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c i ê n c i a
SO M O S U M A IN ST IT U IÇÃO C IEN T ÍFICA AT UA NT E
O Colégio Brasileiro de Cirurgiões é reconhecido em todo o Brasil
desde 1929. Como entidade, atuamos em todos os campos
relacionados à atividade do cirurgião.
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editorial
Com inovação e formato online, o CBC realiza o
maior Congresso de Cirurgia da América Latina
Luiz Carlos Von Bahten | Presidente nacional do CBC

2021 está chegando ao fim. Não foi como todos nós
esperávamos, mas ainda assim temos muito a agradecer.
Pudemos realizar o nosso congresso em setembro com
grandes conquistas e com a troca de muito conhecimento
entre os participantes. A programação trouxe aos
colegas cirurgiões o que há de mais novo no mundo da
cirurgia mundial. Conteúdos relevantes apresentados por
profissionais de renome, que tornaram o nosso evento
inesquecível. De fato, realizamos o maior Congresso de
Cirurgia da América Latina. E isso só foi possível porque

você, nosso associado, nos apoiou diante dos enormes
desafios de uma pandemia ainda presente em nossas vidas.
Em nome da Diretoria do CBC, agradeço a cada um
de vocês. Aproveito para desejar que 2022 nos traga
dias melhores, com mais saúde e bem-estar. Em breve
estaremos juntos, mais fortes do que antes. Ainda mais
motivados a seguir com o nosso propósito de vida, com
orgulho de exercermos a medicina!
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34.º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA - CBC

Veja como foi o maior evento de cirurgia
da América Latina
Confira o artigo que o presidente da Comissão Científica do
XXXIV Congresso Brasileiro de Cirurgia, TCBC Ramiro Colleoni
Neto, escreveu sobre o evento – realizado entre os dias 2 e 5
de setembro.
A comunidade cirúrgica brasileira esteve reunida, mais uma
vez, agora em um ambiente virtual, debatendo temas atuais,
polêmicos e desafiadores. Os eventos digitais regionais
organizados pelo CBC em 2020 e 2021 possibilitaram um
bom aprendizado para a organização da nossa principal
atividade científica num formato inédito e inovador.
Durante os quatro dias do evento, contamos com 2.647
participantes que puderam assistir às palestras de 19
renomados conferencistas internacionais, como as professoras
Silvana Perretta e Zara Cooper e os professores Clifford Ko,
John Alverdy e Theodor Grantcharov.

TCBC Ramiro Colleoni Neto
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Mais uma vez, compartilhamos a experiência dos colegas
brasileiros: Antonio Marttos, Fabiano Perdigão, Flavio Rocha,
João Rezende Neto, Raul Coimbra e Rodrigo Vianna, que
atuam em centros de excelência dos EUA, Canadá e França.
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As atividades do XXIV Congreso Latinoamericano de Cirugía
foram desenvolvidas sob a coordenação do TCBC Heladio
Feitosa Filho, que presidirá a Federación Latinoamericana de
Cirugía-FELAC no biênio 2021-2023.
Merecem agradecimentos especiais os integrantes da
Comissão Científica que selecionaram e aprovaram 1.481
trabalhos científicos, assim como os colegas que participaram
das 42 Sessões de Temas Livres Orais e Vídeos avaliando 192
pesquisas em ambiente virtual. Foram atribuídos prêmios ao
melhor tema livre e ao melhor vídeo, assim como menções
honrosas nas duas categorias.
Também agradecemos a parceria das empresas patrocinadoras
neste novo contexto e, desde já, planejando o XXXV Congresso
Brasileiro de Cirurgia em Florianópolis em 2023.
Fizemos o melhor possível para proporcionar um congresso
de alto nível, promovendo atualização e congraçamento dos
colegas, trazendo novas perspectivas, respeitando as tradições
e ampliando as fronteiras do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.

Os painéis de debate destacaram-se, entre as sessões
científicas, pelos elogios quanto ao conteúdo, objetividade e
interatividade. O sucesso do congresso foi garantido pela atuação
incansável dos dedicados colegas que trabalharam diretamente
no estúdio de transmissão junto à equipe da CCM Eventos e
aos indispensáveis William Acciolly e Flavia Marques.
Com muita felicidade, foram realizadas sessões virtuais de
posse para admissão e promoção dos membros do CBC nas
suas diferentes categorias.

VEJA NO NOSSO SITE
QUEM SÃO OS MEMBROS
EMPOSSADOS!

TCBC Luiz Carlos Von Bahten
Presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e do XXXIV
Congresso Brasileiro de Cirurgia
TCBC Ramiro Colleoni Neto
Presidente da Comissão Científica do XXXIV Congresso
Brasileiro de Cirurgia
Comissão Organizadora do XXXIV Congresso Brasileiro de
Cirurgia
TCBC Adonis Nasr. TCBC Flavio Daniel Saavedra Tomasich,
TCBC Heládio Feitosa de Castro Filho, TCBC Helio Machado
Vieira Junior, TCBC Luiz Gustavo de Oliveira Silva, TCBC
Paulo Roberto Corsi, TCBC Pedro Eder Portari Filho, TCBC
Toufic Anbar Neto
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34.º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIRURGIA - CBC

Confira como foram as principais
palestras do evento
“Brazil Chapter American College of Surgeons” é discutido em
conferência internacional
Um dos destaques das conferências internacionais do 34.º
Congresso Brasileiro de Cirurgia – CBC foi a discussão do
tema: “Brazil Chapter American College of Surgeons”.
A HiCBC Patrícia L. Turner explicou durante a palestra quais
são as cinco divisões do ACS, os princípios de qualidade e as
iniciativas para garantir qualidade aos pacientes. Ressaltou

que o ACS tem mais de 100 anos voltados para a melhoria
da qualidade.
Já a palestra do HiCBC Clifford Ko abordou o que é o programa
NSQIP e o porquê de ter sido criado. Ko ressaltou o quanto os
dados são importantes para dar suporte às melhorias.

Leia a reportagem completa.
Acesse:
bit.ly/3lKjiKP

Cirurgiãs falam sobre a presença da mulher na cirurgia
O espaço da mulher na cirurgia e as dificuldades enfrentadas
por elas foram discutidos no painel “Mulheres na cirurgia”.
Moderado pela TCBC Maria Cristina Araújo Maya, o painel
contou com a participação da TCBC Fernanda Lage Lima
Dantas, da ECBC Elizabeth Gomes dos Santos e da ACBC
Flavia Yung Ju.

Saiba mais.
Acesse:
bit.ly/30vCOTj
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Ao responderem uma série de perguntas propostas
pela moderadora, as convidadas mostraram os desafios
que enfrentaram por estarem em um ambiente
predominantemente masculino ao longo de suas carreiras.
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34.º Congresso Brasileiro de Cirurgia – CBC realiza V Fórum de Educação
Médica em Cirurgia William Saad Hossne
O 34.º Congresso Brasileiro de Cirurgia – CBC recebeu o V
Fórum de Educação Médica em Cirurgia William Saad Hossne.
A mesa-redonda do fórum teve duas palestras.
A TCBC Izabel Cristina Meister Martins Coelho explicou que as
EPAs objetivam um currículo baseado em competências. Já o

TCBC Eduardo Nacur Silva usou a experiência da Santa Casa
de Belo Horizonte com EPA em Cirurgia Geral. Ele explicou
o que é uma EPA e falou sobre a transição de um currículo
baseado em tempo para competências.

Confira toda a discussão!
Acesse:
bit.ly/2YSGkGi

Conferência internacional debate o uso de tecnologias para melhorar práticas
cirúrgicas e promover a colaboração
Dois aspectos diferentes do uso de tecnologias para melhorar
as cirurgias e promover a colaboração entre cirurgiões foram
abordados em uma das conferências internacionais.
O primeiro tema foi o uso de mídias sociais por cirurgiões,
apresentado pelo professor de cirurgia da Universidade

Complutense de Madrid e diretor médico do Hospital San
Carlos Julio Mayol. Em seguida, o professor de cirurgia da
Universidade de Toronto e fundador da startup Surgical Safety
Technologies, Teodor Grantcharov, falou sobre o uso da ciência
de dados para aumentar a segurança de cirurgias.

Fique por dentro do tema!
Acesse:
bit.ly/2YVLpxy

Atendimento Inicial ao Politraumatizado em 2021 é tema de mesa-redonda
Um dos destaques do 34.º Congresso Brasileiro de Cirurgia – CBC
foi a mesa-redonda que discutiu o tema: “Atendimento Inicial ao
Politraumatizado em 2021”, com duas palestras.
A reanimação hemodinâmica, de acordo com o TCBC Bruno
Monteiro Tavares Pereira, funciona como uma engrenagem.

Os passos da reanimação hemodinâmica, a justificativa para o
protocolo e os objetivos foram abordados durante a apresentação.
Na sequência, o TCBC Carlos Augusto Metidieri Menegozzo
iniciou sua palestra explicando que iria focar a exposição no
atendimento inicial, pois o tema é bastante complexo.

Confira todos os detalhes das palestras!
Acesse:
bit.ly/3j5sYxZ
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Convidados internacionais discutem vazamentos anastomóticos e trauma
geriátrico
Uma das conferências internacionais do 34.º Congresso
Brasileiro de Cirurgia contou com apresentações sobre
vazamentos anastomóticos e trauma geriátrico.
O primeiro tema foi apresentado por John C. Alverdy,
professor de cirurgia da Universidade de Chicago, com a

palestra “Anastomotic leak – can we make it disappear?”.
O segundo ficou a cargo da professora associada de cirurgia
da Harvard Medical School, Zara Cooper, que apresentou a
palestra “Clinical pathways in geriatric trauma”.

Leia mais.
Acesse:
bit.ly/3aDVH8t

Riscos para a saúde dos cirurgiões são tema de debate
A saúde dos cirurgiões esteve em pauta na 34.ª edição do
Congresso Brasileiro de Cirurgia. Com o nome “Riscos para a
saúde dos cirurgiões”, a mesa-redonda que discutiu o tópico
contou com duas palestras.
A primeira parte da mesa-redonda foi conduzida pelo psiquiatra
Thiago Marques Fidalgo. Ele explicou que apesar de a saúde
mental dos profissionais da saúde ser uma preocupação
desde a Grécia Antiga, ela está em foco no momento devido à
presença de uma série de fatores estressores.

Leia a reportagem completa.
Acesse:
bit.ly/3DMB8TA
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Depois, o pneumologista Geraldo Lorenzi Filho falou
inicialmente sobre a importância do sono. “O sono é
ativamente programado pelo cérebro, tem várias fases e é
fundamental não só para o descanso, mas para a organização
da memória, para inibição de radicais livres e para o descanso
do sistema cardiovascular. Dormir é tão fundamental quanto
se alimentar”, explicou.
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FINANÇAS

Verifique suas
fontes de receita
Quais são as suas fontes de receita? É bastante importante
conhecer e entender quais são as origens do seu dinheiro –
ainda mais na nossa profissão de médicos-cirurgiões, na qual
o atendimento pode ser feito em diferentes locais de trabalho.
Ou seja, é fundamental identificar e saber a proporção de cada
uma das fontes de renda. Isso é muito útil para você conseguir
analisar suas atividades e os locais onde as desempenha e, se
for o caso, considerar trocas por oportunidades que melhorem
a remuneração ou a gestão do tempo.

Use planilhas
e softwares
Organização certamente é a palavra-chave para
você controlar suas finanças e obter sucesso
com elas.
Gerencie seus custos e tenha disciplina para
que isso faça parte da sua rotina. Já pensou
em utilizar planilhas de gastos mensais ou
softwares de gestão de gastos? Saiba que essas
ferramentas podem colaborar muito com a sua
organização financeira.
Ao examinar seus gastos e perceber quais são
as despesas mais relevantes, você conseguirá
planejar e otimizar o seu tempo.

9

BOLETIM CBC

SAUDADES ETERNAS

Nossa homenagem ao
ECBC Nelson de Barros
Medina Coeli

Falar sobre Nelson Medina, sua estatura, trajetória e obra, exige do
autor das laudas preparo e competência que poucos têm. Impõese visão distante e não envolvida. Carece de vivência, cãs nas
têmporas e vincos na fronte por tantos doentes sofridos juntos.
Necessário torna-se ter vivido antes e depois da revolução que
seu espírito indômito, avançado e reformista propiciou ao Hospital
da Polícia Militar. É preciso ter cruzado, ao seu lado, os corredores
largos, de pé direito alto, aquele velho prédio cinza, amarelo e
antigo do Estácio, da sétima década do século que se foi.
Esse brilhante profissional já tinha sido laureado, antes dessa
época, como cirurgião-geral do velho hospital, sem eira nem
beira, sem especialização nem modernidade.
No início dos sessenta, influenciou na atualização do tipo de
concurso de saúde da PM, ao introduzir a especialização. É com
ela a inconteste melhora do padrão de tratamento oferecido à
população policial militar.
Elevação do patamar de atendimento e refinamento dos
resultados obtidos em todas as áreas da Saúde foram a
resultante do gesto da especialização, por Medina proposto.
Socialista de raiz, jamais aceitou a desigualdade de
oportunidades dentro da corporação. De suas fartas reservas
intelectuais, brotou então o seminal projeto da criação do Fundo
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de Saúde. Até então, somente o Estado subsidiava a assistência.
A partir da criação do fundo, os recursos apurados passaram a
ser única e exclusivamente aplicados de assistência a todos os
membros da corporação, indistintamente.
Seu projeto vasto e abrangente de atendimento à saúde da
corporação dormitava, então, à espera de oportunidade propícia
para vir à luz.
Aquele então socialista, que dentro dele habitava, reconhecia
como direito de todos o acesso à saúde. Uma vez aprovado pelo
Legislativo, o projeto em que Medina inspira a universalização
do serviço deixou de ser patrocinado pelo governo, em virtude
da escassez dos recursos estatais disponíveis. Uma revolução.
Jamais ao Medina - recatado por natureza -, apeteceram cargos
de comando ou direção. Contentava-se com tratar dos doentes.
Essa foi a sua vocação, que sempre honrou e a que se dedicou
por inteiro e por toda a existência. Benditos os doentes que
receberam o mágico toque de suas abençoadas mãos e
privilegiados os médicos que beberam de sua fonte inesgotável
de saber científico.

Durante o derradeiro quarto de século passado, há de haver
aquele que julgue a cópia dos avanços que foram concebidos
por Nelson Medina no território da saúde da PM. Duvido.
Sua modéstia e humildade jamais lhe permitiriam ocupar o
proscênio de tantas realizações.
Encerrado seu ciclo militar, subiu a serra e foi exercer o mister
cirúrgico do serviço público federal em Jacarepaguá. Outra
vez, com o mesmo brilho e a mesma luz. Moléstias de toda a
estirpe a diagnosticar; operações corriqueiras ou extremamente
complexas a realizar; jovens cirurgiões a treinar; parentes
enlutados a consolar; conhecimento cirúrgico a propagar. Com
a mesma dignidade e o mesmo respeito de antanho. Outra vez.
Durante boa parte da nossa existência, vivemos na certeza de
que, houvesse segurança, sofrimento ou carência, ele estaria lá,
sempre pronto a nos socorrer, a nos confortar, a nos estender a
mão. Sua falta nos expõe à chuva. Agora, estamos desassistidos.
Agora, padecemos órfãos. No entanto, sua obra é perene. Dela
a descrição seguirá para sempre gravada no mármore, nunca
na areia. Para sempre.
ECBC Antonio Pelosi

TEORIA DA RELATIVIDADE DE EINSTEIN
pelo TCBC Roberto Saad Jr.

Capítulo 3 – Teoria da
Relatividade Restrita
de Einstein
Para continuarmos com esta narrativa, somos obrigados a
contar um pouco mais de história.
UMA BREVE HISTÓRIA SOBRE AS “LEIS DO MOVIMENTO”
(é muito importante este histórico)
Alguém com muita razão pode perguntar-se, mas por que é
importante analisar o “movimento”? O que tem de especial?
Certamente esse assunto você não acha atraente. Por que não
estudar outros assuntos que, com certeza, seriam prioritários
no ramo da física? Vamos nos aprofundar um pouquinho
nessa questão!

Leia o capítulo completo
em nosso site e confira!
Acesse:
bit.ly/2Z2mby1
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CURIOSIDADES HISTÓRICAS

A história das infecções em cirurgia – Parte 1
Isac Jorge Filho, ECBC-SP
A história das infecções perde-se na escuridão dos tempos.
Papiros, como o de Ebers e o de Edwin Smith, decifrados de
inscrições feitas até 3.000 anos antes de Cristo, já relatavam
tratamentos de feridas infectadas realizados pelos egípcios. A
ignorância quanto à origem das infecções e epidemias levava
a “tratamentos” estranhos, sempre relacionados com a ideia
de que a doença era causada por maus espíritos ou como
castigo divino.

Leia o texto completo do
ECBC-SP Isac Jorge Filho
no nosso site!
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Isso explica, por exemplo, a utilização de excrementos
animais, e mesmo humanos, como recursos terapêuticos
que buscavam, em última análise, “expulsar os demônios
causadores da doença”. Esse pensamento relaciona-se com
a existência das “farmácias de sujeiras” que começaram no
antigo Egito, continuaram com grande prestígio na Idade
Média e, para alguns tratamentos, atravessaram o século XIX,
chegando ao início do século XX.

ou Acesse:
bit.ly/3nfgFR1
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ARTIGO DO DR. JJCAMARGO, ECBC-RS

Medicina Narrativa:
A Redenção
“A pessoa adoece por carência de verdadeiras relações
pessoais. Se você der impessoalidade e neutralidade, dará
exatamente o que lhe causou a doença. Nossa tarefa é a da
construção do encontro. E não há encontro que seja impessoal.
Impessoal é o desencontro.” (Hélio Pellegrino)
Com os impressionantes avanços da medicina, pode-se dizer,
com uma dose sadia de orgulho médico, que sabemos muito
mais do que nossos antecessores. Mas isso só aumenta o
constrangimento de percebermos que, a julgar pelo aumento
das demandas judiciais e reclamações nas mídias sociais, os
pacientes não nos percebem melhores.
Atribuir a culpa às circunstâncias, que encurtaram o tempo de
atendimento e impuseram aos pacientes a loteria de sair de
casa sem certeza de que o médico que estará do outro lado da
mesa dará a mesma importância a este encontro, faz algum
sentido, porque essa interação com o médico é, em resumo, uma relação entre duas pessoas, e o entorno deve ser ignorado
quando elas se encontram.

Leia o texto completo do ECBC-RS
Dr. JJCamargo no nosso site e confira!
Acesse:
bit.ly/3vgMT1z

CONCURSOS 2021

Certificados de Área de Atuação
de Cirurgia Bariátrica e
Videolaparoscopia

Título de Especialista em
Cirurgia Geral

Inscreva-se até o dia 25/10 para os concursos das duas
áreas. Confira os editais!

Faça a sua inscrição para o concurso até o dia 01/11. Serão
realizadas duas provas: uma oral e uma escrita.

Concurso para obtenção do
Certificado de Atuação na Área
de Cirurgia Bariátrica

Confira o edital!

Concurso de Área de Atuação
Videoloparoscopia
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DICAS CULTURAIS

“Cada Segundo
Conta”
Donald McRae
(Editora Record)
Este livro conta a corrida pela que talvez tenha
sido a mais intrépida e inovadora cirurgia do
século XX: o transplante de coração. Esta obra
não se reserva somente à história do controverso
cirurgião sul-africano Christiaan Barnard, pioneiro
no procedimento, em 3 de dezembro de 1967, mas
também às descobertas precedentes, intrigas e
conflitos éticos envolvidos nessa fascinante história.

“A Fabulosa
História do
Hospital”
Jean-Noël Fabiani
(L&PM Editores)
Fabiani descreve de forma deliciosa a história dos
hospitais, desde as casas religiosas de assistência
até as sofisticadas e modernas instituições dos
dias atuais. O autor não se limita a uma narrativa
meramente historiográfica. Ele brinda o leitor com
sua vivência e relação pessoal com os hospitais.
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COMISSÃO ELEITORAL

Confira a mensagem do presidente
da Comissão Eleitoral do CBC
Ao Corpo Associativo do CBC,
Conforme informado anteriormente pela primeira circular
referente ao nosso processo eleitoral, encerrou-se no dia
21 de setembro o prazo regimental para apresentação e
inscrição de chapas candidatas a participar das eleições para
o biênio 2022/2023, tanto para a Presidência Nacional do
CBC quanto para a direção dos Capítulos.
Para o Diretório Nacional, a Secretaria recebeu tempestivamente
uma única chapa encabeçada pelo TCBC Luiz Carlos von Bahten,
obedecendo, junto aos demais componentes, todos os prérequisitos regimentais e estatutários.
Da mesma forma, para as Diretorias dos Capítulos foram
apresentadas chapas únicas para:
Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio
Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Luiz Guilherme Romano, ECBC

O processo eleitoral, como se sabe, será conduzido inteiramente de forma virtual, como nos anos anteriores.
Rogamos àqueles membros aptos a participar do processo (Eméritos e Titulares), que o façam de acordo com as normas que
em breve seguirão através de nossos veículos de comunicação.

LEMBRE-SE: A sua participação é muito importante para a
consolidação de um pleito com perfil absolutamente republicano
e ainda, de certa maneira, legitimando aqueles que se propõem
a trabalhar, defender e fortalecer o desenvolvimento da nossa
instituição, principalmente neste momento de grandes desafios,
em face das rápidas transformações, as mais diversas, e das
incertezas do porvir.

Receba, pois, os nossos agradecimentos antecipados,
Luiz Guilherme Romano, ECBC
Presidente da Comissão Eleitoral
Colégio Brasileiro de Cirurgiões

Conheça a chapa única.
Acesse:
bit.ly/3aS1rvm
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EVENTOS DOS CAPÍTULOS

CBC-BA transmite para 40
estudantes o 34.º Congresso
Brasileiro de Cirurgia
O Colégio Brasileiro de Cirurgiões Capítulo Bahia transmitiu,
em sua sede, o 34.º Congresso Brasileiro de Cirurgia – CBC
para 40 estudantes e futuros cirurgiões.
A transmissão foi realizada em parceria com o Instituto
de Treinamento em Cadáver (ITC) e o Centro Universitário
UniFTC de Salvador. As instituições de ensino fizeram
esse patrocínio adquirindo inscrições para o congresso.
Elas foram distribuídas para os alunos conforme critérios
preestabelecidos pelas próprias entidades.
Para o CBC-BA, esse projeto-piloto abriu novos horizontes
para os próximos eventos, possibilitando o modelo híbrido
e afirmando o pioneirismo e a proatividade do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões.

III Congresso Capixaba do Aparelho Digestivo ultrapassa
marca de 750 participantes
Realizado entre os dias 21 e 23 de setembro, o III Congresso
Capixaba do Aparelho Digestivo ultrapassou a marca de 750
participantes e consolidou-se no calendário científico do estado.

Com o formato online, houve tempo para excelentes discussões
entre os palestrantes e os debatedores, além da participação
dos ouvintes.

O evento foi realizado pela Sociedade de Gastroenterologia do
Espírito Santo (SOGES), pela Sociedade Brasileira de Endoscopia
Digestiva Capítulo Espírito Santo (SOBED/ES) e pelo Colégio
Brasileiro de Cirurgiões Capítulo Espírito Santo (CBC-ES).

Em paralelo ao congresso, ocorreram a I Jornada de Nutrologia
e a VI Jornada de Cirurgia Bariátrica – organizadas pela
Cooperativa de Cirurgiões Gerais.
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PRÊMIO OSCAR ALVES

Artigo de Thayse
Emanuelli Godoy
Behne é o vencedor
do Prêmio Oscar
Alves 2020
O artigo “Associação entre provável sarcopenia
pré-operatória e sobrevida de pacientes
oncológicos submetidos a operações de
grande porte”, assinado por Thayse Emanuelli
Godoy Behne (MT), foi o vencedor do Prêmio
Oscar Alves 2020.
A premiação – simbolizada por meio de uma
medalha e de um diploma – é concedida ao
melhor trabalho publicado na Revista do
Colégio Brasileiro de Cirurgiões do ano anterior.
O prêmio é entregue na sessão comemorativa
do aniversário do CBC, no mês de julho.
A Comissão Julgadora, selecionada pelo
diretor de Publicações, é quem escolhe o
artigo vencedor. O primeiro Prêmio Oscar
Alves foi entregue em 1955.
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