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O Membro Honorário Nacional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões,
Drauzio Varella, e o professor Luiz Antonio Nogueira Martins do
Departamento de Psiquiatria da EPM/Unifesp, escrevem artigos
sobre a síndrome que pode ser a consequência mais dolorosa do
exercício da Medicina.
“Desinteresse pelo novo, vida sedentária, solidão e ausência de
desafios intelectuais empobrecem o mundo que nos cerca e
amesquinham a existência humana”, diz Drauzio Varella.
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desconforto precordial
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A T U A L I D A D E S   C  I R Ú R G I C A S

A Cirurgia Geral Brasileira com o XXVIII Congresso Brasileiro mantém a tradição da
Reunião Cientifica bianual. Seguramente nesses vinte e oito Congressos a Cirurgia Brasi-
leira cresceu cientificamente e o número de cirurgiões gerais e de especialidades tem
aumentado constantemente.

O tema central do Congresso será “Cirurgia, Justiça, Cidadania” demonstrando a
preocupação de nosso Colégio com as grandes questões éticas que envolvem a prática
profissional dos cirurgiões de todo o País .

Neste XXVIII Congresso, o destaque será para as Conferências Internacionais e para
as Atividades Interativas. São aguardados renomados especialistas  nacionais e interna-
cionais para disseminar e valorizar contatos,  trocar experiências, técnicas e práticas
capazes de consolidar a posição do Brasil como um dos países mais qualificados na área
da cirurgia.

Teremos 40 Palestras Internacionais, nas quais serão discutidos temas importantes
da Cirurgia e, com certeza, ficaremos ao par das últimas condutase resultados nestes
temas.

O outro destaque será para os trabalhos científicos. Foram enviados 2400 trabalhos
científicos, entre pôsteres, vídeo-livres e temas livres. Em plenária serão apresentados
720 temas ou vídeos livres. É um sucesso!

No domingo, dia 25 de julho, as especialidades cirúrgicas estarão reunidas no
Pavilhão Central do Anhembi. Ocorrerão os Simpósios. Foram organizados pelas pró-
prias especialidades e, com certeza, enriquecerão o nosso Congresso e o conhecimento
daqueles que escolherem por realizar estas atividades. Além disso, teremos também
durante o Congresso pelo menos duas outras mesas de cada especialidade para discus-
são com os cirurgiões gerais.

As Sessões Interativas serão realizadas com o auxilio da multimídia (telões e gráficos)
a partir do dia 27 de julho ,segunda feira, das 8:00 h às 18:00, sempre na sala Alberto
Motta (sala 1), durante todo o Congresso.

Na segunda-feira, após a Cerimônia de Abertura oficial do evento, apresentaremos
no próprio Anhembi um show tipicamente paulistano com o conjunto “Demônios da
Garoa” (gratuito).

Na terça-feira, dia 28, haverá o lançamento do livro “TRATADO DE CIRURGIA DO
CBC”, das 17:00 h às 18:00 hs e às 18:30 horas também no próprio Anhembi , teremos
um Recital de Canto com Fernando Portari e Rosana Lamosa (gratuito).

Na quarta-feira, dia 29, ás 21:00 hs , teremos o espetáculo teatral “A BELA E A FERA”,
no Teatro Abril (por adesão).

Terminaremos nosso evento, na quinta-feira, dia 30, após a sessão denominada
“Almoço com as Estrelas” e depois da Cerimônia de Posse de Novos Titulares e da
entrega dos prêmios aos melhores trabalhos científicos do XXVIII Congresso Brasileiro
de Cirurgia.

A Comissão Organizadora e Científica desejam que ao final deste Congresso, a
interrupção de suas atividades profissionais seja compensada com aumento de seus
conhecimentos científicos e espera que todos desfrutem de nossa cidade.

TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho - Coordenador Geral da Comissão Organizadora

TCBC Roberto Saad Jr - Presidente da Comissão Científica

EDITORIAL

XXVIII Congresso
Brasileiro de Cirurgia

Colégio Brasileiro de Cirurgiões
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ARTIGO

Nenhuma profissão exige tanto envolvimento pes-
soal quanto a medicina. Não são poucas as que exi-
gem dedicação e empenho, mas em outras áreas da
atividade humana é possível executar boa parte das
funções de forma rotineira, de modo a respeitar o esta-
do de espírito daqueles que as exercem.

Explico melhor. Um piloto de avião pode levar
uma aeronave para outro continente, mergulhado nos
próprios problemas, com a alma envenenada por um
ódio mortal a todos os passageiros do mundo, e, ainda
assim, realizar um voo impecável. Em condições com-
paráveis, o médico que atende doentes jamais poderia
cumprir seu papel.

Nossa profissão pressupõe a existência de
empatia, não admite ambiguidade de sentimentos; sem
nos colocarmos na pele dos que nos procuram impossí-
vel exercê-la em sua plenitude. Os pacientes esperam
de nós mais do que um voo seguro; estão fragilizados
pela enfermidade, amedrontados, ansiosos para ouvir
que suas vidas voltarão a ser como antes.

A esperança que depositam no médico, ao mes-
mo tempo comove e gera conflitos. Quantas vezes frus-
tramos suas expectativas? Em quantas oportunidades
temos que encontrar palavras para fazê-los aceitar que
os males que os afligem são incuráveis, sem destruir-
lhes a vontade de viver?

Para que seja possível transmitir-lhes coragem e
disposição para lutar contra a adversidade, no entanto,
precisamos estar bem estruturados, em paz com nossas
contradições internas e, sobretudo, acreditar que a vida
é um bem maior. Se não pulsar forte dentro de nós a
ânsia de viver, jamais conseguiremos convencê-los a
sentir o mesmo, porque a doença tem o dom de tornar
as pessoas mais atentas às reações dos que as cercam.

Como manter o equilíbrio interno necessário para
suportar a enxurrada de problemas que nossos pacien-
tes e seus familiares despejam sobre nós, nas condi-
ções desumanas de trabalho atuais? É fácil sorrir para o

primeiro paciente da manhã, depois de uma noite em
claro no centro cirúrgico? Como transmitir ao doente o
otimismo que nos falta? Como manter o interesse pelo
outro com o corpo exausto, sedentário, e a cabeça pre-
ocupada com as contas do mês?

“Burnout”, nome recente para uma síndrome an-
tiga, mistura de cansaço físico, excesso de trabalho,
apatia causada pela incapacidade de alterar a rotina
massacrante, falta de motivação para adquirir novos
conhecimentos e impossibilidade de ascendência soci-
al, pode ser a consequência mais dolorosa do exercício
da medicina.

Como lutar contra ele?
Não sei. De minha parte procuro diversificar a

rotina, estudar, correr, conviver com pessoas queridas e
escrever, atividades que me trazem muito prazer. Con-
sigo? Nem sempre, mas tento, consciente de que nin-
guém resolverá os problemas que o excesso de trabalho
causa para mim.

Desinteresse pelo novo, vida sedentária, solidão
e ausência de desafios intelectuais empobrecem o mun-
do que nos cerca e amesquinham a existência humana.
Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao
andar, dizia o poeta.

Burnout
Drauzio Varella, oncologista, escritor,
Membro Honorário Nacional do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões
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ARTIGO

A Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento
Profissional tem sido estudada em praticamente todas as
profissões e ocupações. Profissionais de segurança pública
e privada, operadores de bolsa de valores, motoristas de
ônibus urbanos, controladores de vôo, operadores de
telemarketing e médicos de serviços de emergência são
ocupações habitualmente ranqueadas como propensas a
desenvolver a síndrome.

O burnout foi descrito em profissionais da saúde por
Freundenberg (1975) como sendo “um fenômeno de des-
gaste profissional, facilmente observável em profissionais
que trabalham diretamente com pessoas, estando expos-
tos a pressões emocionais repetidas, durante um período
de tempo prolongado”. Segundo esse autor, a característi-
ca básica seria a de “um estado de fadiga ou frustração
derivado da devoção a uma causa, modo de vida ou rela-
ção que não produz a recompensa desejada”.

Aplicando a definição especificamente à atividade
assistencial, Maslach (1986) assim caracterizara o burnout:
“Forma particular de estresse, relacionado ao contexto
assistencial, em que os profissionais estão expostos, de forma
continuada, ao impacto de uma relação interpessoal de
cuidado, em condições freqüentemente problemáticas ou
conflitivas.”

O profissional que padece de burnout costuma ter pou-
ca energia para as diferentes solicitações de seu trabalho,
desenvolve uma espécie de frieza e indiferença para com
as necessidades dos usuários e dos colegas de trabalho;
sente-se decepcionado e frustrado profissionalmente, com
comprometimento da auto-estima e tendência a reagir com
ceticismo face a sugestões e tentativas de ajuda.

QUANTIFICAÇÃO DO BURNOUT

O instrumento mais utilizado para avaliação do Burnout
é o MBI (Maslach Burnout Inventory). Trata-se de um ques-
tionário constituído por 22 questões, que mensura três di-
mensões da síndrome: EE- Exaustão Emocional (sensação
de haver chegado ao limite) , DP - Despersonalização (con-

tato frio e impessoal com os usuários  e com os colegas de
trabalho) e RP- Realização Profissional  (redução da efici-
ência e da  realização  profissional, insatisfação com o
trabalho, desmotivação, decepção).

Exemplos de questões do MBI referentes às dimensões
“Exaustão emocional” (EE) “Despersonalização” (DP) e
“Realização profissional” (RP):

EE:1.Quando termino minha jornada de trabalho, sin-
to-me esgotado; 2.Sinto-me emocionalmente decepciona-
do com meu trabalho; 3.Sinto que trabalhar em contato
direto com as pessoas me estressa;

DP: 1.Sinto que me tornei mais duro com as pessoas,
desde que comecei esse trabalho; 2.Sinto que realmente
não me importa o que ocorra com as pessoas às quais te-
nho que atender profissionalmente; 3. Sinto que estou tra-
tando algumas pessoas com as quais me relaciono no tra-
balho como se fossem objetos impessoais;

RP : 1. Sinto que estou exercendo influência positiva
na vida das pessoas, por meio de meu trabalho; 2. No meu
trabalho, eu manejo os problemas emocionais com muita
calma; 3.Sinto que trato com muita eficiência os proble-
mas das pessoas que atendo.

BURNOUT EM CIRURGIÕES

Alguns estudos tem sido desenvolvidos com cirurgiões
(Campbell et al., 2001; Yost et al., 2005; Harms et al.,
2005).

Campbell et al. (2001) estudaram a prevalência de
burnout em 582 cirurgiões americanos e encontraram os
seguintes dados: 32% apresentavam elevados níveis de
EE; 13% elevados níveis de DP e 4% baixos níveis de RP.
Os cirurgiões mais jovens revelaram maior suscetibilidade
ao burnout e os fatores etiológicos mais importantes fo-
ram: sensação de que o trabalho é extenuante; percepção
de desequilíbrio entre carreira, família e crescimento pes-
soal; percepção de baixa recompensa na carreira e falta
de autonomia. No estudo, foi encontrada uma forte associ-
ação entre burnout e desejo de aposentadoria precoce.

Luiz Antonio Nogueira Martins
Professor Associado da Disciplina de Psicologia Médica e Psiquiatria Social do
Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal
de São Paulo. Coordenador do NAPREME - Núcleo de Assistência e Pesquisa em
Residência Médica

Burnout em cirurgiões
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Yost et al. (2005), em uma amostra de 209 cirurgi-
ões que trabalhavam na área de transplante de órgãos,
encontraram 38% de níveis elevados de EE; 27% reve-
laram níveis elevados de DP e 16% baixos níveis de
RP. Os fatores preditores de Exaustão Emocional (EE)
foram: dúvidas e questionamento sobre a escolha pro-
fissional, abandono de atividades e percepção de bai-
xo controle sobre a atividade profissional. Aqueles que
se percebiam como tendo habilidade para exercer um
controle efetivo sobre suas atividades e que se sentiam
gratificados no relacionamento com os pacientes, ti-
nham baixos níveis de DP e se mostravam menos incli-
nados a questionar a escolha profissional.

Harms et al. (2005) realizaram interessante e extenso
estudo sobre problemas de saúde em egressos do Programa
de Residência em Cirurgia da Universidade de Wisconsin,
no período 1978-2002. Foram realizadas entrevistas com
110 cirurgiões, focadas em questões relacionadas a hábi-
tos e problemas de saúde, características da prática profis-
sional e história de vida pós-residência médica. Dos 114
cirurgiões contatados, dois haviam morrido (um suicídio e
um acidente) e 14 eram do sexo feminino. Incluindo as
mortes e aqueles em que se perdeu o seguimento, 15 não
exerciam a prática profissional; 5 voluntariamente (3 pla-
nejadas, um devido a acidente e um por artrite); 4
involuntariamente (dependência de álcool e drogas). Quan-

to ao estado civil, 89% estavam casados (primeiro e/ou
segundo casamento) com um índice de 21,4% de divórcio
pós-residência. Problemas importantes de saúde foram re-
latados por 32% dos entrevistados, sendo que a metade
deles ocorreu acima de 50 anos. Apenas 10% não faziam
exercícios físicos regulares e 62% referiram práticas físi-
cas pelo menos 3 vezes por semana. O índice de massa
corporal teve uma média de 23.9 kg/m2 em idade inferior
a 40 anos e 26.6 kg/m2 em idade acima de 50 anos. A
dependência de álcool foi confirmada em 7,3% dos casos.
Quanto à satisfação com a carreira, 75% dos entrevista-
dos se mostraram satisfeitos.

Como será o retrato dos cirurgiões brasileiros ?  Será
que se sairão melhores na foto? Com menos burnout ? Mais
satisfeitos? Com menor dependência de álcool? Ou será o
contrário? Fica a sugestão para o Colégio Brasileiro de
Cirurgiões de realizar, em nosso meio, estudos similares
aos citados.

Referências:

Campbell et al. - Burnout among American
surgeons.  Surgery 2001;130(4):696-702.

Freudenberger HJ - The staff burnout syndrome
in alternative institutions. Psychother Theory Res
Pract 1975; 12(1):73-82.

Harms et al. - A 25-year single institution analysis
of health, practice and fate of general surgeons.  Ann
Surg 2005; 242(4):520-6.

Martins et al. - Burnout: uma forma particular de
estresse do setor assistencial. Jornal do CREMESP 
2005; 215(7) -  http://www.cremesp.com.br/
?siteAcao=Jornal&id=540

Maslach C. Burnout: the cost of caring. New York:
Prentice-Hall, 1986.

Yost et al. - A national study of burnout among
american transplant surgeons. Transplant Proc 2005;
37:1339-1401.
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A necessidade de drenagem do
hepatocolédoco ocorre em algumas
situações e a mais freqüente é após
exploração das vias biliares no trata-
mento da coledocolitíiase. Durante a
realização de derivações bílio-diges-
tivas, a drenagem da via biliar para
descompressão, diminuição da pressão
na linha de sutura ou para “modelar”
o processo cicatricial da anastomose
também pode ser realizada.

Hans Kehr (1862-1916), iminente
cirurgião alemão de Halberstadt e de
Berlim, elaborou um dreno em “T”, na
época, de borracha, conhecido como
“Dreno de Kehr” (Figura 1), que per-
mitia a drenagem externa da via biliar.

para retirada de cálculos do colédoco,
há edema de papila e da mucosa da
via biliar fator que pode dificultar o
fluxo biliar e aumentar a pressão
canalicular. O dreno permite a reali-
zação de colangiografia durante e após
o término da cirurgia possibilitando o
diagnóstico de cálculos residuais e da
drenagem através da papila. O acom-
panhamento do volume de drenagem
no pós-operatório é um monitor fide-
digno deste fluxo para o duodeno e,
de acordo com protocolo do Grupo de
Vias Biliares e Pâncreas da Santa Casa
de São Paulo, no quinto dia pós-ope-
ratório, realiza-se colangiografia de
controle e fechamento do dreno ava-
liando-se a condição de alta hospita-
lar para sua retirada ulterior no ambu-
latório. Esta será realizada após três
semanas da operação, quando haverá
bloqueio fibroso no trajeto ao redor do
dreno, sem necessidade de novo con-
trole radiológico.

Alguns cuidados devem ser to-
mados para realização da drenagem
segura da via biliar com tubo em
“T”.Temos preferência pela realiza-
ção de coledocotomia transversal
próxima à margem superior do
duodeno, tomando-se o devido cui-
dado com a vascularização lateral do
colédoco (3 e 9 horas), principalmen-
te na via biliar fina. A abertura da via
biliar deve ser suficiente para retirada
do cálculo e reparada lateralmente
com fios monofilamentares absorvíveis
de longa duração, tipo PDS 4-0 ou 5-
0. Após a limpeza da via biliar, retira-
da dos cálculos e lavagem, escolhe-
se o calibre do dreno conforme diâ-
metro do colédoco. Raramente são
utilizados drenos além dos números 10
a 14.  A porção do dreno que fica no
interior da via biliar tem usualmente
extensão não maior que 2,0 cm, supe-

rior e inferior ao orifício de entrada no
colédoco, exceto nos casos de trata-
mento de lesões de via biliar como na
drenagem “à Catell”; excelente con-
duta na lesão acidental ou traumática
do colédoco intra-pancreático que
permite a modelagem e cicatrização
da via biliar distal ao redor de ramo
longo inferior do dreno, exteriorizado
através da papila (Figura 2).

Outro cuidado que tomamos de
rotina durante o preparo do dreno é o
da secção parcial no sentido longitu-
dinal do trajeto em “T” que fica no
interior da via biliar, promovendo-se
a abertura da luz a fim de facilitar a
drenagem por capilaridade e evitar a
obstrução por barro biliar (Figura 1 e
2). Além disso, tal conduta facilita o
processo de retirada do dreno por tra-
ção no ambulatório.

 Uma vez inserido o dreno no
hepatocolédoco, a fixação se faz
com pontos separados de PDS toman-
do-se o cuidado de não transfixá-lo,
exterioriza-se na menor distância en-
tre a parede e o ponto de drenagem

Drenagem da Via Biliar com Dreno em “T”
TCBC André de Moricz
Assistente do Grupo de Vias Biliares e Pâncreas da Santa Casa de São Paulo

SEÇÃO CIENTÍFICA

Este tipo de drenagem pode ser utili-
zado na descompressão nos casos de
obstrução aguda (colangite), lesão de
via biliar e freqüentemente após
coledocolitotomia convencional ou
vídeo-laparoscópica transcoledociana.
No último caso, após manipulação da
via biliar com pinças de “Randall-
Mirizzi” através da coledocotomia

Figura1.- Drenagem com tubo”T”
de anastomose término-terminal de
colédoco.

Figura 2.- Drenagem à Catell.
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TCBC Ramiro Colleoni

Freqüentou as escolas médicas
de Jena, Halle, Freiburg e Berlim,
graduando-se em  1885 pela uni-
versidade de Jena. Sua formação
cirúrgica foi fortemente influenci-
ada por Ernst Von Bergmann, Carl
Meusel e Theodor Billroth.  Esta-
beleceu-se na pequena cidade de
Halberstadt em 1888. Ali, desenvol-
veu intensa atividade cirúrgica ad-
quirindo grande experiência e bons
resultados nas doenças biliares. A
análise da sua expressiva casuís-
tica, meticulosamente documenta-
da, permitiu-lhe estabelecer impor-
tantes contribuições para a sistema-
tização da colecistectomia e de
vários procedimentos da cirurgia
biliar.  Destacou-se pelo desenvol-
vimento da técnica de drenagem
do colédoco com dreno de borra-
cha em forma de T, tornando mais
seguro o tratamento da coledo-
colitíase. Um de seus aforismas era:
“A melhor arma de combate à in-
fecção da colelitíase é o bisturi do
cirurgião”. Realizou com sucesso
vários procedimentos pioneiros
como a hepatectomia para carcino-
ma da vesícula biliar, a ressecção
de tumor do ducto hepático e a re-
moção de aneurisma da artéria he-
pática. Suas participações em con-
gressos, conferências, demonstra-
ções cirúrgicas e seus livros, torna-
ram-no uma referência internacio-
nal. Ao final de sua carreira, já es-
tabelecido em Berlim e com o títu-
lo de professor, estima-se que tenha
realizado 2600 operações no trato
biliar. Em 1916, sofreu um ferimento

REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

Braasch, J W - Perspectivas His-
tóricas das Lesões do Trato Biliar.
In: ROSSI, R. L. Revisão das Lesões
do Trato Biliar. Clínicas Cirúrgicas
da América do Norte. Rio de Janei-
ro. Interlivros, 1994, 74(4):p.785-94.

Silva RA; Moricz A; Pacheco Jr
AM – A coledocolitotomia no trata-
mento cirúrgico da coledocolitíase.
In: Cecconello, I et al. Atualização
em Cirurgia do Aparelho Digestivo
e Coloproctologia. São Paulo. Frontis
Editorial, 2006, p.125-30.

na via biliar e, o mais inferior possí-
vel no intuito de facilitar o escoamen-
to, deixando-se sempre uma alça de
folga no interior da cavidade para evi-
tar a tração, obstrução e sua even-
tual saída do interior do colédoco.
Realiza-se de rotina a colangiografia
e a drenagem concomitante da ca-
vidade para escoamento de eventu-
ais extravasamentos e fístulas biliares.

Mesmo na era da cirurgia mini-
mamente invasiva a maioria das
colecistectomias ainda são realizadas
por via aberta e a possibilidade de tra-
tamento da coledocolitíase por via
endoscópica está restrita a centros de
referência. Neste contexto, a coledo-
colitotomia com drenagem externa da
via biliar com tubo”T”é um procedi-
mento realizado com freqüência e de
baixa morbi-mortalidade. Na experi-
ência do Grupo de Vias Biliares e Pân-
creas da Santa Casa de São Paulo, em
período de 22 anos foram analisados
458 doentes com coledocolitíase tra-
tados de maneira eletiva e destes, 164
doentes realizaram drenagem da via
biliar com “tubo T”, com mortalidade
inferior a 2% e morbidade de 2,6%.

durante uma cirurgia que evoluiu
para septicemia.  Tragicamente, re-
cusou a proposta de amputação por
considerar inaceitável viver sem
exercer plenamente sua vocação
de cirurgião.

Cervantes J - Common Bile
Duct Stones Revisited after the First
Operation 110 Years Ago. World J
Surg 2000; 24:1278.

Morgenstern L - Hans Kehr: not
first, but foremost . Surg Endosc
1993; 07: 152

Praderi, RC & Hess W - A brief
history of biliopancreatic disease
and their treatment. In Hess W &
Berci G - Textbook of bilio-
pancreatic diseases: pathology,
diagnosis, medical treatment,
surgical technique, and tactics.
1997

Hans Kehr (1862-1916)
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TCBC Valdemir José Alegre Salles
Professor Assistente Doutor da Disciplina de Cirurgia
Geral do Departamento de Medicina da Universidade de
Taubaté - UNITAU

CASO DO LEITOR

O volvo gástrico intratorácico é uma condição rara,
na qual o estômago sofre herniação para o tórax devido ao
alargamento ou ruptura do hiato diafragmático, estando
freqüentemente associado à hérnia hiatal paraesofagiana.

Paciente do sexo feminino, 64 anos, portadora de do-
ença do refluxo gastro-esofágico crônica, foi admitida no
Setor de Emergência do Hospital, com um quadro de des-
conforto precordial agudo, disfagia e angustia respiratória,
sendo feita inicialmente a hipótese diagnóstica de insufi-
ciência coronariana aguda. Foi submetida a exames
laboratoriais que se encontravam normais, sem elevação
das enzimas cardíacas. O eletrocardiograma não demons-
trava sinais de isquemia miocárdica. No exame radiológi-
co do tórax havia alargamento do mediastino e  presença
nível hidroaéreo na região retro-cardíaca. Realizou a cer-
ca de 2 meses uma endoscopia digestiva alta, onde foi
constatado a presença de esofagite erosiva, hérnia hiatal
mista de grande proporção e gastrite enantematosa leve.
Foi solicitado o exame radiológico contrastado do esôfago-
estômago e duodeno que evidenciou a presença de um
volvo gástrico intratorácico (figura 1).

tura, presente em 29% dos casos e do tipo misto, que ocor-
re em 2% dos casos, onde a rotação faz-se nos dois eixos.

Pode apresentar sintomatologia aguda ou crônica e ter
etiologia primária, relacionado aos ligamentos gástricos
ou secundária, devido às aderências e a hérnia hiatal en-
tre outras. Os sinais presuntivos de volvo gástrico agudo
foram descritos por Borchardt em 1904, com a tríade for-
mada por: dor e distensão epigástrica, náuseas intensas
sem vômitos e impossibilidade da passagem de sonda
nasogástrica devido distorção da anatomia da junção
esofagogástrica. A manifestação aguda deve ser tratada
como uma emergência médica. A indicação de explora-
ção cirúrgica torna-se imperativa, onde deve ser realizada
a correção do defeito diafragmático, seguido de gastropexia
e em alguns casos de gastrectomia parcial ou total. A for-
ma de apresentação crônica é assintomática ou oligossinto-
mática, podendo ser responsável por sintomas inespecíficos
de desconforto abdominal e dispepsia crônica.

Volvo Gástrico Intratorácico

Membro do CBC – Encaminhe seu texto para a Seção Caso do Leitor para contato@cbcsp.org.br

O volvo gástrico pode ser organoaxial em que o estô-
mago gira sobre um eixo longitudinal esofagogástrico ou
gastropilórico, que corresponde a 60 % dos casos;
mesentérico-axial, onde o estômago gira transversalmen-
te sobre um eixo que vai da pequena para a grande curva-

Figura 1

Figura 2

Entre os exames complementares, o estudo radiológi-
co simples de tórax e abdomem é na maioria das vezes o
suficiente para o diagnóstico do volvo gástrico, e no caso
de dúvida podem-se realizar raios-X contrastado esôfago-
estômago-duodeno, tomografia computadorizada, ressonân-
cia magnética ou endoscopia digestiva alta.

Neste caso, como não havia sinais clínicos e
laboratoriais de necrose do estômago volvulado, foi op-
tado pela abordagem cirúrgica videolaparoscopia, ten-
do-se inicialmente reduzido o conteúdo herniado para
a cavidade peritonial (figura 2), seguido da liberação
de aderências com o saco herniário, fechamento do
hiato diafragmático e cardioplastia Nissen, que trans-
correu sem intercorrências.
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A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de
São Paulo – FCMSCSP inaugurou o Centro de Ensino em
Simuladores que reúne 130 equipamentos de simulação
da instituição além de equipamentos novos de última ge-
ração. O local será utilizado para o aprendizado e treina-
mento dos alunos da Faculdade, mas também receberá
associações médicas, pessoal de laboratórios e outros hos-
pitais e escolas de medicina.

O diretor do Curso de Medicina, TCBC Luiz Arnaldo
Szutan, explica que, embora tardiamente em relação à
aviação e a outros setores do conhecimento humano, o
conceito de simulação desenvolveu-se na Medicina e ga-
nhou grande espaço. “Com a simulação, a curva de apren-
dizado melhorou sensivelmente, já que aceita erros do trei-
nando, sem que isso implique em prejuízo para o pacien-
te”, afirma Szutan.

Ainda segundo ele, a simulação ganha importância já
que a tendência mundial é banir experiências com ani-
mais já que os equipamentos chegam à ser tão sofistica-
dos que incorporam a háptica, ciência da tecnologia que
permite a sensação tátil quando o médico opera um instru-
mento ou apalpa um tumor virtual.

FCMSCSP inaugura moderno
Centro de Ensino em Simuladores

NOTAS

TCBC Ramiro Colleoni
Estudou nas universidades de Zurich, Berlin, Leipzig

e Heidelberg. Sua formação cirúrgica foi influenciada
pelo professor Ernest Von Bergmann de quem foi assis-
tente em Berlim.  Foi admitido como professor associa-
do da Universidade de Berlim em 1905 e posteriormen-
te assumiu a chefia de uma das clínicas cirúrgicas.
Conquistou a reputação de cirurgião competente e de
pesquisador produtivo.  Destacou-se no atendimento a
urgências trazendo significativa contribuição ao diag-
nóstico do volvo gástrico. Defensor da apendicectomia
na fase aguda, sem aguardar a supuração, assim proce-
deu ao operar Paul Löbe, o último presidente democra-
ta do Reichstag, em 1927. Considerado um dos pionei-
ros da neurocirurgia, idealizou instrumentos cirúrgicos
e empregou com sucesso o acesso transpetroso para
cirurgia do neurinoma do acústico. Transferiu-se em 1919
para o Hospital Moabit, famoso pelo  corpo clínico de
alto nível e pela tradição de desenvolver pesquisas.
Requisitado por Georg Klemperer, em 1923, operou

Moritz Borchardt (1868-1948)

Vladimir Lenin, em Moscou. Sua
carreira foi interrompida pela per-
seguição do governo alemão aos
médicos judeus, que motivou sua
demissão em 1933 e sua imigra-
ção para a Argentina em 1936 onde
viveu seus últimos anos. Décadas
depois, uma placa foi afixada no
hospital Moabit reconhecendo a
injusta perseguição que vitimou dezenas membros do
seu corpo clínico, entre os quais o professor Moritz
Borchardt .

Borchardt M - Zur pathologie und therapie des
magen volvulus. Arch Klin Chir 1904; 74:243.

Borchardt M -  Zur Technik der Blutstillung aus den
Hirnblutleitern.  Zentralbl Chir 1913; 40:1003.

Schmiedebach HP, Winau R & Häring R - The first
operations. Berlin surgeons in 1817-1931, p.195
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Michael Ellis DeBakey  nasceu
em 07 de setembro de 1908 em Lake
Charles, Louisiana, EUA, com o nome
libanês Michel Dabaghi que depois foi
americanizado.   Na Tulane University
em New Orleans recebeu o título de
bacharel em ciências e graduou-se em
Medicina em 1932. Realizou seu in-
ternato e residência em cirurgia no
Clarity Hospital na mesma cidade.
Completou seu treinamento na Univer-
sidade de Strasbourg, França com
René Leriche e na Universidade de
Heildelberg, Alemanha com Martin
Kirschner e retornou para a Tulane
Medical School onde foi cirurgião de
1937 a 1948.

Serviu o exército norte-america-
no na Segunda Guerra Mundial e na
Guerra da Coréia, tornando-se diretor
da sua Divisão Cirúrgica.  Fundou e
ajudou o desenvolvimento da mobile
army surgical hospital (MASH) e do
Veteran’s Administration Medical
Center Research System. Transferiu-se
em 1948 para a Baylor College of
Medicine em Houston, Texas perma-
necendo como chefe do Departamen-
to de Cirurgia até 1993 e presidente
desta Instituição até 1996 quando foi
nomeado presidente emérito.  Embo-
ra fosse um republicano convicto foi
conselheiro de todos os presidentes
dos EUA nos últimos 50 anos, atu-
ando como presidente das comissões
de doenças do coração, acidente
vascular cerebral e câncer do National
Institutes of Health. Colaborou em
vários programas da NASA e também
no desenvolvimento do PubMed.

Ainda estudante, aos 23 anos,
inventou a roller pump que seria um
componente essencial da circulação
extracorpórea. Em 1939 junto com seu

mentor, Alton Ochsner, postulou a re-
lação entre o hábito de fumar e o car-
cinoma de pulmão. Realizou a primei-
ra operação de derivação aorta-
coronária e também a primeira
endarterectomia de carótida bem-su-
cedida. Foi pioneiro no desenvolvi-
mento do coração artificial, e o pri-
meiro a utilizar com sucesso em do-
ente a circulação extracorpórea. Exer-
ceu papel pioneiro nas operações de
aneurisma da aorta, paralelamente
com Dubost na França, nos tumores
retroperitoneais, no uso de artérias pre-
servadas e do Dacron como substituto
sintético de vasos. Adquiriu grande
habilidade nas angioplastias de
estenoses arteriais usando remendo.
Colaborou na mudança de condutas
no atendimento ao trauma, melhoran-
do a sobrevida e diminuindo as ampu-
tações de membros.

Dedicou 75 anos de sua vida à
medicina, publicando mais de 1.200
artigos, centenas de capítulos de li-
vros e vários livros nas áreas de cirur-

gia, medicina, educação médica, éti-
ca e assuntos sociais. Recebeu mais
de 200 prêmios, treinou mais de 1000
médicos e operou mais de 60.000 do-
entes, muitos deles médicos, celebri-
dades e chefes de estado. Em 1996 aos
88 anos de idade comandou a equipe
que revascularizou o coração do pre-
sidente da Rússia Boris Yeltsin com 5
derivações aorto-coronárias. O gran-
de mestre sempre foi muito receptivo
com médicos do mundo inteiro e mui-
tos brasileiros receberam dele toda
atenção e treinamento.

Seus ensinamentos e incentivos
foram de grande importância também
para a medicina brasileira influenci-
ando o desenvolvimento da cirurgia
geral, cirurgia cardiovascular, cirurgia
vascular e endovascular, cirurgia do
trauma, transplante de órgãos, onco-
logia e também de linhas de pesquisa
básica (aterosclerose, coração artifi-
cial, próteses artificiais, biologia
molecular etc.)

Em 2005, aos 97 anos, teve disse-
cação da aorta e após muita polêmi-
ca foi operado pelo seu aluno e assis-
tente George Noon. Após longa e difí-
cil recuperação tornou-se o sobrevi-
vente mais idoso da doença da qual
fora o principal pesquisador, da
etiologia ao tratamento.

Faleceu em 12 de julho de 2008,
às vésperas de completar um século
de vida e pouco depois da sua históri-
ca reconciliação com Denton Cooley
e de receber a Congressional Gold
Medal, mais elevada honraria do con-
gresso americano.

O exemplo e as inúmeras e valio-
sas contribuições do Professor, Inventor,
Pesquisador e Cirurgião Michael Ellis
DeBakey não devem ser esquecidos.

Michael Ellis DeBakey (1908 – 2008) um século
de vida e 75 anos dedicados à Medicina

TCBC José Carlos Costa Baptista da Silva
Diretor da seção especializada de Cirurgia Vascular do Capitulo de São Paulo do CBC
Professor Associado do Departamento de Cirurgia da Escola Paulista de Medicina - UNIFESP

HISTÓRIA DA
MEDICINA

jornal 41.pmd 16/7/2009, 11:5010



ATUALIDADES CIRÚRGICAS - 11

Terá início no mês de julho um curso continuado para
reciclagem dos cirurgiões da região noroeste. Segundo o
vice-mestre da regional, TCBC João Gomes Netinho, a aulas
serão realizadas na terceira semana de cada mês às quin-
tas feiras, na Sociedade de Medicina e Cirurgia de São
José do Rio Preto.

O Capítulo de São Paulo está programando para o se-
gundo semestre atividades do Clube Benedito Montenegro
para as seguintes regionais: Noroeste Paulista, Sorocaba,
Botucatu e Grande ABC. O objetivo da iniciativa é levar
informações científicas e de defesa profissional ao mem-
bro do CBC nas regionais.

REGIONAIS

As reuniões do Programa de Educação Médica Conti-
nuada em Cirurgia da Faculdade de Medicina do ABC,
organizado conjuntamente pela regional do Grande ABC
e pela disciplina de Cirurgia Geral e de Urgência da Fa-
culdade de Medicina do ABC ocorrerão todas as últimas
quartas-feiras do mês às 19 horas, no Campus da faculda-
de. A atividade consiste em palestras sobre temas de Ci-
rurgia Geral e de Urgência e destina-se aos residentes e
aos acadêmicos da Faculdade de Medicina do ABC. O
vice-mestre, TCBC René Crepaldi Filho, informa que está
programada para o dia 30 de outubro de 2009 uma reunião
do Clube Benedito Montenegro.

Regional Grande ABC
promove Educação Continuada

O congresso “Trauma 2009” promovido pelo Hospital
Municipal Dr. José de Carvalho Florence e pela Secretaria
Municipal de Saúde de São José dos Campos e coordena-
do pelo ACBC Danilo Stanzani repetiu o sucesso do ano
anterior, com a participação de 1300 congressistas e 120
palestrantes e dos convidados internacionais Andrés
Rubiano (EUA) e Oswaldo Borraes (Colômbia).

O Capítulo de São Paulo do CBC colaborou na organi-
zação do evento, nas pessoas do TCBC Gaspar de Jesus
Lopes Filho, Mestre do Capitulo e do TCBC Marcos Anto-
nio da Silva, vice-mestre da regional Vale do Paraíba e
Litoral Norte. A programação científica além de abordar o
trauma de forma abrangente desde a prevenção até a rea-
bilitação também discutiu urgências não traumáticas e
temas de cirurgia geral.

Curtas
• O vice-mestre da Regional Marilia, TCBC Pau-

lo Roberto Teixeira Michelone, assumiu no dia 14 de
maio o cargo de vice-diretor geral da Faculdade de
Medicina de Marília.

• O ECBC Adib Jatene, professor Emérito da Fa-
culdade de Medicina da USP foi homenageado no
dia 18 de junho em sessão especial no plenário da
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo por
iniciativa da Comissão de Saúde e Higiene.

• Faleceu no dia 19 de junho o TCBC Eric Roger
Wroclawski, professor Titular da Disciplina de
Urologia da Faculdade de Medicina da Fundaçãodo
ABC. Exerceu muitos cargos de relevância, entre eles:
presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, che-
fe do Serviço de Urologia do Instituto Brasileiro do
Controle do Câncer, Vice-Pre-
sidente da Sociedade Benefi-
cente Israelita Brasileira Albert
Einstein e Editor-Chefe da Re-
vista Einstein. Além das várias
homenagens recebidas dos alu-
nos e residentes da FMABC, o
centro poliesportivo dessa ins-
tituição leva o seu nome.

Vale do Paraíba e Capítulo
apóiam Congresso de Trauma

ACBC Jorge Cury, TCBC Edmundo Ferraz, TCBC
Hamilton Petry, ACBC Danilo Stanzani e TCBC Nelson
Andreollo.

Noroeste Paulista organiza
Curso Continuado

Clube Benedito Montenegro
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A Revista do Colégio Brasileiro
de Cirurgiões se propõe à divulga-
ção de artigos de todas as especia-
lidades cirúrgicas, está incluída na
base SciELO desde julho de 2004 e
seu conteúdo está disponível na web
(www.scielo.br). A partir de 2008 foi
incluída nas seguintes bases: Scopus,
Directory of open access journals
(DOAJ) e recentemente, no Free
Medical Journals.

Modificações graduais foram rea-
lizadas desde 2006 visando com o
objetivo de obter a indexação no
Medline. No segundo semestre de
2008, juntamente com o ECBC Osval-
do Malafaia elaboramos e submete-
mos o Projeto CBC-MEDLINE ao
Diretório Nacional que nos liberou e
estimulou para desenvolvê-lo.

A nova Revista do CBC
TCBC José Eduardo Ferreira Manso
Diretor de Publicações do Diretório Nacional do CBC

Além da modernização gráfica e
re-estruturação total do layout houve
aumento do número de artigos originais
oriundos de centros de pesquisa do sis-

Na última reunião do Conselho
Superior, realizada no dia 22 de
maio de 2009, discutiu-se a neces-
sidade da criação de uma nova ban-
deira para o Colégio Brasileiro de
Cirurgiões. Através da assessoria de
comunicação social, foram apre-

Membros do CBC 
escolhem nova bandeira 

DIRETÓRIO NACIONAL

sentados sete modelos, sendo três
selecionados para serem submeti-
dos à análise dos membros do CBC. 
Os modelos ficaram à disposição no
site, para que fossem votados até a
escolha final e democrática do
novo símbolo do CBC.

Informe-se na secretaria do Capí-
tulo de São Paulo do CBC com as se-
cretárias Flávia e Geise nos telefones
(11) 3101-8045/ 3101-8792/ 3188-4245
ou no site do Diretório Nacional do
CBC: www.cbc.org.br/ sobre as  nor-
mas e as datas para recebimento de
propostas. Lembramos que a mono-

grafia exigida como re-
quisito será dispensa-

da para os candida-
tos com Mestrado,
Doutorado, ou Títu-
lo de Especialista
do CBC ou socieda-
des conveniadas.

tema oficial de pós-graduação do país.
O Conselho de Revisores incluiu novos
consultores oriundos de instituições de
pesquisa e ensino superior de diversas
regiões do Brasil e exterior.

Nossa próxima meta será implan-
tar o sistema de editoração eletrônica
para melhorar a interface com reviso-
res e autores.

A revista é bilíngue sendo publi-
cada na forma impressa em português
e online em inglês. Ao longo deste ano,
todo o conteúdo também estará dis-
ponível no idioma inglês.

Com as normas e critérios adotados
para seleção, avaliação e publicação
dos artigos, a Revista do Colégio Bra-
sileiro de Cirurgiões se enquadra nos
moldes dos principais periódicos inter-
nacionais.

Seja membro
Titular do CBC

jornal 41.pmd 16/7/2009, 11:5012


