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EDITORIAL

Passado o nosso evento maior, o XXVIII Congresso Brasileiro de
Cirurgia do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, enquanto ainda
comemoramos a qualidade científica e os expressivos números

obtidos em termos de público e de resultados financeiros, voltamos a nossa
atenção para nossas atividades regionais e para a principal missão do Co-
légio Brasileiro de Cirurgiões e de toda sociedade de especialidade, que é
a formação profissional e a atualização constante de nossos associados.

O Capítulo de São Paulo é o maior dos 22 Capítulos Regionais do CBC
e possui atualmente 1865 membros ativos. O Capítulo foi fundado há qua-
se 68 anos, em novembro de 1941, e, desde a sua fundação, tem procurado
atuar em todos os campos relacionados à atividade do cirurgião, particu-
larmente nas áreas de educação continuada e atualização profissional, no
estímulo à pesquisa científica, na fiscalização crítica da formação médica
nos níveis de graduação, residência médica e pós-graduação e no rigoroso
respeito aos elevados padrões éticos do exercício profissional.

Nestes últimos meses de 2009, ainda como parte das comemorações
dos oitenta anos do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o objetivo principal
desta Diretoria do CBCSP é o de intensificar o contato com as nossas Regi-
onais, incentivando e apoiando a realização e a multiplicação de eventos
em todo o Estado e com todos os formatos: palestras, cursos, jornadas e
simpósios, sempre visando a atualização e a reciclagem dos cirurgiões. Já
temos atividades programadas para o ABC, Jundiaí, Botucatu, Santos, São
José do Rio Preto e Sorocaba, além de diversas outras em fase de progra-
mação, a serem realizadas no decorrer deste ano e no início de 2010.

O trabalho conjunto de nossos Diretores e de nossa Secretaria com as
Diretorias das Regionais do Capítulo de São Paulo do CBC permite antever
que essas atividades serão organizadas com seriedade e competência, de
forma a realizar eventos científicos de alta qualidade, fazendo com que o
aproveitamento pelos colegas cirurgiões de todo o Estado de São Paulo
seja o maior possível.

TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho
Mestre do Capítulo de SP do CBC

Eventos científicos
do CBCSP
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CONGRESSO

O Capítulo de São Paulo do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões – CBC – organizou o XXVIII Congres-

so Brasileiro de Cirurgia e recebeu cerca de seis mil parti-
cipantes, incluindo 800 palestrantes nacionais e 17 convi-
dados estrangeiros.

O evento foi realizado no Palácio das Convenções do
Anhembi, o maior da América Latina, “pequeno” para um
congresso tão grandioso, disse o Mestre do Capítulo, TCBC
Gaspar de Jesus Lopes Filho. Ele lembrou que o Estado de
São Paulo tem um terço dos médicos que atuam em todo o
país e 7.218 são cirurgiões. “Só na Capital paulista são
3.296 colegas”.

A cerimônia de abertura do XXVIII Congresso contou
com a presença de várias lideranças médicas e associativas,
como a AMB, APM, Cremesp, Academia de Medicina,
Sindicato dos Médicos e sociedades de especialidade.

O presidente do Cremesp, Henrique Gonçalves, res-
saltou a importância do encontro: “a sociedade brasileira
é a grande beneficiária desse evento, já que a atenção à
saúde será aprimorada durante esses dias”. O ACBC Jorge
Curi, que preside a APM, lembrou da união entre as enti-
dades de classe para as lutas comuns como a defesa da
Medicina e o combate a abertura indiscriminada de facul-
dades. O presidente da AMB, José Luiz Gomes do Amaral,
completou que o encontro era um momento para celebrar
a arte de ajudar mais pessoas.

O presidente do Sindicato dos Médicos, Cid Carvalhaes,
citou, em seu discurso na abertura do evento, o tema Cirur-
gia, Justiça e Cidadania. “Esse tripé é a essência desse en-
contro”. A presidente da Academia de Medicina de São Paulo,

Capítulo de São Paulo
recebe cirurgiões de todo o país

Yvonne Capuano, que se declarou uma pesquisadora dos gran-
des nomes da Medicina, afirmou que os precursores da saú-
de no Brasil deveriam estar felizes se pudessem ver a união
médica que foi demonstrada no XXVIII Congresso.

O presidente do Diretório Nacional, TCBC Edmundo
Ferraz, defendeu que o governo destine mais recursos ao
SUS e lembrou que 145 milhões de brasileiros são atendidos
em hospitais públicos e a saúde é a segunda maior preocu-
pação dos brasileiros. “Reunir as sociedades médicas e enti-
dades de classe concede ao CBC um caráter de Federação e
permite exigir mais condições para que o SUS possa cumprir
com as suas obrigações constitucionais”, concluiu.

Antes do encerramento, a Comissão Organizadora do
XXVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia promoveu uma ses-
são denominada “Almoço com as Estrelas” para homenage-
ar ex-presidentes do Diretório Nacional. Estiveram presen-
tes: ECBC Eugênio Américo Bueno Ferreira, ECBC Guilher-
me Eurico Bastos da Cunha, ECBC Orlando Marques Vieira,
TCBC José Reinan Ramos, TCBC Luiz Guilherme Barroso
Romano, TCBC Samir Rasslan, TCBC Edmundo Machado
Ferraz, TCBC Roberto Saad Jr. e ECBC Américo Caparica
Filho (patrono do XXVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia).

Vinte e sete cirurgiões participaram da prova de Título
de Especialista em Cirurgia Geral e 21 do Certificado de
Atuação na Área de Cirurgia Vídeolaparoscópica. A posse
de novos membros contemplou 22 Membros Adjuntos, 56
Membros Aspirantes e 15 Membros Titulares, sendo 67%,
88% e 37% respectivamente do Estado de São Paulo . Qua-
tro membros alçaram a categoria de Eméritos e dois de Asso-
ciados Jubilados.

Gaspar durante discurso
de abertura

Mesa redonda com convidados internacionais Saad e Ferraz com o
Tratado de Cirurgia
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CONGRESSO

Não poderia ser mais acer-
tada a escolha do patrono do
XXVIII Congresso Brasileiro de
Cirurgia realizado em São Pau-
lo. Na maior cidade da América
Latina, os cirurgiões paulistanos
receberam com o maior carinho
um carioca “da gema”, o ECBC
Américo Caparica Filho. E a his-
tória justifica, decano dos ex-pre-
sidentes do Diretório Nacional do

Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Caparica, hoje com 86
anos, comandou o CBC de 1969 a 1971.

Especialista em cirurgia geral é formado pela Facul-
dade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil.
Foi Professor Titular de Técnica Operatória e presidente
da Comissão de Ética do Departamento de Cirurgia da
Universidade Federal Fluminense; Professor Emérito e
chefe do Departamento de Cirurgia da Faculdade de
Medicina de Valença da Fundação Cardeal Arcoverde;
atuou em vários cargos nas Secretarias de Saúde do Esta-
do e do Município do Rio de Janeiro; participou de inú-
meros congressos nacionais e internacionais, além de ter
recebido quase uma dezenas de prêmios.

O extenso currículo e reconhecimento dos colegas
escondem o viés artístico do cirurgião. Américo Caparica
foi amigo de cantores e compositores que fizeram histó-
ria e criaram o ritmo brasileiro mais famoso e tocado no
mundo: a bossa nova.

Américo Caparica lembra que foi muito próximo de
Newton Mendonça, compositor e instrumentista – toca-
va piano, violão e gaita – e um dos personagens funda-
mentais para o surgimento da bossa nova. Newton Men-
donça fazia muitos arranjos com Tom Jobim, mas com-
pôs poucas músicas, porém quase todas foram sucessos,

como Samba de Uma Nota Só e Desafinado. O patrono
do XXVIII Congresso conta que Newton era uma pessoa
agradável. “Ele morava em Copacabana e tinha um pia-
no em casa. Muitas vezes íamos para lá e ficávamos
tocando e cantando até altas horas”.

O cirurgião recorda que, algumas vezes, os dois iam
à noite até o Leblon para se encontrar com Silvio Caldas,
Elizete Cardoso, e outros artistas. Cantavam ali mesmo
na praia, que na época ainda não tinha sequer luz. “Era
uma vida mais ingênua, sem violência e sem drogas. O
nosso único exagero era beber um pouco a mais”.

O patrono do XXVIII Congresso, que hoje mora na
Tijuca, conta que teve a sorte de usufruir os Anos Doura-
dos do Rio e que até dentro da própria casa respirava-se
música. “O meu pai era médico também, mas adorava
uma festa, minha mãe portuguesa cantava fados e minha
irmã tocava violão. Meus amigos estudantes de Medici-
na iam para lá sábado a tarde e ficávamos nos divertindo
até a polícia mandar parar”.

Ainda na Faculdade, foi diretor social do Centro Aca-
dêmico e aos domingos não perdia um show e um
lanchinho no Cassino da Urca por 10 cruzeiros. Depois
de casado e formado, o cirurgião não se afastou da músi-
ca, apesar de ter menos tempo do que antes. “Nessa épo-
ca, as festas eram no quintal da casa da Elizete Cardoso,
no bairro de Vila Isabel. Tocávamos samba com o pesso-
al da Mangueira e do Império Serrano”, lembra. “Na vida
fiz tudo o que era possível, sem prejudicar ninguém. Só
não desfilei em escola de samba”, revela Américo
Caparica.

Quando questionado pela reportagem do Atualida-
des Cirúrgicas de como um cirurgião com tantas tarefas
pode ter uma vida cultural tão rica, Américo Caparica
sentencia: “os médicos são mais gregários e as entidades
são provas desse espírito de viver em grupo”.

Um patrono bossa nova na terra da garoa

Membros Titulares durante juramento

José Roberto Luchetti
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Nº NOMES CAT. ESP. EST.

MEMBROS ADJUNTOS
1 AGAMENON GOMES DA FONSECA ACBC C. GERAL SP
2 ALESSANDRA VICENTINI CREDIDIO ACBC C. GERAL SP
3 ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA ACBC C. GERAL SP
4 ALESSANDRO LANDSKRON DINIZ ACBC CANCEROLOGIA SP
5 ALEXANDRE AMADO ELIAS ACBC C. GERAL SP
6 ANTONIO AUGUSTO TUPINAMBA BERTELLI ACBC C. CAB./PESC. SP
7 CLAUDIO RENATO PENTEADO DE LUCA Fº ACBC C. GERAL SP
8 GUSTAVO MURAD PINTON ACBC C. GERAL SP
9 JORGE MIRANDA JUNIOR ACBC UROLOGIA SP
10 JOSE ROBERTO TEIXEIRA JR ACBC C. GERAL SP
11 JULIANA BARRETO SALEM ACBC C. GERAL SP
12 LUIZ VICENTE BERTI ACBC C. GERAL SP
13 MARCELLO AZEM BUCHDID ACBC C. GERAL SP
14 MARIA CAROLINA COZZI P. O. DIAS ACBC C. VASCULAR SP
15 MARIA CELIA CALIJURI HAMRA ACBC C. GERAL SP
16 MARTIN ANTONIO DIAZ ZUAZO ACBC C. CARDIACA SP
17 MAURICIO CAMPANELLI COSTAS ACBC C. GERAL SP
18 OTAVIO SCHMIDT DE AZEVEDO ACBC C. GERAL SP
19 RICARDO ESTEVAM MARTINS ACBC C. GERAL SP
20 RICARDO FINATTO AMARAL ACBC C. GERAL SP
21 ROGER IBRAHIM FRANCHI CURY ACBC C. GERAL SP
22 ZAILTON BEZERRA DE LIMA JR ACBC C. CARDIACA SP

MEMBROS ASPIRANTES
1 AGENOR COLDEBELLA FILHO ASCBC C. PLASTICA SP
2 ALFONSO JOSE BORRAS TAVARES ASCBC C. GERAL SP
3 ANA CAROLINA DA COSTA MELLO ASCBC C. GERAL SP
4 ANDRE ALFREDO OLIVOTTI ASCBC C. GERAL SP
5 ANDRE YUNES PERIM ASCBC C. GERAL SP
6 ANGELO DE MEDEIROS F. CAMPOS ASCBC C. GERAL SP
7 ANNA CAROLINA SIMOES MIOTTO ASCBC C. GERAL SP
8 CAMILA MAYA KUNISAWA ASCBC C. GERAL SP
9 CARLOS EDUARDO MOLINARI NARDI ASCBC C. GERAL SP
10 CAROLINE BEZERRA F. RICCIARDELLI ASCBC C. GERAL SP
11 CESAR AUGUSTO RANGEL JUNIOR ASCBC C. GERAL SP
12 EDUARDO ROBINSON BRAGATO MARTUCCI ASCBC C. GERAL SP
13 FELIPE ROBLES ALVAREZ ASCBC C. GERAL SP
14 FELIPE SHIGUEO PASSOS TOZAKI ASCBC C. GERAL SP
15 FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA CHAVES ASCBC C. GERAL SP
16 FERNANDO EDUARDO BORGO ASCBC C. GERAL SP
17 FREDERICO GUILHERME LOPES SILVEIRA ASCBC C. GERAL SP
18 GIOVANNI CAPOZZIELLI ASCBC C. GERAL SP
19 IVAN JOSE NETTO PEREIRA ASCBC C. GERAL SP
20 JOAO HENRIQUE NUNES ARMANI ASCBC C. GERAL SP
21 JORGE HAMRA SOBRINHO ASCBC C. GERAL SP
22 JOSE CRUVINEL NETO ASCBC C. GERAL SP
23 JUAN BERNARDO PEREIRA MARTIN ASCBC C. GERAL SP
24 JULIANO GUARIZZO ASCBC C. GERAL SP
25 LEONARDO SALOMAO FELICE ASCBC C. GERAL SP
26 LINEU AMARO RODRIGUES JR. ASCBC C. GERAL SP
27 LUCIANA ESCALONA PERRONI ASCBC C. GERAL SP
28 LUCIANA MANGOLIM MIMESSI ASCBC C. GERAL SP

29 LUIZ FERNANDO RAPOSO SALLUM ASCBC C. GERAL SP
30 LUIZ GUILHERME MACERA ASCBC C. GERAL SP
31 LUIZ GUSTAVO DE QUADROS ASCBC C. GERAL SP
32 MARCIO SAMARA SCARTOZZONI ASCBC C. GERAL SP
33 MARCO ANTONIO DA ROCHA COSTA FILHO ASCBC C. GERAL SP
34 MARCO ANTONIO PIRES CORBO ASCBC C. GERAL SP
35 MARINA DA SILVEIRA BOSSI ASCBC C. GERAL SP
36 MARIO FLAMINI JR ASCBC C. GERAL SP
37 MIKAELL ALEXANDRE GOUVEA FARIA ASCBC C. GERAL SP
38 NILDSON BATISTA SILVESTRE ASCBC C. GERAL SP
39 PAULO ROBERTO LAVORINI JUNIOR ASCBC C. GERAL SP
40 PEDRO LUIZ SUAREZ CASTEDO ASCBC C. GERAL SP
41 RAFAEL SESTITO PROTO ASCBC C. GERAL SP
42 RENATA KELLY LEPRE ASCBC C. GERAL SP
43 RENATO BALDO BATISTA GONÇALVES ASCBC C. GERAL SP
44 RENATO GOMES PEREIRA ASCBC C. GERAL SP
45 RENATO SALAZAR SOMENSI ASCBC C. GERAL SP
46 ROBERTO FABIO RAFFO ASCBC C. GERAL SP
47 RODRIGO PASCHOAL BRAGA ASCBC C. GERAL SP
48 RODRIGO PETRACCHO BETARELLI ASCBC C. GERAL SP
49 RODRIGO TRINDADE RUSSO ASCBC C. GERAL SP
50 THIAGO ALVES HUNGARO ASCBC C. GERAL SP
51 THIAGO FERREIRA ASCBC C. GERAL SP
52 TIAGO SZEGO ASCBC C. GERAL SP
53 VINICIUS MACIEL BASILIO BARBOSA ASCBC CANCEROLOGIA SP
54 VIVIANE PAPPALARDO PEREIRA ASCBC C. GERAL SP
55 WESLEY LOBO AVELAR JR ASCBC C. GERAL SP
56 WILLIAN COELHO HEITOR DA SILVEIRA ASCBC C. GERAL SP

MEMBROS TITULARES
1 AIRES CUNHA LEITE TCBC C. GERAL SP
2 CAIO GUSTAVO GASPAR DE AQUINO TCBC C. GERAL SP
3 DEBORA GONCALVES VIEIRA TCBC C. GERAL SP
4 EDUARDO MOSTARO CAMPOS TCBC C. GERAL SP
5 FELIX CRISTIANO FERREIRA DE CASTRO TCBC C. CAB. E PESC. SP
6 FLAVIUS VINICIUS T. DE TOLEDO TCBC C. GERAL SP
7 HUGO HENRIQUES WATTE TCBC COLOPROCTO SP
8 JORGE HENRIQUE REINA NETO TCBC C. GERAL SP
9 MARCOS VINICIUS PERINI TCBC C. GERAL SP
10 MARISTELA GOMES DE ALMEIDA TCBC COLOPROCTO SP
11 NILTON CESAR ARANHA TCBC C. GERAL SP
12 PEDRO RICARDO DE O. FERNANDES TCBC CANCEROLOGIA SP
13 RICARDO CESAR PINTO ANTUNES TCBC CANCEROLOGIA SP
14 ROBERTO GONCALVES TCBC C. TORACICA SP
15 WILSON LUIZ DA COSTA JR. TCBC CANCEROLOGIA SP

RESUMO BRASIL SÃO PAULO %
ACBC 33 22 67%

ASCBC 64 56 88%

TCBC 41 15 37%

TOTAL 138 93 67%

Membros aspirantes e adjuntos na solenidade de posse durante o XXVIII Congresso do CBC

O Capítulo de São Paulo
cumprimenta seus novos integrantes
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ARTIGO

As imagens terríveis das Torres
Gêmeas do World Trade Center, em
Nova York, queimando ou das pesso-
as fugindo da nuvem de poeira logo
após o seu desabamento são inesque-
cíveis para todos nós. Naquele dia, eu
era o chefe do Serviço de Cirurgia e
Emergência do NYU Downtown Hos-
pital, situado a alguns quarteirões ao
leste do World Trade Center, em
Manhattan.  Este relato, assim como
a minha conferência no recente
XXVIII Congresso Brasileiro de Cirur-
gia em São Paulo, não pretende repe-
tir detalhes do 11 de setembro de 2001,
apenas compartilhar minha experiên-
cia com outros cirurgiões, para cola-
borar no planejamento da assistência
a desastres.

O NYU Downtown Hospital (atu-
almente New York Downtown Hospi-
tal) é um hospital comunitário de 200
leitos, que atende as regiões de Wall
Street e Chinatown, localizadas nas
suas imediações. Seu centro cirúrgico
tem seis salas de operação e atende
anualmente 30 mil pacientes. Foi fun-
dado após um atentado terrorista ocor-
rido em 16 de setembro de 1920, na
esquina da Wall Street com a Broad
Street, quando a explosão de uma bom-
ba resultou em mais de 200 mortos e
feridos, evidenciando a inexistência de
um hospital nas proximidades.

A majestosa Torre Norte do WTC
era parte da paisagem da janela do
meu escritório e muitas vezes no final
da tarde sua sombra era projetada so-
bre a tela do meu computador. Naque-
le dia o céu estava claro e a tempera-
tura era típica do outono em Nova York.
No centro cirúrgico apenas uma ope-
ração eletiva havia sido iniciada quan-
do aquela torre foi atingida. O proce-
dimento foi concluído, sem interrup-
ções, após duas horas. Imediatamen-
te após o anúncio do “código amare-

lo”, às 08h50, os demais pacientes
receberam alta.

Nas duas horas seguintes, 350 pa-
cientes procuraram nosso serviço de
emergência. Ao final do dia tínhamos
atendido 418 pacientes, realizado 24
internações, o centro cirúrgico foi ocu-
pado na sua capacidade máxima com
seis operações e 21 vítimas com le-
sões ortopédicas e traumatismos
cranianos com indicação cirúrgica
foram transferidas para outros hospi-
tais. Durante o resto da semana outros
717 pacientes foram atendidos e hou-
ve apenas duas internações, três ope-
rações e três transferências. Três paci-
entes chegaram mortos e dois falece-
ram nos dias seguintes. A experiência
desse atendimento, realizado pelos
serviços de trauma dos hospitais afili-
ados da NYU, foi publicada no Journal
of Trauma, em 2003.

Por uma feliz coincidência, um
novo plano de atendimento a desas-
tres com múltiplas vítimas havia sido
implementado em janeiro daquele ano
e no dia 31 de julho haviam sido rea-
lizadas atividades de instrução simu-
lação. Desde a triste experiência no
atendimento às vítimas do primeiro

atentado ao World Trade Center, no dia
23 de fevereiro de 1993, nossa equipe
já encarava o planejamento e o trei-
namento ao atendimento a catástro-
fes com muita seriedade. Mas ninguém
poderia ter nos preparado para os even-
tos que se seguiriam.

No momento em que as torres des-
moronaram, o tremor que atingiu o nos-
so hospital foi tão intenso que chega-
mos a temer pela sua integridade estru-
tural, assim como a dos altos prédios
que o circundam. Porém, pior do que o
abalo físico foi a ocorrência de uma
série de falhas graves do nosso sistema.

A queda de fragmentos da Torre
Norte e os incêndios danificaram seri-
amente os edifícios vizinhos, levando
a perda de todo o sistema telefônico
na área central de Manhattan, destru-
indo as torres de transmissão de tele-
fonia celular e provocando colapso do
serviço de energia elétrica. Nosso cen-
tro de informática, localizado num
prédio vizinho, permaneceu ino-
perante e inacessível. Curiosamente
a internet continuou funcionando nor-
malmente. O escritório municipal de
Coordenação de Emergências locali-
zava-se na área do complexo do WTC,
que foi evacuada, permanecendo sem
uma equipe de coordenação central
por vários dias. Toda a área estava co-
berta por uma grossa camada de pó e
cinzas e as janelas do hospital tinham
que permanecer abertas devido à falta
de ar condicionado. Geradores manti-
nham o hospital funcionando. Arranjos
diários eram necessários para garantir
o abastecimento de combustíveis. Nos-
so sistema de esterilização foi interrom-
pido por falta de vapor. A polícia esta-
beleceu uma zona de segurança no
centro e o pessoal do hospital precisa-
va de permissão para ultrapassá-la. A
comunicação foi mantida por uma sé-
rie de veículos que levava mensagens

Minha experiência no atendimento às vítimas do  a
Howard L. Beaton, MD, FACS, HeCBC

“Revendo estes
acontecimentos, reavaliei

meu papel como cirurgião”
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e materiais para o Centro Médico da
NYU, localizado a 5 km.

É difícil descrever a profunda in-
certeza sentida nas horas e dias que se
seguiram após o colapso das torres.
Centenas de refeições foram fornecidas
a qualquer um que necessitasse e nos-
sos médicos atenderam a chamados
domiciliares nos alojamentos adjacen-
tes. O hospital foi visto e atuou como
um vizinho de confiança. Equipamen-
tos hospitalares, desde simples másca-
ras e curativos até equipamentos orto-
pédicos sofisticados foram enviados ao
local, que se tornou conhecido como
“Ground Zero” Na semana seguinte,
recebemos da General Electric a doa-
ção de um tomógrafo com furgão gera-
dor de energia.

Durante essa semana, 269 mem-
bros das equipes de resgate necessita-
ram de atendimento de emergência.
Foram atendidos outros 218 pacientes
que buscaram tratamento para condi-
ções não relacionadas ao atentado,
inclusive dois pacientes com abdome
agudo inflamatório, que foram opera-
dos por mim.

Revendo esses acontecimentos,
reavaliei meu papel como cirurgião.
O terrorismo não é um fato novo, mas
seus métodos mudaram, aumentando
a capacidade de um atentado produ-

zir um grande número de vítimas.  O
planejamento da assistência a desas-
tres naturais e artificiais deve ser con-
siderado seriamente e o envolvimento
dos médicos é fundamental.

Aproximadamente 85% dos paci-
entes atendidos no 11 de setembro eram
feridos denominados “ambulantes”, que
poderiam ser tratados facilmente em
outras unidades,  economizando a ca-
pacidade de um serviço de emergên-
cia já severamente prejudicada.

Na reforma da lanchonete do hos-
pital, escondidas atrás de painéis, te-
mos agora estantes com materiais bá-
sicos e várias conexões de oxigênio,
pois aprendemos que nos desastres ur-
banos as lesões inalatórias são muito
frequentes e necessitam desse tipo de
suporte.

A nova garagem das ambulâncias
também pode ser usada como uma
espaçosa área de desinfecção.

Numa situação como essa, se deve
antecipar a afluência de voluntários
que necessitarão de uma identificação
adequada. Fomos procurados por vo-
luntários numa quantidade muito mai-
or que o necessário.  No meio daque-
le caos estávamos preocupados com
possíveis terroristas que tentassem en-
trar no hospital sob o disfarce de vo-
luntários.

Devemos estar preparados para
administrar as solicitações da mídia,
fornecendo informações e garantindo
o respeito à privacidade dos pacien-
tes. Naquela noite, permitimos que um
repórter e um câmera da NBC entras-
sem no hospital para falar com os
médicos, enfermeiras e funcionários,
o que resultou numa premiada repor-
tagem de 10 minutos exibida na noite
seguinte. A documentação, em tem-
po real, embora incômoda, é impor-
tante e necessária, especialmente na
fase de revisão e análise dos fatos.

O planejamento do atendimento
a desastres deve ser coordenado e di-
vulgado por várias instituições. Além
dos procedimentos de triagem e trans-
ferência, os sistemas de infra-estrutu-
ra devem ser desenvolvidos e testa-
dos repetidamente para evitar falhas
inesperadas. É fundamental que o pla-
nejamento não seja restrito a hospi-
tais municipais e centros de referên-
cia, uma vez que no caso de um de-
sastre, o hospital mais próximo rece-
berá o maior volume de vítimas ainda
que não esteja preparado a fazê-lo.
Fontes governamentais ou privadas
deveriam financiar esses preparativos.

Aprendi que há muitas coisas na
vida que não podemos controlar. As-
sim, decidi melhorar minha própria
saúde mudando minha dieta e meus
hábitos sedentários. Perdi 27 kg e ago-
ra corro e exercito-me regularmente,
tendo sido assunto de matérias do New
York Times e da revista Men’s Health.

Frente aos eventos aqui descritos,
que trazem dolorosas recordações,
gostaria que acima de tudo prevale-
cesse a mensagem trazida pela frase
registrada na antiga praça do WTC:
PEACE ON EARTH. Agradeço a honra
e o privilégio de poder compartilhar
minhas impressões e experiências
com os cirurgiões brasileiros.

 ataque terrorista ao World Trade Center em 2001

Foto aérea
mostrando a
proximidade do
NYU Downtown
Hospital (área
marcada em
vermelho) com as
torres gêmeas do
World Trade Center
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Introdução
O jejum noturno pré-operatório foi instituído quando as téc-

nicas anestésicas ainda eram rudimentares para prevenir compli-
cações pulmonares associadas a vômitos e aspirações do con-
teúdo gástrico (Síndrome de Mendelson). A revisão de livros-
textos do século passado mostra que o dogma do jejum pré-
operatório de 8-12 horas foi instituído a partir de relato de casos
de aspiração bronco-pulmonar em situações cuja indução
anestésica se deu em operações de urgência e emergência1.

Jejum prescrito e jejum efetivamente cumprido
Em varias circunstancias, o imaginário de uma prescrição

não é efetivamente cumprido. Isso acontece em terapia nutricional
e efetivamente acontece no jejum pré-operatório. No nosso dia-
a-dia, pacientes em pré-operatório ficam mais tempo em jejum
que o que é prescrito. No período anterior à implantação do
Projeto ACERTO, no Hospital Universitário Júlio Müller (FCM-
UFMT), o tempo preconizado para jejum pré-operatório era de
oito horas. Uma auditoria realizada na implantação do protocolo
ACERTO mostrou claramente que o tempo de jejum preconizado
e prescrito no pré-operatório de cirurgias eletivas era muito maior
(Figura 1) 2. Mesmo depois da implantação do jejum de 2 horas
esse tempo, em média foi maior. As razões para essa dilatação do
período de jejum pré-operatório estão expostas na Tabela 1.

Os achados do projeto ACERTO mostraram que o tempo
médio de jejum pré-operatório encontrado foi de 16 horas sendo
que pacientes, às vezes, permaneceram em jejum por mais de 24
horas, aguardando seu procedimento operatório2. Acreditamos
que tal achado não seja uma exclusividade do serviço de cirurgia
do Hospital Universitário Júlio Müller, mas uma realidade que
impera em muitas outras enfermarias de cirurgia públicas e priva-
das no Brasil e no exterior3.

Resistência Insulínica
Como fundamentação básica para esta mudança de

paradigma na prescrição de jejum pré-operatório, devemos con-
siderar que a resposta orgânica ao trauma cirúrgico possa ser
incrementada pela resposta metabólica ao jejum pré-operatório
prolongado. Após algumas horas de jejum, instala-se uma resis-
tência periférica a insulina e os índices de insulina aumentam por
feed-back. Faria et al mostraram isso claramente em recente estu-

Abreviando o jejum pré-operatório para  

do randomizado4. Os níveis do glucagon, hormônios tireoidianos,
adrenérgicos, hormônio do crescimento, ACTH, cortisol, se ele-
vam, determinando uma rápida utilização dos moderados recur-
sos de glicogênio armazenados pelo organismo, especialmente
no fígado. Como a reserva de glicogênio é modesta (cerca de
400g numa pessoa adulta) e se exaure em pouco tempo, a atua-
ção da gliconeogênese passa a ser vital.

A resistência à insulina é fenômeno transitório que dura, apro-
ximadamente, até três semanas após a realização de operações
abdominais eletivas e não complicadas. A resistência à insulina
no pós-operatório aumenta conforme aumenta o porte da opera-
ção, embora ocorra mesmo em cirurgias de porte pequeno e
moderado, como herniorrafias e colecistectomias vídeo-
laparoscópicas5. O jejum pré-operatório contribui para o aumen-
to da resistência à insulina, piorando, dessa forma, o estresse
metabólico perioperatório. Além disso, quanto maior a resistên-
cia à insulina, maior o tempo de internação5.

Bebida com carboidrato
Uma vez que existe a possibilidade de uso de líquidos claros

até duas horas antes da operação, um conteúdo calórico
(carboidrato) associado mostra-se benéfico no sentido de rever-
ter a resistência à insulina relacionada ao trauma cirúrgico. Nesse
contexto, um carboidrato complexo que impõe uma elevação da
glicemia mais lentamente é melhor que um carboidrato simples.
O uso de 800ml dessa bebida, na noite que antecede a operação,
e 400ml usado cerca de duas horas antes da mesma reduz em
50% a resistência à insulina4-5. No nosso meio, Faria et al. mos-
trou que em vídeo-colecistectomia essa redução é possível com
apenas 200 mL de maltodextrina a 12,5% duas horas antes da
operação4.

Além da melhora na resistência à insulina, há benefícios des-
se tipo de conduta na força muscular pós-operatória, na manu-
tenção da função imunológica (mantendo a função dos
monócitos), e na redução da ansiedade, náuseas e vomitos e da
fome. Em nossa experiência, o jejum de 2hs com 200 mL de água
e maltodextrina a 12,5% em pacientes colecistectomizados, tam-
bém foi importante na redução de vômitos, náuseas e na alta mais
precoce6.

Departamento de Clínica Cirúrgica da FCM/UFMT,
Cuiabá-Mato Grosso

TCBC José Eduardo de Aguilar-Nascimento*,
Diana Borges Dock-Nascimento
ACBC Alberto Bicudo Salomão,
TCBC Cervantes Caporossi,

Figura 1: Tempo de jejum pré-operatório preconizado e
realizado na prática em cirurgias eletivas abdominais. Dados
do primeiro ano do Projeto Acerto HUJM-FCM-UFMT5.
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SEÇÃO CIENTÍFICA

Há segurança na abreviação do jejum com bebida contendo
carboidratos?

Há farta evidencia na literatura mostrando que o protocolo
de restrição de jejum, utilizando-se líquidos claros (chás) ou solu-
ções calóricas de carboidratos, é conduta segura e traz potenciais
benefícios após uma série de procedimentos operatórios, sejam
eles minimamente invasivos, ortopédicos, colorretais, ou mesmo
operações cardíacas. Uma revisão da Cochrane7 identificou e
analisou as evidências mais fortes em relação à diminuição do
jejum pré-operatório e sua relação com complicações. Foram
incluídos 22 estudos, nos quais foram alocados 2.270 partici-
pantes. Não houve nenhuma evidência de que o uso de líquidos,
2-3 horas antes da operação, aumentasse o risco de aspiração –
regurgitação, em relação a pacientes sob protocolos tradicionais
de jejum. Consistentemente, vários guidelines de sociedades
anestésicas, publicados antes do estudo da Cochrane, já preco-
nizavam líquidos claros até duas horas antes da operação (ASA
1999; NNCG (Norwegian National Consensus Guideline) 1993;
AAGBI (Association of Anaesthesiologists of Great Britain and
Ireland) 2001) e até 150ml de líquidos claros até uma hora antes
da operação com medicações orais (NNCG, 1993).

Resultados após implantação do projeto acerto: jejum pré-
operatório.

Em 2005, desenvolvemos no Departamento de Clínica Cirúr-
gica da Faculdade de Ciência Médicas da Universidade Federal
do Mato Grosso (UFMT), um projeto visando acelerar a recupera-
ção pós-operatória de pacientes submetidos a cirurgias abdomi-
nais. Esse protocolo, denominado ACERTO (Aceleração da
Recuperação Total Pós-Operatória) é programa multidisciplinar
(envolvendo os serviços de cirurgia geral, anestesia, nutrição,
enfermagem e fisioterapia), fundamentado na prática baseada
em evidências e estabelece um conjunto de cuidados peri-
operatórios que visa acelerar a recuperação do paciente ci-
rúrgico (www.projetoacerto.com.br)2.

No período após a implantação do Projeto Acerto, houve
uma queda significante do tempo de jejum pré-operatório
(p<0,001). Os pacientes passaram a ser operados com um tempo
médio de 4 [2-20] horas entre a alimentação, com 200ml de
solução contendo carboidrato monossacarídico e a indução

anestésica8. Não houve casos até o momento de aspiração bron-
co-pulmonar desde a adoção do protocolo ACERTO9.

Conclusão
Atualmente, não existe mais base científica que sustente a

conduta do jejum noturno (“nada pela boca”) para pacientes can-
didatos a operações eletivas. .Entretanto, para pacientes com
gastroparesia, obstrução intestinal, e mau esvaziamento gástrico
de qualquer natureza, esse protocolo está contra-indicado. Con-
tra-indicação relativa também existe para a doença do refluxo
gastro-esofágica, obesidade mórbida e diabetes melito. A oferta
de nutrientes, como a de carboidratos, duas horas antes da ope-
ração é segura e vem sendo vista como um dos fatores benéficos
para minimizar a resposta orgânica ao estresse cirúrgico e melho-
rar o bem estar do paciente.
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a  acelerar a recuperação do paciente
1. Atraso do cirurgião

2. Atraso da operação do 1º horário

3. “Aderência” do paciente a recomendação deixando
de fazer refeições muito antes da hora prevista para o
início do jejum

4. Indução anestésica prolongada

5. Re-programação da operação para 2º ou 3º horário

6. Re-programação da operação para outro período do
dia7. Cirurgias já programadas para o 2º horário

Tabela 1: Razões associadas à dilatação do tempo prescrito de
jejum pré-operatório
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Coordenação: TCBC Paulo Kassab
TCBC Ramiro Colleoni

Paciente masculino, 42 anos, queixava-se de leve sensação de
desconforto abdominal e foi submetido à endoscopia que de-
monstrou uma lesão elevada subepitelial na região da cárdia,
medindo 2 cm (foto). O exame foi complementado com
ecoendoscopia que sugeriu a origem da lesão na camada mus-
cular e realizou biópsia por aspiração que identificou tumor
estromal c-kit positivo. As imagens da tomografia com-
putadorizada do tórax e do abdômen confirmaram que a lesão
estava restrita ao estômago.

Contamos com a colaboração de três renomados especialistas em
câncer gástrico que responderam algumas questões relacionadas
a este caso.

Martin Karpeh, Jr
Chairman Department of
Surgery Beth Israel
Medical Center
New York, NY, USA

Han-Kwang Yang
Associate Professor,
Department of Surgery,
Seoul National University
College of Medicine,
KOREA

Giovanni De Manzoni
Professore ordinario 
Dipartimento di Scienze
Anestesiologiche e
Chirurgiche  Facoltà di
Medicina e Chirurgia -
Università degli Studi di
Verona, ITALIA

Seriam necessários
exames adicionais para o
diagnóstico e
estadiamento dessa lesão?

 Os exames são
suficientes.
A ultrassonografia
endoscópica com biópsia
aspirativa é fundamental.

Se possível a TC abdominal
deve ser realizada com
protocolo de cortes finos no
estômago e reconstrução
3D

Em alguns casos como em
lesões maiores ou
múltiplas a realização de
uma PET-CT poderia ser
útil, mas não nesse caso.

Qual a conduta cirúrgica
preferível?

Ressecção laparoscópica
ou por laparotomia com
sutura primária.

Ressecção em cunha por
laparotomia com margens
adequadas ou
Gastrectomia proximal
(convencional ou
laparoscópica)  com
margens adequadas

Como a lesão é pequena
tentaria inicialmente a
ressecção endoscópica.
Caso não fosse
tecnicamente possível ou
ocorresse uma complicação
realizaria uma ressecção
combinada laparoscópica e
endoscópica.
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 Sugere outra técnica
operatória alternativa ?

Ressecção em manga do
esofago distal e
gastrectomia proximal

Ressecção em cunha
laparoscópica nos doentes
com risco cirúrgico
elevado. O procedimento
deve obter margens
negativas e deve ser
realizado com cautela
para evitar estenose da
junção esofagogástrica.

Não há indicação para
tratamento neoadjuvante
nesse caso. A lesão é
pequena, deve ser
removida por inteiro e
analisada para contagem
de mitoses

 Haveria vantagem no uso
neoadjuvante do mesilato
de imatinibe?

Não haveria mudanças
que permitissem preservar
o esfincter esofágico
inferior

Eu já acompanhei  poucos
casos onde o tratamento
neoadjuvante com
Imatinibe  permitiu uma
ressecção em cunha ao
invés de gastrectomia
total ou subtotal.
Porém quando a lesão
localiza-se  tão próximo à
junção esôfago-gástrica a
terapia neoadjuvante não
modificaria o
procedimento cirúrgico.

Não há indicação para
tratamento neoadjuvante
nesse caso. A lesão é
pequena, deve ser
removida por inteiro e
analisada para contagem
de mitoses

 Algum procedimento
seria desaconselhado na
abordagem desse
paciente?

A observação clínica, já
que a tendência dessa
lesão seria aumentar de
tamanho tornando a sua
abordagem ainda mais
difícil.

Qualquer  tipo de
enucleação  como
dissecção submucosa
endoscópica,  ou
enucleação intragástrica
laparoscópica.

O aspecto terapêutico
fundamental  é remover a
lesão inteira em uma peça
única com margens
negativas.

Martin Karpeh, Jr Han-Kwang Yang Giovanni De Manzoni

Informe-se na secretaria do Capítulo 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 normas e datas para o recebimento de propostas. Lembramos
que a monografia, exigida como requisito, será dispensada para os can-
didatos com Mestrado, Doutorado ou Título de Especialista do CBC ou
sociedades conveniadas.

Seja membro Titular do CBC
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DIRETÓRIO NACIONAL

O Colégio Brasileiro de Cirurgiões
realizou no final de agosto, pela pri-
meira vez, uma reunião do Diretório
Nacional por meio de videoconfe-
rência. O presidente da Comissão Es-
pecial de Telemedicina do Colégio,
TCBC Cleinaldo de Almeida Costa,
que estava em Manaus, no Amazonas,
pode participar por videoconferência
da reunião do Diretório Nacional com
os demais membros, que estavam na
cidade do Rio de Janeiro. Segundo o
TCBC Armando de Oliveira e Silva,
1º vice-presidente do Colégio, a utili-
zação dessa nova tecnologia vai re-
duzir custos e promover, cada vez
mais, a descentralização do CBC. O
equipamento permite a realização de
conferências simultâneas em até três
pontos. O sistema já está instalado na
sede do Capítulo de São Paulo  e futu-

Diretório Nacional inaugura
reunião por videoconferência

O ECBC Fábio
Schmidt Goffi, professor
Emérito da Faculdade
de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo e
Diretor da Divisão de
Ensino e Pesquisa do
Hospital do Servidor Público Estadual
- HSPE  - faleceu em 18 de setembro
de 2009 aos 87 anos.

O Prof. Goffi sempre colaborou
ativamente com as atividades do
CBC e no período de 1957 a 1979
participou de seis diretorias do capi-
tulo de SP, exercendo o cargo de
Mestre nas gestões de 1963-65 e
1977-79.

Natural de Pindamonhangaba (SP)

Notas de falecimento
formou-se pela Faculdade de Medici-
na da USP em 1945. Nessa instituição
realizou sua tese de doutorado, foi apro-
vado em dois concursos de livre-
docência e dedicou-se a disciplina de
Técnica Cirúrgica tornando-se professor
Titular. Além de exercer o cargo de
Diretor da FMUSP, também foi diretor
Clínico do Hospital Santa Catarina. No
HSPE exerceu as funções de diretor do
Serviço de Gastroenterologia Cirúrgica,
pró-reitor de Pós-Graduação e coorde-
nador do programa de Pós-Graduação
em Gastroenterologia Cirúrgica do
IAMSPE. Foi autor dos livros “Técnica
Cirúrgica. Bases Anatômicas, Fisiopa-
tológicas e Técnicas da Cirurgia.” e
“Pindamonhangaba no Século XIX –

Cafezais, Servidão e Nobreza.” Re-
cebeu em 1990 o prêmio “Colegio
Brasileiro de Cirurgiões” como reco-
nhecimento à sua contribuição ao en-
sino e desenvolvimento da cirurgia.

•
Faleceu, no dia 05 de julho de

2009, o TCBC Aldo Junqueira Rodri-
gues Junior, Professor Titular da Dis-
ciplina de Topografia Estrutural Huma-
na da Faculdade de Medicina da USP.
Graduado na FMUSP em 1976, onde
também realizou sua residência me-
dica e conquistou os títulos de Doutor
e livre-docente e foi chefe do depar-
tamento de Cirurgia. Exerceu ativida-
des na divisão de Cirurgia Eletiva da
Disciplina de Cirurgia Geral.

Agenda
Curso Continuado Itinerante
da SOBRACIL-SP e
do Capítulo de São Paulo
do CBC
Data: 03 de outubro de 2009
Local: Mercure Apt Hotel –
Jundiaí - SP
Informações: (11) 4523-1447 /
8929-3781 / 5572-9213 com Rose
ou Andréa

Clube Benedito Montenegro
(próximas reuniões)
Data: 26 de outubro de 2009
Local: Regional Botucatu
Informações e inscrições: (14)
3811-6269 com Vânia ou Mari

Data: 31 de outubro de 2009
Local: Regional Grande ABC
Informações e inscrições: (11)
2199-8200 com Sr. Abrão

ramente também será disponibilizado
nos demais Capítulos do CBC, que
possuem sede própria.


