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EDITORIAL

Ao iniciar esta nova gestão do Capítulo de São Paulo, eu e toda a Diretoria
eleita, expressamos nossa profunda gratidão ao querido amigo o TCBC

Gaspar de Jesus Lopes Filho, pelos anos trabalhados em conjunto, pelo
companheirismo, pela postura ética e pela liderança, mas acima de tudo pela
amizade incondicional, a qual retribuímos também incondicionalmente. Ao prof.
Gaspar, agora Presidente do Diretório Nacional, nossos votos de uma boa gestão.

Uma das funções associativas importantes é a educação. Ao término do curso
e da especialização, o médico se defronta com dificuldades para dar continuidade
à sua educação, sua formação e especialização. O cirurgião que no dia a dia
precisa continuar a atuar em alto nível encontrará em sua associação de classe o
suporte necessário para uma atualização contínua através de cursos, congressos e
jornadas. Mesmo aqueles que acabam tendo enorme êxito financeiro, muitas vezes
se perdem e se afastam da pesquisa e do aprendizado contínuo, aspectos
absolutamente necessários para a boa prática clínica.

O jovem, frente aos desafios da carreira encontrará ali, o amparo necessário
para continuar, como nós encontramos em nossos mestres. Justamente por esse
motivo é que devemos acolher e incentivar os jovens cirurgiões a se juntarem ao
CBC. Aqui eles dividirão conhecimentos e experiências, hoje aprendendo, amanhã
ensinando, exercendo seu papel dentro de nossa especialidade, promovendo a
renovação natural e necessária.

Dentro de nosso Colégio o mais jovem aprenderá e exercitará o convívio,
participando de discussões, e solicitando o apoio e a orientação de seus pares.
Aprenderá a argumentar e a discutir em nível elevado, sem se importar com as
divergências de opinião, mas, pelo contrário, aprendendo com elas. Será solidário
e receberá solidariedade.

O desdobramento natural dessa solidariedade é a defesa profissional. É nossa
obrigação lutar ao máximo e sempre pela defesa de nossos interesses, seja através
de melhores condições de trabalho, seja através de melhores honorários. A batalha
é árdua já que grupos financeiros poderosos se apossam da administração dos
seguros médicos, tornando cada vez mais difíceis as negociações.  Não podemos
nos curvar a esses interesses e o CBC se coloca ao lado de nossas associações de
classe para o combate.

O Colégio Brasileiro de Cirurgiões é uma das maiores associações médicas de
nosso país. Devemos ter orgulho de pertencer a uma instituição com tanta história!
Devemos exercer nosso ofício com honestidade para elevar o nome do médico, do
cirurgião e do Colégio! Procuremos ali o reconhecimento de nossos pares.
Enfrentemos a tragédia da morte que ronda nossos pacientes, mas não nos
esqueçamos da maior tragédia que pode ocorrer: a nossa própria morte moral.
Ela ocorrerá quando nos esquecermos dos preceitos básicos de nossa profissão: a
nobreza nas atitudes, a humildade, a ética e a caridade.

Finalizo lembrando que em nosso órgão de classe encontramos os irmãos e
companheiros com os quais podemos dividir nossos anseios angústias e esperanças.
Esta convivência está expressa na frase bíblica: “Não vacilemos em nos apegar à
profissão de nossa fé e, nos respeitemos uns aos outros, para nos estimularmos à
caridade, às boas obras e (acima de tudo) não nos desamparemos mutuamente...”.

Espero que juntamente com meus colegas de Diretoria, com os que nos
antecederam e com todos os membros do CBC, a nos auxiliar, possamos ter
uma gestão profícua e que traga benefícios palpáveis à comunidade cirúrgica
de São Paulo.

Paulo Kassab
Mestre do Capítulo de São Paulo

Os desafios para os
próximos dois anos
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ARTIGO

No final do ano passado, fomos honrados com a no-
meação e a nobre missão de relatar o projeto de lei 7703/
06 na Comissão de Seguridade e Social e Família da
Câmara dos Deputados, onde tramitava.  Em sua essên-
cia, continha, além de um antigo sonho dos médicos, a
regulamentação do exercício da medicina, a única pro-
fissão dentre todas ligadas ao setor de saúde ainda não
regulada por legislação específica.

Em outubro, após intenso esforço junto às lideran-
ças partidárias e exemplar mobilização da classe médi-
ca por meio de suas entidades representativas – AMB,
CFM, Fenam e Sociedades de Especialidade -  consegui-
mos a sua aprovação por unanimidade no plenário da
Câmara.  Por ser projeto oriundo do Senado, retornará à
sua casa de origem. Se aprovado pelos senadores irá à
sanção do presidente da república.

O projeto, embora alguns insistam em distorcer pa-
rágrafos que lhes convêm, define com clareza as ativi-
dades privativas dos médicos, além de preservar o direi-
to das demais profissões ligadas ao setor de saúde, con-
forme assinala o artigo 4º, parágrafo 7º: “são resguarda-
das as competências das profissões de assistente social,
biólogo, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, fisiotera-
peuta, fonoaudiólogo, nutricionista, profissional de edu-
cação física, psicólogo, terapeuta ocupacional e técnico
e tecnólogo de radiologia”.

Nada mais mentiroso, portanto, alguns argumen-
tos que costumamos ouvir daqueles que são contrári-
os ao projeto: que é corporativo, que representa re-
serva de mercado ou ainda que é um instrumento para
os médicos se sobreporem aos demais profissionais.
Regulamentar essa profissão não é nenhuma discus-
são corporativista. Os médicos querem apenas os
mesmos direitos que as outras profissões têm assegu-
radas em Lei, a exemplo de outros países da Comuni-
dade Européia e da América do Norte.

Por outro lado, o projeto beneficiará diretamente
a população com a  oferta de assistência de qualida-
de, pois a medicina terá a garantia de que a profissão
somente poderá ser exercida por profissionais habili-
tados para tal. Isso garante à população a segurança
que será atendida somente por profissionais bem pre-

parados e capacitados para realizar procedimentos
médicos.

Um exemplo cristalino que a população compreen-
deu a essência deste projeto é o resultado da enquete
realizada pela Agência Senado, em resposta à pergunta
“você é a favor da regulamentação da medicina?”. O re-
sultado foi amplamente favorável com 62% dos votos,
ou seja, 545.625 participantes, numa votação recorde
desde que esse tipo de consulta começou a ser feita no
site da Agência Senado. Desta forma, fica claro o que
pensa a sociedade brasileira: diagnóstico nosológico e
prescrição são responsabilidades do médico, e não de
outros profissionais de saúde. Esperamos agora que os
senadores atendam ao clamor popular.

Eleuses Paiva
Médico e deputado federal (DEM-SP)

A regulamentação da Medicina
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CAPÍTULO-SP

A nova diretoria do Capítulo de São Paulo do
Colégio Brasileiro de Cirurgiões – CBC – foi
empossada, em Sessão Solene, no Hotel

Maksoud Plaza, na Capital paulista. O evento contou com
a presença de várias lideranças médicas, além do prefeito
de São Paulo, Gilberto Kassab.

O presidente do Diretório Nacional do CBC, Gaspar
de Jesus Lopes Filho, passou o comando do Capítulo para
Paulo Kassab e os demais membros: Cláudio José Caldas
Bresciani, Vice-Mestre; Sidney Roberto Nadal, 1º Tesourei-
ro; Paulo Mauricio Chagas Bruno, 1º Secretário; Ramiro
Colleoni Neto, 2º Tesoureiro; Fernando Herbella Fernandes,
2º Secretário; e Elias Jirjoss Ilias, Defesa Profissional.

Em discurso, Gaspar Lopes citou o ex-Mestre, Paulo
Roberto Corsi, que idealizou as sessões solenes de posse e
lembrou de algumas realizações da gestão, como a organi-
zação de 58 eventos, sendo 24 no Interior do Estado. “A
chave do sucesso está na continuidade administrativa”, ex-
plicou ao felicitar a Diretoria empossada.

O Mestre Paulo Kassab entregou a Gaspar de Jesus
Lopes Filho uma placa de agradecimento pelos dois anos a
frente do Capítulo de São Paulo e adiantou que a nova ges-
tão será marcada por uma constante reciclagem, lutas por
melhores condições de trabalho e integração com as Regi-
onais. “Estaremos lado a lado de entidades, como a APM,
AMB, Sindicato dos Médicos e associações de especialida-
des para esses grandes desafios”.

Congresso Paulista do CBC

O ex-presidente do Diretório Nacional, Roberto Saad
Jr., fez uma breve apresentação do que será o próximo Con-
gresso Paulista do CBC, marcado para 23, 24 e 25 de se-
tembro, no Anhembi, em São Paulo. “Estamos com a pro-
gramação científica praticamente pronta e com as inscri-
ções com desconto já abertas”. Os interessados devem en-
trar no site www.cbcsp.org.br/hotsite

Nova diretoria do Capítulo é empossada
com a presença do prefeito de São Paulo

(e/d) TCBC Paulo MC Bruno, TCBC Claudio Bresciani, TCBC Fernando Herbella, TCBC Paulo Kassab, TCBC Gaspar
Lopes, TCBC Sidney Nadal, TCBC Ramiro Colleoni, TCBC Elias Illias
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Posse de aspirantes, associados e titulares

A Sessão Solene no Maksoud Plaza marcou a posse de 4
Membros Aspirantes do CBC, 19 Membros Adjuntos e 7
Membros Titulares (conferir nomes na lista da página 6).

 O presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digesti-
va, Nelson Adami Andreollo, felicitou os novos membros e
lembrou que em uma solenidade semelhante ele havia se
tornado um TCBC.

O conselheiro do Cremesp, representando o presiden-
te, Renato Françoso, também deu às boas vindas aos no-
vos membros. “Precisamos do empenho de cada um para

tornar o Colégio Brasileiro de Cirurgiões ainda mais repre-
sentativo e valorizar a cirurgia no Estado”.

Já o presidente da APM, Jorge Carlos Machado Curi,
saudou as diretorias Nacional e do Capítulo e detalhou os
desafios dos novos CBCeanos: “é preciso preservar a boa
prática médica, o pleno exercício da profissão e iniciativas
voluntárias, como os recentes colegas, que decidiram dar
apoio às vítimas no Haiti”.

O presidente da AMB, Florisval Meinão, disse que os
novos Membros deviam sentir orgulho de integrar o CBC,
que tem a função de atualizar cientificamente os colegas e
o quanto isso é importante para os médicos, mas principal-
mente para a sociedade. “A credibilidade dos médicos é
reconhecida pela opinião pública e manter esse patrimônio
será uma das lutas das próximas gerações”.

O diretor do Sindicato dos Médicos de São Paulo, Otelo
Chino Jr., ressaltou os fortes laços que o prefeito de São
Paulo, Gilberto Kassab, tem com a comunidade médica e
o diretor da Academia de Medicina de São Paulo, José
Roberto de Souza Baratella, reafirmou que o CBC é atual-
mente a maior entidade da Cirurgia brasileira. Gilberto
Kassab completou: “o CBC é a expressão da excelência da
Medicina nacional”.

Homenagem

O ex-Mestre do Capítulo de São Paulo, Nelson Fontana
Margarido, foi homenageado, durante a Sessão Solene, com
o Prêmio Benedicto Montenegro. O Vice-Mestre, Cláudio
José Caldas Bresciani, relacionou as inúmeras contribuições
de Nelson Margarido para a Medicina e para a vida
associativa. “Somente as publicações científicas foram 273.
Na graduação deu 2.570 aulas. Um verdadeiro professor
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CAPÍTULO-SP

Nº NOME ESPECIALIDADE CATEGORIA

1 ANA CECIA YAPURA LLANOS CIRURGIA GERAL ADJUNTO

2 BRENO ALBUQUERQUE KNOP CIRURGIA GERAL ADJUNTO

3 EROS SEBASTIAO DE ALMEIDA JUNIOR CIRURGIA GERAL ADJUNTO

4 FERNANDO JOSE GATTO RIBEIRO DE OLIVEIRA CIRURGIA GERAL ADJUNTO

5 FRANCISCO MENDONÇA DE ALBUQUERQUE CIRURGIA GERAL ADJUNTO

6 GUSTAVO TRICTA AUGUSTAVO SICA CIRURGIA GERAL ADJUNTO

7 LEONARDO FIORILLI ASSUNÇAO CIRURGIA GERAL ADJUNTO

8 LEONARDO SANTOS TIBURCIO DA COSTA CIRURGIA GERAL ADJUNTO

9 LEVY WAICHERT MACEDO CIRURGIA GERAL ADJUNTO

10 LUIZ ANTONIO COELHO FILHO CIRURGIA GERAL ADJUNTO

11 LUIZ GUSTAVO JARDIM DA SILVA CIRURGIA GERAL ADJUNTO

12 LUIZ GUSTAVO QUEIROZ MORAIS CIRURGIA GERAL ADJUNTO

13 MARIO PAULO FARO CIRURGIA GERAL ADJUNTO

14 NILSON DOMINGUES DE OLIVEIRA CIRURGIA GERAL ADJUNTO

15 PATRICK SALOMAO SCOMPARIN CIR. AP. DIGESTIVO ADJUNTO

16 RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA CIR. AP. DIGESTIVO ADJUNTO

17 RODRIGO BISCUOLA GARCIA CIR. AP. DIGESTIVO ADJUNTO

18 RODRIGO MARCONDES DE JESUS CIRURGIA GERAL ADJUNTO

19 SEBASTIAO CARLOS PANNOCCHIA NETO CIRURGIA GERAL ADJUNTO

20 ANA HELOISA MENDES ZEMA CIRURGIA GERAL ASPIRANTE

21 ANDRE GUSTAVO SANTOS PEREIRA CIRURGIA GERAL ASPIRANTE

22 DANIEL MARQUES PERFEITO CIRURGIA GERAL ASPIRANTE

23 LUIZ GUSTAVO TAMEZAVA PITARELO CIRURGIA GERAL ASPIRANTE

24 ALBERTO LUIZ MONTEIRO MEYER CIR. AP. DIGESTIVO TITULAR

25 ALESSANDRO LANDSKRON DINIZ CANCEROLOGIA TITULAR

26 ALEXANDRE AMADO ELIAS CIRURGIA GERAL TITULAR

27 ALEXANDRE CAMPOS MORAES AMATO CIRURGIA GERAL TITULAR

28 KATIA FERREIRA GUENAGA COLOPROCTOLOGIA TITULAR

29 PAULO ROGERIO Q. DO ESPIRITO SANTO CIR. PLÁSTICA TITULAR

30 SERGIO FERREIRA MODENA CIRURGIA GERAL TITULAR

Membros Empossados
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que ama os seus alunos e por isso foi escolhido mais de
dez vezes como patrono e paraninfo de turmas”, lembrou
Bresciani, que completou: “a Casa de Arnaldo, que é a Fa-
culdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é tam-
bém a Casa de Margarido”. Para receber o Prêmio Benedicto
Montenegro, Nelson Margarido foi escolhido por unanimi-
dade.

Nelson Margarido fez um discurso emocionado, com
a voz embargada e foi aplaudido diversas vezes, em pé,
pelos presentes no auditório do Hotel Maksoud Plaza. “A
coroa de louros só fica bem em quem já usou a coroa de
espinhos. Lutei muito e agora recebo a mais importante ho-
menagem da minha vida, que foi uma iniciativa dos meus
pares. É uma honra, principalmente, vendo os nomes de
quem recebeu essa láurea antes de mim. Estou feliz, mas
não perdi a razão. Não posso me comparar com os meus
antecessores premiados, mas tenham a certeza, que vou
honrá-los”.

C
as

a 
da

 P
ho

to

(e/d)  TCBC Paulo Kassab, TCBC Gaspar Lopes, TCBC
Nelson Margarido, Dra Maria Tânia Margarido, TCBC
Claudio Bresciani

A TCBC Katia Guenaga representou os novos Titulares lendo o juramento

Membros empossados prestam juramento
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DIRETÓRIO NACIONAL

Diretoria do CBC toma posse no Rio de Janeiro

A sessão de posse do novo
Diretório Nacional do CBC

para o biênio 2010/2011 foi em 8 de
janeiro, no Centro de Convenções da
entidade. Na solenidade foram entre-
gues os prêmios  “Colégio Brasileiro de
Cirurgiões”, “Alfredo Monteiro”, “Ruy
Ferreira Santos” e “Mariano de An-
drade, além da  posse de 21 Membros
Titulares, 3 Eméritos e  2 Associados
Jubilados. A Sessão contou com a pre-
sença de presidentes de diversas soci-
edades médicas, além do deputado
federal Rafael Guerra, que tomou pos-
se como Membro Emérito.

Ao saudar o ex-presidente Eugê-
nio Bueno Ferreira como o ganhador
do prêmio Colégio Brasileiro de Cirur-
giões, o também ex-presidente, Samir
Rasslan, declarou que homenageado
é uma exemplo de profissional e pro-
fessor e o cirurgião brasileiro de maior
prestígio na América Latina.

O TCBC Eugênio Ferreira recebeu o prêmio Colégio Brasileiro de Cirurgiões
2009. Ao seu lado direito TCBC Edmundo Ferraz e esquerdo TCBC Armando
Oliveira Silva

indexação da Revista do CBC ao
Medline, a união com as sociedades
cirúrgicas e a mudança no Estatuto,
com a criação do cargo de 3º Vice-Pre-
sidente e o comprometimento com a
defesa da dignidade profissional. “O
Diretório Nacional que nos sucede,
particularmente com o novo Presiden-
te, tem a missão de estender esse com-

promisso e ampliá-lo neste cenário ain-
da adverso de extrema dificuldade de
exercício profissional. Meu caro Presi-
dente, os cirurgiões brasileiros muito
esperam de sua gestão. O XXVIII Con-
gresso Brasileiro de Cirurgia realizado
representou um extraordinário cartão
de visitas. O dístico “Cirurgia – Justiça
e Cidadania” já permitia antecipar o

Na cerimônia de transmissão do
cargo ao presidente eleito, Gaspar de
Jesus Lopes Filho, o presidente Edmun-
do Machado Ferraz foi convidado
para proferir seu discurso. Destacou a

TCBC Samir Rasslan

Além do presidente TCBC Gaspar Lopes, o Capítulo de São Paulo está
representado na diretoria pelos TCBCs Roberto Saad Junior, Isac Jorge
Filho e Antonio José Gonçalves.

jornal 44.pmd 08/04/2010, 13:578
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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

Willian Abrão Saad recebe o
Título de Cidadão Paulistano

Em Sessão Solene da Câmara Municipal de São Paulo, realizada no dia
04 de dezembro de 2009, foi entregue o Título de Cidadão Paulistano ao
ECBC  William Abrão Saad, como reconhecimento á sua atuação assistencial
e acadêmica. 

João Maksoud recebe Título de
Professor Emérito da USP

O ECBC João Gilberto Maksoud recebeu o Título de Professor Emérito
pelo Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP),
em Sessão Solene ocorrida no dia 24 de fevereiro no Anfiteatro do Instituto
da Criança.

Dario Birolini será homenageado
pelo ACS e pela American Surgical
Association

O ECBC Dario Birolini será homenageado por duas das mais renomadas
sociedades cirúrgicas mundiais. No próximo mês de outubro tomará posse
como Honorary  Fellow do American College of Surgeons durante o Con-
gresso da sociedade, juntando-se ao seleto grupo de cirurgiões brasileiros
detentores dessa honraria.

Em 2011, o Prof. Birolini receberá a nomeação de Honorary Fellow da
American Surgical Association no 131º Encontro Anual da Sociedade. Tra-
ta-se de um expressivo reconhecimento outorgado pela sociedade cirúrgica
mais antiga desse país que edita o periódico Annals of Surgery. Além dos
membros americanos dedicados à carreira acadêmica, a entidade é com-
posta por apenas 66 cirurgiões estrangeiros.

Nota de falecimento
Comunicamos com pesar o falecimento do TCBC Antonio Fernandes do

Carmo, presidente da Associação Paulista de Medicina - Regional de
Pirassununga. Nessa cidade também foi diretor clínico e do Pronto Socorro da
Santa Casa de Misericórdia e Fundador e ex-presidente da UNIMED local.

compromisso e a disposição de como
os obstáculos serão enfrentados.

Logo após ter empossado o novo
Diretório Nacional, o novo presidente
do CBC, Gaspar de Jesus Lopes Filho,
proferiu o seu discurso, assinalando
que é um privilégio trabalhar com uma
equipe de profissionais do mais alto
nível. Salientou a presença dos ex-pre-
sidentes do CBC na solenidade e como
a atuação deles foi essencial para o
crescimento da entidade nos últimos
40 anos. “Lembro com muito respeito
do legado que esses abnegados pro-
fissionais deixaram para o CBC, trans-
formando-o na maior associação cirúr-
gica da América Latina e a terceira do
mundo. Destaco também a estrutura pro-
fissional do CBC e dos diversos projetos
desenvolvidos  pelas gestões anteriores,
como é o caso dos congressos brasilei-
ros e regionais, a educação continua-
da, as diversas publicações e também a
parceria com entidades médicas, como
a Associação Médica Brasileira e o Con-
selho Federal de Medicina”.

O  novo presidente  adiantou o
perfil da sua gestão: “A minha missão
é dar continuidade aos projetos exis-
tentes, manter as conquistas e contri-
buir para o crescimento cada vez mai-
or do CBC. Para isso, é preciso pro-
mover uma maior participação dos
Capítulos e integrar a entidade com as
sociedades médicas e toda a socieda-
de brasileira.”, concluiu Gaspar.

NOTAS
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A redução substancial da superfície intestinal é deno-
minada síndrome do intestino (SIC) curto. A perda da fun-
ção do intestino delgado e cólon, mesmo sem sua perda
física pode ser compreendida como insuficiência intesti-
nal. Essa condição, de inadequada digestão e absorção de
fluidos, eletrólitos e nutrientes, tem conseqüências meta-
bólicas importantes podendo evoluir com desidratação e
desnutrição graves.

Após a ressecção intestinal, nosso organismo reflete um
período de adaptação que pode levar de seis meses a dois
anos. Aumento do número de vilos e da profundidade das
criptas têm como objetivo elevar a área de absorção intes-
tinal. Além das modificações anatômicas são observadas
alterações funcionais como aumento do número de apare-
lhos energéticos intracelulares e da capacidade absortiva
de segmentos intestinais.

O quadro clínico e a evolução do paciente com SIC
dependerá da área afetada e principalmente da análise do
intestino remanescente e suas funções. A preservação de
estruturas como a válvula íleo cecal e maior volume intes-
tinal proporcionam evolução favorável, o que não ocorre
em grandes extirpações intestinais, onde o tamanho do in-
testino remanescente se torna menor que 50 cm e
anastomose em cólon proporcionam evoluções desfavo-
ráveis. A anatomia do intestino remanescente rege, portan-
to, o controle dietético do paciente.

Inicialmente a SIC se manifesta por mal absorção re-
sultando em desequilíbrio hidroeletrolítico.  A ressuscitação
do paciente com distúrbio hidroeletrolítico rege a necessi-
dade de seu controle por meio de administração intra-
venosa de nutrientes. Nessa fase o controle metabólico di-
ficilmente é adquirido como alimentação oral. A Nutrição
Parenteral (NPT) e utilização de Nutrição Enteral (NE) es-
pecializada determinam grande auxílio na recuperação
clínica dos pacientes, que são seguidos a longo prazo.

Atenção especial deverá ser dada aos pacientes com
perda ileal ou jejunostomia. Nesse sentido, as dietas ricas
em gorduras poderão aumentar as perdas de cálcio,
magnésio, cobre e zinco. O controle do volume de perdas
intestinais pode ser tão importante quanto a administração
de nutrientes e deve, na maioria das vezes, ser obtido com
medicações.

Síndrome do intestino curto
Desafio nutricional para os cirurgiões
TCBC Celso Cukier
Presidente da Sociedade Brasileira de
Nutrição Parenteral e Enteral, Diretor do
Departamento de Nutrição do CBC SP,
Médico colaborador da disciplina de
Gastroenterologia Cirúrgica da EPM

A relação ideal entre carboidratos e gordura varia con-
sideravelmente na literatura. Tentativas diversas de forne-
cer ao paciente com SIC uma dieta com potencial para
manter seu estado nutricional é o grande desafio da equi-
pe multiprofissional.

Associações entre dieta oral (seis a oito refeições por
dia), glutamina e hormônio de crescimento humano foram
tentadas. Essa associação proporcionou redução ou sus-
pensão do uso de nutrição parenteral.

Encontra-se diversos relatos baseados em experiências
pessoais, mas a grande maioria dos estudos apresenta pe-
quena casuística ou grande heterogeneidade não permi-
tindo grandes análises estatísticas.

O controle metabólico nutricional do paciente com SIC
é complexo e baseia-se no conhecimento das funções in-
testinais específicas. Educação nutricional e utilização de
estratégias medicamentosas permitirão a redução ou reti-
rada da NPT e autonomia do paciente. Os programas ci-
rúrgicos e de transplante intestinal ficam reservados aque-
les que tiveram insucesso no controle metabólico nutricional
por meio da reabilitação oral ou nutrição parenteral.

SEÇÃO CIENTÍFICA

Principais características dietéticas na SIC
Cólon presente Cólon ausente

Carboidratos 50-60% do VCTCH 40-50% do VCTCH
complexosLimitar complexosLimitar
CH simples CH simples

Gorduras 20-30% do VCT 30-40% do VCT
Usar TCM/TCL Observar aporte de

AG essenciais
Usar TCL

Proteínas 20% do VCT 20% do VCT
Alto valor biológico Alto valor biológico

Fibras Fibras solúveis Fibras solúveis
Oxalato Restrição Restrição não necessária
Fluidos SRO ou hipotônicos Reidratantes
VCT valor calórico total, CH carboidratos, TCM triglicérides de
cadeia curta, TCL triglicérides de cadeia longa, SRO soluções
de reidratação oral

O controle das perdas hidroeletrolíticas poderá ser de-
pendente do uso de medicações, conforme o quadro abai-
xo. Medicações da mesma classe farmacológica poderão
ser usados como substitutos.

Medicação Dose
Loperamida 2 a 12 mg por dia
Difenoxilato 2,5 a 20 mg por dia
Ranitidina 150 a 300 mg por dia
Omeprazol 40 a 80 mg por dia
Pancreatina 4000 UI às refeições
Carbonato de cálcio 250 mg 4 vezes ao dia
Colestiramina anidra 4 g 1 a 3 x ao dia
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A cirurgia brasileira deu exem
plo de solidariedade ao ins-

crever o maior número de especialis-
tas, 225 voluntários, na ajuda huma-
nitária SOS Haiti, coordenada pela
AMB – Associação Médica Brasileira
e com auxílio do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões, das sociedades de especi-
alidade, e outras instituições de saúde.

Dos inscritos, 100 são cirurgiões
gerais e entre os demais voluntários as
especialidades correspondem a Cirur-
gia Vascular (69), Cirurgia Plástica (19),
Cirurgia do Aparelho Digestivo (15),
Cirurgia Pediátrica (10), Cirurgia da
Mão (07), Cirurgia  Torácica  (03) e Ci-
rurgia de Cabeça e Pescoço (02). “Es-
tivemos reunidos na AMB e con-
clamamos os cirurgiões para partici-
par”, conta o TCBC Roberto Saad Jr,
2º vice-presidente do Diretório Nacio-
nal do CBC. “Encaminhamos cartas de
convocação para todos os seis mil só-
cios do Colégio Brasileiro de Cirurgi-
ões e estamos surpresos com a visão
humana dos nossos colegas”, comple-
ta Saad.

A AMB tem realizado o desloca-
mento dos profissionais de saúde, equi-
pamento, instrumental, material médi-
co-hospitalar e medicamentos para o
Haiti. Na primeira semana após o ter-
remoto que destruiu Porto Príncipe,
médicos brasileiros da organização
Expedicionários da Saúde, parceiros da
AMB, estabeleceram-se no sul do país,
em Les Cayes, e organizaram um ser-
viço médico nas áreas de ortopedia e
anestesiologia no hospital canadense
Institut Brenda Stratfford.

A estrutura física da instituição não
foi afetada pela catástrofe, por isso foi
possível aparelhar duas salas de ope-
ração, montar um centro de esteriliza-
ção e duas enfermarias, totalizando 40
leitos. O programa cirúrgico diário che-
ga a 12 intervenções, incluindo as de

grande porte. Já foram realizadas cer-
ca de 100 cirurgias.

O presidente da Associação Mé-
dica Brasileira esteve pessoalmente no
país caribenho. José Gomes do Amaral
explicou que a equipe ficou alojada
em barracas instaladas no pátio do
hospital, que oferecia alguns quartos,
instalações sanitárias e alimentação.
“A assistência estava focalizada nas
áreas de ortopedia, anestesia e enfer-
magem, porém existe a possibilidade
de ampliá-la para outras especialida-
des médicas”.

O deslocamento do Brasil para o
Haiti foi bastante complexo, já que
apenas duas companhias aéreas TAM
e Copa fazem o trajeto, que exige per-
noites em Santo Domingo e Lima. “As
empresas de aviação nos dispensaram
do pagamento de excesso de baga-
gem. Só para dar um exemplo, leva-
mos 75 caixas e um peso adicional
superior a uma tonelada com equipa-

mentos, instrumental, materiais e me-
dicamentos que foram doados por ins-
tituições e empresas brasileiras priva-
das”, revelou Amaral. “O transporte
terrestre precisou de um fretamento de
ônibus de Santo Domingo a Les Cayes,
viagem de aproximadamente 500 km
que, por razões de segurança, não
podia ser feita à noite e nos tomava
cerca de 12 horas”.

Serviço:
Os interessados na inscrição para

a ajuda humanitária devem preencher
uma ficha disponível no próprio site da
AMB, que é o www.amb.org.br, e
aguardar o contato da associação.

O tempo de permanência no Haiti
é de 15 dias e não há qualquer restri-
ção para ser voluntário. A maior de-
manda é para a área de Ortopedia,
mas atualmente existem 203 voluntá-
rios ortopedistas inscritos de um total
de 1.033 especialistas.

Os cirurgiões são a maioria entre os
médicos voluntários para o SOS Haiti
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CAPÍTULO-SP

Agenda
Congresso Paulista do CBC – XVII
Assembleia Cirúrgica do Capítulo de
São Paulo
Datas: 23 a 25 de setembro de 2010
Local: Centro de Convenções
Anhembi, São Paulo – SP
Informações: (11) 3101-8045
www.cbcsp.org.br/hotsite

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

XVIII Curso Anual de Cirurgia de
Urgência
Datas: conferir no www.cbcsp.org.br
Local: Hotel Maksoud Plaza,
São Paulo – SP
Informações: (11) 3101-8045

Jopaddi – Jornada de Abril em Lindóia
Datas: 08 a 10 de abril de 2010
Local: Hotel Monte Real, Águas de
Lindóia – SP
Informações:
www.oxfordeventos.com.br/jopaddi
Nota: Membros do CBC terão 18% de
desconto

Cirurgião Ano 4 - Atualização em
Cirurgia Geral, Emergência e Trauma
Datas: 22 a 24 de abril de 2010
Local: Hotel Maksoud Plaza,
São Paulo – SP
Informações:
www.cirurgiaoatualizacao.com.br
Nota: Membros do CBC terão 31% de
desconto

XXIX Congresso Brasileiro de Cirurgia
Datas: 21 a 25 de agosto de 2011
Local: Fortaleza – SP
Informações: www.cbc.org.br

O Curso Continuado de Cirurgia
Geral, coordenado pelo TCBC Fer-
nando Herbella, foi criado em 2006
pelo então Mestre do Capítulo, TCBC
Paulo Roberto Corsi, com intuito de
preparar os candidatos para a Prova de
Título de Especialista em Cirurgia Ge-
ral do CBC. Com esse princípio, o Cur-
so, que está em sua 5ª edição, esten-
de-se por todo o ano com módulos
mensais que versam sobre o conteúdo
programático do edital do Título de
Especialista.

Além de assistir as aulas, os alunos
também recebem todo o curso grava-
do em DVD para estudo posterior. Tam-
bém, como grande novidade esse ano,

Curso de Cirurgia Geral
está na 5ª edição

os participantes do Curso recebem gra-
tuitamente inscrição no Curso Anual de
Cirurgia de Urgência.

Mais de 200 alunos fazem o Curso
todos os anos, tendo predomínio de
residentes que se preparam para o Tí-
tulo. Cada vez mais há interesse tam-
bém de cirurgiões que já terminaram
sua formação, mas que estão em bus-
ca de reciclagem. O sucesso do Curso
é creditado à qualidade dos pales-
trantes, sempre renomados Membros
do Colégio, e ao empenho dos coor-
denadores de residência médica do
Estado de São Paulo na divulgação do
Curso aos seus residentes. Mais infor-
mações no site www.cbcsp.org.br

A regional noroeste do Capítulo de
São Paulo do CBC e a Sociedade de
Medicina e Cirurgia de São Jose do Rio
Preto organizaram com grande suces-
so o I Curso de Atualização em Cirur-
gia de São José do Rio Preto. O evento
ocorreu no dia 06 de fevereiro e con-
tou com expressivo número de partici-
pantes que assistiram as apresentações
de especialistas dos principais centros
médicos do estado.

Regional promove
curso de atualização
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