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Capítulo organiza encontro com regionais
o Capítulo de São Paulo promo-
veu em abril um encontro com

os diretores das Regionais. O ob-
jetivo do evento foi traçar algu-

/"'1 mas metas para que o Colégio
Brasileiro esteja ainda mais pre-
sente na vida do cirurgião. O pri-
meiro passo, dado há dois anos,
foi a descentralização do Capí-
tulo em Regionais, agora o que
se quer é intensificar o trabalho
desses representantes.

Neste primeiro ano foi estipu-
lado que cada Regional terá que
aumentar em cinqüenta por cen-
to o seu quadro associativo.
"Com esta medida vamos obter

mais sócios e fazer do CBC, que
é a maior sociedade do segmen-
to no país, uma entidade mais re-
presentativa", explica o Mestre

. - -- -
Luiz Arnaldo "Aumentar o número de jornadas
científicas é aproximar o cirurgião do Colégio"

do Capítulo, Roberto Saad Jr. Ou-
tra meta para as Regionais será a
realização de dois eventos cien-
tíficos por ano. "Muitas já reali-
zam até mais do que dois, au-
mentar o número de jornadas ci-
entíficas é aproximar o cirurgião
do Colégio", constata o Vice-
mestre, Luiz Arnaldo Szutan. A
terceira meta será estimular o mé-

dico a participar do Congresso de
Cirurgia, evento nacional do CBC
e da Assembléia Cirúrgica, even-
to do Estado São Paulo promovi-
do pelo Capítulo. Anualmente a
Assembléia e Congresso se alter-
nam. Em 98 foi realizada no Ho-
tel Maksoud Plaza, a XII Assem-
bléia Cirúrgica e este ano, o Rio
de Janeiro será o palco do XXIII
Congresso Brasileiro de Cirurgia.

Para Saad, a participação efe-
tiva das Regionais passa a inte-
grar um novo modelo de desen-
volvimento do Capítulo de São
Paulo e também do próprio CBC.
"Uma entidade que quer estar
próxima dos seus associados pre-
cisa ser ágil e arregaçar as man-
gas, e é exatamente, o que esta-
mos fazendo", constata o cirur-
gião. O Capítu 10 vai também
promover a discussão de aspec-
tos que interessem a vida do as-
sociado como mercado de tra-

balho, aspectos jurídicos, rela-
ção com entidades governamen-
tais e convênios de saúde, políti-
ca de ensino e formação do ci-
rurgião.

Saad "Uma entidade que quer estar próxima dos
seus associados precisa ser ágile arregaçar
as mangas"

O próximo encontro entre él
diretoria do Capítulo de São Pau-
lo e as Regionais do Estado será
em setembro, na cidade de Ribei-
rão Preto.
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Os residentes e o

Colégio Brasileiro
de Cirurgiões

,"

o Capítulo de São Paulo do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões está lançando a campanha para
a integração dos residentes de cirurgia ao C.B.C.

Os residentes de cirurgia podem inscrever-se como
Membros Residentes Associados; bastando para isto que
entrem em contato com nossa secretaria e informem-se

,sobre como proceder.
Esta medida visa aproximar os jovens cirurgiões do

Colégio; proporcionando assim uma oportunidade de
atualização e reciclagem constantes; através dos eventos
patrocinados pelo C.B.C. e das nossas publicações.

Cabe aos chefes de equipe estimularem seus residentes'
a participar; assim estaremos fortalecendo o Colégio e
propiciando aos jovens a oportunidade de ingressar em
nossos quadros.

&
Ao final da residência o Membro Residente será

automaticamente elevado a condição de Membro .

Associado; facilitando assim sua caminhada para a
realização da prova para obtenção do Título de
Especial ista.

O Colégio Brasileiro de Cirurgiões; como represen-
tante maior da nossa classe; tem como vocação abraçar'
a todos os que praticam a cirurgia em nosso meio; com

.a finalidade de representá-Ios e colaborar significativa- ,
mente na sua formação e recie/agem.

Os residentes cumprem um papel fundamental em &

todas as nossas equipes; tanto através do treinamento
em serviço; como no auxílio à produção científica;
portanto são benvindos ao Colégio Brasileiro de
Cirurgiões.

TCBC Luís Augusto Mel/o Sinisgal/i
Secretário do Capítulo de São Paulo do C.B.C.
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Capítulo de São Paulo
Rua Marquês de Itú, 306 conj. 16
Vila Buarque - São Paulo - SP
eEP 01223-000

Tel./fax: (011) 222-8464/~P

e-mail: capsp@uol.com.br

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

1° Secretário: TeBe Luiz Augusto Carneiro
D' Albuquerque
2° Secretário: TeBe Luiz Augusto M. Sinisgalli
1° Tesoureiro: TeBe Luiz Alberto Soares

2° Tesoureiro: AeBe Antônio Figueira

Diretoria de Seções Especializadas:
Cancerologia: TeBe Ruy Geraldo Bevilacqua
Cir. Cab./Pescoço: TeBe Antônio José Gonçalves
Cir. Cardíaca: TeBe Noedir Antônio Groppó'
Stolf
Cir. Pediátrica: TeBe Roberto Antônio Mastroti

Cir. Plástica: TeBe Miguel Luiz Antônio Modolin
Cir. Torácica: TeBe Vicente Forte I~
Cir. Vascular: TeBe Paulo Kauffman

Coloproctologia: TeBe Boris Barone
Ginecologia: TeBe Edmund ehada Baracat
Urologia: TeBe Miguel Srougi
Técnica Cirúrgica e Cirurgia Experimental:
TeBe Arildo de Toledo Vianna

,. Regional Campinas
Vice-Mestre: TeBe Fernando Cordeiro
Tel. (019) 252-5611 "

Regioni\1 da Grande São Paulo
Vice-Mestre: TeBe Dierk Fritz B. Kirchhoff
Tel. (011) 448-0809

Regional de Marília
Vice-Mestre: TeBe Gilberto Pastori
Tel.(014)433-1943

Regional Presidente Prudente
Vice-Mestre: TeBe João Batista Ramos
Tel. (018) 223-3910

Regional Ribeirão Preto
Vice-Mestre:TeBe Luiz Donizete da Silva
Stracieri
Tel. (016) 625-1 063

Regional Santos
Vice-Mestre: TeBe Walderez Malavasi
Rodrigues
Tel. (013) 220-9299

""""

Regional São José do Rio Preto
Vice-Mestre: TeBe Omar Ismael
Tel. (017) 227-7577

Regional do Vale do Paraíba
Vice-Mestre: TeBe Júlio eésar
Monteiro dos Santos Júnior
Te!. (012) 525-3055
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Congresso Brasileiro de Cirurgia
Luiz Guilherme Romano *

o Colégio Brasileiro de Cirurgi-
ões, que este ano comemora 70
anos de atividade, está organizan-
do um dos maiores eventos do

país: o XXIII Congresso Brasileiro
deCirurgia. O temacentralserá/I A
Cirurgia para os Anos 2000". O
palco, o Rio de Janeiro, mais pre-
c:isamente, o Riocentro. A data, 4
a 8 de julho.

Há alguns meses, a comissão
científica trabalha para a seleção
de temas e palestrantes, de acordo

, 1 com a sugestão e indicação do
nosso corpo associativo.

Profissionais nacionais e estran-

geiros, das mais diversas especia-
lidades, participarão do Congres-

,/\ lv~ -

so, que estará composto por con-
ferências, mesas redondas, cursos,
palestras, entre outras atividades.
Temas como transplante de órgãos,
cirurgia videoendoscópica e trau-
ma serão amplamente debatidos.

Paralelamente à programação
científica, será realizada uma fei-
ra, com aproximadamente 40 ex-
positores. Empresasde todo o Bra-
si I estarão apresentando seus pro-
dutos e serviços.

Temos a certeza de que nossos
esforços serão compensados com
um evento de grande importância,

não só para os já experientes ci-
rurgiões, mas também para os mais
jovens que se iniciam na profissão.

Nosso objetivo é promover um
intercâmbio entre os profissionais
a fim de compreendermos melhor
o cenário atual da cirurgia e inves-
tirmos em novas técnicas, novos

procedimentos. Desejamos que o
século XXI seja a era da saúde e
do sucesso.

Contamos com a sua presença.

.Luiz Guilherme Romano é Presidente do

Colégio Brasileiro de Cirurgiões.

- --
J\., -
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Conferências do Congresso

."Al\j'r -

Refluxo Gastroensofágico
Tomas R. OeMeester (EUA)

('
Tratamento Cirúrgico
das Doenças
Victor W. Fazio (EUA)

Transplante de Pâncreas
Xavier Martin (França)

laparotomias Abreviadas
Kenneth L. Mattox (EUA)

Ressecções Hepáticas
Alighieri Mazziotti {Itália)

Transplante de Fígado
E. Moreno González

(Espanha)

.. -

Transplante Intestinal
José Roberto Nery (EUA)

Câncer Gástrico Localizado

Yuji Nimura (Japão)

Câncer de Esôfago - Ressecção
Transhiatal
G. Alexander Patterson(EUA)

Videolaparoscopia nas Afecções
da Função Esôfago-Gástrica
Car.los A. Pellegrini (EUA)

Cirurgia Endoscópica - Estado
da Arte e PerspectivasFuturas
JacquesPerissat(França)

Laparoscopia em
Emergências Abdominais
Amold Pier (A~emanha)

Câncer de Tiróide
Ashok R. Shala (EUA)

Resposta Metabólica
ao Trauma

Douglas W. Wilmore
(EUA)

Cirurgias Reconstrutoras
Complexas
Stephen Mathes (EUA)

- - -
-j:\ ~

- - I'\/
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Santos

A Regional de Santos já está pre- tamento Cirúrgico, Conduta no
parada para a real ização do IV Pescoço e Atual ização em Tra-
Simpósio Internacional de Pato- tamento Adjuvante), Seguimen-
logia Cirúrgica da Glândula Ti- to Pós-operatóri9 e Complica-
reóide. O evento será na Santa ções Cirúrgicas. "E a primeira vez
Casa de Misericórdia da cidade que Santos real iza um evento
entre os dias 24 e 26 de junho. deste porte com a presença de
17 entidades brasileiras e inter- tantos países e com uma discus-
nacionais se juntaram para a re- são científica tão ampla e ao
ai ização do Simpósio, que vai mesmo tempo profunda da tire-
contar com convida,dos de 6 pa- óide", diz o Vice-mestreda Re-
íses latino-americanos (Argenti- gional, Walderez Rodrigues. O
na, Chile, Colômbia, Paraguai, cirurgião ainda lembra que a par-
Peru e Venezuela). O Programa ticipação no Simpósio é uma
Científico terá os seguintes te- oportunidade única tanto para os
mas: Métodos de Diagnósticos da médicos da região quanto para
Tireóide, Tratamento Cirúrgico os colegas da Grande São Paulo
(Bócio Nodular, Hipertireoidis- e de outras cidades do Estado.
mo e Tumores), Câncer de Tire- Informações e inscrições, telefo-
óide (Fatores Prognósticos, Tra- nes: (013) 221-1514 ou 222-6770.

Campinas

A Regional de Campinas divulga
o programa científico da Jornada
de Urologia - Câncer de Próstata.
Os temas serão os segu intes: O
Que Todo Urologista Deve Saber
Sobre Câncer de Próstata, Como
Fazer Prostatectomia Radical, Re-
flexões Sobre a Prostatectomia
Radical, PSA e Ultrassonografia e
A Próstata e o Congresso. O even-
to será no dia 15 de maio, no An-

fiteatro da SMCC - Sociedade de
Medicina e Cirurgia de Campinas.
Os interessados deverão obter in-
formações no (019) 231-2811 ou
252-5611. Anote as datas das pró-
ximas Jornadas da Regional: Gas-
trocirurgia, dia 12 de junho; Proc-
tologia, dia 21 de agosto; Cirurgia
de Cabeça e Pescoço, dia 25 de
setembro e Assoalho Pélvico, dia
27 de novembro.

A cidade de Marília será sede
do II Seminário de Atualização
de Urgência Clínica e Cirúrgica
do Centro-oeste Pau Iista. O
evento, que está sendo organi-
zado pela Regional do Capítu-

As Regionais interessadas em
divulgar as suas atividades nas
próximas edições do Atualidade
Cirúrgicas deverão cumprir a!se-
gu inte agenda:
. edição de julho/agosto/setem-
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Marília

10, será nos dias 25 e 26 de ju-
nho na APM de Marília. O ende-
reço é Av: Pedro de Toledo, 179
e as informações podem ser ob-
tidas pelo telefone (014) 433-
5868 com 'Marcília.

bro - data final para envio de in-
formações: 01 de agosto;
. edição de outubro/novembro/
dezembro - data final para en-
vio de informações: 01 de no-
vembro.

AGEN'DA
XV'I Curso Anual de Cirurgia
de Qrgência
()àtas:19 ele junho, 17 de julho, 28 de
a~osto,18desetembro, 23 de outubro,
20 dehovembro

Hotel Maksoud Plaza, São Paulo

Ruth ou

XXIII Congresso Brasileiro
de Cirurgia
Data: 4 a 8 de julho de 1999
Local: Riocentro, Rio de Janeiro - RJ
Organização: Colégio Brasileiro de
Cirurgiões
Informações e inscrições:
(021) 286-2846 """

XI Cpngresso Brasileiro
a Torácica

a 06 de setembro de 1999
Othon Palace Hotel, Salvador -

inscrições:

XIII Congresso Latinoamericano
de Cirurgia
Datas: 19 a 24 de setembro de 1999
Local: Palácio das Convenções de
Havana, Cuba
Tema: Desafios e Realidades da
Cirurgia para o Século XXI
Informações e inscrições:
Cubatur (011) 255-5388

I Congresso Paulista de
Doenças Digestivas
Data: 14 a 16 de outubro de 1999
local: Hotel Maksoud Plaza, São Paulo ~

Capitulo de São Paulo do

s e inscrições:
-8464/0454


