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EDITORIAL

Neste último editorial de 2009 do boletim “Atualidades Cirúrgi-
cas”, queria passar para todos os membros do CBC que esta é a
sensação de toda a Diretoria do Capítulo de São Paulo, no mo-

mento em que completamos os dois anos desta gestão.
Foi realizado um trabalho sério, árduo, em que cada um deu o melhor de

si, buscando oferecer aos nossos associados aquilo que representa o objetivo
maior de nosso Colégio: a formação profissional e a educação continuada,
atualizando e reciclando com qualidade os nossos cirurgiões.

Se por um lado temos a sensação do dever cumprido, por outro sabemos
que o trabalho deve continuar e que há muito que fazer nos próximos anos.
Isso nos faz comemorar o fato que só houve uma chapa inscrita em São
Paulo nas eleições que acabam de ocorrer no Colégio Brasileiro de Cirurgi-
ões. Nosso entendimento é o de que os cirurgiões paulistas deram o seu aval
ao grupo que agora passa a ser comandado pelo TCBC Paulo Kassab e ao
qual eu tive o privilégio de pertencer nesses últimos anos.

Este é o último editorial que escrevo em nosso boletim ocupando o cargo
de Mestre do nosso Capítulo. Foram dois anos extremamente honrosos e
felizes pelas realizações conseguidas, que foram coroados pela qualidade
científica e pelos expressivos números obtidos em termos de público e de
resultados financeiros do nosso evento maior, comemorativo dos 80 anos do
CBC, o XXVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia do Colégio Brasileiro de Ci-
rurgiões. Saio com a profunda convicção de que tudo que realizamos foi
sonhado e construído coletivamente e é por isso que agora divido este espa-
ço com os meus companheiros de Diretoria, com a certeza de que todo este
trabalho foi realizado com o melhor que nossos corações e mentes poderiam
oferecer aos cirurgiões paulistas.

Tenho a certeza de que este, que é o maior dos 22 Capítulos Regionais
do CBC, agora com sua nova Diretoria, sob a batuta competente do Mestre
Paulo Kassab, continuará atuando de maneira organizada, com seriedade e
competência em todos os campos relacionados à atividade do cirurgião,
colaborando para tornar melhor o cotidiano do cirurgião paulista e, em con-
seqüência, contribuindo para uma maior qualidade na assistência prestada à
população do Estado de São Paulo.

TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho
Mestre do Capítulo de SP do CBC
Gestão 2008-2009

Dever cumprido
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Disse certa vez o pensador inglês Gilbert Chesterton
que “há grandes homens que fazem com que to-

dos se sintam pequenos. Mas o verdadeiro grande homem
é aquele que faz com que todos se sintam grandes ao seu
lado.” Fábio Schmidt Goffi - o amigo, o médico, o profes-
sor -, sem dúvida, era um desses grandes homens.

Sua figura humana, maravilhosa, cativante e plena de
simplicidade, conquistou a todos. Ele legou exemplos de
caráter, repletos de valores humanos. Sua dedicação à
Ciência e aos seus pacientes sempre foi um exemplo para
seus alunos e colegas médicos.

Historiador apaixonado pelo que fazia, professor que-
rido pelos alunos e pelos colegas, profissional pleno de
méritos e pindamonhangabense apaixonado por sua terra,
Fábio Goffi era, acima de tudo, um batalhador do saber.

Esse meu conterrâneo, filho de Pindamonhangaba,
desenhou os casarões das fazendas de café do Vale do
Paraíba. Ele costumava descansar com a esposa Clara, os

filhos e netos na fazenda Monte Tabor, no bairro do Pouso
Frio, em Pindamonhangaba.

Como desenhista, ele traduziu o passado da cidade
em ilustrações feitas a bico-de-pena para o seu livro
“Pindamonhangaba no Século XIX – Cafezais, Servidão e
Nobreza”, lançado em 1994 pela editora Gráfica Portinho
Cavalcanti (RJ), e que virou obra de referência sobre a
história vale-paraibana.

Ao lado do pesquisador histórico apaixonado, havia
também o destacado professor emérito da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo, que com-
partilhou seu conhecimento de cátedra em várias obras.
Sua dedicação à pesquisa e à docência mereceu reco-
nhecimento e prestígio, e lhe rendeu importantes
premiações e homenagens. Foi autor de diversos arti-
gos, ao todo 213 trabalhos de pesquisa e divulgação,
muitos deles veiculados em publicações internacionais
da área cirúrgica.

Fábio Goffi formou-se pela Universidade de São Pau-
lo, doutorando-se nela e exercendo, mais adiante, o cargo
de professor titular e diretor da Faculdade de Medicina da
USP. Entre outros cargos, foi pró-reitor de Pós-Graduação
em Gastroenterologia Cirúrgica do HSPE (Hospital do Ser-
vidor Público Estadual), clinicou no Hospital das Clínicas,
no Hospital Santa Catarina e no próprio HSPE.

Em março de 2007, ele recebeu o Título de Cidadão
Paulistano, homenagem prestada em sessão solene no Sa-
lão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo em reco-
nhecimento aos seus relevantes serviços prestados à capi-
tal paulista. Incansável à frente da Pós-Graduação do HSPE,
trabalhou até duas semanas antes de falecer.

Fábio Goffi dedicou-se à Medicina, à cirurgia e à difu-
são do conhecimento, com a mesma arte que desenhou a
bico-de-pena os brasões e os casarões das fazendas produ-
toras de café do seu Vale do Paraíba.

Guarda-se na memória e no amor dos familiares e
amigos o professor inesquecível, o pai amado e o profissi-
onal de primeira grandeza. O filho de “Dona” Emilieta e
do “Seu” Armando tinha um irmão também professor da
USP, o ginecologista e obstetra Prof. Paulo Goffi. Por sua
vez, seu filho Fábio – o Fabito – optou pela Psiquiatria, e
a filha Valéria, pela Fonoaudiologia.

Fábio Schmidt Goffi era um homem múltiplo e ab-
solutamente coerente na simplicidade e na generosida-
de. Virtudes essas que ele sempre fez questão de culti-
var em sua vida.

“Fábio Goffi - o cirurgião do bico de pena”
HnCBC Geraldo Alckmin

HOMENAGEM
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HOMENAGEM

O Professor Doutor Fabio S. Goffi formou-se médi
co pela Faculdade de Medicina da Universida-

de de São Paulo em 1945. Nesta Instituição de Ensino Su-
perior desenvolveu toda a sua carreira acadêmica: defen-
deu tese de doutorado; e submeteu-se a dois diferentes
concursos de docência livre, Clínica Cirúrgica e Técnica
Cirúrgica, tendo sido aprovado em ambos os eventos.

No ano de 1977 apresentou-se para Concurso de Pro-
fessor Titular na Disciplina de Técni-
ca Cirúrgica, sendo aprovado e onde
exerceu essa função até o ano de
1992.

Na condição de Professor Titular
do Departamento de Cirurgia da
FMUSP foi eleito Chefe do Conselho
desse importante Departamento.

No ano de 1986 foi eleito para in-
tegrar a lista tríplice para Diretor da
Faculdade de Medicina, tendo sido re-
ferendado pelo Magnífico Reitor da
USP, na direção dos destinos da Casa

Fabio Schmidt Goffi e a
Faculdade de Medicina da USP

Morreu Fábio Schmidt Goffi. Fico emocionado
ao lembrar-me dele e ao lembrar-me de uma

cerimônia solene na Câmara Municipal de São Paulo,
quando esse eminente cirurgião foi merecidamente ho-
menageado com a outorga do título de Cidadão Paulistano.
Naquela ocasião, na saudação a um cirurgião, eu lem-
brava aos presentes que, nestes tempos de desumanização,
ser médico era um privilégio para poucos. Ser médico
implica em ter a vocação, o dom, as condições financei-
ras e intelectuais para completar um curso difícil, longo
e caro; implica ainda em disposição para suportar longas
horas de estudo, dias e noites de trabalho e treinamento
e, depois de tudo isso, a convivência com o cansaço físi-
co, o sofrimento humano e a morte. E Fábio Goffi en-
frentara tudo isso com a paciência, a serenidade e a
competência extraordinária de que era dotado para

Sobre um médico impecável

se  tornar o médico dedicado, o cirurgião exímio, o
mestre e o amigo de uma miríade de estudantes, resi-
dentes e outros médicos mais jovens. Eram por esses
motivos que estávamos todos ali, testemunhando a de-
monstração do  reconhecimento de uma cidade por
um homem que não era seu filho de nascimento, mas
que havia adotado SP como sua terra e trazido enor-
mes contribuições para a terra e para sua população,
se tornando um filho do qual todos nos orgulhamos e
reverenciamos. E, hoje, quando ele nos deixa, com sua
partida fica a bela lembrança de seu legado para as gera-
ções médicas que ele formou e que, certamente, trans-
mitirão às próximas que virão os exemplos de comporta-
mento ético e humanista do cirurgião, pesquisador, mes-
tre e amigo de todas as horas, Fábio Schmidt Goffi, o
MÉDICO IMPECÁVEL.

de Arnaldo, para o quadriênio de 1986 a 1990.
Durante a titularidade da Disciplina de Técnica Cirúr-

gica, publicou como autor principal o livro “Técnica Ci-
rúrgica. Bases Anatômicas, Fisiopatológicas e Técnicas da
Cirurgia”, que é o mais importante e renomado tratado de
técnica operatória redigido em língua portuguesa de todos
os tempos.

Após a sua aposentadoria, a Congregação da Faculda-
de elegeu-o Professor Emérito.

O Professor Fabio Goffi teve par-
ticipações decisivas e marcantes na
formação das carreiras médico-ci-
rúrgicas de significativo rol de dis-
cípulos.

Durante toda a longa, brilhante e
rica história na Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São Paulo,
o Professor Fabio Schmidt Goffi de-
monstrou como médico, cirurgião,
professor e cidadão, ser uma perso-
nalidade integra e impecável.  

 TCBC Nelson Fontana Margarido

TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho
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HISTÓRIA DA MEDICINA

Camara-Lopes

Luiz Heraldo Camara Lopes dos Anjos, formou-
se nas primeiras turmas da Escola Paulista de
Medicina e desde cedo destacou-se nos estu-

dos cirúrgicos. Após passagem pelo Hospital Miguel
Pereira da Divisão de Tuberculose do Estado com o
celebre cirurgião Eduardo Etzel, ingressou no Hospital
dos Comerciários através de brilhante concurso, que o
projetou. Interessado pela cirurgia do esôfago, em  épo-
ca onde poucos tentavam e desistiam, começou a ob-
ter resultados positivos com sua técnica refinada. Logo
passou às plásticas de esôfago total, onde poucos se
atreviam. Experiente na técnica de Postlethwait, apli-
cou-a pioneiramente ao megaesôfago chagásico. Nes-
ta primeira cirurgia, a equipe viveu momentos de apre-
ensão, temendo uma arritmia ou até parada cardíaca.
Nada aconteceu e o sucesso tornou-o conhecido inter-
nacionalmente, com técnica e nome correndo mundo.
Interessava-se por todos os tópicos da cirurgia esôfago-
gastro-intestinal. Nas plásticas esofágicas com cólon,
preferia transportar o segmento final do íleo, preservan-
do a válvula ileocecal, amenizando a halitose. Nas
ressecções gástricas, procedia às suturas em um único
plano, ao contrário da maioria que usava dois planos e
o grande mestre Montenegro três. Ao ser convidado pelo

Prof. Ferreira Santos, expandiu seus conhecimentos, que
espraiaram pelos estados vizinhos e exterior. Para Ri-
beirão Preto acorriam cirurgiões de todas as partes, para
acompanhar ao vivo sua técnica invulgar. Ingelfinger,
na época o maior fisiologista de esôfago, permaneceu
durante meses. Daí surgir o convite para chefiar o gru-
po de cirurgia esôfago-gastro-intestinal da Universida-
de do Sul da Califórnia, em San Diego, que recusou.
Nissen reunia todos os anos em Basiléia, na Suíça, os
cirurgiões mais destacados da especialidade, ficando
reservado a Camara o painel sobre o esôfago.Organizou
o serviço de endoscopia da Faculdade, carente de es-
pecialistas na época. A endoscopia esofágica exigia
grande cautela. O esofagoscópio rígido, mais de um
metro de comprimento, luz calibrosa, diâmetro homo-
gêneo em toda extensão, envolvia grande desafio. Era
preciso colocar o paciente com pescoço e cabeça fora
da mesa, segura pelas mãos de um auxiliar sentado em
um banquinho apropriado, para permitir que boca,
orofaringe e estreitamento faringo-esofágico permane-
cessem em linha reta, pois do contrário, ao tentar sua
ultrapassagem podia perfurar o esôfago, com aquele
cortejo de complicações. Dizia Dr. Plínio Barreto, pro-
fessor e chefe de serviço no Hospital da Clínicas ...”para
ser bom endoscopista, o candidato precisa, antes de
tudo, aprender a segurar a cabeça”. Camara executava
estes exames com o auxilio de seus assistentes, alunos
das primeiras turmas - Andreto, Denizard, Orsi,
Mercurio, Menegucci - fiel assistente, com extrema
habilidade, sem complicações, tendo todos eles se des-
tacado posteriormente como excelentes cirurgiões. Pa-
dronizou o estudo radiológico dinâmico do esôfago, na
época estático. Iniciou estudos da motilidade esofágica
in vivo, para isso colocando seus assistentes de ponta
cabeça.

Participou do Congresso de Cirurgia Torácica em
Nova York, presidido por Ewarts Graham, autor da pri-
meira pneumonectomia por câncer de pulmão com su-
cesso em 1933. Ali, em 1951, apresentou o colega gi-
necologista que se dispusera àquele desafio. Tratava
seus alunos com fidalguia, discutindo com rigor técni-
ca cirúrgica, enaltecendo os pioneiros, relatando epi-
sódios históricos, incentivando seus pupilos, de tal sor-
te que   o maior sonho dos alunos na época, era poder
operar esôfago e  repetir seus feitos.

Camara Lopes – brilhante cirurgião, excepcio-
nal médico !

ECBC M.I.Rollemberg
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O trauma contuso com
ferimento cardíaco represen-

ta intensa dissipação de energia
cinética e normalmente evolui com
grave quadro clínico e elevada mor-
talidade. A implementação de servi-
ços de atendimento pré-hospitalar
(APH) tem permitido transportar para
unidade hospitalar pacientes que an-
tes morriam na cena do trauma, espe-
cialmente lesões cardíacas.Nosso hos-
pital é referência para o atendimento
de trauma e desde a implantação do
serviço de APH com suporte avança-
do observamos aumento dos casos gra-
ves de  traumatismos como o apresen-
tado nesse artigo.

ESC, masculino, 20 anos, socorri-
do por uma Unidade de Suporte Avan-
çado do serviço de APH, vítima de
traumatismo por colisão de motocicle-
ta versus poste, encontrado no local
em decúbito dorsal confuso e agita-
do. Imobilizado com colar cervical e
prancha rígida, imediatamente trans-
portado com suplementação de oxi-
gênio, encontrava-se com rebaixa-
mento do nível de consciência,
(Glasgow 8), ausculta respiratória com
murmúrio vesicular presente bilateral-
mente. Feito acesso venoso periférico
e encaminhado ao nosso serviço em
aproximadamente 10 minutos, no
transporte pulso fino, pressão arterial
não mensurada, freqüência cardíaca
de 140 bpm, no APH recebeu 500ml
de cristalóide.

Chegando a sala de Emergência,
foi submetido a intubação oro-
traqueal com suporte ventilatório,
PA = 40x20mmHg, FC=140 bpm,
SatO2 = 96%. Realizada dissecção

venosa em membro inferior, recebeu
de imediato volume de 2000ml com
resposta hemodinâmica e melhora clí-
nica com PA = 100 x 60 mmHg, SatO2

= 100% porém com FC = 115 bpm.
Iniciada investigação do possível foco
de sangramento, verificou-se ventila-
ção simétrica e com boa expansi-
bilidade, ausculta cardíaca sem aba-
famento de bulhas, abdome flácido
aparentemente indolor. Realizada
ultrassonografia na sala com ausência
de líquido na cavidade. Apresentou
como índices de trauma: RTS= 3,769;
ISS = 30; TRISS = 52,3%.

Evoluiu após 30 minutos de aten-
dimento com nova piora do quadro e
choque. A  ultrassonografia foi repeti-
da e observou líquido no pericárdio,
indicando-se a toracotomia.

Durante a indução anestésica o
paciente apresentou parada cardior-
respiratória. Realizamos toracotomia
de reanimação, com clampeamento
da aorta torácica e abertura do saco
pericárdico onde observou-se hemo-

pericárdio de 300ml e lesão estrela-
da de átrio direito com 1 cm de diâ-
metro, prontamente suturada com fio
de polipropilene 3-0. A massagem
cardíaca interna foi mantida duran-
te 20 minutos quando percebeu-se a
presença de bolhas de ar em vasos
coronários, optou-se pela punção e
aspiração do ar.  Após mais 20 mi-
nutos de vigorosa compressão cardí-
aca bimanual, realizamos injeção de
adrenalina intracardíaca, associada-
mente à reposição de volume e san-
gue associado a infusão de adre-
nalina alternado a atropina pela
equipe de anestesia. Quando apre-
sentou contrações espontâneas e PA
de 100x60mmHg, optamos pelo fe-
chamento torácico temporário rea-
lizado com pinças tipo Backaus (fi-
gura1). O paciente foi reoperado 18
horas depois, já com estabilidade
hemodinâmica e controle do distúr-
bio de coagulação. Permaneceu 15
dias na UTI e recebeu alta alta hos-
pitalar sem qualquer seqüela neuro-

CASO DO LEITOR

Controle de danos torácico após
toracotomia de reanimação em

ferimento cardíaco por trauma contuso
TCBC Fernando Fonseca Costa*(foto), TCBC Eduardo Mostaro Campos, TCBC Vilson Batista
Equipe de Cirurgia Geral do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence – São José dos Campos – SP.

Figura 1- Pós-operatório imediato, aspecto do fechamento
temporário da parede
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lógica com 23 dias. Retornou ao
ambulatório de cirurgia geral após 45
dias sem queixas significativas.

A toracotomia de reanimação,
descrita por Schiff em 1874, integra o
arsenal de técnicas para tratamento de
vítimas de trauma grave. Sua indica-
ção é controversa, porém seu uso no
trauma contuso apresenta grande
insucesso. A literatura descreve resul-
tados satisfatórios no tratamento de
vítimas de trauma cardíaco por
ferimento penetrante e alto índice de
mortalidade nos ferimentos por trau-
ma fechado, com grande número de
diagnósticos em necropsias.

O tamponamento cardíaco está
relacionado com a possibilidade de
sobrevida desses pacientes, evitando
a exsanguinação, porém é imprescin-
dível o seu pronto diagnóstico e a in-
tervenção rápida com simultâneo con-
trole do sangramento e evacuação do

Dizia-me um professor de ci
rurgia, infelizmente faleci-

do, que o médico deve adquirir o
direito de fazer livre-docência. Para
isso deve ter: carreira ética e moral
inquestionável; projeção como pro-
fissional competente, respeitado e
reconhecido pelos seus pares; reali-
zado carreira universitária profícua
e brilhante; obedecido aos tramites

regulamentares, tais como mestrado,
doutorado; publicações cientificas de
pesquisas ou casos clínicos em perió-
dicos de alta qualidade; memorial al-
tamente qualificado; linha de pesqui-
sa produtiva, cujos resultados benefi-
ciem de alguma maneira o doente;
significativa experiência didática;
postura profissional inatacável; bom
senso, equilíbrio e respeito no trato
com os colegas; participação ativa em
congressos científicos universitários no
país e no exterior; atividade asso-
ciativa; maturidade e equilíbrio pes-
soais, enfim, ter adquirido o direito de
fazer o concurso de livre docência  e
realiza-lo.

Este concurso é o mais difícil da
carreira universitária, o candidato é
perquirido por banca examinadora de
livre docentes e submetido a provas
difíceis que lhe darão oportunidade de
demonstrar conhecimentos, cultura,
capacidade, ponderação e respeito nas
respostas as criticas feitas durante a

discussão.
As provas podem variar confor-

me as especialidades, mas em geral
obedecem ao seguinte esquema:

1. Analise Publica do Memorial;
2. Aula Didática
3. Prova Escrita
4. Prova Pratica
5. Defesa de tese ou similar
O candidato aprovado adquire

respeito impar, satisfação pessoal
pela disputa árdua vencida com ga-
lhardia, orgulho nobre dos seus fa-
miliares; deferência no seu meio de
trabalho e a estima dos doentes que
dele necessitam.

O padrão da faculdade de onde
proveio aumenta com o acréscimo
de docentes livres altamente capa-
citados, e é motivo de júbilo e res-
peito das suas congêneres, o que se
repete todas as vezes que outros con-
cursos sejam realizados.

Enfim, a livre docência honra
o candidato e a faculdade.

Figura 2 – Aspecto das incisões
cicatrizadas

Livre Docencia – Por Quê?

ECBC Fares Rahal
Livre Docente, Professor Titular do
Departamento de Cirurgia da
Faculdade de Ciências Médicas da
Santa Casa de São Paulo –
FCMSCSP

derrame pericárdico. Neste caso a
equipe foi confundida pela resposta
transitória ao volume e pelo mecanis-
mo de trauma fechado associado à
ausência de sinais clínicos de tam-
ponamento cardíaco que motivaram

a busca de outros focos de sangra-
mento. Um acesso cirúrgico rápido
como a janela pericárdica poderia
acelerar o diagnóstico.

A decisão de fechamento tempo-
rário da cavidade diminui o tempo de
intervenção e é importante para recu-
peração fisiológica do doente de trau-
ma grave, evitando a evolução para
Tríade Mortal. Esta decisão é difícil,
controversa e sua técnica é pouco
padronizada como no fechamento
temporário da parede torácica, situa-
ção complexa, por alterar a  mecâni-
ca ventilatória. Com o aumento da fre-
qüência do atendimento a politrau-
matizados graves nas salas de emer-
gência, necessita-se de uma atualiza-
ção das táticas e condutas de aborda-
gem de vítimas com lesões gra-
víssimas, empregando técnicas como
o controle de danos e a toracotomia
de reanimação.
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SEÇÃO CIENTÍFICA

A cirurgia laparoscópica consagrada pela prática
clínica há 20 anos inaugurou, a era do conceito

de mínima invasão aplicado aos atos operatórios de ma-
neira geral. Esta mudança de paradigma deveu-se ao de-
senvolvimento tecnológico tanto para a realização de
operações com mínimo trauma como no campo do diag-
nóstico, permitindo intervenções mais direcionadas, abo-
lindo as famosas laparotomias exploradoras. O incessan-
te avanço tecnológico levou nestes anos a uma revisão
dos procedimentos laparoscópicos objetivando tornar a
agressão cirúrgica menor ainda e os resultados cosméti-
cos ainda melhores. Deste modo sugiram variantes da
cirurgia laparoscópica com o N.O.T.E.S. (Cirurgia atra-
vés de orifícios naturais), a Single Port Surgery (Cirurgia
por um único portal) e também a Cirurgia Robótica.

Estas modalidades cirúrgicas são evoluções da cirur-
gia laparoscópica? Vieram para ficar? Quais os resultados
obtidos? Os custos são compatíveis? A cirurgia lapa-
roscópica que tem sido amplamente usada em todo o mun-
do está com os dias contados?

O N.O.T.E.S. e a Single Port Surgery tem como obje-
tivo principal diminuir ainda mais o trauma cirúrgico: evi-
tando cicatrizes, ainda que discretas na cirurgia
laparoscópica clássica, mas obtendo-se assim efeito esté-
tico melhor, menos dor pós-operatória e tempo de
internação possivelmente mais curto. Entretanto, estas
modalidades agravam as restrições impostas aos cirurgi-
ões pela cirurgia laparoscópica a saber: campo visual li-
mitado, campo visual camera-man dependente, visão em
duas dimensões, diminuição acentuada da sensibilidade
tátil, redução da mobilidade na área cirúrgica, ponto fixo
do trocarte na parede abdominal levando a movimentos
em cone e perda dos graus de liberdade característicos
da mão humana, disponíveis na cirurgia aberta.

O N.O.T.E.S. alem de ser uma tecnologia em desen-
volvimento, de custo mais alto, porém aparentemente vi-
ável, enfrenta dificuldades a serem superadas como: o
benefício real deste tipo de intervenção cirúrgica ainda
não foi comprovado, o difícil controle da hemorragia e
lesões intra-peritoneais, as alterações fisiológicas ainda
não são conhecidas, o número de máquinas e de cirurgi-
ões treinados é pequeno, os aparelhos de endosutura e
anastomose e também as plataformas multitarefa ainda
estão em desenvolvimento, há desorientação espacial, o
uso de cirurgia por NOTES pode estar sob o comando do

A Cirurgia Robótica
TCBC Claudio J. C. Bresciani
Professor Associado de Cirurgia da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo e Cirurgião do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Figura 1 – Protótipo de nano robô

mercado e da propaganda e principalmente dado que o
acesso à cavidade peritoneal implica em perfuração de
alguma víscera oca, não esta equacionado ainda o risco
de infecção, não presente nas outras modalidades de ci-
rurgia minimamente invasiva, além das dificuldades téc-
nicas de um adequado fechamento da gastro ou
enterotomia realizada.

A Single Port Surgery contraria os princípios clássicos
de posicionamento dos trocartes na cirurgia laparoscópica.
Nesta, o recomendado é que as pinças fiquem afastadas
evitando a colisão e favorecendo a movimentação intra-
cavitária. Na Single Port Surgery as pinças são obrigatori-
amente colocadas em paralelo dificultando enormemen-
te a sua movimentação e permitindo o escape de energia
proveniente do eletrocautério de uma pinça para outra e
também para o próprio telescópio (ótica). As pinças utili-
zadas devem permitir a angulação sem o que o procedi-
mento cirúrgico torna-se muito difícil senão impossível.
Mais uma vez repetem-se aqui as dificuldades enfrenta-
das pela modalidade N.O.T.E.S. porém sem o risco de
infecção mas com risco maior de desenvolvimento de
hérnia incisional no local de acesso à cavidade peritoneal.

A cirurgia robótica não se propõe a diminuir o núme-
ro das pequenas incisões na parede abdominal nem obter
resultado estético melhor que a cirurgia laparoscópica clás-
sica. Muito embora já tenham sido descritas intervenções
robóticas através de dispositivos do tipo single port! A
proposta do uso do robô é recuperar e mesmo incrementar
a qualidade e precisão dos movimentos das pinças dentro
da cavidade abdominal. Isto ocorre porque através do uso
do robô obtêm-se: visualização em 3D (três dimensões),
habilidade aumentada pela recuperação de 7 graus de
liberdade na movimentação das pinças, eliminação de
tremores fisiológicos que são ampliados na cirurgia
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laparoscópica clássica, habilidade para mudança de es-
calas o que possibilita a realização de micro-anastomoses,
telecirurgia e posição ergonômica que evitando o cansa-
ço do cirurgião permite intervenções longas com a mes-
ma precisão em todo o período cirúrgico. Entretanto, o
robô enfrenta dificuldades para se impor como uma
realidade para todos os cirurgiões e hospitais porque é
extremamente caro, há abolição total do tato, alto custo
de implantação, requerer funcionários extras e especia-
lizados, é uma tecnologia nova e ainda em evolução
e não teve seu benefício comprovado especialmente
no campo da cirurgia geral.

Figura 2 – Colecistectomia por nano robótica

O robô que hoje dispomos para a prática clínica, de-
riva do robô usado na indústria e portanto é muito grande,
é difícil de ser posicionado, tem limitações quando a in-
tervenção se processa em vários quadrantes do abdome e
seus braços são extremamente fortes podendo produzir
ferimentos nas vísceras (Figura 1 da Capa deste Atualida-
des). Indubitavelmente, no futuro utilizaremos máquinas
mais adaptadas à manipulação dos tecidos humanos e
também serão sistemas com habilidade para integrar vá-
rias tecnologias e habilidade de automatização de tare-
fas além da possibilidade de introduzir sensação de tato
por feedback, mas o que provavelmente será a mais im-
portante evolução é a miniaturização. O futuro da cirur-
gia robótica deve estar na nano robótica, que quer dizer
robô extremamente pequeno. Na figura 1 vemos uma
destas propostas, publicada por Shah et al (Urol Clin N
Am 36, 2009:252-63) e na figura 2 este pequeno robô
mantido na face parietal do peritônio e deslocado na ca-
vidade abdominal através de um imã movimentado ex-
ternamente na pele da parede abdominal realizando uma
colecistectomia em animal de experimentação.

A inserção da tecnologia na medicina é irreversível.
Não podemos e nem devemos ignora-la. Devemos intro-
duzi-la na prática clínica para benefício de nossos paci-
entes nunca esquecendo porém que o diálogo e a aten-
ção do médico para com o doente são mais importantes
que o uso de qualquer máquina maravilhosa!

A National Library of Medicine, dos EUA comunicou
no dia 02 de novembro de 2009 que o seu comitê de sele-
ção recomendou a inclusão da Revista do Colégio Brasileiro
de Cirurgiões no banco de dados Medline. Agora as cita-
ções dos artigos, os seus termos de indexação, e  o resumo
em inglês poderão ser pesquisados utilizando o portal
PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?
db=pubmed). A Medline é uma base de dados da literatu-
ra internacional da área médica e biomédica, produzida
pela National Library of Medicine, USA, que contém refe-
rências bibliográficas e resumos de mais de 4000 títulos

A Revista do CBC já está indexada no Medline
de revistas biomédicas publicadas nos Estados Unidos e
em outros 70 países. Contém aproximadamente 11 mi-
lhões de registros da literatura, desde 1966 até o momen-
to, atualizados mensalmente e que cobrem as áreas de:
medicina, biomedicina, enfermagem, odontologia, vete-
rinária e ciências afins.

Essa conquista histórica reconhece o mérito da pro-
dução científica dos cirurgiões brasileiros e premia o
empenho dedicado nos últimos anos pelo TCBC Jose
Eduardo Ferreira Manso, pelo ECBC Osvaldo Malafaia
e pelo TCBC Edmundo Ferraz, presidente do CBC.

Informe-se na secretaria do Capítulo de São Paulo do CBC com as secretárias 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 candidatos com Mestrado,
Doutorado ou Título de Especialista do CBC ou sociedades conveniadas.

Seja membro Titular do CBC
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A Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 25 de
novembro, na sede do CBC, no Rio de Janeiro, escolheu o
novo Diretório Nacional, Conselho Superior (membros tem-
porários) e diretorias dos Capítulos para o biênio 2010/
2011. A Comissão Eleitoral foi composta pelos ex-presi-
dentes Américo Caparica Filho, Orlando Marques Vieira
e Luiz Guilherme Romano. Foram recebidos 1.013
votos  encaminhados pelos membros Honorários Nacio-
nais, Eméritos, Titulares e Titulares Colaboradores. A cha-
pa única do Diretório Nacional foi encabeçada pelo mes-
tre do Capítulo de São Paulo, TBC Gaspar de Jesus Lopes
Filho. Segundo ele, “A  eleição de uma chapa única para
o Diretório Nacional refletiu uma unidade de pensamen-
to dos membros do CBC em torno da continuidade do tra-
balho desenvolvido nas últimas gestões. Num universo
de  cerca de dois mil eleitores, a metade votou. Isso
vai permitir uma continuidade  para consolidar o tra-
balho desenvolvido pelas últimas gestões, com desta-

Eleições para o biênio 2010/2011
Diretório Nacional, Conselho Superior e Capítulos

Durante o XI Congresso Nacional de Cirurgia Ex-
perimental da Sociedade Brasileira para o Desenvolvi-
mento da Pesquisa em Cirurgia-Sobradpec, I Encontro
de Programa de Pós-Graduação em Cirurgia e XXIV
Forum de Pesquisa em Cirurgia do Colégio Brasileiro
de Cirurgiões, realizado no Rio de Janeiro, de 5 a 9 de
outubro de 2009,na sede do CBC, foi distribuído, para
os congressistas, o Livro sobre a Evolução Histórica da

Na reunião do Conselho Superior conjunta com o
Diretório Nacional, realizada no dia 5 de novembro de
2009 o ECBC  Eugênio Américo Bueno Ferreira,  ex-pre-
sidente do CBC e Professor da Faculdade de Medicina
da USP e da Faculdade de Medicina de Jundiaí ,  foi
escolhido para receber o Prêmio “Colégio Brasileiro de
Cirurgiões” de 2009.  O Prêmio será entregue na Soleni-

que para os congressos regionais e Congresso Brasilei-
ro de Cirurgia, todos com recorde de público”. Já o
presidente atual, TCBC Edmundo Ferraz, lembrou o
processo de modernização eleitoral,  que tornou a elei-
ção mais rápida, eficiente e transparente. O 1º vice-
presidente do CBC, TCBC Armando de Oliveira e Silva
destacou o avanço na forma como o CBC conduziu o
processo eleitoral, que vai refletir nas próximas elei-
ções. A posse da nova Diretoria do Núcleo Central acon-
tecerá no dia 08 de janeiro de 2010 às 20h00 na sede
nacional do CBC.

O Mestre do Capítulo de São Paulo durante a ges-
tão 2010-1011 será o TCBC Paulo Kassab. Integram a
nova diretoria os TCBCs Claudio Bresciani, Sidney
Nadal, Paulo Maurício Bruno, Ramiro Colleoni,
Fernando Herbella, e Elias Ilias. A cerimônia de posse
da Diretoria do Capítulo de SP será realizada 29 de
janeiro no Hotel Maksoud Plaza.

Prêmio Colégio Brasileiro de Cirurgiões 2009
dade de Posse do novo Diretório Nacional, no dia 8 de
janeiro de 2010, na Sede do CBC.  Criado em 1970, o
Prêmio Colégio Brasileiro de Cirurgiões já foi conce-
dido a 27 cirurgiões brasileiros, Membros Titulares ou
Eméritos do CBC como reconhecimento à suas contri-
buições para o ensino, progresso e desenvolvimento
da Cirurgia no Brasil

Acta Cirúrgica Brasileira - a história
ECBC Saul Goldenberg
Fundador da ACTA e da SOBRADPEC.

Revista Acta Cirúrgica Brasileira e da Sobradpec, in-
cluindo um capítulo sobre Reflexões.

Este Congresso propiciou a realização do Convê-
nio de Cooperação que entre si fazem o CBC e a
Sobradpec e a criação da Comissão Especial Perma-
nente de Cirurgia e Pesquisa Experimental  aprovada
pelo Diretório Nacional do CBC.

Os interessados podem solicitar o livro pelo e-mail:
sgolden@terra.com.br
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A Regional Noroeste promoveu a reunião científica
“Avanços do tratamento do Câncer Colorretal” na Socie-
dade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto sob
a coordenação do vice-mestre TCBC João Gomes Neti-
nho. Mais de 100 participantes assistiram as apresenta-
ções do TCBC Armando Melani, do Dr. Jose Altino, do
ACBC Paulo Arroyo e do vice-mestre.

REGIONAIS

José Carlos S. Trindade Filho, Luiz Eduardo Naresse,
TCBC Maria Aparecida Henry, TCBC Rogério S. Hossne,
ECBC William S. Hossne, TCBC José Guilherme
Minossi. José Carlos S.Trindade, ECBC Alcino Lázaro da
Silva, TCBC Celso Leite e TCBC Cláudio Bresciani

A Regional Botucatu realizou o I Encontro do Clube
Benedicto Montenegro, no dia 26 de outubro, juntamente
como I Curso Teórico-Prático de Hérnia Inguinal e
Incisional da Faculdade de Medicina de Botucatu, tendo
o  ECBC Alcino Lazaro da Silva (MG) e o TCBC Cirenio
de Almeida Barbosa (MG) e o TCBC Claudio Bresciani
(SP) como professores convidados.

Clube Benedicto Montenegro
em Botucatu

Reunião científica
no Noroeste Paulista

Jacques Marescaux, presidente do IRCAD; governador
de São Paulo, José Serra; Luiz Barradas Barata, secretário
da Saúde; e Henrique Prata da Fundação Pio XII

O Instituto de Pesquisa Contra o Câncer do Aparelho
Digestivo, IRCAD é um dos mais importantes centros de
treinamento do mundo em cirurgias robóticas e procedi-
mentos minimamente invasivos onde são treinados cerca
de três mil cirurgiões por ano, além de também ser sede
da Websurg (www.websurg.com). O IRCAD, fundado em
1996, na cidade de Estrasburgo (França), pelo professor
Dr. Jacques Marescaux possui outra unidade ativa em
Taiwan e estava interessado em estabelecer uma unidade
na América do Sul. A Fundação Pio XII de Barretos foi
escolhida para receber uma filial desse instituto, como
reconhecimento à excelência e magnitude dos seus ser-
viços e  graças ao empenho do Sr. Henrique Prata, diretor
geral do hospital, que pretende disponibilizar o centro para
a capacitação dos cirurgiões da rede pública. O novo
centro custará US$ 25 milhões e já conta com parcerias
com o Governo Estadual, o Ministério da Saúde e o Go-
verno Federal.

O objetivo deste centro é criar um local onde cirurgi-
ões, pesquisadores, engenheiros e técnicos em informática
e robótica tenham condições de desenvolverem novas
tecnologias em cirurgias minimamente invasivas, além
de investigação básica e aplicada em diversas áreas ain-
da pouco exploradas como a cirurgia virtual. Os cursos
oferecerão treinamento em todos os aspectos da cirurgia
minimamente invasiva, da cirurgia robótica e treinamen-
to em laboratório experimental.

O vice-mestre TCBC Luiz Alberto Costa informa que
a Regional Jundiaí continua promovendo encontro cientí-
fico dos cirurgiões da região. No dia 26 de outubro, o
TCBC Carlos Sobrado falou sobre o tema “Cirurgia orificial,
como minimizar riscos.” Em 2010, os encontros estão pro-
gramados para os meses de  março, abril, maio, junho,
agosto, setembro, outubro e novembro, sempre na última
segunda feira do mês em um anfiteatro da Faculdade de
Medicina de Jundiaí, abordando tema de interesse geral.
As inscrições são gratuitas e feitas no ato. Ao final das
reuniões os participantes recebem certificados.

Centro de Treinamento
do IRCAD será instalado
em Barretos

Atividades em Jundiaí
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NOTAS

Congresso Paulista do CBC – XVII
Assembleia Cirúrgica do Capítulo
de São Paulo
Data: 23 a 25 de setembro de 2010
Local: Centro de Convenções
Anhembi, São Paulo – SP
Informações: (11) 3101-8045

Curso Continuado de Cirurgia
Geral do Capítulo de São Paulo
do CBC
Datas: conferir no
www.cbcsp.org.br
Local: Av. Brigadeiro Luis Antonio,
278 – 9º andar, São Paulo – SP
Informações: (11) 3101-8045

XXVIII Curso Anual de Cirurgia
de Urgência
Datas: 22 a 24/04; 08/05; 26/06;
17/07; 21/08; 04/09; 23/10 e
27/11/2010
Local: Centro de Convenções
do Hotel Maksoud Plaza,
São Paulo - SP
Informações (11) 2176-7275 com
Sra. Cléria

Cirurgião Ano 4 -
Atualização em Cirurgia Geral,
Emergência e Trauma
Data: 22 a 24 de abril 2010
Local: Centro de Convenções
do Hotel Maksoud Plaza,
São Paulo - SP
Informações: http://
www.cirurgiaoatualizacao.com.br/

Nosso website, www.cbcsp.org.br, agora tem um novo layout e foram
criados sistemas de administração para todas as seções.

Confira a nova versão do site
do Capitulo de São PauloAgenda

Informações e inscrições:
Av. Brigadeiro Luis Antonio, 278 6  sala 06
Bela Vista, São Paulo - SP CEP 01318-901
(11) 3101-8045 / 31018792
contato@cbcsp.org.br   www.cbcsp.org.br
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