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Assembléia Cirúrgicaé realizada com sucesso
Arealização da XII Assembléia Ci-
rúrgica do Capítulo de São Paulo foi
marcada por um recorde de partici-
pantes. Foram mais de mil, entre pa-
lestrantes, acadêmicos de medicina,
residentes de cirurgia, médicos cirur-
giões, enfermeiros e fisioterapeutas. O
evento foi realizado juntamente com
SQCongresso Paulista de Cirurgia Pe-
diátrica entre os dias 12 e 14 de no-
vembro no Hotel Maksoud Plaza, em
São Paulo.

O assunto que obteve grande des-
taque por parte da imprensa e tam-
bém o maior número de participantes
foi o trauma infantil. O especialista
norte-americano Martin Eichelberger
veio falar do assunto, que tem como
a principal causa a negligência dos
pais. As queimaduras, os choques elé-
tricos, as quedas e demais acidentes
domésticos, estão entre os primeiros
lugares das estatísticas hospitalares

Dr. Eichelberger falando sobre trauma infantil

nos Estados Unidos. Na
sua palestra o cirurgião,
que é Diretor do Serviço
de Emergência e Trauma
do Children National
Medical Center, em Wa-
sh ington a lertou sobre
prevenção e pri mei ros-
socorros e falou sobre tra-
tamento e reabilitação.

O Dr. Eichelberger
apresentou, durante a
Assembléia, as bases do
programa Safe Kids (Cri-
anças Seguras), que exis-
te há mais de dez anos
nos Estados Unidos e que
agora começa a dar seus. .

B Dr.Jatenerecebe homenagemdoCapítuloprimei ros passos no ra-
sil. O objetivo é orientar os médicos Durante os agradecimentos o Dr.
para que a criança traumatizada te- jatene citou uma frase de Madre Te-
nha um atendimento diferenciado do reza de Calcutá para retratar o traba-
adulto. Eainda mobilizar os pais, atra- lho do médico e a necessidade de de-
vés de campanhas sistemáticas em rá- dicação do profissional. "Sem fé não
dio e televisão, para uma conscienti- existe amor, sem amor não existe en-
zação sobre as medidas preventivas trega de si e quem não se entrega, não
para se evitar acidentes. está preparado para lutar pelos que so-

frem",
HOMENAGEM AO DR. JATENE

O CBC - São Paulo prestou uma
homenagem ao cardiologista Adib ja-
tene, durante a realiza,ção da XII As-
sembléia do Capítulo. O Dr. jatene
recebeu o título "Personalidade Cirúr-
gica de 1998" pelos relevantes servi-
ços prestados à cirurgia nacional.

O médico, que foi Secretário da
Saúde e Ministro, durante dois gover-
nos, considerou a homenagem uma
das mais importantes na sua carreira.
Efez questão de compartilhar o título
aos colegas do Instituto Dante Pazza-
nezzi, do Hospital do Coração, da As-
sociação Sanatório Sírio e da Facul-
dade de Medicina da USP.
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Um balanço do
ano de 98

Há aproximadamente 14anos convivemos com o Colégio
Brasileiro de Cirurgiões. Neste longo período! atuamos sem-

pre junto! ao Capítulo de São Paulo! na sua Diretoria! nas mais diversas
funções: diretor de seção, tesoureiro! secretário, vice-mestre e finalmente
mestre do Capítulo.

Trabalhamos com cirurgiões que! além do conhecimento profundo
da especialidade! sabiam também da arte de administrar. Fui apreenden-
do.

Professor Eugênio Américo Bueno Ferreira, Professor Dario Birolini!
Professor Samir Rasslan, Professor Nelson Fontana Margarido foram os
Mestres que me antecederam. O professor Eugênio e o Professor Samir
atuaram também como Presidentes do Diretório Nacional do C.B.C.

A experiência e o aprendizado adquirido! me motivaram a pleitear a
gestão da Diretoria do Capítulo no Triênio 95-97. Nesta gestão ao lado
de colegas com o mesmo entusiasmo! porém com maior capacidade!
conseguimos alcançar parcialmente as metas propostas: adquirir uma sede
própria, aumentar o quadro de associados! fundar novas regionais e con-
tinuar promovendo eventos científicos. Para tanto! fomos obrigados a
aumentar o quadro de funcionários, um administrador e um assessor de
imprensa. Assim passamos a ter ao n05so dispor: uma secretária executi-
va! um contador! um administrador e um assessor de imprensa.

Finda esta gestão, o grupo diretor resolveu! se candidatar para o biê-
nio 98-99! visto que! parte de nossa metas iniciais não puderam ser cum-
pridas e nós queríamos cumpri-Ias!

O ano de 1998 acabou, portanto metade desta gestão terminou! mas
com muito orgulho e satisfação passamos a mostrar um pequeno balanço
das atividades:

A diretoria deu posse a vice mestres fundando novas regionais em:
Guaratinguetá, Marília! Presidente Prudente! Santos e Litoral. Em breve e
já está marcada para fevereiro a posse da regional do A.B.C. (Santo An-
dré, São Bernardo do Campo e São Caetano). Entramos em contato com
Titulares de Sorocaba e iniciamos os entendimentos para a inauguração
de outra regional nesta localidade. Em todas estas ocasiões! é importante
que se mencione o Presidente do Diretório Nacional, Professor Luiz Gui-
lherme Romano sempre presente com um discurso de otimismo e uma
palavra de entusiasmo.

A diretoria comprou sua sede própria! na rua Marques de Itú! 306
conjunto 16, Vila Buarque.

Conseguimos ainda elevar o número de associados para quase 1.500
novos sócios.

Temos mais um ano pela frente, acredito que, o grupo atual da Direto-
ria! com vontade de trabalhar e com a seriedade com que trabalha! fará
do Capítulo de São Paulo um órgão cada vez mais representativo dos
cirurgiões do Estado de São Paulo.

FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO 1999!

TCBC Roberto Saad }unior

Mestre do Capítulo de São Paulo - Colégio Brasileiro de Cirurgiões
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Trauma pediátrico
V Congresso Paulista de Cirurgia Pediátrica

A Sociedade Paulista de Cirurgia Pe-
diátrica, tem como uma das suas ativi-
dades científicas a realização a cada
dois anos de um congresso abordando
temas na especialidade. Foram realiza-
dos desde a fundação da Sociedade em
1970 várias jornadas, mas devido ao
vulto nacional adquirido por estes even-
tos, foram transformados em congres-
sos. No ano de 1998 realizamos o V
Congresso Paulista de Cirurgia Pediá-
trica. Emexperiências anteriores como
membro de comissões organizadoras
percebemos as dificuldades cada vez
maiores em conseguir patrocínios, e
cada vez mais sentimos as dificuldades
dos cirurgiões pediátricos em compa-
recer aos inúmeros eventos científicos
realizados no nosso país e no exterior,
percebemos também a maior facilida-
de de acesso dos médicos às publica-
ções científicas,basicamentepela in-
formatização das.bibliotecas e pela po-
pularização da internet.

Emvista disso, sentimos que deve-
ríamos mudar o modelo de congresso
a ser realizado. Pensamos em abordar
um tema único, que fosse moderno, que
ampliasse os horizontes da especialida-
de, carente em conhecimentos a nível
nacional e que pudesse ser exaustiva-
mente discutido em três dias de even-
to. Este tema foi escolhido: TRAUMA
PEDIÁTRICO.

O trauma é a principal causa de óbi-
tos na população infanto-juvenil (mai-
ores que um ano de idade), estima-se
que no Brasil a cada morte devida a
trauma correspondam 45 hospitaliza-
ções e 1.300 atendimentos ambulatori-
ais. No nosso país existem muito pou-
cos centros especializados no atendi-
mento de crianças traumatizadas, so-
mos de opinião que o cirurgião pediá-
trico necessita se envolver mais nesta
área, pois atualmente é reconhecida a
maior intimidade desses especialistas
com vários fatores importantes no ma-
nejo das crianças vítimas de lesões as-
sim como no prognóstico desses paci-
entes. Émuito importante conhecermos
a fisiologia da criança traumatizada, os
problemas psicológicos que envolvem
o paciente e sua família, a epidemiolo-
gia do trauma pediátrico e as medidas

Breno Hercowitz *

necessárias para a reabi Iitação desse
pacientes, já que eles tem uma longa
vida pela frente, diferentemente de um
paciente idoso.

Somente com o envolvimento dos ci-

rurgiões pediátricos e a criação de cen-
tros de referência no atendimento de cri-

anças vítimas de traumatismos podere-
mos estudar melhor esses casos, o que
levará sem dúvida uma melhoria no

atendimento pré-hospitalar, hospitalar,
reabilitação e talvez o mais importante:
a prevenção dos traumatismos na infân-
cia.

Não temos a opinião que as crian-
ças vítimas de traumatismos devam ser
atendidas somente em centros pediátri-
cos, mesmo porque isto seria impossí-
vel na nossa realidade, mas sim de que
existam centros de referência com ci-

rurgiões pediátricos, pediatras e paramé-
dicos treinados no atendimento desses

pequenos pacientes que seriam triados
pelo atendimento pré-hospitalar. A par-
tir disso existiria uma troca intensa de
conhecimentos entre cirurgiões de adul-
tos e pediátricos que acrescentaria mui-
to no desenvolvimento do atendimento
de emergência. Um exemplo dessa tro-
ca é a experiência com crianças porta-
doras de lesões de vísceras parenquima-
tosas, cujo tratamento conservador é
executado em mais de 70% dos casos

pelos cirurgiões pediátricos, e que vem
sendo cada vez mais aventado nos ca-
sos de adultos.

Quando os planos para organização
do evento já estavam em andamento,
fomos convidados pela diretoria do
C.B.C. Capítulo de São Paulo, para unir-
mos o nosso projeto à organização da
XIIAssembléia Cirúrgica. Achamos que
seria uma ótima experiência, tendo vis-
to que nunca nos havíamos unido em
uma real ização dessas, optamos em
manter as duas programações totalmen-
te distintas respeitando as necessidades
de cada evento, unindo nossos esforços
no sentido de organização e captação
de patrocínios, mantendo uma só secre-
taria, realizando reuniões mensais para
discussão do projeto.

O evento foi realizado nos dias 12,
13 e 14 de Novembro de 1998 no Cen-
tro de Convenções do Hotel Maksoud

Plaza em São Paulo, sendo que nossa
avaliação foi a melhor possível, os dois
eventos foram um sucesso, tanto em or-
ganização como em freqüência, pois
compareceram médicos e paramédicos
de vários Estados Brasileiros do Norte

ao Sul, o número de participantes assim
como a qualidade superaram nossas ex-
pectativas.

Convidamos o Prof. Martin Eichel-

berger, cirurgião pediátrico da Faculda-
de de Medicina da Universidade Geor-

ge Washington e Diretor do Serviço de
Emergência e Trauma do National Me-
dical Center (Washington - D.C-E.U.A.L
Um dos pioneiros na organização de
centros de trauma pediátricos e presi-
dente de uma campanha nacional de
prevenção de injúrias em crianças a
"SAFE KIDS", com uma imensa experi-
ência na abordagem do tema, além de
vários Cirurgiões Pediátricos que traba-
lham habitualmente no atendimento de

crianças vítimas de traumatismos, foram
discutidos exaustivamente pelos expo-
sitores e pela platéia todos os enfoques
do tema desde atendimento pré hospi-
talar, técnicas e táticas cirúrgicas, rea-
bi I itação, enfoques de especial idades
como: neuro-cirurgia, cirurgia plástica,
ortopedia, urologia, cirurgia vascular,
situação mundial do trauma pediátrico,
e com grande impacto a PREVENÇÃO.

Em uma avaliação geral achamos
que os eventos foram extremamente fe-
lizes nos seus resultados e sem dúvida
nenhuma, a união da nossa Sociedade

Paulista de Cirurgia Pediátrica com o
Capítulo de São Paulo do Colégio Bra-
sileiro de Cirurgiões foi extremamente
cordial e proveitosa, acredito para am-
bas as sociedades, procuraremos no fu-
turo seguir esse modelo na realização
dos próximos eventos, e sugiro à outras
sociedades médicas também tentar a

união com outras afins, pois assim os
esforços são concentrados, objetivando
os temas, diminuindo o número de even-
tos, facilitando e aumentando a freqüên-
cia dos profissionais interessados.

Saudações Cordiais

* O Dr. Breno Hercowitz é Presidente da

Sociedade Paulista de Cirurgia Pediátrica
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Presidente Prudente

Sexta regional é instalada
A cidade de Presidente Prudente pre-
parou uma solenidade para empossar
a primeira diretoria da sexta Regional
do Colégio Brasileiro de Cirurgiões em
São Paulo. O evento foi realizado em

agosto no anfiteatro da Casa do Mé-
dico. O presidente do CBC, Dr. Luiz
Guilherme Romano, juntamente com
o Mestre do Capítulo, Dr. Roberto
Saad Jr, estiveram prestigiando a pos-
se.

Dr. Saad falou da importância des-
sa expansão para o interior do estado,
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tanto para o Capítulo quanto para os
cirurgiões. liA entidade precisa des-
centralizar a diretoria com o objetivo
de estarmos mais próximos do nosso
associado para intensificar o intercâm-
bio científico", ressaltou o Mestre de
São Paulo.

Os diretores empossados na Regi-
onal de Presidente Prudente são: os

Drs. João Batista Ramos, Jefferson

Taguti e José Luiz Bernardes. O Dr.
Ramos, que é membro titular do Co-
légio há mais de 20 anos, cirurgião
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Dr. Saade Dr. Romano naspontas com a diretoria da Regional de Presidente Prudente
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Santos

Capítulo chega ao litoral

o Capítulo de São Paulo agora tam-
bém tem uma Regional na cidade de
Santos, é a sétima do estado. A posse
da nova diretoria foi em dezembro na
Associação dos Médicos de Santos.
Fazem parte da diretoria os cirurgiões
Walderez Malavasi Rodrigues, Wail
Queiroz Filho e Marcelo Romitti,
Vice-mestre, Secretário e Tesoureiro,
respectivamente.

Para o Vice-mestre do Capítulo de
São Paulo do CBC, Dr. Luiz Arnaldo
Szutan, a expansão do Colégio para o
litoral vai permitir um intercâmbio
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científico maior entre os associados.

"A conseqüência é que os médicos
vão ter novas oportunidades de
reciclagem e, cada vez mais, vão es-
tar preparados para atender melhor a
população", ressalta o cirurgião.

Durante a posse da primeira dire-
toria da Regional de Santos, que con-
tou com a presença do Presidente do
CBC, Dr. Luiz Guilherme Romano en-
tre as autoridades de saúde da cida-
de, foram admitidos mais 26 novos
membros residentes e associados do

Colégio Brasileiro de Cirurgiões.

geral da Santa Casa de Presidente
Venceslau e foi Secretário de Saúde
da cidade entre os anos de 92 e 94,
assume o posto de Vice-mestre da
Regional. O Dr. Taguti ocupa o cargo
de Secretário e o Dr. Bernardes fica
sendo o Tesoureiro, em Presidente Pru-
dente.

Durante a solenidade, outros 42
médicos tomaram posse como mem-
bros do Colégio Brasileiro de Cirurgi-
ões. Os novos integrantes do CBC são
cirurgiões de Presidente Prudente, da
região da Alta Sorocabana e Alta
Paulista; e receberam o diploma das
mãos do presidente do Colégio, Dr.
Luiz Guilherme Romano.

Depois da solenidade foi servido
um coquetel no salão social da Casa
do Médico.

AGENDA
Um marco na
Gastroenterologia

seis entidades
evento de

estado. O
de Doenças

vai ser realizado nos
15 e 16 outubro de
Hotel Maksoud Plaza.

que estão promo-
evento são: os Capítu-

I Paulodo Colégio
de Cirurgiões e da
Brasileira de

o Colégio
Digestiva,

de São Paulo, o
Internacional de Cirur-

a Sociedade Paulista de
Enteral e Parenteral. O

terá uma extensa pro-
científica para a espe-

e contará com os mais
ci rurgiões-gástricos
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