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VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIÕES

34.º Congresso
Brasileiro de
Cirurgia – CBC 2021/
XXIV Congresso
Latinoamericano
de Cirugía (FELAC)
Evento será realizado virtualmente
entre os dias 2 e 5 de setembro.
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É um orgulho alcançar este marco

CONFIRA AS SUGESTÕES DOS NOSSOS MEMBROS
Livros, séries e filmes esperam por você
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editorial
O desafio do formato online do 34.º Congresso
Brasileiro de Cirurgia
Luiz Carlos Von Bahten | Presidente nacional do CBC

Não imaginávamos chegar ao segundo semestre de 2021
ainda com o desafio de realizar o nosso principal evento,
o Congresso Brasileiro de Cirurgia, que acontece há mais
de 30 anos, de forma virtual. Todos nós queremos nos
reencontrar, trocar experiências, ideias e conhecimento,
mas o momento ainda requer proteção e cuidados, e nós,
médicos, devemos ser os primeiros a dar esse exemplo.
Então, neste cenário é que contamos ainda mais com o
apoio dos nossos associados no sentido de prestigiarem
esta grande realização. Convido todos a acessarem o
site do evento https://congressocbc.com.br/, fazerem
suas inscrições e, também, convidarem seus colegas de
profissão. Vamos fazer deste um momento memorável.
Vamos promover a presença de ilustres convidados
nacionais e internacionais que conseguimos trazer para a
nossa programação.
CONTO COM VOCÊS E DESDE JÁ DESEJO UM
EXCELENTE EVENTO A TODOS.

INSCRIÇÕES

O Congresso Brasileiro de
Cirurgia agora será o maior
da América Latina
O 34.º Congresso Brasileiro de Cirurgia – CBC 2021/XXIV Congresso
Latinoamericano de Cirugía (FELAC) será realizado virtualmente
entre os dias 2 e 5 de setembro. Dividimos as inscrições por lotes.
Quanto antes você se inscrever, menor será a taxa de inscrição.
Agora, estamos no 2.º lote. Quem fizer a inscrição até 30 de julho
garante preços diferenciados. As taxas de inscrição do 2.º lote
variam de R$ 50 a R$ 225, conforme a categoria do interessado.
Membros do CBC pagam um valor especial! A partir de 31 de julho,
os preços vão variar de R$ 100 a R$ 275.
O pagamento deve ser feito com cartão de crédito.

FAÇA A SUA INSCRIÇÃO CLICANDO AQUI
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34.º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA – CBC

Maior evento do ano do CBC
está se aproximando
O 34.º Congresso Brasileiro de Cirurgia – CBC será realizado
entre os dias 2 e 5 de setembro. Devido à pandemia, o evento
vai ser totalmente online. Em paralelo, ocorrerá o XXIV
Congresso Latinoamericano de Cirurgía – Felac.
“Como eu trato” vai ser assunto de destaque nas sessões de
mesa redonda e nos painéis. Vamos mostrar quais são as
ferramentas que podem facilitar o dia a dia do cirurgião geral.

4

Mais de 10 convidados internacionais participarão do nosso
evento. Cada um deles tem muito conhecimento para dividir
conosco.
A expectativa da Comissão Organizadora é de superar
o número de congressistas de edições anteriores, que
historicamente alcançaram 5 mil participantes. Participe com
a gente e vamos juntos realizar o maior Congresso Brasileiro
de Cirurgiões de todos os tempos.
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50.º WEBINAR

Chegamos à marca do
50.º Webinar CBC
Com muita alegria, compartilhamos com todos nossos
membros que chegamos no mês de junho à marca do 50.º
Webinar CBC. Fizemos um pingue-pongue com o TCBC
Paulo Corsi (SP), presidente da Comissão de Ensino, que é
responsável pelos eventos. Confira:
– Como e por que o Webinar CBC foi criado?
“O CBC vem modernizando suas atividades constantemente
e, com a pandemia, houve uma necessidade da aceleração
deste processo. O webinar é um modelo eficiente para o
cumprimento da missão do CBC de manter a educação
médica continuada e o aperfeiçoamento do cirurgião do
Brasil. Mesmo quando as atividades presenciais retornarem,
as atividades virtuais serão mantidas devido à praticidade e
facilidade de acesso.”
– O que representa para o CBC o evento ter alcançado a marca da 50.ª edição?
“É uma marca importante. Simboliza o sucesso do projeto e o cumprimento de um dos nossos objetivos. Estamos no caminho
certo, concomitantemente aos congressos virtuais e podcasts.”
– Quais são os principais ensinamentos que os webinars levam aos participantes?
“Tanto os participantes quanto os seus organizadores estão aprendendo a manipular ferramentas novas. A facilidade da obtenção
de informações por essas plataformas e a flexibilidade de horários são métodos que, seguramente, ganharam seus espaços na
educação médica.”

CBC PARA VOCÊ

Webinar CBC e Café da Justiça
agora são ‘CBC para Você’
Na 55.ª edição, o Webinar CBC passou a se chamar “CBC para
Você”. Transformamos nossas duas lives que ocorriam semanal
e quinzenalmente – o Webinar CBC e o Café da Justiça – em um
só evento!
Vamos seguir debatendo assuntos do seu interesse nas áreas
de medicina e cirurgia geral e, também, de direito médico e
assessoria jurídica. Continue acompanhando as transmissões
no nosso canal no YouTube, que acontecem sempre às 19h, às
segundas-feiras.
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PANDEMIA

Fique atento!
As vacinas reduzem muito a chance de a pessoa
imunizada ficar doente, precisar de hospitalização ou
morrer em decorrência da covid-19. São eficazes, mas
nenhuma delas oferece 100% de proteção. Portanto,
mesmo que você já tenha se vacinado, é essencial
continuar aplicando as medidas preventivas!

FINANÇAS

Determine suas
prioridades e
programe-se
Você precisa analisar bem o seu orçamento pessoal e saber
separar o que é essencial do que é dispensável. É importante
distinguir as despesas básicas dos desejos pessoais e definir
quais são suas prioridades financeiras.
Acompanhe seu planejamento financeiro e programe seus
gastos, pois assim ficará mais fácil de pagar as contas e não
criar dívidas nem gastar dinheiro com juros e multas. Ter
um orçamento organizado ajuda até no sentido emocional e
incentiva você a seguir outras orientações financeiras para o
seu bem-estar e o da sua família.

Faça uma reserva de emergência
Mesmo tendo um orçamento equilibrado,
sabemos que há aspectos da vida que não
estão sob nosso controle. Ou seja, imprevistos
acontecem e podem mudar os nossos planos.
Logo, ter uma reserva financeira é um porto
seguro.
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É esse dinheiro guardado que pode nos socorrer
nos momentos de aperto no fim do mês ou de uma
situação completamente inesperada. Economize,
guarde dinheiro, faça a sua reserva de emergência
e fique mais tranquilo quando precisar contar com
esse extra.
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NOVIDADES CBC

Podcast “Cirurgia
em Pauta” debate
assuntos de interesse
da área cirúrgica
Temos uma novidade que acabou de sair do forno: o Podcast
CBC – que se chama “Cirurgia em Pauta”. Agora, contamos com
mais uma forma de discutir assuntos que são tão importantes
para nós, cirurgiões, e de aprender mais sobre eles.
Apendicite aguda, hérnia inguinal, cirurgia minimamente
invasiva, refluxo gastroesofágico e pancreatite são temas
dos episódios já gravados.
Ao lado da tecnologia, seguimos trocando experiências
e fortalecendo o exercício da medicina. Esperamos que
gostem, porque nós apreciamos muito fazer mais este
material especial para vocês.

ANIVERSÁRIO CBC

CBC completa 92 anos
O CBC completa 92 anos no dia 30 de julho, e temos muito
o que comemorar: somos a maior entidade de cirurgiões da
América Latina, com mais de 7 mil membros em todo o país.
É com orgulho que mantemos a proposta básica desde a nossa
fundação, em 1929. Somos uma instituição científica ativa,
preocupada em apresentar discussões sobre a modernidade da
cirurgia, que valoriza os avanços atuais e prioriza as evidências.
Atuamos em todos os campos relacionados à atividade do
médico-cirurgião.

PARABÉNS AO CBC E A TODOS QUE FAZEM
PARTE DA NOSSA HISTÓRIA
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LITERATURA CIENTÍFICA

Revista de Casos
Clínicos é aprovada
pela LILACS
A Revista de Casos Clínicos do CBC foi aprovada pela Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)
e passará a ser indexada.
Mais importante e abrangente índice da literatura científica e
técnica da América Latina e do Caribe, a LILACS há mais de
30 anos contribui para o aumento da visibilidade, do acesso e
da qualidade da informação relacionada à saúde. Que honra
para o CBC fazer parte disso!

TEORIA DA RELATIVIDADE DE EINSTEIN
pelo TCBC Roberto Saad Jr

Capítulo 2 – EINSTEIN,
ESTE GÊNIO MALUCO!
Evidentemente, não temos pretensão alguma de relatar por
completo a biografia deste gênio. Vamos apenas elencar fatos
que julgamos importantes e trazer algumas curiosidades. Nada
mais é do que uma linha do tempo da vida deste homem.

Leia o capítulo completo
em nosso site e confira!
Acesse:
bit.ly/3iaHGCr
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CURIOSIDADES HISTÓRICAS

O cérebro de Einstein e sua bizarra odisseia
Na manhã de 18 de abril de 1955, Thomas Harvey, patologista
do Hospital de Princeton, Nova Jersey, acordou bem cedo.
Tomou seu café, abotoou sua camisa branca, apertou o nó
de sua fina gravata e foi trabalhar. Foi comunicado durante a
madrugada pelo colega médico Guy Dean sobre a necessidade

Leia o texto completo do
TCBC Rodrigo Felippe
Ramos no nosso site!

de realizar a autópsia de um interno que acabara de falecer.
Quando chegou ao necrotério, localizado no andar térreo do
prédio, Harvey sentiu um misto de excitação e medo diante do
cadáver nu que jazia na mesa de metal: era ninguém menos
que o gênio da ciência Albert Einstein.

ou Acesse:
bit.ly/36yoUPR

9

BOLETIM CBC

LEITURA

“Cadernos de História” do TCBC Jomar Giostri aborda
acontecimentos mundiais que impactaram a trajetória
do Brasil
O livro lançado pelo TCBC Jomar Giostri, “Cadernos de
História: Os acontecimentos mundiais que impactaram
a História do Brasil”, engloba um período de milhares de
anos – abordando desde as raízes da ocupação do território
até os dias atuais.
Além de apresentar acontecimentos mundiais, o autor
explica e analisa as correntes de pensamentos que
atravessaram muitos séculos, passando pelas Grandes
Navegações, pela Guerra Fria, pelo Iluminismo e pela crise
do coronavírus.
O TCBC Jomar Giostri é médico e historiador. Nasceu em
Curitiba (PR) no ano de 1953 e, atualmente, vive em Balneário Camboriú (SC). Parabéns, Giostri, pelo material
que, certamente, será de grande proveito para acadêmicos, pesquisadores, estudantes e todas as pessoas
interessadas em entender o passado e o presente do nosso país.

Jerônimo Lima lança o livro “Conexões: Nexos e
Paradoxos do Cotidiano”

Na tentativa de refletir criticamente sobre os nexos
e paradoxos do cotidiano, Jerônimo Lima decidiu
compartilhar suas conclusões esperando instigar as
pessoas a tentarem se conectar para mudarem seus
modos de ver o mundo e viverem mais felizes nele. O livro
foi publicado pela Ed. Farol 3.
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DICAS CULTURAIS

“A Morte de
Ivan Ilitch”
Lev Tolstói
Esta é considerada uma das maiores obras literárias
de todos os tempos. Na pequena novela, o célebre
autor levanta questões sobre a percepção do
paciente a respeito da própria doença e sobre suas
relações próximas durante o desenvolvimento da
condição. A riqueza de detalhes acerca não só da
progressão de uma doença física, mas também
do adoecimento moral de toda uma sociedade, é
absolutamente surpreendente. Leitura obrigatória
para quem aprecia uma boa literatura!

“Sangue e
Entranhas: a
assustadora
história da
cirurgia”
Hollingham
Este livro mostra a evolução da cirurgia, desde
a Renascença até os dias atuais, narrando fatos
históricos com intensa riqueza de detalhes.
Hollingham a todo momento nos faz refletir quanto
ao fato de que o caminho que nos trouxe às maravilhas
tecnológicas e ao desenvolvimento cirúrgico dos dias
atuais, por muitas vezes, foi “sinuoso” e pavimentado
pelo sangue e sofrimento daqueles aos quais nos
dedicamos a curar: os pacientes.
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DEPRO

Pesquisa do Departamento de Defesa
Profissional CBC – PL 1420/2021:
O Colégio Brasileiro de Cirurgiões, por meio de seu
Departamento de Defesa Profissional, vem promovendo
encontros (simpósios), frequentando reuniões regulares
com a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de
Medicina e a ABDM e participando de reuniões com a Frente
Parlamentar da Medicina e a Frente Parlamentar da Saúde.
Como consequência, entramos em contato com vários
deputados (estaduais e federais) e alguns senadores. Este
convívio possibilitou a troca de ideias com os parlamentares
citados. Muitos deles, diga-se de passagem, são médicos, o
que tornou mais fácil a realização de algumas demandas em
prol da classe médica ao Congresso.

É UM COMEÇO!
Dentro deste espírito, Sua Excelência, o deputado federal Dr.
Luiz Antônio de Souza Júnior, eleito pelo estado do Rio de
Janeiro, propôs a PL 1420/2021, pela instituição da CBHPM
(Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos) como parâmetro de referência para o cálculo de
pagamentos realizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
O trabalho do ilustre parlamentar se reveste de caráter de entidade e valorização da classe médica. Foi por isso que o CBC enviou a
todos os seus membros via e-mail uma convocação para apoio a tal pleito. É nosso objetivo levar ao nobre deputado nosso apoio!
Somos quase 7 mil membros e a maior parte de nós apoia esta ideia.

Faremos outras ações semelhantes em breve. Aguardem!

TCBC Roberto Saad Júnior – Diretor de Defesa Profissional – DEPRO
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INFORMES DA COMISSÃO DE CIRURGIA MINIMAMENTE INVASIVA E ROBÓTICA DO CBC

CONCURSO PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO
DE ATUAÇÃO NA ÁREA DE CIRURGIA
VIDEOLAPAROSCÓPICA
O resultado da prova de videolaparoscopia será liberado nos próximos dias. Em virtude da pandemia, vários candidatos tiveram
dificuldades para realizar o teste prático, fato que motivou o atraso na divulgação dos resultados da terceira etapa do concurso.
Uma vez superadas essas dificuldades, encerraremos o processo.

CIRURGIA ROBÓTICA:
Até o momento, a Comissão de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica homologou o funcionamento de 17 centros de formação
em Cirurgia Robótica. Confira os dados na tabela:

Credenciamento CBC
Centros de formação em Cirurgia Robótica

Total de centros solicitantes

20

Inspecionados pela CCMIR

18

Aguardando visita de inspeção

2

Homologados pela CCMIR

17

Não aprovados

1

Centros habilitados
e em funcionamento

11

Obs.: Confira a lista das entidades.
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Lista de centros de formação em Cirurgia Robótica credenciados pelo CBC e já em pleno funcionamento:
• Fundação Educacional Lucas Lima Machado – MG (Hospital Felício Rocho, Hospital
Vila da Serra, Hospital Orizonti e Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais)
• Instituto Falke (Hospital Nossa Senhora do Pilar)
• Ircad América Latina (Hospital Alvorada Taquatinga – RJ e Fundação Pio XII – SP)
• Rede Dasa (Hospital 9 de Julho e Hospital São Lucas)
• Instituto D’or de Ensino e Pesquisa – SP Casa de Saúde São José – RJ

Certificados de Cirurgia Robótica:
A partir do mês de julho, os colegas membros do CBC que
já praticavam cirurgia robótica antes da data de 30/07/2020
poderão requerer seu certificado de habilitação em Cirurgia
Robótica.
Aqueles que tenham experiência comprovada de mais de
50 procedimentos robóticos e que desejem participar como
tutores no processo de habilitação de outros colegas poderão
se inscrever para obter o certificado de tutor.
Em ambas as situações, as instruções e fichas de solicitação
estarão disponíveis no site do CBC.

Para os que estão iniciando seu processo de treinamento para
obter habilitação em Cirurgia Robótica, a CCMIR disponibilizará
para o Centro de Robótica a ficha de registro modelo CBC, e
o colega deverá preencher as 3 etapas de treinamento. Esta
ficha deverá ser encaminhada para o CBC através do centro
credenciado, com as devidas assinaturas e documentos
anexados para a tramitação do certificado de habilitação.
Este documento será único para todos os centros formadores
habilitados pelo CBC.
Link de acesso à ficha de registro modelo CBC:

CLIQUE AQUI

Webinar Cirurgia Robótica –
Ciclo Internacional
A Comissão de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica
do CBC anuncia o início do ciclo internacional de palestras
e debates sobre cirurgia robótica, começando neste mês de
junho com cirurgia robótica do esôfago. Teremos webinars
mensais, sempre com um convidado internacional e vários
convidados nacionais, que abordarão a aplicação da cirurgia
robótica nas diferentes áreas. Fique atento à programação.
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fique por dentro da novidades e eventos
do cbc por meio das nossas redes sociais

www.cbc.org.br
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