
A T U A L I D A D E S   C I R Ú R G I C A S

Órgão Informativo do Capítulo de São Paulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões
Departamento de Cirurgia da Associação Paulista de Medicina

www.cbcsp.org.br

Nº 46 NOV/10
ISSN 2177-4773

Congresso Paulista do CBC:
três dias de intensa programação científica

O Congresso Paulista do Colégio Brasileiro
de Cirurgiões realizado no Anhembi teve
316 palestrantes, 351 trabalhos inscritos e
942 congressistas. O evento foi encerrado
com uma Sessão Solene de posse de novos
membros e duas homenagens: o ECBC
Manlio Basilio Speranzini recebeu o
prêmio Benedicto Montenegro e o
professor José Carlos Prates foi empossado
como membro Honorário.
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EDITORIAL

O Capítulo de São Paulo do CBC vive momentos importantes neste

segundo semestre.

O primeiro deles ocorreu em setembro quando houve o Congresso

Paulista do CBC. Realizado no Anhembi, o evento foi de excelente

qualidade científica e contribuiu, sem dúvida, para a atualização de

alunos e colegas de São Paulo e de outros, já que tivemos participantes

de 20 estados.

Chegamos a cerca de 1000 inscritos e tivemos o expressivo número

de 351 trabalhos encaminhados e aprovados. Destes, somente 14

apresentadores não compareceram, o que representa apenas 3,9% de

ausência. Tivemos 315 professores convidados nacionais e um

estrangeiro, que proferiram 416 palestras ou conferências, também com

a mínima ausência de apenas 05 professores o que representa 1,20%.

O segundo momento foi no dia 26 de outubro quando as entidades

médicas, lideradas pela Associação Médica Brasileira, Federação

Nacional dos Médicos e Conselho Federal de Medicina se reúnem em

Brasília para uma Mobilização Nacional pela valorização do médico e

da saúde.

É fundamental que nós cirurgiões, juntamente com a força da

Associação Paulista de Medicina, nos juntemos a essa manifestação em

defesa de nossa profissão. Projetos importantes para a melhora e

valorização dos honorários, a lei do ato médico, a avaliação do ensino e

da abertura de novas escolas, e outros estarão na pauta e virão

beneficiar toda nossa categoria.

É hora de participar. Junte-se você também ao movimento, é mais

que um dever, é um grito pela ética e pelo exercício de uma Medicina

que seja excelente para o doente e também para nós médicos.

TCBC Paulo Kassab
Mestre do Capítulo de São Paulo

Ações Científicas e de
Defesa Profissional do Capítulo
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CONGRESSO PAULISTA

O Capítulo de São Paulo encerrou o Congresso
Paulista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões – CBC

– com uma Sessão Solene de posse e homenagens no Palácio
das Convenções no Anhembi. O evento que reuniu cirurgi-
ões de São Paulo e também de outros estados do país foi rea-
lizado de 23 a 25 de setembro.

A Sessão Solene começou com a formação da mesa, com-
posta por integrantes do CBC, do Sindicato dos Médicos, da
Prefeitura de São Paulo, do Cremesp, do Colégio Brasileiro
de Cirurgia Digestiva, da APM, da AMB e da Academia de
Medicina do Estado de São Paulo. O Mestre do Capítulo, TCBC
Paulo Kassab, agradeceu a Diretoria de São Paulo, do Diretório
Nacional e o staff do evento que auxiliou na execução de um
congresso tão grandioso.  O presidente da Comissão Científi-
ca e Vice-Mestre do Capítulo, TCBC Cláudio José Caldas
Bresciani, lembrou que não é qualquer evento que tem em
sua Comissão Organizadora o presidente do Diretório Nacio-
nal, TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho, e o ex-presidente por
duas gestões, TCBC Roberto Saad Junior. Bresciani informou
que o Congresso teve 316 palestrantes, 351 trabalhos inscri-
tos e centenas de congressistas.

Durante a cerimônia de encerramento, foram empossados
novos Membros do CBC, sendo 22 Adjuntos, 25 Aspirantes e
7 Titulares. Os cirurgiões Antônio Carlos Bartolomucci, Arnold
Adolph Steger, João Batista Cardoso, Jorge Miguel Kather Neto,
Maria Aparecida C. de Arruda Henry, Sydnei Camporini pas-
saram à categoria de Emérito e Carlos José Benatti, Jacinto José
Frem Aun, Marcello Ferraz Coelho, Pedro Maschietto Filho e
Taufick Facuri para Membros Jubilados. “É uma honra grande
tornar-se Emérito e Jubilado do CBC. Uma deferência especi-
al pouco valorizada no Brasil, mas muito reconhecida no
mundo inteiro” explicou o Mestre do Capítulo, Paulo Kassab.

O ECBC Manlio Basilio Speranzini recebeu o prêmio
Benedicto Montenegro. O TCBC Sidney Nadal, contou a tra-
jetória do cirurgião homenageado. Ao agradecer, Speranzini
disse orgulhar-se ter pertencido à Clínica Cirúrgica do profes-
sor Montenegro. “As considerações dele eram sempre opor-
tunas. Espero ser merecedor dessa láurea, desse generoso prê-
mio e dedico ao ensino das próximas gerações”.

O TCBC Paulo Kassab saudou o professor José Carlos
Prates empossado como membro Honorário do CBC.”Não
sei o que dizer. Fico emocionado ao ver os meus alunos. Sou
um simples anatomista. Não me arrependo de ter fechado o
meu consultório há décadas para me dedicar ao ensino”, fa-
lou José Carlos Prates.

Capítulo comemora
o sucesso do evento

Após a entrega de buquês de flores para Nadir Eunice
Prates e Lea Beltran Speranzini, esposas dos homenageados,
foram apresentados os prêmios de melhores trabalhos do Con-
gresso Paulista do CBC e o sorteio de quatro netbooks.

O encerramento da Sessão Solene coube ao presidente
do Diretório Nacional, TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho,
que fez uma reflexão. “Passamos aqui três dias de intensos
trabalhos e gostaria de destacar a super especialização da
Medicina nos dias de hoje. Nas últimas décadas a intensa es-
pecialização elevou o conhecimento médico, mas trouxe al-
guns efeitos colaterais: as áreas associativas perderam espaço
para os grupos que passaram a se juntar em confrarias e os
pacientes perderam também aquela relação mais próxima com
o seu médico. Esse evento é um verdadeiro encontro da Ci-
rurgia Geral”, concluiu.

Trabalhos Premiados:
• Fórum de Pesquisa FP006 – “Análise das moléstias de
adesão seria capaz de modificar a indicação da terapia
adjuvante no câncer colorretal?”
• Pôster P207 – “Resultados do tratamento cirúrgico de
grandes condrosarcomas da parede torácica: Cinco anos
de seguimento em uma mesma instituição”
• Tema Livre TL037 – “A tretinoína como adjuvante na
cicatrização das feridas. Estudo experimental em ratos
adultos e idosos”
• Video livre VL026 – “Enteroscopia de duplo balão
assistida por vídeolaparoscopia em paciente com
síndrome de Peutz-Jeghers”

Congressistas sorteados com netbooks:
Igor Copi
Danilo Toshio Kanno
Marcelo Benedito Menezes
RicardoPenon Gonçalves
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CONGRESSO PAULISTA

Novos integrantes do Capítulo de São Paulo

ADJUNTOS ESPCIALIDADE

ALCIDES AUGUSTO SALZEDAS NETTO C. PEDIÁTRICA

BERNARDO MAZZINI RETZER C. GERAL

CARLOS EDUARDO GAGLIARDI TOLOI C. GERAL

DEUDER ELIAS C. R. DE OLIVEIRA C. GERAL

DUGARTH AMADO NINA GARCIA C. CARDÍACA

EDUARDO R. FRANCISCO ARGUELLO C. GERAL

ELIETE HIGINO C. GERAL

FELIPE CAMARGO RIBEIRO C. GERAL

FERNANDO MARCOS MATTIOLI C. CAB. PESC.

FRANCISCO JOSE ALMADA RANGEL C. GERAL

JULIANA DE PAULA M. HENRIQUE C. AP. DIGESTIVO

LUIZ FLÁVIO QUINTA JUNIOR C. GERAL

PAULO FERNANDES SAAD C. VASCULAR

RICARDO C. DE REZENDE PAOLIELLO C. GERAL

RICHARD HALTI CABRAL C. CARDÍACA

RODRIGO CAETANO GALERA UROLOGIA

ROGER BELTRATI COSER COLOPROCTOLOGIA

RUY DE BARROS JUNIOR C. TORÁCICA

SAUL ISAAC GARRIDO SANTILLAN C. GERAL

SIDNEY BANDEIRA CARTAXO C. PLÁSTICA

SIMONE DE CAMPOS VIEIRA ABIB C. PEDIÁTRICA

VIVIAN FLORIO MARTINI C. GERAL

ASPIRANTES ESPCIALIDADE

AGEU DE LIMA VALVERDE C. GERAL

ALEXANDRE DIAS DE CASTRO C. GERAL

ALFREDO DIONISIO CRISTAL PIO C. GERAL

ALINE PRUDENTE PICCOLO C. GERAL

ALMIR DE ARAUJO PENAFORTE JR C. CABEÇA/PESCOÇO

CARLOS EDUARDO CONTATO C. GERAL

DIEGO GARCIA MUCHON C. GERAL

EDUARDO EUGÊNIO P. GRECO FILHO C. GERAL

EDUARDO QUADROS DO SANTOS C. AP. DIGESTIVO

EVANDRO JOSÉ FAVORITO JUNIOR C. GERAL

FABIOLA LOUZADA DEPIZZOL C. GERAL

GIANCARLO LOURENÇO MATIAS C. GERAL

HENRIQUE BARBOSA TELLINI C. GERAL

JOSE CARLOS BEDRAN C. GERAL

LEONARDO SIMÕES MIOTTO C. GERAL

MARCELO KALIL DI SANTO C. GERAL

MARIA EMÍLIA PERRONE C. GERAL

RAFAEL P. DE CAMPOS MEIRELLES C.GERAL

RAIMUNDO JOSÉ ALVES DE SOUSA C. GERAL

ROBIN MAURICIO YANCE HURTADO C. GERAL

RODRIGO ZUCHERATO C. GERAL

SILVIA MANSUR REIMÃO C. GERAL

THIAGO MIGUEL MACAGNANI C. GERAL

THOMY JUN AHN C. GERAL

VINICIUS CORDEIRO DA FONSECA C. GERAL

TITULARES ESPCIALIDADE

ANDRÉ SOARES GALLO C. GERAL

AYDER ANSELMO GOMES VIVI C. GERAL

DALMER FARIA FREIRE C. GERAL

JOÃO BENEDITO SILVA SILVEIRA C. GERAL

JULIO MOTT ANCONA LOPEZ C. TORÁCICA

LUIZ CLAUDIO BOSOCO MASSAROLLO C. CABEÇA/PESCOÇO

MARCELO BENEDITO MENEZES C. CABEÇA/PESCOÇO

ADJUNTOS JUBILADOS ESPCIALIDADE

CARLOS JOSE BENATTI GINECOLOGIA

JACINTO JOSE FREM AUN C. GERAL

MARCELLO FERRAZ COELHO C. GERAL

PEDRO MASCHIETTO FILHO C. GERAL

TAUFICK FACURI C. GERAL

EMÉRITOS ESPCIALIDADE

ANTÔNIO CARLOS BARTOLOMUCCI C. GERAL

ARNOLD ADOLPH STEGER C. GERAL

JOÃO BATISTA CARDOSO C. GERAL

JORGE MIGUEL KATHER NETO C. GERAL

MARIA APARECIDA C. A. HENRY C. GERAL

SYDNEI CAMPORINI C. GERAL

HONORÁRIO NACIONAL ESPCIALIDADE

JOSÉ CARLOS PRATES ANATOMIA
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CONGRESSO PAULISTA

Conferir o título de Membro Honorário Nacional
ao Prof. Dr. José Carlos Prates é uma enorme

honra para mim e para cada cirurgião de nossa cidade,
de nosso Estado e de nosso País. Quando o Dr. Ramiro
Colleoni sugeriu o seu nome para o Titulo, a aprovação
foi unânime, e eu, roubei do Dr. Ramiro a Honra de
fazer a homenagem, já que trabalhei ao lado do Prof.
Prates por 22 anos.

O Prof. José Carlos Prates é hoje, o maior anatomista
vivo do Brasil e um dos maiores do mundo, mas antes
de tudo é um cirurgião, com residência na Santa Casa
de São Paulo. O fato é significativo, já que para os ci-
rurgiões, a anatomia é a ciência maior. Aprender ana-
tomia com um médico e, além disso, cirur-
gião, nos tornou muito melhores!

Creio que são muito poucos os presentes
que não conhecem ou que não foram alunos
do Prof. Prates, já que ele ministra ou minis-
trou cursos de anatomia em pelo menos 11
Faculdades: Escola Paulista de Medicina,
Faculdade de Medicina do ABC, Faculdade
de Medicina de Marília, Faculdade de Medi-
cina de Botucatu, Faculdade de Medicina de
Santos, Faculdade de Medicina de Mogi das
Cruzes, Faculdade de Medicina da Universi-
dade Federal de Mato Grosso, Faculdade de
Medicina da Universidade de Amazonas e
Faculdade de Medicina de Santo Amaro, da
qual também foi diretor. É também assessor
científico em outras tantas Universidades
Brasileiras.

Publicou sete livros e 151 artigos, orientou 46 teses
de mestrado e 28 de doutorado. É membro do conselho
científico de várias revistas médicas. Participou ou par-
ticipa de importantes comitês internacionais de anato-
mia. Recebeu inúmeras homenagens dentre as quais se
destacam: a Medalha Anchieta da Cidade de São Paulo
em 1975, Sócio Honorário das Sociedades Portuguesa e
Italiana de Anatomia em 1995, além de dezenas de tí-
tulos conferidos por universidades nacionais ou
sulamericanas, culminando com o honroso título de
Maestro de La Anatomia de America em 2004.

Apesar desse extraordinário currículo, ele carrega
consigo uma das maiores virtudes que pode esperar um
docente ou um médico: a benção da humildade. Ele sem-
pre foi, e é um homem humilde. A humildade que apenas
os grandes podem ter, difícil de manter, mas fundamental
para a nossa evolução pessoal e científica.

Senhores, o Prof. Prates encarna hoje o que há de
melhor na carreira médica universitária, é o exemplo
de docente, pesquisador, homem íntegro e companhei-
ro, ensinando e difundindo seu conhecimento. Um ho-
mem cuja nobreza de caráter impressionou e influen-
cia ainda gerações. Sua influência pessoal se fez pre-
sente no espírito de milhares de alunos, e essa influên-
cia no sistema educacional é fundamental para nossa
formação. Essa relação foi muito bem descrita por
William Osler quando dizia: “Um sistema educacional
desprovido da ascendência pessoal de professores so-
bre alunos é como um inverno ártico, criará uma uni-
versidade glacial, petrificada, e nada mais!”.

Sua relação com os alunos sempre foi extremamen-
te afável, ensinando com grande competência e, ao
mesmo tempo doçura. Foi e ainda é admirado e adora-
do por seus alunos, que chegam ao sexto ano com as
melhores lembranças de seu curso de anatomia. Isso se
traduziu nas inúmeras homenagens que recebeu dos alu-
nos de todas as escolas em que leciona ou lecionou.

Finalizo senhores e senhoras citando mas uma vez
Osler que dizia: “a ciência não reconhece outra sobe-
rania senão a do espírito, não reconhece outra nobreza
senão a da inteligência”. Essas qualidades são a alma
do Prof. Prates, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões se
sente honrado em homenageá-lo e se curva perante sua
grandeza!

TCBC Paulo Kassab
Mestre do Capítulo de São Paulo

Professor José Carlos Prates

(e-d) TCBCs Paulo Maurício Chagas Bruno, Paulo Kassab e Gaspar
de Jesus Lopes Filho com o Prof. Prates segurando o Título recebido
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CONGRESSO PAULISTA

O Prêmio Benedicto Montenegro foi entre
gue durante a Sessão Solene do Congresso
Paulista do CBC ao Prof. Dr. ECBC Manlio

Basílio Speranzini.

Benedicto Montenegro foi um dos fundadores e pri-
meiro Mestre do Capítulo de São Paulo. Formou-se em
Medicina pela Universidade da Pensilvânia em 1909,
só retornando ao Brasil, em 1911, após o curso de espe-
cialização. Trabalhando na Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo, alcançou, rapidamente, notoriedade por
sua competência como cirurgião. Integrou o corpo do-
cente da Faculdade de Medicina de São Paulo tendo
sido catedrático da Técnica Cirúrgica e Cirurgia Expe-
rimental e da Clínica Cirúrgica, diretor da Faculdade
de Medicina da USP e do Hospital das Clínicas, contri-
buindo para a formação de incontáveis médicos e cirur-
giões. De seu trabalho como cirurgião, devemos lem-
brar que operou a primeira gastrectomia com êxito com-
pleto, na América Latina.

Nosso homenageado foi aluno do Prof. Montenegro
no período em que fez sua Residência Médica em Ci-
rúrgica Geral no HCFMUSP. Além disso, foi professor
titular de Cirurgia da Faculdade de Medicina de Taubaté,
atual UNITAU, fundada pelo Prof. Montenegro. Mas, isso
não seria suficiente para merecer o Prêmio.

Nasceu Manlio Basílio
Speranzini, em 22 de setembro
de 1931, em São Paulo, filho
do Sr. João e de Dona Vélia Bru-
na Bene Speranzini. Iniciou
seus estudos na Faculdade de
Medicina da USP em 1950, for-
mando-se em 1955. No mesmo
local, fez sua residência médi-
ca em Cirurgia, concluindo-a
em 1958. Além do Prof. Mon-
tenegro, teve ainda como mes-
tres os Profs Drs. Eurico da Sil-
va Bastos e Alipio Correa Netto,
e posteriormente os Profs.
Arrigo Raia e Mario Ramos de
Oliveira.

Nesse mesmo ano de 1958,
casou-se em 12 de agosto, com
a Dra. Lea Beltrão de Medeiros,

sua colega de turma (que além de médica ginecologista
é professora de piano e de inglês) e juntos têm 4 filhos,
Manlio (arquiteto), Maurício (administrador de empresas),
Mauro (cirurgião plástico) e Milton (administrador), que
lhes deram 4 netos.

Terminada a residência médica, continuou como ins-
trutor, defendendo a tese de Doutorado em 1968, cujo
tema foi Pancreatite experimental por laqueadura do
ducto biliopancreático. Estudo evolutivo das lesões
anátomo-patológicas em rato. E o concurso de livre
docência, em 1971, com o trabalho Vascularização ar-
terial do fígado na fibrose hepática esquistossomótica
após anastomose espleno-renal. (Estudo angiográfico)
Foi chefe do grupo de estômago e do de fígado. Perma-
neceu no Departamento de Gastroenterologia até 2001.

Meu primeiro contato com o Professor Manlio ocor-
reu ao folhear o livro que ele havia escrito e pelo qual
todos estudávamos para conseguir a vaga para Resi-
dência Médica de Cirurgia Geral. Mesmo durante a
Residência, tínhamos o Manual do Residente de Cirur-
gia como nosso companheiro do dia a dia pela sua ob-
jetividade, ao contrário dos grossos e sonolentos com-
pêndios de que dispúnhamos. Estava quase tudo ali.
Quem fez Residência em Cirurgia sabe: não há tempo
livre. O pouco disponível é para estudar, comer e dormir.

Prêmio Benedicto Montenegro de 201
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E o tempo deve ser bem aproveitado. Esse livro está hoje
na sua quarta edição e continua bem cotado entre os apren-
dizes da arte de operar. Embora, não tenha sido o único.

Conheci-o, de fato, em 1989, quando ele foi traba-
lhar no Conjunto Hospitalar do Mandaqui. Ele trazia
imensa bagagem científica, livros publicados e inú-
meros artigos em revistas nacionais e estrangeiras.
Havia sido professor titular de Cirurgia na Faculdade
de Medicina e Cirurgia de Uberlândia, entre 1971 e 1974
e era professor titular na FM de Taubaté e da Fundação
ABC. Isso, além dos cargos no Departamento de
Gastroenterologia da FMUSP, sendo responsável pela for-
mação de inúmeros médicos e cirurgiões.

Pouco tempo de convivência e percebemos a dife-
rença que ocorreu com sua presença no nosso serviço.
Lucramos todos, acadêmicos, residentes e instrutores.
Sua propedêutica minuciosa e sua técnica operatória
apurada melhoraram as nossas. As discussões de caso ga-

e 2010: ECBC Manlio Basilio Speranzini
nharam maior brilho e os trabalhos científicos eram mais
bem elaborados. A residência médica em Cirurgia Geral
e do Aparelho Digestivo do CHM chegou a ser a mais
procurada dentre aquelas da prova do SUS do estado de
São Paulo.

Pessoalmente, auxiliei-o em operações sobre vári-
os os órgãos do aparelho digestório, para tratamento
das doenças da tireóide e das hérnias inguinais. Apren-
di detalhes técnicos que não estão nos livros. Cito a
realização do tubo gástrico para substituição do esôfago
e as diferentes técnicas para correção das hérnias
inguino-crurais.

Muitos dos aqui presentes tiveram o privilégio de
tê-lo como mestre e incentivador. Muitos seguiram a
carreira universitária por isso. Lembro do primeiro arti-
go para publicação que escrevi sobre estudo realizado
no CHM e que o Prof. Manlio corrigiu pacientemente,
por 10 vezes.

Poderia citar inúmeros momentos que passamos jun-
tos. Num deles, avaliando candidatos para as vagas da
Residência Médica, após ser apresentado ao professor
Manlio, um deles, virou-se para mim e perguntou:

- É o cara do livro?

- É sim, o cara do livro, respondi.

- Então eu tenho que fazer a residência aqui! E fez.

Nós, seus discípulos, somos gratos pelos seus
ensinamentos, seu estímulo e sua amizade. Essa grati-
dão não pode ser medida pelas palavras, mas pelo con-
junto dos pensamentos, palavras e atos, no contato do
dia-a-dia. Esse prêmio é só uma pequena amostra da
gratidão da comunidade médica.

O Prof. Benedicto Montenegro foi o primeiro Mes-
tre do Capítulo de São Paulo do CBC, o prêmio que
recebe seu nome é dado aos cirurgiões que se desta-
cam dos demais, pela atividade profissional, docente e
científica. Mas, que, além disso, são homens que pri-
mam pela honestidade, pelo caráter e que possuem ele-
vada envergadura moral. Esses motivos, nos levaram a
escolher o Prof. Manlio Basilio Speranzini, o cara do
livro, para recebê-lo.

TCBC Sidney Roberto Nadal
1º Tesoureiro do Capítulo de São Paulo
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A correção da hérnia inguinal pela técnica de Lichtenstein tem sido largamente
empregada no nosso meio com ótimos resultados, porém como em todas as demais
técnicas também ocorrem insucessos. Convidamos três cirurgiões com reconhecida
experiência para opinarem quanto os diferentes aspectos da abordagem da recidiva

através da inguinotomia (ECBC Alcino Lazaro e TCBC Pedro Leme) e do acesso
videolaparoscópico HeCBC Quan-Yang Duh).

Hernia inguinal recidivada após
operação de Lichtenstein

Inicialmente, tomo a liberdade de
anotar que a denomino “Técnica de
Falci-Lichtenstein”. O Dr. Felício
Falci, RJ, muito antes do segundo
Autor (década de 60) publicou na
Revista “O Hospital” sua experiên-
cia com a redução da HI, reforço do
triângulo inguinal e colocação de
prótese de márlex.

Nós a indicamos, com a prótese
disponível, nas seguintes situações:
multirrecidiva, recidiva e triângulo
inguinal largo ou muito frouxo; re-
cidiva e hipertensão intra-abdomi-
nal não controlada; fáscia transver-
sal obesa (pró-peritônio) ou fina e
frágil e em grupos de estudo aleató-
rio ou randomizado.

Permito-me abrir um parêntesis
e afirmar que procedemos nesta téc-
nica com uma diferença fundamen-
tal: em vez de prótese sintética usa-
mos uma biológica que é o próprio
saco herniário (autógeno). Ele é co-
locado no plano onde se usa a
prótese, após o reforço da fáscia
transversal.

A recidiva, no dizer dos Autores
(leia-se Júlio Sanderson), é um dos
fantasmas do cirurgião. Não se pode
ficar sem ela, salvo se não operar.

ECBC Alcino Lázaro da Silva
Prof. de Cirurgia e Emérito da
UFMG

Sua incidência varia, entre outras
causas: o tipo de hérnia; o cirurgião
e a indicação. Em Leme, PLS; Turatti
RC e Trindade, EN; Trindade, M.R.M.,
Rev. Assoc. Med. Bras., 56(2): 131 e
139, 2010, respectivamente, e em
Andrade, L.C.et al.,Rev. Col. Bras.
Cir., 36(5): 431-37, 2007, há atuali-
zações sobre esse desaponto.

Prevenir é possível na Falci-
Lichtenstein com alguns cuidados:

reduzir corretamente o saco herniá-
rio; afastar rigorosamente a possi-
bilidade de pequena hérnia associ-
ada; emagrecer o cordão e o triân-
gulo inguinal (pró-peritônio); expor
ampla e claramente o triângulo
inguinal; reforçar a fáscia transver-
sal; reconhecê-la com precisão; usar
uma prótese que ultrapasse os limites
daquele; abraço do cordão e anel in-
terno pela prótese fendida; fixar a
prótese com pontos separados ao lado
do anel, embaixo da foice inguinal
(arco do transverso) ou musculatura
oblíquo interno e transverso;  não en-
rugar a prótese e agir com decoro téc-
nico (planos respeitados, delicadeza
e conhecimento anatômico).

Retirar as cicatrizes da incisão
anterior; expor amplamente toda a
área acometida; evidenciar com cla-
reza o cordão (funículo) espermático
até a intimidade do anel interno; re-
duzir o saco herniário na hérnia in-
direta, não molestar a cicatriz
(fibrose) do triângulo inguinal na
hérnia indireta; se houver protrusão
(abaulamento acentuado) invaginar
o que for possível, com fio inabsor-
vível, pontos separados, sem desfa-
zer o conjunto fibrose-bordas do tri-
ângulo inguinal; evitar desfazer o
contorno (arcabouço) fibrótico cria-
do pela reação tecidual reparadora
e colocar a prótese escolhida ou
existente sem tensão e ultrapassan-
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propiciando o aparecimento de hér-
nia recidivada no “ponto do pube”.
A ponta da prótese também deverá
ser fixada medialmente sobre a por-
ção distal da bainha do músculo reto
abdominal. O ligamento inguinal
não poderá estar muito enfraqueci-
do e friável, situação onde a prótese
não é fixada adequadamente. De-
vemos lembrar que nem sempre é
possível evitar a recidiva das hér-
nias, mesmo empregando a técnica
de Lichtenstein, uma vez que já foi
evidenciada a expressão aumentada
das colagenases, enzimas importan-
tes na renovação dos colágenos I e
III, nas hérnias recidivadas. A propos-
ta básica da técnica: “ausência de
tensão” é o grande diferencial que im-
plica no sucesso das operações e os
bons resultados são repetidos em es-
tudos multicêntricos.

Quando o doente apresenta a
primeira recidiva, apesar da técni-
ca empregada anteriormente ter sido
realizada com prótese, acredito que
a nova exploração deva ser realiza-
da pela técnica convencional pois a
dificuldade técnica não difere da
operação de uma hérnia recidivada

A técnica de Lichtenstein “demo-
cratizou” os resultados do tratamento
operatório das hérnias inguinais, que
passaram a ter baixa taxa de recidiva
mesmo quando realizada por cirurgi-
ões em várias fases de treinamento,
mas não uso sistematicamente pró-
teses para a correção das hérnias.

Indico a técnica de Lichtenstein
nas hérnias diretas e indiretas
recidivadas (tipos IV A e IV B de
Nyhus); nas hérnias diretas e indire-
tas grandes (Nyhus III A e III B), com
destruição significativa do assoalho
do canal inguinal; nos tabagistas; nos
doentes que tiveram aneurisma da
aorta abdominal; nos indivíduos que
realizam trabalhos pesados e apre-
sentam comprometimento da pare-
de posterior do canal inguinal ou
praticam exercícios com grandes
pesos; assim como para aqueles com
doenças graves associadas,  tentan-
do oferecer uma técnica com baixa
taxa de recidiva, minimizando as-
sim o risco de precisar intervir no-
vamente pela mesma doença. A as-
sociação da hérnia com as síndromes
de Marfan ou Ehlers-Danlos são in-
dicações formais para o uso de
próteses, em função da alteração
genética na produção do colágeno
que ocorre nestas situações.

A dissecção cuidadosa da região
do tubérculo púbico é fundamental
nesta técnica, uma vez que aproxi-
madamente 1,5 cm da ponta da
prótese deve ser posicionada sobre o
pube e não justaposta a ele, conside-
rando-se que existirá a retração dos
tecidos e o encurtamento da prótese,
deixando esta região desprotegida e

do os limites da organização natu-
ral reparadora. Drenos, nunca! Se a
mobilização for mais extensa e pro-
duzir seroma, prefere-se a punção.
A recidiva não vem em conseqüên-
cia de seroma; aparece por conta
da pobreza tecidual, da tensão nas
suturas e do cirurgião.

São vários os achados mais co-
muns: fibrose; prótese enrugada ou
deslizada; prótese pequena; reci-
diva(s) pelas laterais da prótese; anar-
quia tecidual com planos difíceis para
exposição; hipotrofias ou retrações
musculares e individualização de es-
truturas anatômicas lesadas e não
identificadas ou não comunicadas
pelo cirurgião anterior.

Sim. Estamos sujeitos a lesão do
funículo espermático com as artéri-
as e veias de difícil identificação
acarretando hipotrofia ou necrose
testicular; perfuração de peritônio
ao se expor o tecido reacional do
triângulo inguinal; lesão de veia
femoral (acontece) na mobilização
aprofundada para exposição do li-
gamento inguinal (de Poupart); in-
sistir em identificar o ligamento
iliopúbico (de Thomson) junto ao li-
gamento inguinal e secção dos ner-
vos ou dos remanescentes, facilitan-
do a inguinodinia.

Há várias: conhecer muito bem a
anatomia sistêmica e topográfica da
região; expor ou identificar os elemen-
tos anatômicos; não tentar uma
reoperação sem antes operar casos
eletivos; solicitar ajuda de um cole-
ga mais experiente ou a sua orienta-
ção; não se esquecer de que, simu-
lando ou associada à recidiva, pode
haver uma hérnia por deslizamento;
não ter pressa no trabalho; não perder
tempo; ter delicadeza com os teci-
dos, mesmo os reacionais; ter humil-
dade em solicitar ajuda ou socorro e
não se tornar “cirurgião-pavão”, ou
seja, pés feios (sem preparo) e plu-
magem farta e bonita (vaidade).

TCBC Pedro Luiz Squilacci
Leme
Professor Assistente Doutor,
Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de São
Paulo
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sem prótese. Quando operamos uma
segunda, terceira ou outra recidiva,
além de investigar outro fator
desencadeante (atenção especial às
obstruções urinárias), devemos con-
siderar o posicionamento da prótese
no espaço pré-peritoneal. Neste
momento a vídeocirurgia, quando
disponível, pode ser utilizada. Não
costumo indicar operação por
videocirurgia como primeira opção
para as hérnias recidivadas.

Inicialmente Lichtenstein des-
creveu sua técnica mantendo aber-
ta a porção superior da prótese,
seccionada para moldar as porções
lateral, inferior e medial do anel
inguinal profundo. Esse autor ao rea-
lizar sua primeira revisão dos doen-
tes operados, num acompanhamento
de catorze anos, encontrou três reci-
divas pelo anel interno, e modificou
o procedimento passando a cruzar a
porção medial da prótese seccionada
sobre a porção lateral, desenhando
todo o contorno do anel inguinal pro-
fundo, inclusive em sua porção supe-
rior.

Em minha experiência não en-
contrei recidivas nesta região, mas
o “ponto do pube” se mostrou frágil
até o momento em que aprendi a
deixar aproximadamente 1,5 cm da
ponta da prótese sobre osso da ba-
cia. Desde então, mesmo com a es-
perada retração dos tecidos e
consequentemente da prótese, nun-
ca mais encontrei esta hérnia dire-
ta, tipo IV A de Nyhus, que se faz
entre a extremidade distal da prótese
e o pube. A destruição do ligamento
inguinal lateralmente pode ser
acompanhada de hérnias complexas,
de difícil correção, que dissecam os
tecidos da raiz da coxa na proximi-
dade da desembocadura da safena
magna na veia femoral.

Um risco importante nas reope-
rações seria a lesão das estruturas
do cordão espermático. A lesão da
artéria testicular pode provocar uma

orquite isquêmica no pós-operatório,
muito incômoda para o doente e que
habitualmente evolui para atrofia
testicular (a maior causa de deman-
das judiciais para os cirurgiões que
tratam das hérnias nos EUA). O cor-
dão espermático já explorado pode
ser facilmente lesado, a ligadura de
muitas veias do plexo pampiniforme
evolui com grande edema local. A
tração excessiva do cordão, já ma-
nipulado anteriormente, pode ser
acompanhada de trombose das vei-
as e a atrofia testicular no pós-ope-
ratório também ocorre. O doente
deve ser avisado previamente e auto-
rizar a possibilidade da realização de
orquiectomia neste tipo de hérnia.
Ainda existe o risco de lesão das
estruturas vasculares da região, uma
vez que a anatomia local pode es-
tar bastante modificada pela fibrose
das manipulações anteriores.

Nas hérnias complexas, com vá-
rias recidivas, a região pode ser ex-
plorada por uma inguinotomia
transversa, com secção da muscu-
latura da região inguinal como na
incisão de Babcock para apendi-
cectomia. Esta opção permite a re-
alização da operação em tecidos li-
vres de fibrose, evitando a manipu-
lação do cordão e suas complica-
ções. O espaço pré-peritoneal pode
ser dissecado facilmente por esta via
de acesso.

Existe a possibilidade da hérnia
“recidivada” na verdade ser uma
hérnia femoral “esquecida”. Uma
opção para este diagnóstico seria a
dissecção do tecido subcutâneo em
direção a raiz da coxa, antes da
abertura da aponeurose do músculo
oblíquo externo. Esta manobra, des-
crita e realizada rotineiramente na
clínica Shouldice, permite dissecar o
anel femoral externamente, na região
onde a veia femoral começa e se di-
rige para o membro inferior. A pre-
sença de uma hérnia femoral é facil-
mente evidenciada desta forma.

HeCBC  Quan-Yang Duh
Professor of Surgery, Division
of General Surgery University
of California, San Francisco

Toda hérnia inguinal sintomática
deve ser corrigida e a decisão sobre a
técnica operatória a ser empregada
deve ser compartilhada com o paci-
ente. Emprego a via de acesso
laparoscópica em dois terços dos meus
casos, utilizando a inguinotomia nos
restantes. Minha tendência tem sido
a de realizar a técnica de Lichtenstein
com anestesia local nos idosos com
múltiplos problemas clínicos e nos pa-
cientes que preferem evitar uma
anestesia geral. Outras situações me-
lhor abordadas com esse procedimento
seriam: uma volumosa hérnia inguin-
oescrotal, pela dificuldade em mani-
pular laparoscopicamente um saco
herniário muito grande; e nos doen-
tes previamente submetidos à dissec-
ção do espaço preperitoneal como na
prostatectomia radical para evitar os
riscos da dissecção nas área cica-
triciais.

Prefiro a correção videolaparos-
cópica sob anestesia geral, nos pa-
cientes mais jovens especialmente
aqueles com massa muscular mais
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volumosa. Nos casos de recidiva da
operação de Lichtenstein sempre
emprego esta técnica pela maior fa-
cilidade pois acessando o defeito
herniário pela via posterior/pré-
peritoneal a área cicatricial a ser
dissecada é mínima. O estudo dina-
marquês demonstrou menores taxas
de recidiva que  a técnica aberta.  Nas
situações de dúvida quanto a recidi-
va uma laparoscopia diagnostica é

muito útil permitindo sua correção
quando a recidiva é confirmada.

Utilizo rotineiramente a técni-
ca totalmente extraperitoneal (TEP)
tanto na operação inicial como nas
reoperações por recidivas quando o
tecido cicatricial no espaço pré-
peritoneal, mesmo após uma corre-
ção pela técnica de Lichtenstein,
não torna o procedimento mais di-
fícil que uma operação primária.

Lesões intestinais, da bexiga e de
vasos ilíacos embora raros, são mais
comuns quando se emprega o aces-
so laparoscópico.

A via de acesso videolaparos-
cópica deve ser evitada nos porta-
dores de volumosas hérnias escro-
tais, nas situações com dissecções
pré-peritoneais (prostatectomia) e
nos doentes sem condições de tole-
rarem anestesia geral.

CRÔNICA

TCBC Roberto Saad Jr.
ECBC M. I. Rollemberg

Mesmo acostumados aos mais
dramáticos casos de emergência e
urgência, periodicamente os médi-
cos plantonistas de pronto socorros
são surpreendidos por situações inu-
sitadas, com desfechos surpreenden-
tes, beirando as raias do ina-
creditável. Os especializados pro-
fissionais têm sempre em mente a
presteza e o tirocínio rápido para o
sucesso no atendimento dos quais
dependem neste ciclo contínuo,
mesclados em permanente desafio,
a vida ou a morte de um paciente.

Alguns casos, no entanto, pelas
suas características tão especiais e
diferentes merecem um destaque
especial.

O paciente fora admitido em
uma situação dramática. Havia se
jogado de um viaduto, em atitude
típica de suicida. Suas condições
gerais se mostravam críticas. Poli-
traumatizado, com fraturas múltiplas
de costelas, cianótico, respirando
com dificuldade. Como conduta ime-
diata e heróica, teve seu hemitorax
esquerdo drenado, com saída de
grande quantidade de sangue. Atra-

Surpresas em um pronto socorro
vés da sedação e demais medidas de
urgência, foi possível uma análise
detalhada da situação com o relato
dos profissionais do resgate.

Ao se lançar do viaduto cairá
sobre o teto de um carro que passa-
va em velocidade justamente naque-
le momento rua abaixo, com vários
ocupantes, forçando sua parada e
pronta ação da polícia, que coinci-
dentemente encontrava-se nas re-
dondezas, imediato acionamento do
serviço de resgate e transferência em
tempo recorde para o pronto socor-
ro mais próximo. Logo após as me-
didas médico-cirúrgicas o paciente
começou a eliminar sangue vivo
pela boca, comas características de
hemoptise. Já em condições gerais
estabelecidas, a tomografia identi-
ficou o foco de sangramento, confir-
mado pelo exame endoscópico, lo-
calizado no segmento apical do lobo
inferior esquerdo. Apesar de suas
condições gerais, mas com risco
iminente de uma inundação sanguí-
nea pulmonar por nova hemoptise,
que o levaria inexoravelmente à
morte por asfixia, decidiu-se pela
cirurgia para ressecar o território
pulmonar causador da hemorragia.
Tal fato demandou uma manobra

anestésica delicada afim de isolar o
pulmão afetado, para evitar o com-
prometimento do pulmão controlateral
durante o ato operatório. A cirurgia
foi coroada de êxito, com recupera-
ção integral do paciente.

A análise de seus antecedentes
já mostrava uma tendência suicida,
pois uma semana antes deste episó-
dio tentara contra a própria vida. Ao
se jogar de um prédio, teve o im-
pacto da queda atenuado por um tol-
do salvador. Atendido em outro so-
corro, recebeu alta cirúrgica, foi
transferido para o serviço de psiqui-
atria, pois além destas tendências era
usuário de drogas.

Parecia um caso a ser rotulado
como tantos outros. No entanto, a
surpresa: ao cair sobre o carro e a
chegada imediata da polícia, esta
constatou que naquele carro viaja-
vam bandidos sequestrando um ci-
dadão. Assim, aquele fato insuspei-
to acabou por salvar uma vítima des-
ta nossa violência diária, ao mesmo
tempo que teve o condão de colo-
car nas grades uma quadrilha de
bandidos.

Suprema ironia. Quase uma du-
pla tragédia, evitada pelas mãos
imponderáveis do destino.
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Agenda
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

Congresso Brasileiro de Hérnia 
Datas: 25 a 27 de novembro de
2010
Local: Hotel Intercontinental –Rio
de Janeiro – RJ
Informações: http://cbhernia.org

12ª Jornada de Cirurgia
Videolaparoscópica do Hospital
Nossa Senhora de Lourdes
6ª Jornada de Enfermagem em
Vídeocirurgia Endoscópica
Data: 4 de dezembro de 2010
Local: Auditório HNSL – São
Paulo – SP
Informações: (11) 5018-400

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

Faleceu no dia 28 de julho de
2010, aos 57 anos, o ACBC Eduar-
do Carone Filho, renomado espe-
cialista do Hospital Sirio Libanês
e do departamento de Hepatologia
e Transplante Hepático do Hospi-
tal AC Camargo. Graduado pela
Faculdade de Ciências Médicas da
UNICAMP, em 1977, Carone reali-
zou Residência Médica em Cirur-
gia Geral no Hospital Heliópolis e
Doutorado pela Universidade Fe-
deral de São Paulo,  integrou a di-
retoria da Associação Brasileira de
Transplante de Órgãos e foi um dos
pioneiros do transplante hepático
intervivos no Brasil.

•
O TCBC Lenine Garcia Brandão

foi aprovado no dia 10 de setembro
de 2010 no concurso para Professor
Titular da Disciplina de Cirurgia de
Cabeça e Pescoço do Departamento
de Cirurgia da Faculdade de Medi-

cina da Universidade de São Paulo
(FMUSP).

•
Campanhas para a valorização

do trabalho médico, relação entre
operadoras e planos de saúde
prestadores de serviços, honorários
médicos e outros importantes temas
que integram as atividades da Co-
missão Nacional de Saúde Suplemen-
tar (COMSU) compõem o seu bole-
tim mensal que pode ser acessado
através do portal Medico do CFM
(portal.cfm.org.br).

•
As notícias de maior relevância

na área de Saúde Pública e Suple-
mentar publicadas na imprensa são
selecionadas pelo Departamento de
Defesa Profissional da Associação
Paulista de Medicina, estando dispo-
níveis no portal www.apm.org.br
através do ícone “Notícias da Saúde
Publica e Suplementar”.

NOTAS

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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