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São Paulo inaugura sua quinta Regional
o Capítulo de São Paulo inaugu-

T

ra, em Marília, a quinta Regional do
Colégio Brasileiro de Cirurgiões no
estado. A nova Regional faz parte do
processo de expansão e implantação
de sub-sedes no interior. Jáexistem regionais nas cidades de Campinas, Vale
do Paraíba, Ribeirão Preto, São José
do Rio Preto e agora a mais recente, a
de Marília.
Para o Vice-mestre, Luiz Arnaldo
Szutan essa inauguração é a primeira
desse novo mandato da diretoria do
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Capítulo paulista. "O nosso objetivo 1I
é atingir 12 regionais em todo estado,
distribuídas estrategicamente", expl ica Szutan.
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A descentralização e o avanço para
o interior têm como finalidade estar

1

mais presente na vida dos cirurgiões.
Estima-se que no estado de São Paulo
existam mais de 12 mil médicos que
realizam cirurgia. "O que queremos
é chegar nesse colega e oferecer possibilidades de reciclagem, além de
abrir um local para que se possa implantar um fórum de discussões", ressalta o Vice-mestre.
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em Maríliacom presença de representantes nacionais do CBC

A posse da primeira diretoria da
Regional de Marília contou com a presença do presidente nacional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Luiz
Guilherme Romano, do Mestre do Capítulo de São Paulo, Roberto Saad Jr e
também do Vice-mestre, Luiz Arnaldo Szutan, entre outros participantes.
A Regional de Marília tem os seguintes membros: Gilberto Pastori,
como Vice-mestre; Akira Nakadaira,
como Secretário e Paulo R. Micheloni, como Tesoureiro. A sede será na
Avenida Vicente Ferreira, 1261 e funcionará nos horários das 8:00 às 11:00
horas e das 13:00 às 16:30.

Para o Vice-mestre da Regional,
Gilberto Pastori, a partir de agora,
I1 Marília vai poder trazer especialistas
para ministrar cursos e palestras sobre novidades na cirurgia. "Antes tínhamos que participar de eventos em
outras cidades, principalmente as capitais, como São Paulo e Rio de Jailberto Pastori, Vice-mestre da Regional Marília
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neiro e até do Nordeste. Agora, ao
invés de dezenas de profissionais da
região se deslocarem para esse centros, poderemos trazer os especialistas para cá", explica Pastori. A Regional está programando o seu primeiro
evento para outubro.
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Ensino médico
e o futuro
Como ex-aluno da primeira turma da Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de São Paulo e depois como Professor tive a feliz
ventura de acompanhar todo o seu crescimento.
Faculdade inovadora, criada dentro de princípios ousados para a época:
sem cátedras, departamentos básicos e clínicos dentro do Hospital com chefias
rotativas, iniciativa privada sem vínculo ou compromissos com o governo,
contato do aluno com o doente desde o primeiro dia de aula.
Seu currículo na ]E e 2" séries privilegia o Homem Normal (estudo do
homem como um ser Bio-Psico-Social, na sua forma, função e comportamento),
na Ye 4" séries a Doença (estudo da patologia e da terapêutica ou das doenças
e de como elas são tratadas) e na 5" e 6" séries o Doente (internato com
atividade intensa pré-profissionaO.
O ensino é constantemente auditado por uma "Comissão de Graduação"
que fornece subsídios à Diretoria e procura mantê-Io sempre moderno.
Recentemente foi acrescido à grade curricular a disciplina de Informática
.
Médica.
Acresce-se à filosofia de ensino a Tradição e a Grandiosidade dos Hospitais
da Santa Casa que já haviam albergado no passado as enfermarias da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo e da Escola Paulista de Medicina.
A resultante de tudo isto tem sido a formação de um médico generalista de
excelente qualidade.
A residência médica, destinada à formação de especialistas, é reconhecida
como das melhores do país, e cremos que a Faculdade atingiu a sua maioridade
quando seus cursos de pós-graduação passaram a formar seus próprios
professores que hoje ocupam as chefias de seus Departamentos.
Mas o caminho para o sucesso foi árduo apesar de sua filosofia, de sua
grandeza e de sua honradez.
A vivência que tenho da trajetória da Faculdade de Ciências Médicas da
Santa Casa de São Paulo deixa-me extremamente preocupado quando assisto
a fundação de um sem número de novas Faculdades de Medicina em nosso
Estado e pelo país, sem obedecer a qualquer critério de qualidade, obedecendo
exclusivamente a objetivos personalistas e politiqueiros.
Escudados na tendência moderna de "ensinar o aluno aprender" esquecem
que isto não substitui laboratórios e enfermarias, caso contrário bastaria uma
boa l}iblioteca para formar um médico. ,
E notório que isto não é suficiente. E necessário, além do conhecimento,
o contato com o doente e com a doença, participação ativa no atendimento e
nos procedimentos terapêuticos que darão a vivência e adestramento para a
sua correta execução.
Observamos atônitos a criação de novas Faculdades de Medicina em
cidades que já tinham faculdades que jamais conseguiram se firmar como
centros de excelência.
Evidentemente isto servirá para denegrir mais ainda a imagem do médico,
pois é lógico de se esperar que o médico, produto final dessas faculdades,
será de péssima qualidade e como nossa medicina atualmente perdeu o caráter
liberal exercerá uma concorrência predatória com os profissionais egressos
de centros de excelência, atendendo unicamente os interesses das medicinas
de grupo e hospitais que disporão de mão-de-obra barata não tendo o menor
interesse na qualidade do atendimento prestado aos doentes.
Urge que as Sociedades Médicas e os Conselhos de Medicina encabecem
"operação desmonte" dessas verdadeiras arapucas que certamente não
contribuirão para dignificar nossa medicina, de maneira efetiva e não apenas
como plataforma eleitoreira.
TCBC Armando De Capua junior
Professor Titular e Diretor do Departamento de Cirurgia da Faculdade
de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo
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Álcool e (é) droga
Alexandre Ricardo Fumagalli *
Histórico
Muito antes dos árabes, povos pré-históricos e civilizações antigas já sabiam
preparar bebidas alcoólicas a partir dos
sucos açucarados de frutas. De uva preparavam o vinho. Enquanto os egípcios
conheciam a cerveja obtida da cevada.
Na sociedade ocidental, o álcool etílico tem a peculiaridade de ser o único
agente farmacológico cuja a intoxicação
é socialmente aceitável. O alcoolismo
caracteriza-se como uma doença bem
definida, com quadro clínico bem nítido,
e como tal é reconhecido, pela OMS.
É uma fármaco-dependência lícita adquirida. O álcool é uma droga psico-ativa, depressora do SNc, é desinibidora e
euforizante.

o álcool estimula e aquece
Aí estão duas propriedades que muita
gente atribui erradamente ao álcool. Na
verdade um dos efeitos do álcool sobre o
cérebro é o de adormecer o "centro de
censura" da pessoa. Dessa maneira o indivíduo fica descontraído em conseqüência da inibição ou depressão do SNC.
Muita gente também toma "alguns goles" para se "esquentar", principalmente
no Inverno. Mas na verdade o que o álcool faz é promover a dilatação dos vasos sangüíneos periféricos, sendo assim o
fluxo sangüíneo é aumentado na periferia provocando sensação de calor na pele
e diminuído nos órgãos centrais. Durante
esse processo, nos dias mais' frios, uma
pessoa desprotegida e vestimenta adequada pode ficar exposta à perda de grande
quantidade de calor para o meio ambiente, levando-a a morte por hipotermia.

Principais tipos de
fármaco-dependência

sora, pois, é normalmente usada, inclusive por menores de idade e alguns até por
estímulo dos pais, principalmente os homens, pois, relaciona-se o álcool à hombridade. O álcool tem o mesmo efeito dos
Opiáceos, calmantes e solventes.
Os efeitos do álcool na adolescência
são diferentes em relação aos adultos,
pois, seu peso é geralmente menor, tem
menor tolerância psicológica e maior suscetibilidade a stress do que os adultos. A
potencialização dos efeitos graves da intoxicação aguda leva o jovem a redução
da habilidade; superestima a auto confiança e arrisca-se mais, pois, se sente onipotente; distração excessiva; reflexos lentos; concentração ausente e sonolência.

Principais bebidas consumidas
e teor alcoólico

J 80 gr*
Pinga (200 ml)

r:::J

19 gr*
Vinho (200 ml)

CJ 6,5 gr*
Cerveja (200 ml)
* gramas de álCóól

Absorção

e metabolismo
do álcool

O álcool etílico é propriamente absorvido pelo tubo gastrointestinal sendo
80% através do estômago e 20% pelo intestino delgado e cólon em 5 minutos
após a ingestão.
Fatores que modificam a absorção e
metabolização alcoólica:
a. Alimento no estômago retarda a absorção.
b. Beber lentamente há maior metabolização pelo fígado.
c. Quanto maior a ingestão, maior o efeito.
d. Quanto maior o peso, maior a quantidade consumida para maior efeito.
e. Eliminação: de 2 a 10% do álcool ingerido é eliminado pelos rins. A maior
parte é eliminada pelo metabolismo
hepático.

velmente não possuírem igual dote de
inovadores oxidantes do álcool, de desidrogenasse alcoól ica hepática.
Principais
intoxicação

estágios
da
alcoólica

a. Com 0,65% de álcool no sangue (duas
doses de whisky) =} a pessoa, praticamente, se livra de suas inibições;
b. Com 1% de álcool no sangue =} dificuldade de andar, enrola as palavras e
tem raciocínio comprometido;
c. Com 2% de álcool no sangue =} não
consegue ficar em pé e está fortemente sujeito a acessos de raiva e choro;
d. Com 3% de álcool no sangue =} não
compreende nada que fala, escuta ou
vê, consciência fortemente debilitada;
e. Com 4 ou 5% de álcool no sangue =}
coma;
f. Com 6% de álcool no sangue =} parada cárdio respiratória.

Intoxicação

alcoólica

aguda

O álcool inibe a crítica e a capacidade de julgamento, sendo assim, apresenta comprometimento da função motora,
dimensão da percepção sensorial, mudanças de humor e personalidade, sonolência, hipotensão arterial, hipotermia, cefaléia e respiração superficializada. O alcoolista tem a fantasia da onipotência de
poder controlar a ingestão do álcool. O
uso crônico do álcool em grandes quantidades combinado com desnutrição pode
levar à cirrose hepática e demência cerebral. Filhos de pais alcoolistas tem mais
risco de se tornarem alcoolistas do que
crianças de pais abstêmios.

Conclusão
Traçando um paralelo entre os efeitos
do álcool e de outras drogas vemos:

As drogas psicotrópicas, também chaCrack - Provoca euforia, alucinações e
madas de psico-ativas, atuam sobre o Siscoma.
tema Nervoso Central. Algumas drogas
Cocaína - Provoca agitação psicomotopsicotrópicas atuam deprimindo o SNC.
ra, convulsões e coma.
O comportamento do indivíduo é modificado, afetando, por exemplo, os refleMaconha - Ocasiona desinibição, perturxos e coordenação motora.
bações do caráter e coma.
Essas drogas são chamadas de depressoras da atividade do SNC. Outras droÁlcool - Reduz a capacidade intelectual,
causa embriaguez e coma.
gas psicotrópicas, de modo contrário, atuam estimulando o SNC. O indivíduo tem
"Portanto, álcool também é droga"
sensações de euforia e reduz a fome e o
sono. Essas drogas são chamadas de estimulantes do SNC. Por fim existem as dro* O Dr. Alexandre Ricardo Fumagalli é
gas perturbadoras do SNc, onde o indivíCirurgião Cardíaco, Intensivista e Diretor
Obs.:
Há
indivíduos
mais
suscetíveis
ao
duo interpreta tudo de forma destorcida.
social da APM S.B.C.
O álcool é a principal droga depres- álcool que outros, em virtude de, prova3

A diretoria do Capítulo de São

ses. O Dr. Marcelo Romite vem estruturando a Regional de Santos e
os Drs. João Baptista Ramos, Jeferson Yoshihuru Taguti e José luis
Bernardes vão integrar a diretoria
da Regional de PresidentePrudente.

Paulo continua trabalhando para a
expansão da entidade em todo estado. Mais duas regionais estão se
organizando e devem iniciar as
suas atividades nos próximos me-

AGiENDA
XII Assembléia Cirúrgica
5° Congresso Paulista de Cirurgia
Pediátrica
Tema Central: Trauma Pediátrico e
"Estado Atual da Arte em Cirurgia"
Data:12a 14de novembro de 1998
Local:Centro de Convenções do Hotel
Maksoud Plaza
Apoio: Sociedade Brasileira de Cirurgia
Pediátrica
Informações e Inscrições: Capítulo de
SãoPaulo - Rua Marques de Itú, 306
conj. 16 - Vila Buarque - São Paulo - SI"
CEPOl223-000
Tel./fax: (011) 222.8464/222.0454
com Ruth
'

Taxa única para especialidade

o Colégio Brasileiro de Cirur-

giões em São Paulo vai abrir a possibilidade do médico assistir palestras ou debates específicos dentro
da Assembléia Cirúrgica por um
preço reduzido. O valor será de R$
30/00 e vai permitir ao cirurgião
ver exclusivamente as mesas da
sua especialidade. O objetivo do
Capítulo de São Paulo é atender

uma reivindicação dos colegas que
demonstravam apenas interesse
por determinados assuntos da Assembléia Cirúrgica. As especial idades com inscrições e preços reduzidos são as seguintes: cirurgias
plástica, vascular, aparelho digestivo, urológica, cabeça e pescoço,
tórax, cardíaca e técnica cirúrgica
e cirurgia experimental.

Nota: esta inscrição só vai dar direito a participação no módulo da
especialidade, não tendo direito a apresentação de temas livres.

COLÉGIO BRASilEIRODE CIRURGiÕES- CAPíTULO DE SÃO
PAULO
SOCIEDADE PAULISTADE CIRURGIA PEDIÁTRICA
XIIAssembléia Cirúrgica /5QCongresso Paulista de Cirurgia
Pediátrica - 12/ 13 e 14 de novembro de 1998

IV Curso Continuado de
Gastroenterologia
Datas: 1 agosto, 3 e 17 outubro e 7
novembro de 1998
Local: 8Qandar do prédio da APM São

Preços: até outubro
Médicos membros do CBC, da ClPE, e da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica
R$ 120/00
Não membros
R$ 150/00
Inscritos no Curso de Urgência
R$ 60/00
Fisioterapeutas e enfermeiros
R$ 80/00
Residentes e graduandos
R$ 70/00
Enviar a ficha de inscrição para o fax (011) 222-8464
~
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Informações e Inscrições: Setor de
Ev€!ntosda APM - Tel.: (011) 232.3141
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I Endereço:

Paulo
Organização: Departamento de
Gastroenterologia da Associação
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FICHA DE INSCRI.ÇAO

I

xVICurso.Al1ual de Cirurgia de
Urgência
Datas: 15 d.eagosto, 19 de setembro,
24 ele outubro, 14 de novembro de
1998
Local: Centro de Convenções do Hotel
Maksoud Plaza
Apoio: Capítulo de São Paulo do
ColégioBrasileiro de Cirurgiões
Informações e Inscrições:
Departamento de Cirurgia Santa Casa
de São Paulo Tel.: (011) 224.0122 ramal 5647 com
Celina ouYvone
Hospital da Clínicas da Universidade
de $ãoPaulo - Tel.: (011) 853.6036
com Deise

:
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Workshop Internacional
sobre
Cirurgia Mini-Iaparoscópica
Data: 25 de agosto de 1998
Local: Hospital Albert Einstein
Informações e Inscrições:
(011) 283.1645

I Simpósio Internacional sobre
Biologia Molecular em Cirurgia e
Gastroenterologia
Data: 29 de agosto de 1998
Local: Hotel Renaissance
Informações e Inscrições:
(011) 5565.7755

