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Capítulo inaugura sua nona Regional
o Capítulo de São Paulo conti-

nua expandindo as suas Regionais
por todo o estado. A mais recente
inaugurada foi a Regional da Gran-
de São Paulo, que tem sede na ci~
dade de São Bernardo do Campo e
integra 35 municípios. A posse da
primeira diretoria foi na Associação
Paulista de Medicina e contou com

a presença de nomes importantes do
Colégio Brasileiro Cirurgiões, do re-
presentante dos médicos do ABC,
Dr. Eurico Campos Guerra, do di-
retor de cardiologia da APM, Ricar-
do Fumagalli e da enfermeira Eisa
EI-Kadre, que foi homenageada pela
secretaria de saúde pelos serviços
prestados à comunidade.

"Em agosto do ano passado a
manchete do Atualidades Cirúrgicas
era que o Capítulo estava inaugu-
rando a sua quinta Regional, seis
meses depois já somos nove", lem-
bra o Mestre do Capítulo, Roberto
Saad Júnior. A meta da diretoria é

conseguir doze até o final de ano e
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atingir o objetivo de estar em todas Luiz Arnaldo Szutan.
as regiões do estado. "Só faltam as Durante a sessão solene de aber-
Regionais de Sorocaba, Araçatuba tura da Regional da Grande São Pau-
e Vale do Ribeira, que já estamos 10, que foi coordenada pelo Presi-
trabalhando" conta o Vice-mestre Idente do D1reté-fi.o-Nac-iOflffi, Dr. Luiz

, , Guilherme Romano,novos membros
se associaram ao Colégio Brasileiro
de Cirurgiões. A nova diretoria em-
possada é composta pelos seguin-
tes cirurgiões: o Vice-mestre, Dierk
Fritz B. Kirchhoff; o Secretário, Car-
los Afonso Clara e o Tesoureiro,
Wander da Silva Ferreira.
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Desempenho 1998
e projeção para 1999

Os dados são muito favoráveis. Enquanto a taxa de
inadimplência está crescente no mercado, aliado à toda crise asiática,
e a súbita elevação do dólar, que agora está com o câmbio "livre",
tudo parece aos poucos se encaixar.

Estamos falando de um segmento de mercado que não tem muita
relevância para a população, mas, sem sombra de dúvidas, é funda-
mental para todos, principalmente para os profissionais da área, as
informações sobre a medicina.

Todos os médicos precisam de informações sobre as novidades na
medicina, principalmente os cirurgiões que, dia após dia necessitam
de informes sobre novas técnicas, experiências, conhecimentos de
novos instrumentos/aparelhos utilizadosl e outros dados.

É com esse propósito que o Colégio Brasileiro de Cirurgiões existel
informando e reciclando o cirurgião nacional.

Em janeiro/98 iniciamos a verificação de benefícios, junto com a
readmissão de alguns membros afastados de CBC diminuindo a
distância entre eles. Os progressos foram visíveis, começando pelo
jornal do CBC/SP - IIAtualidadesCirúrgicas'llmuito bem aceito e
elogiado por todos, entre váriaspublicações do CBC em nível nacionall
tais como: Revista e Boletim Informativo do Colégio Brasileiro de
Cirurgiõesl e a própria XII Assembléia Cirúrgica, que foi organizada
pela Secretaria do CBC/SP, numa experiência muito produtiva.

O processo de recolocação dos membros consiste na verificação
do débito ora existente el dependendo do valor, a solução de
parcelamento. Entreesse contato, é solicitado o feed-back do cirurgião,
quanto a organização do CBC/SP e, numa forma bem prática, isso tem
trazido evoluções substanciais para o planejamento, organização,
direção e controle dessa entidade.

Na avaliação anuall chegamos a um patamar, digamos até, invejá-
vell pois, dentre todos os membros ausentes, chegamos ao percentual
de 15% de sucesso. A nossa satisfação é imensal no primeiro ano
dessa nova estratégial almejando alcançar um número bem superior
em 1999.

Para que todas as nossas idéias sejam levadas avante, pedimos o
vosso apoiol poisl a nossa intenção é crescermos juntos e unidos.
Conta te-nos.

Mauricio Savino Felix

Administrador do Capítulo de São Paulo - Colégio Brasileiro
de Cirurgiões
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Captação de órgãos para transplantes:
um dever de todos

Nos países desenvolvidos, os
transplantes de órgãos torna-
ram-se vítimas de seu próprio
sucesso. Os bons resultados es-
timularam a disseminação dos
procedimentos, flue por stla
vez provocaram escassez da
oferta de órgãos cadavéricos,, 1 constituindo-se numa séria
ameaça a expansão dos bene-
fícios da transplantação para
todos os necessitados.

No Brasil, a situação dos
transplantes é muito mais com-
plexa. As listas de espera são
longas não só por falta de doa-
dores. Ressentimos a falta de
estrutu ra em todas as áreas des-
ta atividade: faltam condições
para identificar e aproveitar os
potenciais doadores, não exis-
tem leitos suficientes para os
transplantes de pacientes pre-
videnciários nem para o acom-

,,-1 panhamento pós-cirúrgico.
Até recentemente essas ques-

tões tinham como origem e agra-
vante a falta de política gover-
namental definida para a área
dos transplantes. Isto começou
a ser resolvido pelo Ministério
da Saúde a partir de agosto de
1998, trinta anos após a realiza-
ção do primeiro transplante com
órgão de cadáver no país. A re-
gulamentação do Decreto 2.268
de julho de 1997 permitiu o es-
tabelecimento de políticas abran-
gentes que, se implementadas,
significarão uma nova fase para
os transplantes.

O Brasil tem 2,9 doadores a figura do doador presumido.
por 1 milhão habitantes/ano. A Um expressivo número de pes-
melhoria desta taxa é uma res- soas, por absoluta desinforma-
ponsabilidade de todos os seg- ção e confusão dos noticiários
mentos da sociedade: governo, da imprensa fizeram apor aos
hospitais, emf3T"€sariado,das--5eus documentos a inscri~ão
se médica e paramédica, co- não doador de órgãos e teci-
munidade de pacientes, mídia dos.
e finalmente, a população em Épreciso também investir na
geral. busca ativa e na viabi Iização

A experiência nos mostra de doadores cadavéricos. O
que não temos falta de doado- exemplo espanhol mostrou que
res e uma taxa de recusa fami- a presença de um profissional
liar a doação aceitável. Basta- dedicado a busca de doadores,
ria, para aumentar significati- em todo hospital de porte mé-
vamente o número de doado- dio ou grande, tem como re-
res, governo e sociedade exi- sultado um aumento significa-
girem dos hospitais, o cumpri- tivo no número de transplan-
mento da lei que tornou com- teso No estado de São Pau 10
pulsória a notificação de mor- 30% dos potenciais doadores
te encefálica. Paralelamente são transformados em doado-
poderiam ser mobilizados es- res efetivos. Uma melhora nes-
forços para fazer campanhas ta taxa aumentaria o número
visando sensibilizar a popula- de transplantes sem aumentar
ção em geral e a comunidade o número de notificações. Este
médica~parall1édica, em -pBLcp o trélb;:dhono qlJal estão em-
ticular, para a importância das penhadas as Organizações de
doações. Essas campanhas de- Procura de Órgãos (OPO's) no
vem ser continuadas, não epi- estado de São Paulo. Com ape-
sódicas, enfatizando o públ ico nas um ano de experiência as
interno dos hospitais. OPO's paulistas propiciaram

Uma importante tarefa do aumentos de 40% nos trans-
governo e da mídia é não criar plantes renais, 20% nos trans-
situações confl itantes e alar- plantes hepáticos e 16% nos
mistas que confundem e ate- transplantes cardíacos em 1998
morizem a população com em relação ao ano anterior.
conseqüente queda nas doa-
ções que perduram por longos
períodos. Um recente exemplo
foi a implantação da Lei 9.434
de fevereiro de 1997 que criou

Agenor Spallini Ferraz *

* Prof. Dr. Agenor Spallini Ferraz é Coor-

denador Estadual de Transplantes de São
Paulo e Professor Associado da Faculda-
de de Medicinade Ribeirão Preto- USP
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A Regional de Marília está coorde-
nando a II Jornada Científica de Resi-

dência Médica Cirúrgica e I Jornada
Científica Acadêmica. Entre os assun-

tos em destaque estão o Poli-trauma,
a Cirurgia de Urgência, os Distúrbios
Metabólicos na Pancreatite, o HDA e
a Cirúrgia Esofásica. As Jornadas se-

Marília

rão realizadas na APM de Marília, nos
dias 15, 16 e 17 de abril, e as inscri-
ções poderão ser feitas pelos telefo-
nes: (014) 423-1166 ou 433-1 744. Du-

rante o evento, a diret.oria da Regio-
nal vai empossar novos membros re-
sidentes do Colégio Brasileiro de Ci-
rurgiões.

Campinas

A Regional de Campinas está progra-
mando uma série de eventos para este
ano. Serão Jornadas Científicas que
vão ser ministradas na Sociedade de

Medicina e Cirurgia de Campinas.
Anote as datas e os assuntos: Jornada

de Urologia, dia 24 de abril; Jornada
de Gastrocirurgia, dia 12 de junho;

A cidade de Santos será a sede do IV

Simpósio Internacional de Patologia
Cirúrgica da Glândula Tireóide, que
vai ser realizado nos dias 25 e 26 de

junho. O evento tem o apoio do Colé-

Jornada de Proctologia, dia 21 de
agosto; Jornada de Cirurgia de Cabe-
ça e Pescoço e Cirurgia do Trauma,
dia 25 de setembro e Jornada sobre
Assoalho Pélvico, dia 27 de novem-
bro. As informações para inscrições
podem ser obtidas pelo telefone (019)
231-2811.

Santos

gio Brasileiro de Cirurgiões e da
Federacion Sudamericana de Socieda-

des de Cirurgia de Cabeza y Cuello.
Para informações e inscrições, os tele-
fones são: (013) 221-1514 ou 222-6770.

Inscriçães abertas para títu 10 de
especialista em cirúrgia geral

o Colégio Brasileiro de Cirurgiões já
abriu as inscrições do Concurso para
Concessão do Título de Especialista
em Cirurgia Geral que vão até o dia
31 de março deste ano. O Concurso
será composto de três provas: uma
escrita, de qualificação; uma oral, de
certificação e a tercei ra de títu los,
curriculum do candidato.

A prova escrita será realizada no
dia 8 de maio, às 9 horas, nas cida-
des do Rio de Janeiro, São Paulo,
Porto Alegre, Belo Horizonte,
Belém, Recife, Brasília e Manaus.
Neste exame, 120 perguntas deve-
rão ser respondidas num prazo de 3

4

horas. Quem tiver 70% de índice
de acertos nesta prova vai se habi-
litar automaticamente para os dois
outros exames. A prova oral, que
contará com a discussão de casos

clínicos, exames complementares e
perguntas sobre o programa do
edital, será realizada no Rio de Ja-
neiro no dia 3 de julho.

Os interessados no Concurso de-

Ivem procurar a Secretaria Geral do
Colégio, no Rio de Janeiro, à rua Vis-
conde de Silva, 52 - 3Qandar ou pelo
telefones: (021) 537-9164, fax (021)
286-2595 ou por e-mail: cirurgioes@
openlink.com.br

Vale do Paraíba

A Regional do Vale do Paraíba

anuncia que nos próximos dias 27
e 28 de fevereiro será realizado um
Curso de ATLS. Durante todos os

meses deste ano, o mesmo curso

será ministrado em datas que ainda
serão definidas. Para mais informa-

ções, o telefone da Regional é o
(012) 525-3055.

AGENDA

XVII Curso Anual de Cirurgia de
Urgência
Datas: de abril, 8 de maio,
19 de junho, 17 de julho,
28 de agosto, 18 de setembro,
23 de outubro, 20 de novembro

Hotel Maksoud Plaza, São

""'"'

de São Pau 10 do

The First Brazilian IASLC

Conference on Lung Cancer
de abril a 1 de maio de

a definir

Colégio Brasileiro de

I Congresso Paulista de Doenças
Digestivas
Data: 16 de outubro de 1999

Local: Hotel Maksoud Plaza, São
Paulo - SP

Organização: Capítulo de São Paulo
do CBC

Informações e inscrições:
(011) 222-8464/0454

VI Congresso Nacional da
Sobradpec
11Congresso Internacional de
Pesquisa em Medicina
Data: a 27 de novembro de 1999
Local: Instituto Dante Pazzanesede
Cardiologia, São Paulo SP
Apoio: Capítulo de São Paulo do
CSC
Informações e inscrições:
(01 5085-4215/549-1902


