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Um grande evento
em Águas de Lindóia

A

Jornada Paulista de Atualização em Doenças Digestivas
(JOPADDI) é um evento tradicionalíssimo em nosso Estado,
organizada há muitos anos pelas figuras ilustres e competentes colegas
de Ribeirão Preto, TCBC Isac Jorge Filho e Ulysses Meneghelli.
Realizada desde o início na agradável cidade de Águas de Lindóia,
tinha, além do objetivo de atualização, aquele do congraçamento entre colegas. Assim, a exigência era que os trajes fossem sempre informais e que fosse realizada sempre em sala única. Além disso, havia
gostosas competições esportivas que alegravam e descontraiam o ambiente.
Desde então tem seu público cativo, composto por gastroenterologistas clínicos, cirurgiões e endoscopistas do Estado de São
Paulo, mas também de outros, que ali passam três dias agradáveis quase sempre em companhia de suas esposas e filhos.
O Capítulo de São Paulo do CBC atendendo à solicitação dos
organizadores e cumprindo uma de suas funções primordiais que é a
integração entre todas as regiões de nosso Estado passou, a partir de
2009, a colaborar com a organização do evento, inclusive arcando
com o patrocínio de vários dos convidados.
Em 2010, a atual Diretoria assinou Termo de Parceria com os
organizadores TCBC Isac Jorge Filho (do Serviço de Gastroenterologia
da Santa Casa de Ribeirão Preto) e Dr. Ulysses G. Meneghelli (da Divisão de Gastroenterologia do Departamento de Clínica Médica da FMRPUSP) a perdurar durante o mandato da atual Diretoria do CBC-SP, podendo ser prorrogado se for do interesse das partes. Do Termo assinado
ficam assegurados: o evento continua sendo realizado em Águas de
Lindóia com a mesma dinâmica que tem desde seu início e a coordenação científica mantida a cargo dos Drs. Isac e Ulysses. A coordenação geral do evento é do CBC-SP, sob a responsabilidade competente
do TCBC Sydney Nadal.
Essa integração certamente trará excelentes frutos no sentido científico, mas sobretudo na amizade e no convívio que passamos a ter entre
colegas de diferentes partes do Estado.
Em 2011 ocorrerá de 7 a 9 de abril, sempre em Águas de Lindóia e
com um programa de interesse para o cirurgião e para o gastroenterologista.
Esperamos todos. Até lá.
TCBC Paulo Kassab
Mestre do Capítulo de São Paulo
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ARTIGO

Autonomia nas situações de urgência e
de emergência, em cirurgia
Reinaldo Ayer de Oliveira
Coordenador do curso de Bioética da FMUSP e da
Câmara Técnica de Bioética do CREMESP

E

m abril de 2010 o novo Código de Ética Médica
entrou em vigor. O Princípio Fundamental XIX
expressa: “O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e
prudência”; e o Artigo 31 veda ao médico: “Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante
legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso
iminente risco de morte”. (1)
Para as situações de urgência e emergência em cirurgia os dispositivos éticos acima se aplicam como
pares de luvas, especialmente, quando se considera a
“relação particular de confiança” e a impossibilidade,
por algum motivo, de manifestação do paciente.
Apesar dos grandes avanços no campo da cirurgia
como a endoscopia e outras intervenções realizadas com
o paciente acordado ou apenas sedado, a maioria dos
procedimentos operatórios ainda ocorrem com ele
anestesiado e inconsciente. Diante de um “achado intraoperatório”, o cirurgião toma uma decisão – solitária sem consultar seu paciente – visto que isto não seria
possível!
No Código de Ética Médica de 2009, observa-se uma
ampliação do conceito de autonomia que é a expressão
da necessidade de participação do paciente em decisões sobre diagnóstico e tratamentos a serem propostos
e promovidos pelo médico – que passa a ter a responsabilidade de discutir e deliberar sobre as suas condutas
de acordo com a vontade de seu paciente.
A deliberação ou escolha do médico está definida
no Princípio Fundamental XVI: “Nenhuma disposição
estatutária ou regimental do hospital ou de instituição,
pública ou privada limitará a escolha, pelo médico, dos
meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo em benefício do paciente”. (1)
A aceitação, o consentimento do paciente no processo de decisão, como pleno exercício de sua autonomia, está expressa no Princípio Fundamental XXI, quando se refere que “o médico aceitará as escolhas de seus

pacientes, relativas aos procedimentos diagnósticos e
terapêuticos por eles expressos, desde que adequados
ao caso e cientificamente reconhecidas”. (1)
Outro aspecto relevante é o significado do paciente
como sujeito moral, não mais subordinado à autoridade
ou ao paternalismo do médico.
Como exercer a autonomia? A vontade e a capacidade não são suficientes para o pleno exercício da autonomia. A informação/comunicação é o pressuposto
principal para que o indivíduo conheça e expresse suas
opções, manifeste sua vontade e, sobretudo, realize suas
escolhas.
A declaração de vontade do doente ocorre pelo
consentimento: que é a manifestação do indivíduo
capaz, que recebeu a informação/comunicação necessária, que a entendeu e que chegou a uma decisão, sem ter sido submetido à coação, influência,
indução ou intimidação.
As situações de urgência e emergência colocam
questões específicas como a necessidade de atuar rapiATUALIDADES CIRÚRGICAS - 3
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ARTIGO
damente para salvar a vida do paciente ou minimizar
ao máximo possível as conseqüências daquele agravo
da saúde.
Essas situações e condições representam barreiras
no âmbito da autonomia do paciente e dificuldades para
a real obtenção de consentimento adequado e a priori
da pessoa. Além disso, o paciente pode estar confuso
ou, pior, inconsciente.
O Código, em seu artigo 34, expressa que é vedado
ao médico: “Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe
provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal”. (1)
É preciso ressaltar que as decisões tomadas pelo
médico nos seus atos com aqueles pacientes, sem condições de decidir mesmo quando apoiadas no consentimento dado pelos “responsáveis legais” não o isentam
de responder pelas conseqüências, seja no plano ético,
seja no plano legal.
Por isso, é importante que o profissional entenda
que nem sempre o responsável pelo paciente é, de fato,
ética e legalmente assim reconhecido. A condição de
responsável legal é um procedimento que o médico e
as instituições de saúde, públicas e privadas, encontraram como apoio para tentar diminuir suas responsabilidades nos casos de pacientes incapazes de discernir,
no momento do atendimento. (2)
Em situações de risco de vida quando não se conhece a vontade do paciente; e quando não há um representante legal: salvar a vida do paciente, “no melhor
interesse do indivíduo envolvido” pode representar a
diferença - é a ação que salva.
Decorre que quando o paciente estiver novamente
em condições de tomar decisões ele deve ser informado completamente da situação e das decisões médicas
tomadas enquanto não estava consciente, sendo necessário obter o seu consentimento antes de dar continuidade ao tratamento.

Bibliografia
1. BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução nº 1.931, de 17 de setembro de 2009. Aprova o
Código de Ética Médica. Diário Oficial da União; Poder Executivo, Brasília, DF, 24 set. 2009. Seção I, p. 902; Diário Oficial da União; Poder Executivo, Brasília,
DF, 13 out. 2009. Seção I, p. 173 - RETIFICAÇÃO
2. FONTANA-ROSA, J. C., OLIVEIRA, R. A. O responsável legal é de fato o responsável? Um questionamento ético-legal sobre o termo. Revista da Associação Médica Brasileira. , v.54(3), p.279 - 82, 2008.

Logística Reversa
TCBC Marco Cezario de Melo

I

nicialmente a logística empresarial tratava, tão somente, dos fluxos físicos e informacionais da origem do produto até o local de consumo, sem se importar com o seu descarte. Atualmente vem se pensando também, no fluxo reverso – a logística inversa ou reversa – alargando a gestão do
ciclo de vida do material. Segundo Rogers e Tibben-Lembke,
logística reversa é: “O processo de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e de baixo custo de
matérias primas, estoque em processo, produto acabado e informações relacionadas, desde o ponto de consumo até o
ponto de origem, com o propósito de recuperação de valor
ou descarte apropriado para coleta e tratamento de lixo.” Na
verdade, trata-se de um termo utilizado para designar o processo relacionado à reutilização de produtos e materiais assegurando recuperação sustentável. Em última análise é a “Administração de Recuperação de Produtos” (“Product Recovery
Management”– PRM) definida por Thierry como: “o
gerenciamento de todos os produtos, componentes e materiais usados e descartados pelos quais a empresa fabricante é responsável”.
No passado não havia preocupação com os resíduos sólidos até a humanidade perceber que não existe área física
para armazenar todo esse lixo. A busca por menores impactos ambientais, registrada atualmente, decorre das exigências
da sociedade moderna e das imposições legais dos governos
representantes dessa própria sociedade. O retorno do produto no pós-consumo deve ser equacionado pelas empresas que
definirão seu destino: sua reutilização, desmanche, venda ao
mercado secundário, remanufatura, reciclagem, incineração
e destino final.
A introdução tecnológica na medicina foi capaz de trazer
imensos benefícios aos nossos pacientes como a menor invasão durante procedimentos endoscópicos, percutâneos ou
através da videocirurgia. Essas abordagens preservam, ao
máximo, a integridade da barreira mucocutânea, diminuindo
a repercussão da agressão e complicações decorrentes.
A barreira mucocutânea, constituída pela pele e mucosas,
não só funciona como bloqueio mecânico, mas promove
mecanismos específicos na preservação do ecossistema local
(microbiota humana). A manutenção do sistema ecológico,
constituído pela microflora, é necessária ao equilíbrio entre o
ser humano e o ambiente que o cerca, fundamental à preservação da vida do próprio hospedeiro.
No entanto essa evolução propiciou maior utilização de
instrumentais de uso único – os descartáveis – que produzem
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resíduos sólidos capazes de causar problemas para a ecologia do planeta, extremamente relevantes no pensamento
globalizado nesse século XXI. Para amenizar esse impacto
ambiental necessário se faz um gerenciamento responsável
do retorno do material utilizado.
Na área da saúde vem sendo questionada a reutilização
dos descartáveis, embora provas existam da inviabilidade de
uma esterilização segura de grande quantidade desse material, pela impossibilidade de limpeza adequada e deterioração
do material pelo uso repetido. A extensão da vida útil pelo
retorno ao ciclo produtivo através de canais de desmanche,
reciclagem e reuso, economizando matéria prima pode ser
uma grande solução do problema.
Segundo pesquisadores de várias universidades, sob a
coordenação da Erasmus University Rotterdam – Holanda, a
logística reversa terá que ser implantada nas firmas produtoras de materiais de consumo pelos seguintes motivos:
a. Legislação ambiental em surgimento nos diversos países.
b. Benefícios econômicos (alto custo do processo de descarte correto).
c. Crescente conscientização ambiental dos consumidores.
Por trás deste conceito existe a definição de ciclo de vida
onde um produto, do ponto de vista logístico, não se acaba
com sua entrega ao consumidor, mas deve retornar a sua origem para ser adequadamente descartado, reparado ou
reaproveitado. Além disso, por motivos estratégicos e razões
competitivas, a logística reversa pode ser utilizada para a diferenciação entre as firmas produtoras.

No Brasil, também existe preocupação com esse assunto,
tanto que em 10 de março de 2010, foi publicada a redação
final do substituto da Câmara dos Deputados ao projeto de lei
No 203-B de 1991 do Senado Federal, que dispõe sobre o
acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a
destinação final dos resíduos em saúde, no qual são
estabelecidas as condições de implantação da logística reversa
considerando-a um instrumento de desenvolvimento econômico e social, constituído por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu, ou em outros ciclos produtivos, acrescido
de uma destinação final ambientalmente adequada.
A logística reversa precisa ser entendida pelas empresas
como oportunidade de agregar valor, quer pela imagem junto
à sociedade com relação aos aspectos ambientais e responsabilidade social, quer pela oportunidade de adicionar serviços. Certamente criará diferenciais competitivos pela gestão
integrada do ciclo do descartável e do desperdício envolvidos ao longo da vida do produto, possibilitando a redução de
custos e gerando vantagem competitiva. A matéria prima
reutilizada para a industrialização de um novo produto trará,
seguramente, um benefício econômico além do benefício
ecológico.
O compromisso da humanidade com os resíduos gerados, em toda forma de atividade, faz parte da cidadania com
todas as implicações dela decorrentes. Essa preocupação é
extrapolada no que diz respeito aos resíduos dos serviços de
saúde, especialmente em relação ao gerenciamento deste
descarte com o fim de minimizar a poluição do planeta. O
uso de descartável, fundamental para a realização segura dos
procedimentos de invasão mínima tem sido discutido, sendo
necessária uma tomada de posição coerente e sensata. Deve
ser antevista a possibilidade de mudanças desde a sua confecção, averiguando-se a possibilidade de reutilização segura, com
elaboração de critérios para seu uso até o descarte, avaliandose a opção de reciclagem do material, com o pensamento voltado à preservação do ecossistema de nosso planeta.
Com a implantação da logística reversa aos materiais de
consumo único utilizados nos procedimentos de invasão mínima, os produtores de descartáveis estarão contribuindo, de
forma efetiva e politicamente correta, para a manutenção, não
somente da microbiota humana contemplada com a preservação da barreira mucocutânea, mas para o equilíbrio ecológico global do planeta. A humanidade agradece.
Nota: O assunto deste artigo assim como outros temas
relacionados à compreensão e o desenvolvimento da
videocirurgia são abordados no livro “A Reconfiguração
da Cirurgia”. Mais informações: cezario@truenet.com.br
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O que pensar e em
TCBC Albino Sorbello
Diretor do Departamento de
Videocirurgia do Capitulo de São
Paulo do CBC
O ato médico-cirúrgico, que inicia por ocasião em que um cliente
(paciente) procura um cirurgião
(mais paciente) para tratar de seu
problema físico (doença) através de
nossa medicina (conhecimento),
está cada vez “mais difícil ser executado”.
Esta frase “mais difícil ser executado” implica em divagações de
interpretações dentro de nossa rica
língua Portuguesa.
Supomos inicialmente que estejamos falando em dificuldades no
conhecimento e capacitação do médico que não consegue acompanhar
os frequentes avanços das tecnologias necessitando treinamentos e
atualizações constantes. Este fato
não tem sido constatado como uma
verdade plena pois, respeitando os
dizeres de nosso Código de Ética:
Artigo 2ª (pg.3) – O alvo de toda
a atenção do médico é a saúde do
ser humano, em benefício da qual
deverá agir com o máximo zelo e
o melhor de sua capacidade profissional.
Artigo 5º (pg. 3) – O médico
deve aprimorar continuamente seus
conhecimentos e usar o melhor do
progresso científico em benefício do
paciente.
Artigo 8º (pg. 3) – O médico não
pode, em qualquer circunstância, ou
sob qualquer pretexto, renunciar a
liberdade profissional, devendo evitar que quaisquer restrições ou imposições possam prejudicar a eficácia e correção de seu trabalho.

Artigo 16º (pg. 3) – Nenhuma
disposição estatutária ou regimental de hospital, ou instituição pública, ou privada poderá limitar a escolha, por parte do médico, dos
meios a serem postos em prática
para o estabelecimento do diagnóstico e para a execução do tratamento, salvo quando em benefício do
paciente.
As Associações Médicas cobram
esta constante atualização de seus
associados para as renovações dos
Títulos de Especialistas. Assim encontramos médicos se atualizando
em reuniões em Centro de Estudos
Hospitalares, em Congressos regionais, estaduais, nacionais e internacionais no Brasil ou no exterior ou
fazendo estágios e sempre se aprimorando “para o melhor servir”.
Terminada a avaliação clínica
em nível ambulatorial é que nos
deparamos com um cliente (paciente) e um médico (mais paciente)
na situação “de difícil execução”.
a) Solicitar guia ao convênio
para dar continuidade ao tratamento - as interpelações de profissionais que julgam o médico e necessitam dias (após horas de espera no
telefone) para julgar a sua competência e não raro o esclarecimento
deste diagnóstico, com a exigência
de solicitações de exames complementares desnecessários (ultrassonografia para hérnias, particularmente as umbilicais e ínguinoescrotais), para autorizar o seu livre exercício da profissão em prol
do doente que lhe procurou para
tratá-lo.
As propostas para não executarmos os procedimentos neste ou naquele hospital escolhido entre o paciente (cliente) e o mais paciente
(médico), por não serem favoráveis
economicamente a seguradora.

Não liberação de materiais julgados necessários ao tratamento
pelo mais paciente (médico) solicitando realizá-los sem os mesmos,
implicando em prejuízo da técnica
e do resultado final do tratamento.
Nestas duas últimas citações
existe o reforço de podermos operar com os materiais solicitados,
desde que seja em outro hospital,
pois existe um pacote de valores já
estabelecido em custo efetivo menor....
b) Aqui mais um capítulo para
os mais pacientes (médicos) que
avaliando contas hospitalares de
alguns pacientes (clientes) conseguem constatar o deságio em materiais de uso único, acima dos limites que estão publicados nas tabelas oficiais existentes no Brasil de
preços mínimo e máximo acarretando este desconforto entre: as seguradoras - os clientes (pacientes) – e
os médicos (mais pacientes).
Após a trabalhosa obtenção da
referida autorização (previamente
solicitada e aprovada) os setores comerciais administrativos e os auditores das seguradoras tem cobrado
ainda dos médicos (mais pacientes)
outros tantos relatórios tendo que
alegar ter usado determinado material no referido cliente (paciente).
Alguns raros hospitais em respeito ao seu Corpo Clínico, ao negociarem o atendimento a seus segurados já estabelecem que seus
médicos têm caráter e profissionalismo e desobrigam seu Corpo
Clínico passar por mais este desagrado. No entanto, a maioria dos outros hospitais, estão atribuindo a
seus funcionários administrativos ou
aos dos Centros Cirúrgicos a responsabilidade de impedir ao médico
(mais paciente) utilizar o que ele tem
necessidade prejudicando o cliente

6 - ATUALIDADES CIRÚRGICAS

jornal 47.pmd

6

28/12/2010, 15:50

e em que acreditar?
(paciente) de ser tratado com o melhor da tecnologia e do conhecimento que o médico (mais paciente) se
esforçou por adquirir.
Nós médicos (mais pacientes)
temos que iniciar um procedimento
operatório com instabilidade emocional desencadeada por um sistema de delegação de irresponsabilidades que culminam com uma
ordem do circulante de sala que nós
não poderemos exercer o melhor de
nossa profissão ao nosso cliente (paciente). Não raras vezes após tumultuados discursos iniciamos a cirurgia desgastados e estressados quando deveríamos estar concentrados
para o melhor desempenho.
Pergunta-nos frequentemente:
onde está a Ética destes profissionais nesta escala de valores e de
responsabilidades finais, que está
intimamente relacionada com a
capacitação, dedicação e concentração do médico-cirurgião (mais
paciente)?.

c) Nos últimos meses estamos
vivendo um novo assédio, obviamente só por telefone para que não
existam documentos e registros, pois
quando solicitados por escrito não
são a nós encaminhados, que é o
fato de não podermos executar cirurgias por via laparoscópica para
procedimentos mundialmente executados por profissionais treinados
e capacitados. Dentre alguns procedimentos videocirúrgicos mais
bloqueados estão algumas operações cólon-proctológicas; doença
do refluxo-gastro-esofágico e hérnias ínguino-femurais e de parede
abdominal (incisionais).
Em um hospital de Guarulhos
(SP) nos foi apresentado que as cirurgias convencionais (abertas) estão sendo mais remuneradas pelo
SUS do que as videocirurgias,
desestimulando os métodos minimamente invasivos cujo benefício ao
cliente (paciente) é cientificamente bem documentado e conhecido.

O confronto de algumas imposições de elementos da nossa sociedade civil (mercantilista) com as
normas éticas controladas pelo Conselho Federal e Regional de Medicina provoca uma situação em que nos
sentimos como verdadeiros “mariscos” (mais paciente) juntamente com
nossos clientes (pacientes) na luta
entre o mar e os rochedos.
“O que pensar e em que acreditar” para voltar um dia a sermos
como Hipócrates e seus seguidores
e podermos exercer a nossa profissão de maneira digna de orgulho,
de sabedoria e de humanismo (mais
paciente) aos que de nós como semelhantes necessitam (pacientes),
respeitando nosso juramento Hipocrático e não como hipócritas nas
mãos de terceiros?
O CBC enquanto entidade congregadora, entende, se preocupa,
valoriza e cuida da “pérola preciosa” contida na consciência de seus
Cirurgiões (mais pacientes).

NOTAS
A Jornada da Regional Noroeste
do Capítulo de São Paulo do CBC,
coordenada pelo TCBC Hamilton
Funes, foi realizada no dia 11 de dezembro na Sociedade de Medicina
e Cirurgia de São José do Rio Preto
abordando temas de videocirurgia
avançada.
Após revisão e atualização, a
Associação Medica Brasileira já
disponibiliza a edição 2010 da Classificação Brasileira Hierarquizada
de Procedimentos Médicos. Todos
os procedimentos constantes foram
aprovados na Câmara Técnica Permanente da CBHPM, composta por
representantes das entidades médi-

cas nacionais (AMB, FENAM e
CFM) e de operadoras de planos de
saúde (Unidas, Unimed, Fenasaúde
e Abramge).

•

A UNIFESP-EPM foi uma das
cinco instituições homenageadas
durante o 25º Fórum de Pesquisa em
Cirurgia do CBC, realizado em novembro no Rio de Janeiro. A homenagem foi concedida pela contribuição dos trabalhos apresentados nas
25 edições do Fórum. O ECBC Saul
Goldenberg, professor titular aposentado da Disciplina de Técnica
Operatória e Cirurgia Experimental
da UNIFESP, também foi homena-

geado recebendo uma placa de prata em merecido reconhecimento
pelas suas importantes contribuições
para a cirurgia experimental brasileira.

•

O ECBC Luiz Sergio Leonardi
recebeu no dia 11 de novembro o
título de professor emérito da Faculdade de Ciências Médicas da
Unicamp. O Prof. Leonardi, pioneiro na realização de transplantes de
fígado no Estado, foi chefe do Departamento de Cirurgia, diretor da
FCM e foi um dos fundadores do
Gastrocentro dessa instituição
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HOMENAGEM

A cirurgia brasileira
perde um de seus mestres
TCBC Nelson Adami Andreollo
Professor Titular de Cirurgia Unicamp
TCBC Gustavo Pereira Fraga Professor Doutor - Unicamp

N

o dia 6 de novembro fale
ceu o ECBC Mario Mantovani. Nascido em 21 de julho de
1940, em Uberaba - MG, filho de
Flavio Mantovani e Geralda Restivo
Mantovani. Formou-se em Medicina pela Escola Paulista de Medicina, atual UNIFESP, em 1968. Em
1969, iniciou suas atividades como
professor na Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade de Campinas. Em 1972, recebeu o Título de
Especialista em Cirurgia Geral e Cirurgia Gastrenterológica pela Associação Médica Brasileira. Obteve
seu Título de Doutor em Medicina
pela Unicamp, em 1975, com o estudo sobre “Sutura seromuscular
extramucosa em plano único em cirurgia de intestino”. Também, em
1975 obteve seu Diploma de Especialista em Cirurgia pelo Colégio
Brasileiro de Cirurgiões, bem como
Diploma de Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Tornou-se professor Livre-Docente em
Medicina, em 1979, ano em que
obteve o título de Livre Docência
pelo Departamento de Cirurgia da
Unicamp. Em 1988, tornou-se Professor Adjunto e em 1993, por concurso, conquistou o Título de Professor Titular de Cirurgia.
Foi um grande entusiasta da cirurgia de urgência, sendo que em
1987 implantou a Disciplina de Ci-

rurgia do Trauma do Departamento
de Cirurgia, responsável pelo atendimento das urgências traumáticas
e não traumáticas da Unidade de
Emergência Referenciada do Hospital de Clínicas da Unicamp. Do mesmo modo estruturou a Enfermaria e
Ambulatório de Cirurgia do Trauma
no mesmo hospital, a qual serve de
ambiente de ensino e especialização para alunos de graduação, residentes, pós-graduandos e outros profissionais da saúde. No âmbito do
ensino foi responsável por ministrar
disciplinas de Suporte Básico de Vida
aos alunos do curso médico de graduação. Em 1991, recebeu pela
Panamerican Trauma Society o Título de Charter Membership. Em
1998, recebeu do Colégio Brasileiro
de Cirurgiões o Certificado de Habilitação em Cirurgia do Trauma e
Emergência.
Foi o criador da Residência
Médica em Cirurgia do Trauma na
Unicamp, voltada para o treinamento e especialização no atendimento de doentes traumatizados
e cirurgia de urgência. Implantou
o LICIT - Laboratório de Investigação em Cirurgia do Trauma, que
funciona no Núcleo de Medicina
e Cirurgia Experimental da FCMUnicamp, responsável pela realização de diversas pesquisas experimentais e pela formação de alunos de iniciação científica, mestres e doutores. É co-autor do livro “O Processo de Ensino e
Aprendizagem em Medicina”, juntamente com John Cook Lane e
Nelson Adami Andreollo, o qual já
teve duas edições internacionais
esgotadas.

Foi responsável pela divulgação
do protocolo de atendimento préhospitalar e treinamento das equipes médicas e não médicas em todo
país, principalmente no Estado de
São Paulo onde foi condecorado com
o Título de Bombeiro Honorário.
Foi o criador e o incentivador
das Ligas do Trauma em todo o país.
Considerado “Pai das Ligas do Trauma” divulgou esta especialidade por
várias instituições de ensino e hospitais públicos e privados. Atualmente existem mais de 100 Ligas do Trauma em todo o país, sendo que três
destas levam o seu nome, nos estados do Espírito Santo, São Paulo e
Rio de Janeiro. Com a colaboração
dos acadêmicos das Ligas do Trauma e seus professores orientadores,
elaborou o livro Suporte Básico e
Avançado de vida no Trauma. O primeiro Congresso Brasileiro das Ligas do Trauma (CoLT) foi criado e
presidido por ele em 1999, em Campinas, assim como o X CoLT, em conjunto com o IX Congresso SBAIT e
XXI Panamerican Trauma Congress,
também em Campinas, em 2008,
constituindo-se no maior evento da
história da Sociedade Panamericana
de Trauma. Vinte e um de julho, seu
aniversário, é o dia nacional de
mobilização das Ligas do Trauma,
para o combate e a prevenção das
lesões por acidente ou violência.
Além de cirurgião de urgência e
professor, ocupou funções administrativas de destaque na Unicamp,
tais como: presidente do Comitê de
Ética, presidente da Comissão de
Residência, coordenador da Subcomissão de Pós-Graduação em Cirurgia, diretor clínico, chefe do De-
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partamento de Cirurgia e superintendente do Hospital de Clinicas (1985
a 1988). Durante sua gestão na Superintendência construiu o Hospital
das Clínicas e foi responsável pela
mudança da instituição da Santa
Casa de Campinas para onde está
situada atualmente, na Cidade Universitária; foi também o responsável pela construção da Capela Nossa Senhora da Confiança no Hospital das Clínicas e da criação da
Capelania, cujo objetivo era dar
apoio espiritual aos pacientes e familiares.
Sua produção científica soma
230 trabalhos publicados, editou 12
livros, escreveu 149 capítulos de livros e centenas de trabalhos apresentados em congressos nacionais e
internacionais. Foi orientador de 25

teses de mestrado e doutorado e participou de inúmeras bancas examinadoras de concurso tanto na
Unicamp, como em outras instituições por todo o país.
Foi o organizador de 20 congressos nacionais e 5 internacionais. Foi
presidente da Sociedade Brasileira
de Atendimento Integrado ao Traumatizado (SBAIT) nas gestões 19992000, 2001-2002 e 2007-2008. Foi o
responsável pela normatização do
Estatuto dessa mesma Sociedade.
Também foi o Presidente da Comissão Especial Permanente de Trauma
do CBC.
Durante sua vida acadêmica recebeu 34 homenagens, tendo sido
homenageado dezoito anos consecutivos pelos alunos formandos do
sexto ano médico da Unicamp.

O seu lema foi sempre ensinar,
ensinar, ensinar... - em sala de aula,
nas visitas nas enfermarias, nos ambulatórios, laboratório e no centro
cirúrgico, bem como na vida.
Foi responsável por formar inúmeros profissionais, por valorizar a
relação médico-paciente e a ética
no atendimento das urgências e
emergências. Os atuais médicos assistentes da equipe de Cirurgia do
Trauma da Unicamp são: José Benedito Bortoto, Jorge Carlos Machado
Curi (atual Presidente da Associação
Paulista de Medicina), Waldemar
Prandi Filho, Guilherme Vieira
Meirelles, Marcelo Pinheiro Villaça,
Henrique José Virgili Silveira, Luiz
Antonio Albejante, Wilson Sérgio
Cassin, Rodrigo Barros de Carvalho e Elcio Shiyoiti Hirano. O atual coordenador da Disciplina é o
Prof. Dr. Gustavo Pereira Fraga,
que foi aluno de graduação, pós
graduação e assistente do Prof.
Mário Mantovani.
Pode-se dizer, sem sombra de
dúvidas, que é um exemplo de professor, pesquisador, educador, médico e pessoa humana, sempre
dando conselhos aos mais jovens
e incentivando-os à cirurgia geral
e à carreira acadêmica. Sem dúvida um cirurgião em quem os
mais jovens devem se espelhar.
A sua esposa é Heloisa de Faria Mantovani. Seus filhos são um
médico (Mario Eduardo, atual residente R4 de Cirurgia do Trauma
do Departamento de Cirurgia da
FCM - Unicamp), uma dentista
(Flavia) e uma médica veterinária
(Cristina).
Foi Vice-Mestre do Capítulo do
CBC em Campinas - SP, sendo atualmente membro Emérito.
Nós do CBC estamos em luto pelo
passamento de Mario Mantovani.
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CRÔNICA

Como esses médicos são frios!
TCBC Tarcisio Triviño
Cansei de ouvir essa expressão. Também meditei
sobre ela centenas de vezes. Após quase meio século
de convivência com o sofrimento e com a dor, arrisco
emitir uma opinião.
Acredito que os médicos, com raras exceções, são
profissionais comprometidos com o bem estar de seus
semelhantes. Após exaustivos anos de estudo, desejam
o melhor para seus pacientes, seja curando-os, seja aliviando seus sofrimentos. Não fosse por este motivo, ainda
assim, como seres humanos, somos vaidosos, desejamos o sucesso e a fama, e, porque não dizer, os benefícios pecuniários decorrentes dos bons resultados. Os
poucos médicos que assim não se comportam – espero
que sejam realmente poucos - são produtos de má formação universitária, deficiente estrutura social ou moral e, o que para mim é mais importante, indivíduos
irresponsáveis e mercantilistas.
Próximo do meu retiro, compulsório ou opcional,
quero dizer que tudo fiz para ser um bom médico. Com
relação a minha frieza, que acredito ser também a de
meus colegas; gostaria de relatar uma de minhas inúmeras experiências que, como já disse, muito me fizeram refletir sobre essa assertiva.
Graduado na Faculdade de Medicina do Triângulo
Mineiro, onde recebi sólida formação médica, fiz meu
internato e, a seguir, a residência médica, ciclo cirúrgico, na então Escola Paulista de Medicina, hoje Universidade Federal de São Paulo, e no Hospital São Paulo,
onde, além de consolidar o aprendizado anteriormente
recebido, consegui, realizar o grande sonho de minha
vida, qual seja, ser cirurgião.
Posso dizer que ao longo de todos esses anos, trabalhei em quase todos os grandes hospitais e prontos-socorros da Grande São Paulo. Embora não tenha visto
tudo, vi quase tudo.
Certa noite, por volta das 19 horas ou pouco mais,
fui ao Hospital São Paulo “passar visita” na enfermaria
da Gastrocirurgia, temporariamente alojada no 10º andar de um prédio anexo, pois nossa unidade encontrava-se em reforma há mais de um ano. Estávamos no
ano 2000 e lá se iam quase treze anos que eu iniciara
um projeto, com intenso envolvimento pessoal, que tinha por objetivo implantar um Programa de Transplante
de Fígado em nossa Instituição. Em março desse ano,
nossa equipe realizara o primeiro transplante hepático,

por todos considerado um grande fracasso. Outros dois
transplantes se seguiram, um deles bem sucedido e outro evoluindo de forma tormentosa, o que exigiu, além
de várias reintervenções, uma permanência hospitalar
de quase dois meses. O 4º transplante fora um enorme
sucesso. A evolução inicial surpreendeu a todos, pois,
em três dias, o paciente já se encontrava na enfermaria, alimentando-se normalmente e com suas funções,
principalmente as hepáticas, muito próximas do normal.
Naquele sábado à noite, fui à enfermaria visitar
aquele paciente, mais para satisfazer meu ego do que
para examiná-lo ou mesmo verificar sua prescrição. Sai
da enfermaria feliz e radiante como uma criança que
ganha um presente há muito desejado. Como faço ainda hoje, desci pelas escadas, pois acredito que desta
forma acrescento um pouco de exercício à minha atividade considerada sedentária. Por alguma razão que
desconheço, optei por deixar o hospital passando pelo
pronto socorro, instalado no 1º andar, ao invés de fazêlo pela entrada principal, no andar térreo.
Sair pelo pronto socorro implica em percorrer um
extenso corredor, em forma de U, até alcançar a rampa ou a escada que conduzem à calçada da rua Pedra de Toledo. Ao longo do corredor do pronto socorro, abrem-se portas de enfermarias, consultórios, salas de sutura e outros procedimentos, bem como a
sala de trauma. Era de se esperar que o corredor
fosse realmente um corredor. Longe de sê-lo, era, na
verdade, mais uma enfermaria, com dezenas de macas
alinhadas’ ao longo de suas paredes, em ambos os lados, sobre as quais se acomodavam doentes com as
mais variadas intercorrências.
Esse é o reflexo das precárias condições no atendimento à saúde da população, e, porque não dizer, desrespeito ao ser humano. O pronto socorro do Hospital
São Paulo em tudo se assemelha aos de outros grandes
hospitais como o Hospital das Clínicas, Santa Casa de
Misericórdia e tantos outros. As inúmeras macas dispostas ao longo do corredor, como de hábito, acomodam bêbados agitados, com os pés e mãos atados às
estruturas metálicas, debatendo-se freneticamente, tendo
ao lado uma companheira desolada; acomodam, também, politraumatizados, com curativos na cabeça, rosto e outras partes do corpo, ainda com restos de sangue
ou coágulos, vigiados por parentes ou amigos. Não são
poucos os jovens, doentes ou acidentados, ou ainda,
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velhos esquálidos aguardando o último chamado, com
ou sem alguém para segurar em suas mãos. Os médicos, na maioria, residentes, movimentam-se entusiasticamente nesse cenário que mais parece um rescaldo
de guerra civil.
Naquele sábado à noite, nosso pronto socorro encontrava-se exatamente como descrevi, repetindo um
cenário longe de ser modificado. Ainda hoje me pergunto por que escolhi esse caminho para sair do hospital? A verdade é que fiz esse trajeto como já fizera
centena de outras vezes, e o mesmo me pareceu absolutamente familiar. Caminhei entre macas com bêbados, traumatizados, ensanguentados, agônicos, jovens
sem-recursos e velhos sem esperanças. Sem perceber,
percorri um labirinto de infortúnio, tristeza, desgraça,
desolação e agonia.
Súbito me vi na calçada, respirando o ar fresco da
noite e ouvindo o barulho ensurdecedor dos motores e a
gritaria dos jovens nos bares ao redor. Afinal, iniciávamos uma noite de sábado! Em poucos minutos, como
que despertando de um pesadelo, tomei consciência daquela caminhada. Havia eu atravessado um campo de
batalha, um povoado visitado por bárbaros ou acometidos por peste devastadora?
Era aquele meu hospital, meu local de trabalho ou
um reduto de mortos-vivos?
Percebi que meus olhos se encheram de lágrimas e
não consegui impedir que elas rolassem pelo meu ros-

to. Tudo o que pude fazer foi
deslocá-las, lateralmente,
com minhas mãos. Percebi,
também, que estava, soluçando, desolado, e que a alegria que tivera na enfermaria dera lugar a uma tristeza
tão grande quanto a perda de
um sonho acalentado por
toda uma vida. Finalmente
compreendi que aquele era
meu mundo; aquela era minha vida; aquele era meu
dever; aquele havia sido minha opção.
Não menos triste foi reconhecer que durante quase
40 anos eu não vivera senão
aquilo, sem poder revelar
meus sentimentos e muito
menos chorar, participando
daquele espetáculo não como
coadjuvante e sim como protagonista. Atender doentes
graves, suturar extensas feridas sangrantes, operar baleados, esfaqueados e traumatizados, bem como consolar mães, pais e amigos após assinar um atestado de
óbito, havia sido minha tarefa do dia a dia. Aquilo era,
na verdade, uma guerra. Guerra sem perspectivas de
rendição. Eu, como tantos outros colegas, era um soldado, quase sempre com armas obsoletas, mas com a
ordem e a determinação de continuar lutando. Naquela
noite, entre lágrimas, perguntei a mim mesmo: - Tarcísio,
como você aguentou tudo isso, por quase 40 anos? Não
obtive resposta. Apenas o silêncio e mais algumas lágrimas.
Triste, porém resignado, alcancei meu carro estacionado próximo ao hospital e retomei para casa a fim de
comer a pizza de todos os sábados à noite. Minha mulher perguntou se eu estava preocupado e eu respondi
que não havia nada de novo, era o mesmo de sempre.
Sim, o de sempre, que faz do médico não um ser frio ou
indiferente, como nos julgam, mas um profissional “blindado”, aparentemente insensível à dor, ao sofrimento,
ao fracasso e à morte, para que possa continuar sua
missão que confesso, é nobre, é humana, exige desprendimento e doação, mas machuca, maltrata, entristece e, não raro, nos faz chorar.
Quero dedicar a todos os meus colegas médicos,
não apenas o meu sonho de criança, toda a minha luta,
mas, principalmente, as lágrimas daquele sábado à noite.
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NOTAS
JOPADDI em Águas de Lindóia
TCBC Sydnei Roberto Nadal
1º Tesoureiro do Capítulo de São Paulo

A

JOPADDI, Jornada Paulista de Atualização em
Doenças Digestivas, é tradicional evento que
ocorre na cidade de Águas de Lindóia, no interior
paulista, há 22 anos, sob a responsabilidade dos competentes professores Isac Jorge Filho e Ulysses
Meneghelli, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto. Possui peculiaridades que incluem: a reunião de médicos e estudantes com interesse na Gastroenterologia Clínica e Cirúrgica, muitos radicados em cidades distantes dos grandes
centros divulgadores de conhecimento médico. A possibilidade de convívio muito próximo com os palestrantes,
professores universitários e médicos com reconhecida
competência, permitindo reciclagem e troca de conhecimentos, num ambiente de informalidade e descontração
em que o paletó e a gravata estão abolidos.
A presença das famílias é o habitual, favorecendo a
união do aprendizado e do lazer, uma vez que o município sempre foi o escolhido pelo clima ameno, pela
paisagem bucólica e pelas águas termais, as que têm a
maior radioatividade do mundo, o que lhes confere propriedades curativas. Além disso, os hotéis geralmente
oferecem pensão completa, com refeições e doces caseiros, delícias da culinária mineira, do estado de quem
a cidade é fronteiriça. Possuem grandes áreas para a
prática de esporte e piscinas aquecidas. Devido a isso,
pretendemos realizar competições esportivas para congraçamento de todos os participantes. A região, tam-

Agenda

bém, oferece variedade de boas compras, apresentando artefatos de couro, louça, lã e malha.
Para o próximo ano, o evento estará sob a responsabilidade do Capítulo de São Paulo do Colégio Brasileiro
de Cirurgiões (CBC-SP). Esse fato atendeu ao pedido dos
professores Isac e Ulysses, idealizadores e organizadores
de todas as 22 jornadas anteriores. Todavia, eles continuarão responsáveis pela Comissão Científica. O CBCSP tem dado apoio financeiro, desde 2009, e foi escolhido por ter 15 Regionais espalhadas pelo Litoral e pelo
Interior, garantindo a integração de todo o Estado de
São Paulo. O convênio assinado neste final de ano perdura até o final de 2011, podendo ser estendido, caso
haja concordância entre as partes.
A programação foi escolhida para agradar a todos,
com ênfase no dia a dia do consultório, e abordará temas como doença do refluxo gastro-esofágico, esôfago
de Barrett, doenças inflamatórias dos intestinos,
esteatose hepática, prevenção dos carcinomas do sistema digestório, síndrome do intestino irritável, cirrose
hepática e a presença do Helicobacter pylorii nas doenças digestivas. Temos também por objetivo, estimular a participação de estudantes, residentes e pósgraduandos, que terão inscrições com preços diferenciados, e aumentar o número de trabalhos, sob a forma de
pôster, que neste próximo ano, serão apresentados para
uma Comissão Avaliadora, concorrendo a quatro prêmios
diferentes: melhor trabalho em Gastroenterologia clínica, em Gastroenterologia cirúrgica, Relato de Caso e Fórum
de Pesquisa. Esperamos por todos em Águas de Lindóia,
entre 7 e 9 de abril de 2011. Informações sobre o evento
estarão, em breve, no site do CBC-SP.

XXIII JOPADDI
Datas: 07 a 09 de abril de 2011
Local: Águas de Lindóia – SP
Informações: www.cbcsp.org.br/jopaddi

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

Cirurgião – Ano 5 – Atualização em Cirurgia Geral,
Emergência e Trauma
Datas: 14 a 16 de abril de 2011
Local: Hotel Maksoud Plaza, São Paulo – SP
Informações: www.cirurgiaoatualizacao.com.br

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

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