de interesse mútuo dos dois países e, com 
isso, estreitamos mais ainda o trabalho de cooperação 
mútua”. 

Planejamento estratégico
“Penso que boa parte já foi concluída. Por isso, 

defendo que seja reformulado. O PE é um processo 
dinâmico que tem início, meio e, às vezes, pode não 
ter fim. Muitas ações já foram implementadas e nos 
fortaleceram nas duas últimas gestões. Crescemos 
na representação política e institucional, além da 
evolução do ponto de vista técnico-científico. Sem a 
participação e envolvimento do Diretório Nacional, 
acredito que o modelo esteja fadado ao fracasso a 
longo prazo. Um desafio a ser reavaliado pelo próximo 
presidente eleito”.

Convênios no exterior
“Estamos terminando nossa gestão cumprindo 

um dos objetivos estabelecidos, a relação cada vez 
mais estreita do CBC com as demais Sociedades 
Médicas, Nacionais e fora do país, obrigação 
estatutária que vem ganhando boas dimensões com 
os países da América e Europa. Um dos exemplos 
foi o convênio que assinamos com a Sociedade 
Espanhola de Coloproctologia, confirmando os 
nossos laços de amizade e cooperação mútua com 
as sociedades cirúrgicas do país e do exterior”.

“Comparecer às posses dos capítulos foi uma tarefa 
árdua, mas com inúmeros resultados positivos para 

aumentar a capilaridade Nacional do CBC”

Entrevista

David Hoyt, do ACS, com membros do Diretório Nacional .
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A importância do Título de Especialista 

“Os concursos para a prova do Título de 
Especialista em Cirurgia Geral têm sido um sucesso. 
Tivemos várias sinalizações de que o mundo lá fora 
enxerga o Título de Especialista do CBC como um 
passaporte de qualificação técnico-científica do 
cirurgião brasileiro. Nos contratos dos cirurgiões 
no exterior, é condição básica para trabalhar a 
apresentação deste Título. No âmbito Nacional 
percebemos que, progressivamente, as operadoras 
de planos de saúde e os hospitais estão exigindo 
o título de especialista das sociedades, endossado 
pela AMB e CFM, mostrando que cada dia que passa 
o cirurgião brasileiro, especialmente os membros 
do CBC, deve possuir essa qualificação”.

Apoio político à AMB e ao CFM 
“O CBC se posicionou sempre no apoio 

incondicional na defesa do Cirurgião e, acima de 
tudo, do médico e da população.  Estivemos sempre 
presentes no cenário político e na organização 
da categoria. Como exemplo recente: o apoio ao 
projeto Médicos pelo Brasil, proposta do Ministro 
da Saúde, tendo como parceiros as sociedades de 
especialidades e as entidades médicas como AMB 
e CFM. Observados que a proposta parecia ser a 
alternativa mais justa e politicamente correta 
dentro das nossas condições, naquele momento, na 
tentativa de substituir o inesquecível Mais Médicos. 

O controvertido projeto tornou-se uma armadilha 
para os médicos brasileiros e estrangeiros, pois o 
seu formato nunca cumpriu normas mínimas de 
revalidação dos diplomas, entre outros problemas 
também graves. Existe um processo em curso que 
depende da discussão parlamentar e da pressão 
exercida pela AMB, CFM e da Frente Parlamentar 
da Saúde. A instituição mostrou que não existe, 
desfigurando o projeto inicial e sendo alterado em 
seus pontos mais importantes. Nossa esperança 
é que o Presidente da república vete ou exija 
alternativas de qualidade para o atendimento da 
população pobre e mais desassistida”. 

A qualidade do ensino médico
“A previsão é que a partir de 2020 tenhamos cerca 

de 35 mil novos médicos formados e no mercado, 
por ano. Sem contar os graduados no exterior 
que aumentarão este número.  Já está em curso 
um grande esquema de criação de novas escolas 
médicas, quando já possuímos mais de 337 abertas 
com a autorização do Ministério da Educação. A 
qualidade de ensino, como podemos verificar, está 
abaixo das necessidades, e o CBC tem a obrigação 
de apoiar a AMB e o CFM na defesa de um ensino 
médico de qualidade”.

O futuro na educação continuada do CBC
“A garantia da existência do CBC sempre foi e 

deve ser independente de quem esteja no comando 
do Diretório Nacional. Estamos vivos e ativos 
depois de 90 anos. Missão sendo cumprida dentro 
da visão humanista e solidária que é a Cirurgia. 
Qualificando, defendendo, aprimorando os 
cirurgiões e protegendo os pacientes. Precisamos 
ser defensores do ensino da cirurgia em todos 
os níveis, complementando e aprofundando a 
formação acadêmica por meio dos congressos 
e cursos de educação continuada, contribuindo 
para a formação dos cirurgiões. Os capacitandos, 
qualificados em serviços credenciados e 
chancelados pelo CBC, entram no mercado de 
trabalho engrandecendo esta função, com grande 
expertise em cirurgia geral”. 

“Enfrentamos muitos desafios, mas não fugimos do combate. 
Trabalhamos duro, com sonhos e disposição para realizá-los”

Entrevista
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O Colégio Brasileiro de Cirurgiões e o 
American College of Surgeons

Há muitos anos o CBC vem estreitando suas 
relações com o ACS, e estimulado seus membros 
a também fazerem parte dessa secular e 
importante instituição (o ACS fez 106 anos em 
maio deste ano). O resultado foi que em outubro 
de 2019 tivemos uma das maiores delegações 
brasileira tomando posse no ACS, durante o 
Annual Clinical Congress, em San Francisco, 
com membros do Diretório Nacional e alguns 
outros membros Titulares.

 A representação feminina foi bastante 
expressiva – seis cirurgiãs tomaram posse 
(20,68%). A cerimônia é impressionante, 
com todos os Iniciates entrando no salão em 
procissão, ao som de “Pompa e Circunstância”. 

Depois desta cerimônia os empossados poderão 
usar FACS, Fellow – ACS – após o nome. 

Esta cerimônia foi também de despedida 
do Governador do ACS no Brasil, o Dr. Savino 
Gasparini, ECBC e atual Presidente do CBC, 
que atuou nesta posição por cinco anos, 
engrandecendo a participação do CBC no ACS, 
especialmente no que diz respeito ao trauma. 
Esperamos que essa relação seja de ajuda mútua 
para o engrandecimento da Cirurgia no Brasil, e 
no mundo.

TCBC Elizabeth Santos – Secretária Geral o CBC 
e editora do Boletim do CBC.

Avaliação

Delegação brasileira no ACS.

Presidente do CBC, ao centro, com alguns 
membros da delegação brasileira.Mulheres cirurgiãs.
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Alguns momentos da Gestão 2018/2019

Novas parcerias do CBC

Prêmio 
Jovem 
Cirurgião

Congresso 
Brasileiro em 
Brasília

Congressos 
Setoriais

Projeto Jovem Cirurgião 

Webinars 
com base no 
Sabiston

Apoio a campanhas 
públicas 

Segurança e qualidade em 
cirurgia 

Criação da 
Comissão 
Temporária 
de Mulheres 
Cirurgiãs e 
Comissão 
Permanente 
de Cirurgiões 
Militares 

90 anos do 
CBC

Plataforma de revistas científicas BMJ, sistema de gestão IClinic e desenvolvimento com a 
Baxter para elaboração do VIBe Scale.

1º Colocado:  
TCBC Raphael 
Leonardo Cunha 
de Araújo - SP.

Realizado pela 
primeira vez na 
região Centro-Oeste. 
O ministro da Saúde, 
Henrique Mandetta, 
tomou posse como 
membro Honorário 
Nacional. 

Bahia, Santa 
Catarina, Rio de 
Janeiro, São Paulo, 
Ceará e Goiás.

O objetivo melhorar e aproximar o jovem egresso dos 
programas de formação médico-cirúrgica.

Foram realizados dois 
webinars baseados no 
Tratado de Cirurgia 
Sabiston. Os aprovados 
na primeira fase do 
Concurso para Título 
de Especialista em 
Cirurgia receberam 
gratuitamente e-books 
da publicação. 

O CBC apoiou de forma 
institucional algumas 
campanhas de saúde 
pública como o Maio 
Amarelo e Prevenção do 
Câncer. 

Parceria com o American College of 
Surgeons para desenvolver padrões 
brasileiros adequados na área de 
segurança e qualidade em cirurgia.

Sessão Solene 
comemorativa, 
hotsite exclusivo 
e vídeo.

Gestão 2018/2019
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Ronaldo Antônio Reis Vianna Salles
*1940 - †2019

ECBC - Orlando Marques Vieira

Em 23 de setembro de 2019, o 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
sentiu muito a perda de um 
ilustre colega, Ronaldo Salles, 
o nosso Ronaldão, como era 
carinhosamente chamado por 
quase todos nós da família 
cbceana. Membro Emérito, 
desde 2015, que atuou de 
maneira importante para 

ajudar o CBC participando do Diretório Nacional, ou não, 
deixou um legado de trabalho e dedicação que enobreceu 
o CBC tendo-o como peça importante da Instituição.

Nascido em 24/10/1940, no Rio de Janeiro, era filho de 
médico reconhecido e irmão também de médico, ilustre 
cardiologista. Estudou no Colégio Marista da Tijuca, do 
qual muito se orgulhava, e onde terminou o segundo 
grau. Era ligado aos seus colegas e os acompanhou 
durante a vida.

Terminada esta fase, iniciou a vida universitária na 
Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, onde recebeu seu 
diploma de médico em 1964. Aluno aplicado, desde cedo 
começou a frequentar os serviços clínicos, especialmente 
os cirúrgicos. Foi aluno e discípulo do Prof. Mariano de 
Andrade que acompanhou durante toda sua formação.

Dedicou-se ao ensino universitário, especialmente na 
área cirúrgica. Na UERJ fez sua carreira de cirurgião onde 
alcançou titulação expressiva chegando a Professor Titular 
do Departamento de Cirurgia. Na Cirurgia, teve atuação 
importante no campo da Cirurgia Endócrina, dedicado 
principalmente às doenças da Tireoide.

Na vida associativa teve atuação destacada como Vice-
Presidente do nosso CBC, além de ter ocupado vários cargos. 
Amigo dedicado e reconhecido pelos colegas. Manteve-se 
sempre atuante no CBC. Fez parte do Conselho Superior e 
foi um dos mais ativos e presentes dos membros. Não se 
furtava das lides diárias dos problemas da Instituição. 

Deixa saudades e recordações para Monica, sua esposa, 
Ronaldo, seu filho e a muitos dos seus pares. Aqui fica 
uma homenagem de profundo respeito daqueles que o 
conheceram e com ele conviveram. 

Ciríaco Cristóvão Tavares Atherino
*1950 – †2019

ECBC Luiz Guilherme Romano

Faleceu nesta cidade, no dia 
18 de novembro de 2019, aos 69 
anos o otorrinolaringologista 
ECBC Ciríaco Cristóvão 
Tavares Atherino. Nascido no 
Rio de Janeiro em 07/11/1950, 
já com a determinação 
genética para a especialidade, 
filho que era de Theodocio 
Círiaco Atherino, renomado 

otorrinolaringologista na Cidade do Rio de Janeiro.

Concluiu sua formação básica no Colégio Santo 
Inácio. Ingressou em 1969 na Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduando-se 
no ano de 1974. Especializou-se em Otorrinolaringologia 
com a residência médica do Hospital de Ipanema nos anos 
de 1975 e 1976, e prosseguindo no curso de pós-graduação 
médica da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (1982), onde também realizou o seu mestrado no 
ano de 1984. Em seguida, veio o doutorado realizado na 
Universidade de São Paulo (USP) no ano de 2000.

Deixou uma profusa contribuição científica e realizou 
inúmeras apresentações de trabalhos em congressos 
da especialidade. Extensa foi também sua atividade 
profissional como médico assistente e, posteriormente, 

chefe do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital 
de Ipanema, professor assistente pela PUC e pela 
Fundação Carlos Chagas, RJ, além de professor adjunto da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), professor 
adjunto e orientador de mestrados em fonoaudiologia 
da Universidade Veiga de Almeida e médico do Banco do 
Brasil.

Na vida associativa da mesma forma foi intensa, pois 
ocupou vários cargos nas sociedades brasileiras, do Rio 
de Janeiro de Otorrinolaringologia, e ainda na Sociedade 
Brasileira de Otologia. Chegou no Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões, entrando como membro adjunto em 1978, 
passou a titular em 1980 e a emérito em 2015.

Em diversas ocasiões foi diretor eleito da Sessão 
Especializada em Otorrinolaringologia do Núcleo Central, 
membro do conselho editorial da Revista do CBC, tendo 
exercido também o cargo de Tesoureiro Adjunto e Tesoureiro 
Geral do Diretório Nacional em diversas diretorias.

 Recebeu entre outros o Prêmio Brant Paes Leme outorgado 
pelo CBC no ano de1984. Mais do que um especialista, era 
um médico na mais pura e precisa acepção da palavra. Seu 
olhar clínico transcendia a doença, procurando sempre uma 
abordagem mais integral de seus pacientes. Sentia e exercia 
a medicina como um chamado, e não como um negócio. 
Competente, ético e elegante no trato, manteve-se sempre 
respeitado por seus pares e admirado por seus alunos e seus 
pacientes. Com o seu desaparecimento precoce, perde a 
otorrinolaringologia do Rio de Janeiro um de seus pilares. 
Perco eu, um amigo fraterno.
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Atividades dos capítulos em 2019

RIO GRANDE DO SUL
Mestre:  TCBC Ricardo Breigeiron

O capítulo do RS foi bastante ativo nestes dois anos, 
promovendo atividades científicas tanto na capital como 
nas cidades do interior, agindo a favor da interiorização 
do CBC, com jornadas, palestras, discussões de casos, 
e ações educativas também junto às ligas de cirurgia 
do RS, estimulando os acadêmicos a fazerem parte do 
CBC. Destaque para as seguintes  palestras: "3 anos - 
os novos rumos da residência em Cirurgia Geral", pelo 
TCBC Ricardo Breigeiron e “Formação médica: análise 
de alguns tópicos controversos.”, pelo ECBC Luiz Rohde.

PARANÁ
Mestre: TCBC João Henrique Felipe de Lima

O capítulo do Paraná teve intensa atividade educativa 
nesse biênio com três cerimônias de posse de novos 
membros. Foi uma das sedes da parte escrita da prova 
para obtenção de Título de Especialista. Trabalhou 

também junto aos acadêmicos e realizou um Fórum para 
discussão das novas diretrizes para o PRMCG, reuniões 
científicas, congressos e jornadas, além da palestra “A 
força e perseverança da mulher na medicina”.  

AMAZONAS
Mestre: TCBC Márcio Valle Cortez

O capítulo do Amazonas realizou, em quase todos 
os meses, uma reunião científica com a presença de 
estudantes, residentes e outros cirurgiões, além de duas 
cerimônias de posse de novos membros em 2018 e 2019. 
Também foi sede para a realização da prova de título de 
especialista em cirurgia geral. Destacam-se o Curso CBC 
- Essencial Preparo Metabólico e Nutricional do Paciente 
Cirúrgico;  Curso de Urgências Cirúrgicas do CBC – Capítulo 
do Amazonas, onde o presidente Savino Gasparini falou 
sobre o “Papel do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e do 
American College of Surgery na formação do Cirurgião”.

ACRE
Delegado: TCBC Nilton Ghiotti de Siqueira

Os Capítulos do CBC, distribuídos em seis regiões, realizaram um amplo 
calendário de eventos científicos e módulos de cursos de atualização em cirurgia 
geral. Houve uma dinamização das ações nos setores I (regiões Norte) e Setor II 
(Centro Oeste). Confira a seleção de atividades realizadas por alguns capítulos.

Notícia dos Capítulos
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O capítulo em formação realizou todos os meses 
sessões científicas abordando diversos assuntos 
de interesse do cirurgião geral. Realizou também 
um simpósio sobre Abdome agudo inflamatório / 
Trauma / Urgências em neoplasias gastrintestinais, 
onde o presidente  Savino Gasparini proferiu palestra 
sobre “Trauma da transição toracoabdominal”. 

PARÁ
Mestre:  TCBC Aline Libonati Galúcio

O capítulo do Pará realizou duas cerimônias de posse 
de novos membros acadêmicos, adjuntos e titulares, 
e as seguintes atividades acadêmicas: IV Congresso 
Setorial do Colégio Brasileiro de Cirurgiões; debate 
sobre a residência médica em cirurgia geral com a 
secretária-geral do CBC, Elizabeth Gomes dos Santos, 
no dia 31 de agosto de 2018; participação no Simpósio 
Médico-Amazônico na mesa redonda “condutas em 
cirurgia geral” (27/04/19) e módulos do Curso de 
Educação Continuada de maio a dezembro.

SÃO PAULO
Mestre:  TCBC Ramiro Colleoni

Dando continuidade ao trabalho das diretorias 
anteriores, o TCBC Carlos Eduardo Jacob estabeleceu 
como metas manter as atividades tradicionais, atrair os 
jovens cirurgiões e criar eventos científicos de alto nível 
com temas abrangentes e atuais. Durante o biênio foram 
organizados diversos eventos com a participação do 
Presidente e de outros membros do Diretório Nacional.

Neste período ingressaram 193 membros no CBC pelo 
Capítulo de São Paulo. A comunicação pelas mídias 
sociais foi valorizada e nosso boletim “Atualidades 
Cirúrgicas” agora circula apenas na versão digital. 
Foram realizadas duas edições do Curso Continuado de 
Cirurgia Geral e 42 eventos nas regionais do Capítulo. 

O Congresso Paulista de Cirurgia de 2018 reuniu 
990 congressistas e a apresentação de 616 trabalhos 
científicos. A diretoria e os membros do Capítulo 
participaram ativamente da organização e das 
atividades científicas do Congresso Brasileiro de 
Cirurgia em Brasília, onde foi realizado o IV Fórum de 
Ensino em Cirurgia “William Saad Hossne”. 

Foi iniciado o Curso de Atendimento Pré-hospitalar 
no Hospital São Luiz Unidade Jabaquara, com perfil 
inovador e que se encontra na segunda edição. Em agosto 
foi realizado o Simpósio “Cirurgia 4.0: Tecnologia e 
Humanização” voltado para acadêmicos e residentes.

Rondônia
Delegado:  TCBC Gabriel Lima Monteiro de Rezende

O capítulo em formação de Rondônia realizou a II 
Jornada de Cirurgia do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, 
em Porto Velho/RO, com participantes de vários estados. 
Foram abordadas as seguintes especialidades: Cirurgia 
Pediátrica, Cirurgia Plástica, Urologia, Neurocirurgia, 
Cirurgia Cardiovascular, Ortopedia e Traumatologia, 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Bariátrica, 
Ginecologia e Obstetrícia e Cirurgia Oncológica. Foram 
apresentados 79 trabalhos científicos aprovados e 68 
trabalhos científicos apresentados.

Notícia dos Capítulos
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