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São Pau"lolança jornal para maior
integração entre os associados

o desenvolvimento das ativi-

'" I dades do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões, tem sido o anseio de
todos os cirurgiões do País, no
campo científico, nas perspec-
tivas de atual ização e recicla-
gem, na melhoria das condições
do mercado de trabalho, quer
seja em sua ampliação, organi-
zação e melhor condição de re-
muneração, e no plano pessoal,
ampliando as possibilidades in,.
dividuais e como membro da

sociedade na divulgação e re-
conhecimento das nossas ativi-

, 1 dades profissionais mais signifi-
cativas.
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o Capítulo de São Paulo,

órgão responsável pelas ati-
vidades do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões em nosso Estado,
vem ampliar as perspectivas do
cumprimento
das premis-
sas da exis-
tência e im-

portância do
Colégio Bra-
sileiro de

Ci ru rgiões,
pois com a
criação e
início das

atividades "

d d. .b . Posse da Diretoria do Capítulo de São Paulo do CBC -Hotel Maksoud Plaza "e Istn UI-

ção do Atualidades Cirúrgicas,
inicialmente de circulação tri-
mestral, pretende ter um meio
de comunicação, onde os cirur-
giões do Estado de São Paulo,
possam se man ifestar e receber
informações pertinentes às nos-

sas atividades e conseqüente-
mente atingir a expectativa in-
dividual e coletiva dos nossos

colegas.
A diretoria do Capítulo de

São Paulo do CBC, acredita que
com esta iniciativa, possa haver
uma maior integração entre
nossos cirurgiões, e espera uma
participação ativa no sentido de

colaboração em nossas seções,
envio para divulgação de fatos
relevantes, e auxílio na divul-

gação do jornal para que cada
dia, mais cirurgiões se associem
ao CBC, tornando-o maior e

mais representativo.

Aguardamos sua participa-
ção e cooperação.

Diretoria do Capítulo de São
Paulo do Colégio Brasileiro
Cirurgiões
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o Colégio Brasileiro de
Cirurgiões em São Paulo

o Colégio Brasileiro de Cirurgiões é a maior e mais importante entidade
representativa do cirurgião brasileiro, e o Capítulo de São Paulo, o seu segundo
grande núcleo.

A história do nosso Capítulo é muito rica, desde a sua fundação em 1941
tendo como primeiro Mestre o ProfessorBenedito Montenegro. A partirde então,
ilustresfigurasda cirurgiapaulista, representantes de diferentes escolas e serviços,
vem conduzindo os destinos do Capítulo ao longo deste período.

Embora o Colégio Brasileiro de Cirurgiões tenha sido fundado em 1929,
somente alguns anos depois ele ganhou conotação nacional.

O Capítulo de São Paulo ampliou o seu campo de atuação a partir de 1983,
na gestão do TCBCEugênio Américo Bueno Ferreira,com a criação da primeira
Assembléia Cirúrgica, evento já tradicional e com maior estímulo e crescimento
das sessões de especialidades, culminando com a realização do XVII Congresso
Brasileirode Cirurgiade 1988, e o XI Congresso da Federação LatinoAmericana
de Cirurgiões,juntamente com XXICongresso do Colégio Brasileirode Cirurgiões
em 1995.

A contribuição de São Paulo com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões é
significativa, pois dos vinte e dois Congressos Nacionais, cinco foram realizados
em nossa cidade; dos trinta e um presidentes doDiretório Nacional, seis foram
paulistas.

Coube ao Capítulo de São Paulo a idéia do lançamento de livros editados
pelo Colégio Brasileirode Cirurgiõese que depois foi seguidapor outros Capítulos.

Hoje, o Capítulo tem quatro regionais no interior,e trabalhapara a instalação
de outras, atraindo mais cirurgiões do Estado.

Émuito grande a atividade científica do nosso Capítulo, com Cursose Jornadas
na Capital e Regionais, visando a atualização e o aprimoramen'to do nosso
cirurgião. '

O Capítulo toma agora uma nova iniciativa, com o lançamento deste boletim
trimestral, e eu tenho a honra de ser convidado para escrever o primeiro editorial.
Essa publicação irá sem dúvida, aproximar ainda mais os colegas, facilitando o
intercâmbio e contribuindo para o crescimento do Colégio em São Paulo.

Cumprimento o Mestre TCBC Roberto Saad Júnior, e seus companheiros e
auguro sucesso na gestão que ora se inicia.

TCBC Samir Rasslan
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,-o Capítulo de São Paulo

Mestre: Roberto Saad Júnior
Vice-Mestre: Luiz Arnaldo Szutan

1° Secretário: Luiz Augusto Carneiro

D' Albuquerque
2° Secretário: Luiz Augusto Mello Sinis-

galli
1° Tesoureiro: Luiz Alberto Soares

2° Tesoureiro: Antônio Figueira

Regional Campinas

Vice-Mestre: Fernando Cordeiro

Secretário: Francisco Callejas Neto

Tesoureiro: José Luiz Braga de Aquino

~

Regional Ribeirão Preto

Vice-Mestre: Antônio Ziliotto Júnior
Secretário: amar Feres

Tesoureiro: Luiz Donizete da Silva Stra-
cieri

Regional São José Do Rio Preto

Vice-Mestre: amar Ismael

Secretário: Daniel Chalela Júnior
Tesoureiro: Orlando Cesar Mazota

Reginal do Vale do Paraíba

Vice-Mestre: Júlio César Monteiro dos

Santos Júnior
Secretário: Cláudio Monteiro dos Santos

Tesoureiro: Edson Brandão Guimarães



Detecção precoce do Câncer da Próstata
Dr. Miguel Srougi*

A freqüência do câncer da próstata
aumentou de forma explosiva nos
últimos anos, preocupando a ciên-
cia médica e os homens em geral.
De acordo com estimativa da Ame-

rican Cancer Society, 209.000
norte-americanos desenvolverão

câncer da próstata em 1997 e cerca
de 14% deles irão a óbito pela
doença. Seestesnúmeros puderem
ser transpostos para o nosso país,
aproximadamente 144.000 brasi-

r Ileiros serão atingidos pela doença
neste ano e 20.000 morrerão em

decorrência. Ainda segundo a mes-
ma instituição, 19,8% dos homens
que atualmente tem mais de 50
anos desenvolverão este câncer se

forem acompanhados até o fim da
vida.

DIAGNÓSTICO

A detecção do câncer da prós-
tata é feita através do toque digital
da glândula, de medidas do PSA
sérico e do ultrassom transretal. O

toque digital tem uma sensibili-
dade diagnóstica que varia de 40%

r I a 80%, dependendo do tipo de
paciente que está sendo avaliado.
Nos casos pouco sintomáticos e
que, provavelmente, tem tumor de
pequeno volume, são comuns os
resuItados falso-negativos.

As dosagens do PSA tem uma
sensibilidade um pouco maior que
o toque digital e que varia entre
70% e 90%. Sob o ponto de vista
prático, níveis séricos de PSA in-
feriQres a 4 ng/ml, em pacientes
com toque prostático normal,
acompanham-se de riscos despre-
zíveis de presença de câncer na
próstata, o que permite que estes
casos sejam apenas seguidos clini-
camente. Quando os valores de

PSA superam 10ng/ml, a chance
de existir neoplasia prostática é de
cerca de 55%, estando indicada

biópsia local, independente dos
achados do toque digital. Quando
os níveis de PSA situam-se entre 4

ng/ml e 10 ng/ml, o risco de se
identificar um câncer na próstata
é de cerca de 25%. Biópsia roti-
neira nestes pacientes acompa-
nha-se de resultados negativos em
75% dos mesmos, que também
acabam sofrendo com o descon-

forto e as eventuais complicações
da biópsia. De modo a restringir o
emprego da biópsia aos casos de
maior risco neste subgrupo de pa-
cientes, tem-se recorrido a três
avaliações adicionais:
1) Medidas da relação entre PSA

livre e PSAtotal sérico: nos casos

de crescimento benigno esta
relação costuma ser maior que
25%, nos pacientes com adeno-
carcinoma a relação tende a
ficar abaixo de 10% e quando
o valor medido situa-se entre

. estes dois limites nada se pode
concluir objetivamente.

2) Velocidade de ascensão do PSA:

em pacientes com câncer da
próstata, os níveis de PSA ten-
dem a subir entre 50% e 100%

ao ano. Quando esta velocidade
é superior a 200% ao ano, é
provável que a doença de base
seja uma prostatite e não uma
neoplasia local. Vale salientar
que quadros de prostatite (mui-
tas vezes assintomáticos) produ-
zem elevações substanciais dos
níveis de PSA, que podem atin-
gir valores de 70 - 80 ng/ml nos
processQs agudos febris.

3) Valor máximo tolerável de PSA:

quadros de hiperplasia benigna
podem elevar os níveis do PSA

sérico, sendo qúe o valor maxi-
mal compatível com crescimen-
to benigno eqüivale ao peso (ou
volume) da próstata dividido por
10. Um homem com PSAsérico

igual a 7 provavelmente não tem
câncer da próstata se o volume
da glândula é de 80 cc (valor
máximo tolerável igual a 8) e
talvez seja portador de neoplasia
local se o volume da mesma.é
de 30 cc.

A realização rotineira de ultras-

som transretal (USTR) para rastrear
câncer da próstata tem alguns in-
convenientes. O método é invasi-

vo, seus custos não são desprezí-
veis e resultados falso-positivos e
falso-negativos são observados em
50% e 30% dos casos, respectiva-
mente. Desta forma, o USTR nãó

costuma ser empregado sistemati-
camente nesta situação, sendo,
contudo, indicado quando o toque
digital ou as dosagens de PSA
acompanham-se de resultados in-
coerentes ou duvidosos.

Sob o ponto de vista prático, a
detecção do câncer da' próstata
deve ser feita através de avaliaçoes
anuais (toque retal e dosagem de
PSA) quando os níveis de PSA si-
tuam-se acima de 2 ng/ml ea cada
dois anos quando estes níveis são
inferiores a 2 ng/ml. Estas.istemáti-
ca deve ser instituída a partir dos
50 anos sendo antecipadQ.para 40
anos nos pacientes de maior risco,
incluindo-se aqui história familiar
da doença em parentes dé 10grau
e indivíduos da raça negra. .

* o Dr.Miguel Srougi é ProfessorTitular da
Disciplina de Urologia da Escola Paulista
de Medicina - UNIFESP
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Campinas

Nova diretoria

para regional

No dia 15dedezembro do ano passado
foram realizadas eleições para a nova Di-
retoria da Regional de Campinas do
Capítulo de São Paulo do Colégio Brasilei-
ro de Cirurgiões. O pleito foi na sede da
Sociedade de Medicina e Cirurgia de
Campinas e foram eleitos para o biênio
98/99: o Dr. Fernando Cordeiro para Vice-
Mestre; o Dr. Francisco Caliejas Neto para
Secretário e o Dr. José Luiz Braga de
Aquino para Tesoureiro.

São José do Rio Preto

Regional também
tem nova diretoria

A regional do Noroeste Paulista, com
sede na cidade de São José do Rio Preto
elegeu nova diretoria para o biênio 98/
99. A posse ocorreu no dia 21 de janeiro
no anfiteatro da Sociedade de Medicina

e Cirurgia da cidade. A diretoria da
Regional ficou assim constituída: Vice-
Mestre, Dr. Omar Ismael; Secretário, Dr.
Daniel Chalela Júnior e Tesoureiro, Dr.
Orlando César Mazota.

Araçatuba

Curso de Videolaparoscopia

Anuncie no Atualidadeg Cirúrgic:ag
este espaço está reservado para

a sua empresa
Te1.:(011) 222-[5464 com Maurício

A Regional de Araçatuba da Sociedade
Paulista de Videocirurgia realiza, no
período de 15 a 18 de julho, o VI Curso
Teórico e Prático de Videolaparoscopia.
Este ano, o Curso que é promovido pela
Santa Casa, Unimed e Associação Paulista
de Medicina terá quatro dias de duração,
dois dos quais reservados a aulas práticas.
O Curso de Videolaparoscopia, que é
reconhecido pela Sociedade Brasileira de
Cirurgia Laparoscópica, pelo Colégio
Internacional de Cirurgiões e também

Clln.:JI~GIÕE3 Ei~\ DE!>TAQt:Jt

Esta seção do Atualidades Cirúrgicas
pretende trazer, para o conhecimento de
todos, trabalhos e atividades de médicos-
cirurgões que se destacaram na sociedade
ou na vida acadêmica. Farão parte deste
coluna cirurgiões que sejam professores
titulares em Universidades, que tenham
apresentado trabalhos importantes com
reconhecimento nacional e até internacio-

nal ou colegas que venham assumir cargos
na política ou em entidades médicas de
reconhecimento nacional ou regional. O
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Colégio Brasileiro de Cirurgiões, reunirá I I
em Araçatuba nomes importante na
divulgação e treinamento da técnica no
país.
Organizado pelos cirurgiões Albino
Augusto Sorbello, Celso Gonçalves, Luís
Cláudio Pandini, Renato Andretto e
Wilson Marçal Vieira, o Curso será aberto
no dia 15 na Casa do Médico de Araça-
tuba. .
Mais informações (018) 623-4271 ou 622-
4492.

objetivo é, além de estimular o trabalho
dos cirurgiões, reconhecer e homenagear
aqueles que dedicaram parte de seu
tempo para um objetivo específico e por
isso foram congratu lados. Porém esta
seção precisa de informações constantes
e colaborações. A secretaria do Capítulo,
fone/fax:(Oll) 222-8464, bem como a

redação do Atualidades Cirúrgicas, fone/
fax: (011) 533-8781, aguardam asua
participação através de sugestões ou
indicações de nomes.

AtiJIeNDA.
XII Assembléia Cirúrgica
5"Congresso Pàulista de Cirurgia
Pediát.rica

I Temas:TralAmaPedi.átrico.e"Estado
At.u~Jd~ Arte emCirurgia"
Data: 12 a 14 de novembro de 1998
LeJcahCentro de Convenções do Hótel

I' Mak$oud Plaza
f A(:1oi(.1:::ioci.edadeBrasileira de Cirurgia

Pediátdca .
IIr1TOrma~Ôes e Tnscrições: Capítulo de
I São Paulo "Rua Marques de Itú, 306

cQnj.16- Vila Buarque - São Paulo- SP
CEPQl 223-QQQ
Tel./fax: (011 ) 222-8464 / 222-0454 com
Ruth '

XVI Curso Anual dê Cirurgia de
Urgênclà

! Datas: J 8deabril
J6 de maio
20 de junho
18 dejulho
15 de agosto
J9 de setembro
24 de outubro
14 de novembro

'Lótal: Centro'de êonvenções do Hotel
Ma.ksoud Plaza
ApoiQ:CapítulQ de São Paulo do Colégio
B[~sileiro de Cirurgiões

I Informações e Inscrições: Departamento
, de Cirurgia Santa Casade São Paulo -

Te!..:(011) 224-0122 ramal 5647 com
Celina ou Yvone
H()spitaldaClínicas da Universidade de
São Paulo - Tel.: (011) 853-6036 com
Deise

Curso VidêQ-Cirurgia
Inscrições abertas para treinamento de
eq\Jipes(3 a 4 pessoas)
Local: Centro de Treinamento em Vídeo
Cirurgia ~SàntàCasa de SãeJPaulo
Coordenador: Dr. Rodrigo Altenfelder
Silva
Infgrf1)açpe~:Tel: (011) 224-0122 ramal
5547 com Dr. Rodrigo Altenfelder Silva
ouDrá. Flávia Coelho

, Congresso Paulista de
Gastroente"rologia e Nutrição
Dii\~a:19a 21 de março de 1998
loçal:,Centwde Convenções do Hotel
MaksoudPlaza
Informações: Para'digma Planejamento e
Organização de Eventos" Tel.: (011)

.81~-8896 ou 815-9003 Fax(011) 815-
2285
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