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

EDITORIAL

Há poucos dias tomaram posse no Capítulo de São Paulo 35 novos 
membros entre Aspirantes, Adjuntos e Titulares. 

A cerimônia, considerada por nós de enorme importância, contou com 
toda a Diretoria do Capítulo de São Paulo e com representantes de importantes 
setores da atividade médica e pública. O Conselho Regional de Medicina 
(CRM), na figura do próprio Presidente Renato Azevedo Junior. A Associa-
ção Médica Brasileira (AMB), a Associação Paulista de Medicina (APM) e o 
Conselho Federal de Medicina (CFM), representados  por Renato Françoso 
Filho, o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva (CBCD), representado por 
Carlos Eduardo Jacob, a Academia de Medicina de São Paulo, representada 
por José Roberto Baratella, o Sindicato dos Médicos, através do Secretário 
Geral Carlos Alberto Grandini Izzo, a Prefeitura Municipal com a presença 
de Paulo Kron representando o Prefeito Gilberto Kassab. 

Além de todos os ilustres colegas já citados, contamos com a presença 
do Presidente do Diretório Nacional do CBC, Gaspar de Jesus Lopes Filho. A 
presença de nosso Presidente vai além do simbolismo, representa, de fato, um 
momento extraordinário, principalmente para os empossados, pois trouxe à 
presença dos mesmos a figura maior de nossa Instituição no momento.

Em certo momento de seu discurso, ele disse: “esta cerimônia se repete da 
mesma maneira há muitos anos, com a mesma seqüência, com a mesma indu-
mentária, o mesmo cerimonial...”, e completou mais adiante: “...é necessário 
que todos se conscientizem da importância desse momento para a manutenção 
das tradições e para honrar o passado daqueles que nos precederam”. 

O significado da fala de Gaspar deve ser visto com a devida profundi-
dade. Ele traduz a seriedade e a responsabilidade com as quais o CBC vem 
se conduzindo desde sua fundação. Este Colégio tem sido o grande baluarte 
da cirurgia nacional há muitos anos. Representa a perpetuação dos valores 
propostos por nossos mestres e antecessores, representa o convívio fraterno 
entre colegas de nossa especialidade, a luta por ideais comuns, o respeito às 
nossas origens e a esperança em nosso futuro.

É nosso dever lutar para que cerimônias como essas continuem a ocorrer 
sempre em nosso país e cada vez em maior número. É nosso dever lutar pelo 
engrandecimento e crescimento de nosso Colégio, ele é a Luz que ilumina 
nosso caminho, ele é o guardião de nossos valores há mais de 80 anos.

TCBC Paulo Kassab
Mestre do Capítulo de São Paulo

CBC - O guardião 
dos valores da Cirurgia
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MENSAGEM

São muitos os desafios da classe médica brasile-
ira e de suas entidades representativas, mas três 

grandes temas mobilizam hoje os nossos esforços, pois têm 
repercussões diretas na vida dos médicos e da população, 
na preservação da qualidade e da dignidade do exercício 
profissional.  Refiro-me à atual situação do ensino médico, 
da saúde suplementar e do Sistema Único de Saúde.

A formação médica no Brasil não vai nada bem. Temos 
hoje o absurdo número de 181 escolas médicas, o Brasil 
é superado apenas pela Índia em número de cursos. As 
escolas têm  sido abertas sem critérios de qualidade, sem 
condições de ensinar Medicina, autorizadas muitas vezes 
para atender interesses políticos ou econômicos.

Por isso, insistimos na nossa luta contra a abertura 
indiscriminada de escolas e defendemos a redução do 
número de vagas e o impedimento de novos vestibulares 
das escolas deficientes. 

É com grande preocupação que recebemos a notícia 
de que o governo federal pretende ampliar em 120 mil o 
número de médicos formados no País nos próximos anos. 
Antes disso, mais urgente é o país alcançar melhores indi-
cadores de qualidade do ensino médico e promover, com 
políticas de valorização dos médicos, a melhor distribuição 
dos profissionais. 

Ao mesmo tempo, o Cremesp defende que o egresso 
da fa culdade de medicina seja submetido a uma avaliação 
obrigatória feita por entidade externa à universidade, não 
excluindo a possibilidade de uma avaliação ao longo da 
graduação.

Preocupa-nos, ainda, o baixo número de vagas ofe-
recidas e a qualidade nem sempre ideal dos programas de 
Residência Médica, que é o melhor mecanismo de espe-
cialização do médico. Assim, apoiamos as iniciativas que 
a Comissão Nacional de Residência Médica tem tomado 
no sentido de aprimorar a qualificação dos programas de 
Residência no país.

Mais séria ainda é a deterioração da qualidade do inter-
nato, do estágio em serviço, tendo em vista a inexistência 
de hospitais de ensino na maioria das escolas médicas, que 
estabelecem convênios com serviços de saúde geralmente 
inadequados para complementar a prática na graduação.

Os médicos da  saúde suplementar,  no dia 7 de abril, 
decidiram dar um basta e denunciar publicamente como são 

Três grandes desafios

tratados pelos planos e seguros de saúde, que  simplesmente 
congelaram os honorários médicos nos últimos anos sob o 
olhar complacente da Agencia Nacional de Saúde Suple-
mentar, que não faz cumprir nem mesmo sua resolução de 
reajuste anual nos contratos entre médicos e operadoras. 

A defasagem dos honorários ajuda a financiar os lucros 
exorbitantes dos planos de saúde, criando bilionários da 
saúde, à custa da exploração do trabalho médico. E ainda 
cerceiam a autonomia do médico ao negar, postergar e 
glosar procedimentos de maneira injustificável.   

Os médicos têm demonstrado força e união: estamos 
firmes na negociação com os planos e respondemos pronta-
mente à decisão da Secretaria de Direito Econômico (SDE) 
do Ministério da Justiça, que publicou medida contrária ao 
movimento médico. Além de nossa intensa mobilização, 
por meio da campanha “Luto Pela Saúde”, iniciada pelo 
Cremesp e reproduzida em todo o país, obtivemos vitória na 
Justiça Federal, que suspendeu a arbitrariedade e a censura 
que tentaram nos impor.

Quanto ao Sistema único de Saúde, o seu sub-finan-
ciamento não permite uma gestão adequada dos parcos 
recursos disponíveis, gerando deficiências principalmente 
na assistência médica. O SUS faz muito com pouco di-
nheiro, o que nem sempre é percebido pela população, 
mas é inadmissível o Brasil gastar menos de 4 % do PIB 
com saúde, menos de 2 reais por dia por cidadão.

A regulamentação da emenda constitucional 29 e uma 
reforma tributária ampla e justa, que destine mais recursos à 
área social, incluindo a saúde, são demandas da sociedade 
que não podem mais ser adiadas pelo Congresso Nacional. 

Concluímos que Brasil precisa de médicos qualificados, 
bem formados, respeitados e valorizados, com condições dignas 
de trabalho, carreira de Estado no serviço público e remunera-
ção decente no setor suplementar. É por isso que lutamos.

Renato Azevedo Junior - Presidente do Cremesp
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NOTÍCIAS DO CAPÍTULO

O Curso de Neurocirurgia da Regional Grande 
ABC e da regional de São Bernardo do 

Campo/Diadema da APM foi realizado em 14 de abril. 
O evento organizado pelo TCBC Marcelo Ferraz de 
Campos abordou os traumatismo crânio-encefálico e 
raquimedular que foram amplamente debatidos com 
os participantes. 

O TCBC Bruno Zilberstein 
assumirá a presidência da 

International Gastric Cancer Associa-
tion durante o XI International Gastric 
Cancer Congress em 2015 na cidade 
de Porto Alegre. O Comitê Diretor da 
IGCA, reunido em abril em Seul, du-
rante seu congresso bianual, escolheu 
a proposta brasileira que superou as 

candidaturas das cidades de Houston, Pequim e Barcelona 
e foi apresentada pelo TCBC Bruno Zilberstein e pelo TCBC 
Antonio Carlos Weston, respectivamente presidente e secre-
tário da Associação Brasileira de Câncer Gástrico. 

No dia 14 de abril, o ECBC Dario Birolini, 
foi agraciado com o título de membro 

honorário da American Surgical Association (ASA), 
durante o 131º Congresso anual da sociedade em 
Boca Raton, na Flórida, nos Estados Unidos. A ASA 
foi fundada em 1880 e é a mais antiga sociedade 
de cirurgia do país. Entre seus membros, estão 
incluídos os maiores nomes da cirurgia dos EUA, 
muitos dos quais são professores e diretores das 
mais importantes instituições acadêmicas, além 
de cirurgiões de outros países.

A TCBC Angelita Habr-Gama recebeu no dia 13 
de junho o Prêmio Fundação Conrado Wessel 

Ciência e Cultura 2010 na categoria Medicina. Promovido 
anualmente, o Prêmio FCW é um dos maiores do gênero 
no Brasil, sendo atribuído segundo as indicações feitas 
por especialistas indicados por mais de 150 instituições de 
ensino e pesquisa de todo o país, parceiras da FCW.

O TCBC Alberto Luiz Monteiro Meyer foi o vencedor do Prêmio 
“DAHER CUTAIT” de 2011, outorgado pelo Capítulo de 

São Paulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O Prêmio consta de 
uma passagem de ida e volta com estadia para o Congresso Brasileiro 
de Cirurgia e um certificado alusivo ao fato que será entregue numa 
solenidade do CBC.

Informe-se na Secretaria do Capítulo de São Paulo do CBC com as secretárias 
Flávia e Geise nos telefones: (11) 3101-8045 / 3101-8792 / 3188-4245 ou no site 
do Diretório Nacional do CBC: www.cbc.org.br sobre as normas e datas para o 
recebimento de propostas. Lembramos que a monografia, exigida como requisito, 
será dispensada para os candidatos com Mestrado, Doutorado ou Título de 

Especialista do CBC ou das sociedades conveniadas.

Seja membro Titular do CBC 
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NOTÍCIAS DO CAPÍTULO

XXIII JOPADDI

O INTERGASTRO 2011 – Projeto Interdiscipli-
nar de Atualização em Aparelho Digestivo e 

Trauma conseguiu novamente superar as expectativas, 
atingindo cerca de mil participantes, procedentes de mais 
de 100 diferentes municípios. Organizado pela Sociedade 
de Medicina e Cirurgia de Campinas, UNICAMP, PUC 
Campinas e Hospital Municipal Mário Gatti e com o 
apoio do Capitulo de São Paulo do CBC foi realizado nos 
dias 13 e 14 de maio, em Campinas sob a coordenação 
geral do Dr. Marcelo Amade Camargo. 

A programação científica integrou simpósios e jor-
nadas de Doenças do Aparelho, Cirurgia do Trauma, 

Enfermagem, Nutrição e Gastroenterologia Pediátrica e 
contou com a participação de mais de 180 palestrantes, 
incluindo convidados internacionais; Foi lançada a 2ª 
edição do livro “Atualidades em Clínica Cirúrgica – IN-
TERGASTRO & TRAUMA” editado pelo TCBC Gustavo 
Pereira Fraga, pelo Dr. Gustavo Sevá-Pereira e pelo 
TCBC Luiz Roberto Lopes. Uma iniciativa pioneira apro-
vada com entusiasmo pelos participantes foi a postagem 
de matérias em tempo real no Blog do INTERGASTRO 
e no Twitter e Facebook. O INTERGASTRO 2012 será 
realizado nos dias 18 e 19 de maio de 2012, no Royal 
Palm Plaza Resort, em Campinas.

INTERGASTRO 2011 tem público recorde

A XXIII JOPADDI, Jornada Paulista de Atualização em 
Doenças Digestivas, foi realizada nos dias 7 a 9 de 

abril na cidade de Águas de Lindóia sob a eficiente coordenação 
dos seus fundadores TCBC Isac Jorge Filho e Professor Ulysses 
Meneghelli e com o apoio do Capítulo de São Paulo do CBC.

Os participantes desse tradicional evento elogiaram 
a programação abrangente que enfatizou a abordagem 
prática dos temas selecionados num ambiente de grande 
interação com os palestrantes.

A participação de estudantes e residentes na forma 
de apresentação de pôsteres foi estimulada. Nesta edição 
foram destacados como vencedores: Fabio Piovezan Fonte 
na categoria Fórum de Pesquisa, Marcos Gonçalves de 
Almeida na categoria Gastroenterologia Cirúrgica e Rodrigo 
de Oliveira Mello na categoria Relato de Caso.

Os participantes desse tradicional evento elogiaram a 
programação abrangente que enfatizou a abordagem 
prática dos temas selecionados num ambiente de 
grande interação com os palestrantes.
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POSSE

No dia 4 de junho em Sessão Solene de posse de no-
vos membros do Colégio Brasileira de Cirurgiões, 

o Capítulo de São Paulo homenageou a Associação Paulista 
de Medicina pela passagem do octogésimo aniversário. O 
Capítulo de São Paulo do CBC é responsável pelo Departa-
mento de Cirurgia da APM desde 1996 e funciona na sede 
dessa entidade desde 2005.

O TCBC Cláudio Bresciani, vice-mestre do Capítulo, 
fez uma apresentação sobre a APM, contando um pouco 
da história da Associação, seus objetivos, estrutura, serviços 
prestados e representação da classe médica paulista, res-
saltando sua importância como maior Federada da Asso-
ciação Médica Brasileira. O TCBC Renato Françoso Filho, 
diretor de Comunicação da APM e conselheiro do CFM, 
recebeu a placa comemorativa e acredita que a homenagem 
do CBC enaltece o trabalho da Associação. “É um impor-
tante reconhecimento à APM, que é uma entidade forte e 
representativa justamente por aglutinar todas as entidades 
científicas e sociedades de especialidade.”

Fizeram parte da mesa no Auditório Nobre da As-
sociação: o Presidente do Diretório Nacional do Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões, TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho, 

APM recebe homenagem por seus 80 anos 
durante Sessão Solene do CBC-SP

o Mestre do Capítulo de São Paulo, TCBC Paulo Kassab; o 
Coordenador da Gestão Hospitalar Municipal e do Samu, 
representando a Prefeitura de São Paulo,Paulo Kron; o 
Vice-presidente da Academia de Medicina de São Paulo, 
José Roberto Baratella; o Secretário-geral do SIMESP, Carlos 
Alberto Izzo; o Presidente do CREMESP Renato Azevedo 
Junior; e o 2º Tesoureiro do Colégio Brasileiro de Cirurgia 
Digestiva, ACBC Carlos Eduardo Jacob.

Após a homenagem, mais 35 membros do CBC foram 
empossados, sendo 20 Aspirantes, 10 Adjuntos e 05 Titu-
lares. Eles prestaram juramento de compromisso com o 
Colégio e foram recebidos pelo TCBCs Gaspar de Jesus 
Lopes Filho, Paulo Kassab e Carlos Augusto Martinez. 

“O CBC é a casa do cirurgião que deseja se atualizar, mani-
festar, corresponder e comunicar com colegas de todo o Estado 
e mesmo de todo o País, aproveitando a estrutura de nosso 
diretório nacional. Temos em São Paulo um número expressivo 
de membros, presentes em todos os setores do Estado, cujos 
interesses procuramos representar legitimamente”, finalizou o 
TCBC Paulo Kassab, mestre do Capítulo de São Paulo.

A noite foi encerrada com um jantar de boas vindas aos 
novos membros e acompanhantes.
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POSSE

Nº NOME ESPECIALIDADE CATEGORIA
1 ANA PAULA PIMENTEL SPADARI Cirurgia Geral ASPIRANTE
2 CHURDLEY ROLIM SALES JR Cirurgia Geral ASPIRANTE
3 CLEWIS HENRI MUNHOZ FILHO Cirurgia Geral ASPIRANTE
4 CONRADO MIRANDA DE ALMEIDA Cirurgia Geral ASPIRANTE
5 DIEGO ANDRADE TEDESQUI Cirurgia Geral ASPIRANTE
6 FERNANDA PEREZ ADORNO DA SILVA Cirurgia Geral ASPIRANTE
7 FERNANDO RICHAR SMITH ALVEZ Cirurgia Geral ASPIRANTE
8 FRIDERIK THEODOROS PANAGOPOULOS Cirurgia Geral ASPIRANTE
9 INGRID MACEDO FILGUEIRAS Cirurgia Geral ASPIRANTE

10 JORGE ALBERTO TRABULSI LISBOA Cirurgia Geral ASPIRANTE
11 JULIANA SANTOS VALENCIANO Cirurgia Geral ASPIRANTE
12 LARISSA NAKASHIMA VIOLATO Cirurgia Geral ASPIRANTE
13 LUCIANO MACHADO PEREIRA Cirurgia Geral ASPIRANTE
14 MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA MATTOS Cirurgia Geral ASPIRANTE
15 NARA PULS Cirurgia Geral ASPIRANTE
16 RAFAEL TAGLIARI PELLEGRINO Cirurgia Geral ASPIRANTE
17 SANSIRO DE BRITO Cirurgia Geral ASPIRANTE
18 SEMER ALI MAHMOUD Cirurgia Geral ASPIRANTE
19 SIMONE CASTELUCI Cirurgia Geral ASPIRANTE
20 THIAGO CARVALHO BATISTA Cirurgia Geral ASPIRANTE

1 ADRIANO DIAS TRAJANO Cirurgia Geral ADJUNTO
2 ANDRE AFONSO NIMTZ RODRIGUES Cirurgia Geral ADJUNTO
3 FELIPE LACERDA BRAMBILLA Cirurgia Geral ADJUNTO
4 IZILDA APARECIDA MADEIRA DE LIMA Cirurgia Geral ADJUNTO
5 JORGE LUIZ FERREIRA Cirurgia Geral ADJUNTO
6 PAULO EDUARDO ZERATI MONTEIRO Cirurgia Geral ADJUNTO
7 PAULO HENRIQUE AGOSTINETO TAKEMURA Cirurgia Geral ADJUNTO
8 RAUL MARINHO CORREA Cirurgia Geral ADJUNTO
9 ROBERTO DE MORAES CORDTS FILHO Cirurgia Geral ADJUNTO

10 THIAGO RABELO DA CUNHA Cirurgia Geral ADJUNTO

1 ALCIDES AUGUSTO SALZEDAS Cirurgia Pediátrica TITULAR
2 MARCELO JOSE BIANCHIN Cirurgia Geral TITULAR
3 MARCELO KASSOUF Cirurgia Geral TITULAR
4 NACIME SALOMAO MANSUR Cirurgia Geral TITULAR
5 SIMONE DE CAMPOS VIEIRA ABIB Cirurgia Pediátrica TITULAR
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SEÇÃO CIENTÍFICA

TCBC Cláudio Bresciani
Vice-mestre do Capítulo de São Paulo do Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões
Professor associado de cirurgia da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo

A single-port surgery ou cirurgia laparoscópica com 
um único portal é aquela que é realizada por 

uma única incisão realizada na cicatriz umbilical. A rigor 
o cirurgião deve proceder a intervenção com este único 
acesso, entretanto vários autores descrevem a colocação 
de um trocarte auxiliar de 5 mm ou preferencialmente de 
2,5 mm da minivideocirurgia. Estas soluções reforçam a 
grande vantagem da single-port: estética e possivelmente 
um menor trauma da parede abdominal. 

A single port surgery contraria os princípios clássicos 
de posicionamento dos trocartes da cirurgia laparoscópica. 
Nesta, o recomendado é que as pinças fiquem afastadas 
evitando a colisão e favorecendo a movimentação intra-
cavitária. Na single port surgery as pinças são obrigatoria-
mente colocadas em paralelo dificultando enormemente 
a sua movimentação e permitindo o escape de energia 
proveniente do eletrocautério de uma pinça para outra 
e também para o próprio telescópio (ótica). As pinças 
utilizadas devem permitir a angulação sem o que o pro-
cedimento cirúrgico torne-se muito difícil. Isto obriga 
a aquisição de pinças reutilizáveis ou o emprego de 

Single-port surgery (cirurgia laparoscópica  

similares descartáveis, também anguláveis. Além disto as 
empresas produtoras de equipamentos descartáveis e não 
descartáveis colocaram no mercado dispositivos para o 
acesso único à cavidade abdominal, que permitem manter 
o pneumoperitônio e introduzir as pinças e telescópio 
necessários para a intervenção cirúrgica. Tudo isto torna 
o procedimento muito mais caro, inviabilizando pelo 
menos quanto ao custo a utilização em larga escala deste 
procedimento.

Preocupados com esta limitação desenvolvemos 
algumas variações em relação ao que se publica sobre 
a técnica da single-port surgery: primeiramente não se 
utiliza qualquer material que não o convencional de 
laparoscopia já existente nos hospitais, não se utiliza 
pinças descartáveis e nem mesmo os portais de acesso 
à cavidade abdominal (Figura 1), em segundo lugar 
preocupados com a grande dificuldade de apresentação 
do campo operatório e que obrigará os cirurgiões acos-
tumados com a colecistectomia laparoscópica clássica 
a novo retorno aos cursos e laboratórios de treinamento 
em animal de experimentação para obter a habilidade 
em realizar a intervenção com pinças em paralelo e 
com modos muito diversos de apresentação e dissecção, 
desenvolvemos forma particular de distribuição das 
pinças que procura imitar a apresentação obtida na co-
lecistectomia laparoscópica convencional, em especial 
para aqueles cirurgiões acostumados com a intervenção 

Figura 1: Colecistectomia single-port com materiais convencionais

por portal único): modismo ou o futuro?
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SEÇÃO CIENTÍFICA

Single-port surgery (cirurgia laparoscópica  

no estilo europeu (comunicação no prelo). Deste modo 
dez pacientes foram submetidos a colecistectomia por 
single-port sem o uso de materiais descartáveis ou es-
pecialmente desenhados para este fim sem qualquer 
intercorrência intra-operatória, conversão ou compli-
cação pós-operatória e obtendo-se excelente resultado 
estético (Figura 2).

A colecistectomia é a intervenção cirúrgica mais 
frequentemente realizada pelos cirurgiões e parcela sig-
nificativa dos pacientes submetidos a esta intervenção 
constitui-se de mulheres jovens e com grande preocu-
pação quanto a sua aparência corporal. Some-se a isto o 
fato de que aproximadamente 80% delas serem operadas 
em fase de quiescência da colecistite, isto é ausência de 
inflamação da vesícula biliar, o que torna a intervenção, 

na maioria das vezes de fácil execução. Não oferecer esta 
opção cirúrgica com resultados plásticos melhores que 
a laparoscopia convencional parece um contra senso, 
desde que os riscos e os custos sejam equivalentes.

É provável que a técnica da single-port surgery im-
plique em risco maior de desenvolvimento de hérnia 
incisional no local de acesso à cavidade peritoneal (2 
a 10%), também não está ainda determinada a curva 
de aprendizagem, a padronização técnica ainda não 
foi obtida, pois verifica-se uma grande variabilidade de 
tática operatória e os resultados iniciais tem mostrado 
taxa maior de lesão de via biliar principal (0,7%).

Entretanto, devemos aproveitar esta oportunidade e 
avaliar de forma cientificamente correta as reais vanta-
gens da single-port surgery (estudos randomizados), pois 
de outro modo os pacientes, a sociedade e até mesmo 
a indústria de equipamentos poderão nos levar a um 
cenário semelhante ao que vivenciamos quando da in-
trodução da colecistectomia laparoscópica na década 
de 1990, naquela época os médicos se viram obrigados 
a aceitar a nova técnica, sem uma avaliação prévia ad-
equada e o que foi pior: executá-la sem um treinamento 
minimamente organizado.

A impressão inicial é que este tipo de intervenção é 
perfeitamente exequível com riscos e complicações semel-
hantes a da colecistectomia laparoscópica convencional, 
porém com um resultado cosmético muito melhor, mas 
um adequado treinamento é fundamental.

Deste modo a single-port surgery deverá ser o futuro 
de muitas das colecistectomias e não parecer ser um 
procedimento que passará, como a moda passa. 
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Figura 2: Resultado estético trinta dias após a colecistec-
tomia single-port com materiais convencionais

por portal único): modismo ou o futuro?
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ECBC Fares Rahal
Prof. Titular – Livre Docente da FCMSCSP

Dirijo as primeiras palavras a V. Excelências Profes-
sores: Dra. Lydia Massako Ferreira, Titular Livre 

Docente da UNIFESP/EPM, Dr. Samir Rasslan Titular da 
USP e FCMSCSP, Dr. Luiz Paulo Kowalski Livre Docente 
e chefe do serviço de cabeça e pescoço do Hospital A. C. 
Camargo, Dr. Carlos Alberto Malheiros, Professor Titular  
Livre Docente do Departamento de Cirurgia da FCMSCSP, 
altamente qualificados, com experiência amadurecida, 
participes da comissão julgadora deste concurso de livre-
docência pleiteada pelo Dr. Antônio José Gonçalves. A 
presença, a atuação de V. Excelências, engrandeceram o 
nosso Departamento e a Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo. Muitíssimo obrigado.

Senhoras e senhores.
Há mais de 58 anos na Santa Casa vivi todas as fases 

boas e más pela quais a instituição passou. Foi ela a base e 
fundamento da criação das Faculdades de Medicina da USP 
e a da Escola Paulista de Medicina. Porém, viveu má fase, 
pois quase todos os luminares da área médica que nelas 
mourejavam acompanharam as novas faculdades. Apenas 
poucos serviços mantiveram o padrão médico então vigente 
e o hospital viveu fase difícil.

Alguns iluminados começaram a discutir a criação de 
uma faculdade no hospital. Como sempre nas mudanças, 
duas correntes formaram-se: a dos prós e a dos contra. 
Todavia, também surgiram grandes figuras. Duas agigan-
taram-se mesmo com sacrifício pessoal e familiar. Um 
deles, verdadeiro estadista, Dr. Cristiano Altenfelder Silva, 
provedor da Irmandade à época. Outro lutador incansá-
vel, carismático, médico competentíssimo: o Professor Dr. 
Emílio Athié. Ambos lutaram muito. Apesar de inúmeros 
obstáculos criaram a FCMSCSP. Claro que empreitada de 
tal envergadura, não pode ser atribuída a uma ou duas 
pessoas apenas. Obviamente foram coadjuvadas por insig-
nes personalidades.  Nomes não refiro para não cometer 
omissões injustificáveis. 

Nova fase: a Santa Casa convivia com o marasmo. 
Ressurgiu das cinzas. O apoio firme do provedor e a batu-
ta vigorosa de Athié superaram inúmeras dificuldades e a 
faculdade iniciou suas atividades. Pioneira: revolucionou o 

A propósito de um concurso de livre docência 
Reminiscência e perspectivas*

ensino médico. Sem cátedras vitalícias, permitindo o rodízio 
das chefias das diversas disciplinas pelo critério do mérito. 
As aulas, desde o 1º dia do curso, no hospital escola, em 
contato com os doentes, médicos e professores. Internato 
de dois anos, 5º e 6º, no pronto socorro. Um período de três 
meses, escolhido pelos estudantes, para estágio integral na 
disciplina ou departamento com a especialidade pretendida 
após a formatura. O ensino da ética médica e da medicina 
legal, do 1º ao 6º ano e durante a residência. Lembro: de 
regra, eram as disciplinas mais abandonadas dos cursos 
de medicina. As enfermarias, antes solitárias, ganharam 
nova vida com a presença dos estudantes e a necessária 
atualização do corpo médico. A Santa Casa cresceu, passou 
a vibrar e melhorar significativamente o padrão médico da 
assistência e ensino. 

Apesar de duas entidades, na realidade a Santa Casa e 
a Faculdade de Ciências Médicas são um corpo só. Hoje, a 
Santa Casa e a faculdade são inseparáveis apesar de alguns 
assim não entenderem. Porém, juntas são invencíveis, sepa-
radas seguramente perderão seu poder, o que em nenhuma 
hipótese, deve-se sequer supor.

Vivi amplamente essa grandiosa fase. Nossa faculdade 
no conceito do MEC é classificada em 1º lugar entre as 
particulares do país e a décima do Brasil no cômputo geral. 
Com as mudanças no ensino nossos médicos  são  bem 
formados e com significativa vivência. No hospital escola. 
O Departamento de Cirurgia, sem desmerecer outrem, cres-
ceu sob a égide de Emílio Athié.  Levado a coordenador do 
Departamento, e com sua anuência convidei professores 
destacados do país para, como mestres, em tempo integral, 
trazerem suas experiências. Cito: Alípio Corrêa Netto, que 
conviveu conosco por mais de 20 anos, Edmundo Vas-
concellos, Fernando Paulino, Giocondo Villanova Artigas, 
Rui Ferreira Santos, Fábio Schmidt Goffi, Mário Ramos de 
Oliveira, Arrigo Raia, Píer Luigi Castelfranchi, Daher Cutait, 
Afiz Sadi, George Crile Jr entre outros. Crescemos, e nos 
destacamos no mundo científico. 

Faltava algo, porém. Athié, Orlando Aidar, Renato 
Woiski e alguns mais lutaram para criar a livre docência. E 
conseguiram. Número significativo de médicos da institui-
ção muito bem preparados, em 1974, submeteram-se a esse 
concurso, o mais difícil da vida universitária. O Hospital e 
o Departamento de cirurgia vibraram. 

ARTIGO
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Implícito o reconhecimento externo surgiram convites 
para todos os tipos de acontecimentos médicos. O Depar-
tamento saiu do ostracismo universitário para tornar-se 
pujante, forte e firme. Foi 1974 um ano marcante pela 
importância que o Departamento conquistou após os con-
cursos de livre docência.

E 2010/2011? Ressurgiu a livre docência. Em poucos 
meses, o Departamento de Cirurgia realizou seis concursos 
seguidos, cinco de livre docência e um de Professor Titular. 
Todos brilhantes, bancas rigorosas, candidatos capazes. 
Esperamos que outros tantos se realizem pois ótimos can-
didatos existem. Repetir-se-à 1974? Esperamos que sim. 

Por que livre docência? Além de ser o concurso mais 
difícil da vida universitária, o candidato precisa adquirir o 
direito de fazê-lo. Necessita ser ética, moral e cientifica-

mente inatacável, estar preparado para submeter-se a seis 
provas, sob o crivo de banca douta, deve ser competente, 
respeitado e reconhecido por seus pares, realizado carreira 
universitária brilhante. Em síntese, após vencida a árdua 
batalha a docência honra o candidato e a sua  faculdade.

Por que livre docente? Para ter seu título impresso e dele 
se valer apenas pela projeção social? Não, o livre docente 
deve dedicar-se ao ensino, pesquisa, formar assistentes, 
enfim, conviver com o meio estudantil universitário e não se 
deixar corromper. Manter-se científica, ética, e moralmente 
ilibado. Enfim, fazer por merecer o título conquistado.

* Concurso realizado no Departamento de Cirurgia da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo 
de 11 a 13 de Abril de 2011
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AGENDA

Informações: www.cbc.org.br

1º Congresso SBCBM-SP e 8º Congresso da Sobracil-SP
Datas: 30 de setembro a 01 de outubro de 2011
Local: Royal palm Plaza - Resort - Campinas - SP
Informações: www.videocirurgia-sp2011.com.br

Curso Continuado de Cirurgia Geral do Capítulo  
de São Paulo do CBC
Datas: 18/06; 23/07; 27/08; 17/09; 29/10
Local: Av. Brigadeiro Luis Antonio, 278 – 9º andar, 
São Paulo – SP
Informações: (11) 3101-8045

XIX Curso Anual de Cirurgia de Urgência
Datas: 25/06; 16/07; 20/08; 24/09; 22/10; 26/11
Local: Hotel Maksoud Plaza, São Paulo – SP
Informações: (11) 3101-8045

CONGRESSOS 
INTERNACIONAIS 2011/2012

The American Association for the Surgery of Trauma 
Meeting 2011
Datas: 15 a 17 de Setembro de 2011 - Chicago, EUA
http://www.aast.org/ 

American College of Surgeons 97th Annual Clinical Congress                                 
Datas: 23 a 27 de Outubro de 2011 - São Francisco, EUA
http://www.facs.org/ 

SAGES 2012  Scientific Session & Postgraduate Courses                                            
Datas: 7 a 10 de Março de 2012 - San Diego, EUA
http://www.sages2012.org/

American Hepato-Pancreato-Biliary Association (AH-
PBA) Annual Meeting 2012 
Datas: 8 a 11, Março de 2012 - Miami Beach, EUA
http://www.ahpba.org/

5th World Hernia Congress - 5th  Joint Meeting of the 
American Hernia Society (AHS) and the European Her-
nia Society (EHS)
Datas: 28 a 31 de Março de 2012 - New York, EUA
http://www.americanherniasociety.org/

2012 ASCRS (American Society of Colon and 
Rectal Surgeons) Annual Meeting   
Datas: 2 a 6 Junho, 2012 - San Antonio, EUA
http://www.fascrs.org

XXV ISUCRS (International Society of University Colon 
and Rectal Surgeons) Biennial Congress 
Datas: 23 a 27 Junho, 2012 - Bologna, Italia
http://www.isucrs.org/index.php

10th IHPBA (International Hepato-Pancreatic-Biliary 
Association) World Congress
Datas: 1 a 5 Julho 2012 - Paris, France 
http://www.ihpba2012.com

13th World Congress of the International Society for
Diseases of the Esophagus 
Datas: 15 a 18 Outubro 2012 - Veneza, Italia
http://www.isde2012.org
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