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Entidades se unem para realizar
evento em novembro

oBrasileiro
Capítulo de São Paulo do Colégio
de Cirurgiões juntamente

gica e do Congresso Paulista em um
mesmo local, também permite uma
com a Sociedade Brasileira de Cirur- economia às Instituições que organigia Pediátrica vão promover, nos dias zam. Os custos e o trabalho de orga12, 13 e 14 de novembro deste ano, a nização são rateados e a busca de reXIIAssembléia Cirúrgica e o 5° Con- cursos ampliada, com a participação
gresso Paulista de Cirurgia Pediátrica. de mais pessoas. "Com isso, podemos
O evento que irá se realizar no Hotel investir mais no programa científico,
Maksoud Plaza deve contar com a pre- trazer médicos estrangeiros e também
convidar mais especialistas para as palestras", explica Saad.
Este ano, a organ ização convidou um dos
mais importantes cirurgiões pediátricos
norteamericanos. O Dr. Martin Eichelberger, que já
confirmou presença, é
professor da Faculdade de
Medicina da Universidade George Washington e
Diretor do Serviço de
Emergência e Trauma do
AssembléiaCirúrgicade 1996realizadana cidadede SãoPaulo Children National Medical Center, em Washingsença de mais de mil participantes, ton, Estados Unidos. O Dr. Eichelberentre palestrantes, acadêmicos de me- ger vai falar do trauma infantil, caudicina, residentes de cirurgia, médi- sados por acidentes de carro e doméscos cirurgiões, enfermeiros e fisiote- ticos, queimaduras, choques elétricos
rapêutas. Os temas deste ano são: o e quedas. Na sua palestra vai abordar
"Trauma Pediátrico" e o "Estado Atu- quatro importantes aspectos do assunal da Arte em Cirurgia".
to: prevenção, primeiros-socorros, tra"É uma grande oportunidade para tamento e reabilitação.
a reciclagem médica que estamos promovendo já que iremos oferecer dois Assembléia Cirúrgica já é uma
tradição em São Paulo
eventos em um só", conta Roberto
A cada dois anos, alternando com
Saad Jr., Mestre do Capítulo de São
Paulo. A realização dos dois congres- o Congresso do Colégio Brasileiro de
sos tem muitas vantagens, além de per- Cirurgiões, o Capítulo de São Paulo
mitir uma possibilidade maior de in- faz a sua Assembléia Cirúrgica. Foram
formação, também faz com que os até hoje onze realizações de sucesso.
participantes possam desfrutar de dois A XI,em novembro de 1996 no Hotel
eventos em um mesmo local.
Maksoud Plaza, teve 300 inscritos e
A realização da Assembléia Cirúr- aproximadamente 500 participantes.

Na ocasião, o tema central do evento
foi "A Especialidade para o Cirurgião
Geral". Além dos inúmeros especialistas brasileiros que participaram, a
Assembléia contou com a presença de
um conceituado cirurgião de Trauma
dos Estados Unidos: o Prof. Dr. Robert C. Mackersie, do San Francisco
General Hospital, na Califórnia.
Inscrições e Preços
As inscrições para a XIIAssembléia
Cirúrgica e o 5° Congresso Paulista de
Cirurgia Pediátrica devem ser feitas na
sede do Capítulo de São Paulo do CBC
através dos telefones (011) 222-8464
ou 222-0454. Até o dia 15 de agosto
quem se inscrever terá desconto de
mais de 30%, os médicos membros
do CBC, da ClPE, e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica pagam
apenas R$ 120,00, os não membros
R$ 150,00, os inscritos no Curso de
Urgência R$ 60,00, os fisioterapêutas
e enfermeiros R$ 80,00 e os residentes e graduandos R$ 70,00. (Ficha de
inscrição no verso).
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o CSCe os seus
Capítulos
Ao assumirmos a presidência do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, tínhamos
como uma de nossas metas o estímulo ao desenvolvimento da estrutura
capitular.
Todos nós, Membros do CBC, reconhecemos que qualquer entidade,
com as características da nossa, só se desenvolve e cresce num movimento
centrípeto, ou seja, aquele cuja força maior emana de suas bases periféricas,
orientado assim os rumos a serem percorridos pelos órgãos diretivos.
Os Capítulos Estaduais representam na realidade estas bases e com
certeza contam com todo apoio do Diretório Nacional. Em nosso
entendimento, entretanto, eles devem ter também brilho próprio, buscando
seus mecanismos de desenvolvimento e crescimento.
Nesse passo, o Capítulo de São Paulo já há muito compreendeu esta
filosofia, tomando iniciativas relevantes na busca incessante de idéias e
soluções para seus problemas regionais. Profícuas gestões tem se sucedido
com aumento substancial de novos membros e das atividades associativas.
Especificamente, em relação a última gestão, alguns avanços na área
político-administrativa
mostram o dinamismo do Capítulo, tais como:
reativação da Regional Vale do Paraíba, a criação da Regional de Marília
e a aquisição da Sede própria o que, aliás, já provocou iniciativas
semelhantes nos Capítulos do Rio Grande do Sul e da Bahia.
As Assembléias Cirúrgicas, que constituem numa tradição em seu
calendário de eventos, têm sido marcadas pela riqueza das programações
científicas.
Não cabe enfim, neste momento pormenorizar as inúmeras ações do
Capítulo de São Paulo. Desejamos sim que ele se perpetue na vida do CBC
com o mesmo espírito de vanguarda que o tem marcado neste últimos
tempos.
Ao Mestre TCBC Roberto Saad jr. e seus companheiros de Diretoria,
manifestamos mais uma vez a confiança do Diretório Nacional em sua
nova gestão e, principalmente, que inicie com entusiasmo os preparativos
para receber no ano de 2001 o XXIV Congresso Brasileiro de Cirurgia, o
primeiro do próximo milênio.

TCBCLuiz Guilherme B. Romano

.

Presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões
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Mestre: Roberto Saad Júnior
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Cir. Pediátrica: Roberto Antônio Mastroti
Cir. Plástica: Miguel Luiz Antônio Modolin
Cir. Torácica: Vicente Forte
Cir. Vascular: Paulo Kauffman
Coloproctologia: Boris Barone
Urologia: Miguel Srougi
Técnica Cirúrgica e Cirurgia Experimental:
Arildo de Toledo Vianna
Regional Campinas
Vice-Mestre: Fernando Cordeiro
Secretário: Francisco Callejas Neto
Tesoureiro: José Luiz Braga de Aquino
Regional de Marília
Vice-Mestre: GiIberto Pastori
Secretário: Akira Nakadaira
Tesoureiro: Paulo R. Micheloni
Regional Ribeirão Preto
Vice-Mestre:Luiz Donizete da Silva Stracieri
Secretário: João Batista Cardoso
Tesoureiro: Sandro Scarpelini
Regional São José Do Rio Preto
Vice-Mestre: amar Ismael
Secretário: Daniel Chalela Júnior
Tesoureiro: Orlando Cesar Mazota
Reginal do Vale do Paraíba

I Vice-Mestre: Júlio César Monteiro dos
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Tabagismo uma epidemia mundial
Roberto Stirbulov e Jorge Ethel Filho *

omenteusonodoanotabaco
surgiu aproximada1000 a.c., nas socieda-

inclusive os cigarros com filtros especiais e os chamados "com baixos teores",
des indígenas da América Central, em tem composição semelhante, não harituais mágicos-religiosos. A planta, ci- vendo cigarros saudáveis ou cachimbos
entificamente chamada Nicotiana Taba- e charutos que fazem menos mal. Isso
cum, chegou ao Brasilpela migração de ocorre porque, mesmo escolhendo protribos tupis-guaranis. Quando os portu- dutos com menores teores de alcatrão e
gueses aqui desembarcaram, tomaram nicotina, os fumantes acabam compenconhecimento do tabaco pelo contato sando essa redução, fumando mais cicom os índios. A partir do século XVI, garros por dia e tragando mais profunda
seu uso disseminou-se pela Europa, in- e freqüentemente, em virtude da necestroduzido por Jean Nicot, diplomata sidade química da nicotina.
francês vindo de Portugal, com utilizaA Organização Mundial de Saúde
ção até para curar enxaquecas de Cata- afirma que o tabagismo deve ser consirina de Médicis, rainha da França. No derado uma pandemia e como tal ser
final do século XIX,iniciou-se a indus- combatido. Atualmente morrem por
trialização do cigarro, sendo que em ano, 3 milhões de fumantes em consemeados do século XXseu uso espalhou- qüência das doenças relacionadas ao
se de forma epidêmica por todo o mun- tabaco, dos quais estima-se 80 a 100 mil
do, ajudado pelo desenvolvimento de no Brasil.O tabagismo é responsável por
técnicas avançadas de publicidade e 80% a 90% das mortes por câncer do
marketing.
pulmão, 80% causadas por bronquite
A partir da década de 1960, surgi- crônica e enfisema e 30% dos infartos
ram os primeiros relatórios médicos que do coração. O tabagismo também aurelacionavam o cigarro ao adoecimen- menta o risco de câncer da boca, larinto dos fumantes ativos e passivos. Fu- ge, esôfago, estômago, pâncreas, rim e
mar, a partir de então, passou a ser en- bexiga. A ocorrência de acidentes vascarado como uma dependência à nico- culares cerebrais e aneurismas de aorta
tina, passível de esclarecimento, trata- esta também diretamente relacionada ao
mento e acompanhamento.
hábito tabágico. Por diminuir a ação dos
O fumo possui, além da nicotina, macrófagos alveolares, as substâncias
mais de 4700 substância tóxicas. A par- do tabaco predispõe o fumante a doente gasosa é rica em monóxido de carbo- ças infecciosas do aparelho respiratório,
no, cujo potencial tóxico é sobejamen- além de torna-Io resistente à ação de ante conhecido. A parte particulada (cha- tibióticos. Estima-seque a epidemia tamada de alcatrão) é constituída de al- bágica vem produzindo número de morgumas substâncias comprovadamente tes superior às provocadas por cocaína,
carcinogênicas ou suspeitas, tais como heroína, álcool, incêndios, suicídios e
arsênio, benzopireno, níquel, cádmio, AIOS, somados.
resíduos de agrotóxicos (OOT) e até
As pessoas que vivem expostas à
substâncias radioativas, como o polô- poluição ambienta I tabágica (fumantes
nio 210 e o carbono 14. Após uma tra- passivos), seja nos locais de trabalho,
gada, a nicotina chega ao cérebro em nos domicílios ou em outros locais, inaaproximadamente 7 segundos. Em mé- lam substâncias tóxicas do fumo, o que
dia, traga-se 10 vezes um cigarro. Quem é comprovado por apresentarem quanfuma um maço por dia sofre, portanto, tidades variáveis de nicotina na urina,
200 impactos cerebrais de nicotina, to- sangue e saliva. Os malefícios à saúde
talizando 73000 impactos por ano. Cada dos fumantes passivos variam de acorvez que a nicotina chega ao cérebro, do com o tempo e a intensidade de exprovoca a liberação de grande quanti- posição à poluição tabágica e de acordade de hormônios psicoativos. Os re- do com a idade. Crianças com pais fuceptores específicos cerebrais de nico- mantes tornam-se com freqüência" chitina exigem, com o decorrer do tempo, adores e tem o risco maior de vir a aprequantidade cada vez maior da droga, sentar bronquiolite, bronquite, pneumopara dar o mesmo nível de resposta. Ea nias, otite, sinusite e amigdalite. Adulpoderosa nicotina-dependência, cujo tos eXPQstosà poluição tabágica ambitempo de instalação varia conforme os ental domiciliar ou ocupacional, durante
organismo e a quantidade de cigarros 10 anos ou mais, tem valores funcionais
diariamente consumidos.
respiratórios abaixo dos padrões norTodas as formas de uso de tabaco, mais, desenvolvendo com freqüência

doenças pulmonares obstrutivas, além
de ter o risco elevado para doenças coronarianas e neoplásicas.
O problema dos fumantes passivos
associado ao dos fumantes regulares
indica a enorme tarefa que cabe à saúde pública na prevenção e controle da
epidemia tabágica: conseguir que os não
fumantes não se iniciem no tabagismo
e que os fumantes abandonem o cigarro o mais rapidamente. De cada dois
fumantes, um morre prematuramente,
estando consistentemente demonstrado
que os tabagistas tem vida média mais
curta do que os ex-fumantes e as pessoas que nunca fumaram.
A abordagem do fumante é tarefa
árdua, complexa e de pouco rendimento. Todos os métodos para se deixar de
fumar, como medicamentos, indução à
aversão ao fumo, hipnose e acupuntura, trazem resu Itados que variam de O a
80% no início do tratamento e praticamente nulos no final de um ano. À medida que aumentou o rigor da avaliação, os resultados "favoráveis" foram diminuindo. O método que sofreu análise mais rigorosa foi o da reposição de
nicotina com adesivos dérmicos ou gomas de mascar. A duração do tratamento é de 3 a 6 meses" sendo que trata-se
da técnica que vem se mostrando com
melhores resultados no auxílio à supressão do tabagismo e no tratamento das
manifestações relacionadas à abstinência tabágica. Estima-se que no final de
um ano, 30% dos fumantes que se submeteram ao tratamento de reposição de
nicotina, permanecem abstêmios. Posteriormente, este índice cai. Conclui-se
que as medidas supressivas do tabagismo são de pequeno rendimento em termos de saúde pública, sendo de alto
custo-benefício,
em virtude de serem
caros e relativamente pouco eficazes.
Nenhum método de tratamento obtém resultados satisfatórios se não houver a decisão por parte do fumante em
abandonar o vício e não contar com o
aconselhamento médico adequado.
Fontes:
Sociedade Brasileira de Pneumologia
e Tisiologia
- Ministério da Saúde
- Instituto Nacional do Câncer
-
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Os Drs. Roberto Stirbulov e Jorge Ethel
Filho são da Faculdade

de Ciências

Médi-

cas da Santa Casa de São Paulo.
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cirurgia vascular brasileira está de luto: faleceu, no dia
28 de fevereiro, o Professor Luiz Edgard Puech Leão, Professor Emérito da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo onde exerceu o cargo de Professor Titular da Disciplina de Cirurgia Vascular do Departamento de Cirurgia
até 1987, ano em que foi aposentado compulsoriamente por
ter completado 70 anos.
Pioneiro da cirurgia arterial restauradora em nosso meio, sua atividade didática,
de pesquisa e sua produção científica foram relevantes, com repercussão além de
nossas fronteiras. Sua visão crítica acurada da evolução das doenças vasculares e
dos métodos cirúrgicos utilizados no seu tratamento, tornaram-no figura obrigatória
nos congressos nacionais e internacionais.
Tive o privilégio de trabalhar como seu auxiliar direto nas cirurgias, tanto nas
realizadas no Hospital das Clínicas, como naquelas efetuadas em hospitais privados.
Também me ensinou a escrever trabalhos científicos, tendo sido orientador de minha teSe de doutoramento. Foi, portanto, um homem que teve influência fundamental em minha formação.
O professor Puech nos abandonou, porém deixou um legado valioso: seu filho, o
Professor Pedro que atualmente ocupa, com todos os méritos, o cargo outrora ocupado por seu pai. O Mestre partiu para o outro lado da vida, juntando-se àqueles que
foram seus discípulos e amigos, os Professores Marcus Wolosker, Adib Salem Bouabci, Berilo Langer e Joaquim Bueno Neto, deixando um vazio imenso entre nós.
Paulo Kauffman

Foi eleito com maioria dos votos durante o 25° Congresso Nacional de Cirurgia
Cardíaca para Presidência da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Cardiovascular o
Professor Dr. Noedir Antônio Groppo

I Assembléia

Cirúrgica
Paulista

de Cirurgia

Stolf. O Dr. Stolf é membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e responsável pela Diretoria da Seção de Cirurgia Cardiovascular do Capítulo de São
Paulo do CBC.
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Marília

Curso de ATLS em

Capítulo São Paulo tem
nova Regional

Guaratinguetá

A cidade

Será instalada em 5 de junho deste ano
a primeira Regional de Marília, a quinta
diretoria do Capítulo de São Paulo no interior do Estado. A sede da regional será na
Avenida Vicente Ferreira, 1261 e funcionará nos horários das 8:00 às 11:00 horas
e das 13:00 às 16:30 horas. Os membros
que irão tomar posse são: Dr. Gilberto
Pastori, para Vice-Mestre;
Dr. Akira
Nakadaira, para Secretário e Dr. Paulo R.
Micheloni, para Tesoureiro. Para o Dr.
Pastori é muito importante uma Regional
em Marília, já que a região compreende
duas faculdades de medicina. "Iremos
incentivar e buscar associados para que
o Colégio Brasileiro esteja cada vez mais
próximo dos cirurgiões, e possa proporcionar a reciclagem tão necessária na
nossa profissão", afirma Gilberto Pastori.

de Guaratinguetá já está promovendo os primeiros cursos de Suporte
Avançado de Vida no Trauma, mais conhecido como ATLS. Estaé a primeira vez
que uma cidade do interior paulista vai
ministrar um curso deste porte. A importância da realização em Guaratinguetá é
que a rodovia Presidente Dutra, que liga
as duas principais capitais do país - Rio
de Janeiro e São Paulo - e que tem um
número considerável de acidentes, passa pela cidade. Os próximos cursos de
A TLS serão realizados nos dias 30 e 31
de maio e 4 e 5 de junho. Mais informações com o Dr. Cláudio Cesar Monteiro
dos Santos através dos telefones (012)
525-3055, 525-2414 e 985-2522.

Ribeirão Preto
Nova diretoria para a Regional

A Regional

de Ribeirão Preto elegeu em
Abril a nova diretoria para o biênio 98/
99. Os novos integrantes da diretoria são:
4
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0 Vice-Mestre Luiz Donizete da Silva Stracieri, o Secretário João Batista Cardoso e
o Tesoureiro Sandro Scarpelini.
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