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Balanço e perspectivas

A

o chegar ao fim do ano de 2012 e início de
2013 é natural se realizar uma reflexão sobre as
atividades realizadas durante o ano de 2012 e sobre as
perspectivas para o próximo.
Neste primeiro ano da atual diretoria do Capítulo de São Paulo do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões pode-se apontar o sucesso que foi o Curso Continuado,
repetindo os resultados anteriores e ampliando o número de assistentes. O
curso para o próximo ano já se encontra em fase avançada de preparo, com
datas definidas e programado para ocorrer na sede da Associação Paulista
de Medicina em São Paulo.
Mais de cento e vinte novos membros foram empossados nas duas cerimônias de posse ocorridas em janeiro e outubro de 2012, nas quais estiveram
presentes os Drs. Armando e Fernando, presidente e vice presidente nacional
do CBC. Nova cerimônia de posse já está em organização para o próximo
ano, pois mais quarenta cirurgiões aguardam serem empossados. Um reflexo
da pujança do Colégio Brasileiro de Cirurgiões.
Em outubro de 2012 ocorreu o 18º Congresso Paulista de Cirurgia, em São
Paulo. A cada edição do congresso do Capítulo de São Paulo, consolida-se a
posição do CBC de irradiar conhecimento, aprimoramento e expor os limites
da cirurgia e seu provável futuro. Com a participação de 784 congressistas,
152 professores convidados, sendo um da África do Sul e outro dos Estados
Unidos e apoiado por vários patrocinadores, o congresso foi um sucesso não
somente de público mas de qualidade científica uma vez que a programação
mesclou temas envolvendo as necessidades do dia a dia e não evitou discutir
os futuros da arte cirúrgica.
Durante este ano a diretoria do Capítulo envolveu-se também na reativação de várias regionais do interior do estado, visando descentralizar e facilitar
o contato com o CBC - São Paulo e levar o conhecimento através de curso
de atualização – o Clube Benedicto Montenegro. Para o próximo ano já está
preparada uma extensa programação em várias de cidades do interior de São
Paulo onde ocorrerão as reuniões científicas.
O ano de 2012 foi o ano de todos os cirurgiões paulista se unirem na
Capital em torno do Congresso Paulista de Cirurgia, meta esta alcançada
plenamente.
O ano de 2013 será o ano de todos os cirurgiões paulistas se encontrarem em suas cidades nos eventos do Clube Benedito Montenegro. Temos a
segurança que novamente o sucesso está assegurado.
Participe do CBC-SP, o Colégio é seu e está de portas abertas a todos.
Feliz Natal a todos e nós da diretoria do Capítulo de São Paulo desejamos
que 2013 seja tudo o que sonharem. Juntos.
TCBC Cláudio Bresciani
Mestre do Capítulo de São Paulo
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MENSAGEM

Como é o campo de atuação do cirurgião geral
no interior e nas grandes cidades?
TCBC José Guilherme Minossi
Professor Assistente Doutor e Chefe do Serviço de
Cirurgia Geral do Departamento de Cirurgia e Ortopedia
da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP

A

abordagem desta questão passa necessariamente
por uma reflexão inicial sobre a realidade atual
da carreira médica no Brasil, onde os profissionais recémformados cada vez mais procuram a especialização, e
posteriormente se fixam nas grandes cidades, incluindo as
capitais e aquelas localizadas no interior dos estados.
O cirurgião geral tem ainda maior dificuldade em se
fixar nas pequenas localidades, pois além da reconhecida formação insuficiente para o exercício da cirurgia,
esses locais, na maioria das vezes, não apresentam uma
adequada infraestrutura para execução da maioria dos
procedimentos cirúrgicos, tais como um centro cirúrgico
bem estruturado, unidades de terapia intensiva, meios
diagnósticos de imagens e laboratoriais, sem falar em
recursos humanos.
Desta forma, falar em cirurgião geral do interior, com
ênfase nas pequenas, ou mesmo, nas médias cidades do
interior do país, gradativamente tem-se tornado objeto de
exceção, cuja mudança de paradigma requer a adoção
de políticas públicas de saúde voltadas para melhoria da
infraestrutura nesses locais.
Todavia, os aspectos ligados à super-especialização
do profissional médico e, por conseqüência, a sua necessidade de se fixar nos grandes centros, têm reflexos diretos
na qualidade dos serviços prestados ao paciente.

A despeito de toda tecnologia médica à disposição,
o cenário de atuação do
cirurgião, hoje, nos grandes
centros não privilegia mais
o bom atendimento do paciente, o aperfeiçoamento
profissional, a atualização e
reciclagem de conhecimentos médicos, a remuneração
digna e, principalmente, a
qualidade de vida do médico. Concentrados nos grandes centros, o cirurgião se vê
obrigado a cumprir jornadas exaustivas de trabalho, não
raro em dois ou três empregos, enfrentando o estresse
do trânsito, com mínima ou quase nenhuma atenção ao
paciente, a si próprio e à sua família.
A meu ver, este cenário precisa ser mudado. Nesta
missão, acredito que as escolas médicas, os conselhos de
classe, o Conselho Federal de Medicina e o Estado têm
papel fundamental. Medidas haverão de ser tomadas para
incentivar a formação de cirurgiões gerais que reúnam
competências para trabalhar nas cidades de pequeno e
médio porte, se abstendo da idéia que somente a medicina especializada tem lugar, hoje, na carreira médica.
O Estado, por sua vez, tem que criar alternativas para
fixar os médicos nos centros menores, melhorando a
infraestrutura de saúde das cidades, proporcionando
remuneração mais digna aos profissionais.

Seja membro Titular 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.
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Congresso Paulista de C
O

Colégio Brasileiro de Cirurgiões - Capítulo São Paulo
- comemorou o sucesso do Congresso
Paulista de Cirurgia de 2012 em sessão
solene no Hotel Caesar Business Faria
Lima, no dia 06 de outubro. Durante
o evento, foram empossados os novos
Membros do CBC, houve a entrega
do prêmio Benedicto Montenegro ao
ECBC William Saad Hossne e entrega
dos prêmios do Congresso Paulista de
Cirurgia nas suas quatro categorias.
Cerca de 400 pessoas participaram
da solenidade.
Além do presidente do Diretório
Nacional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, TCBC Armando de Oliveira
e Silva; do vice-presidente do Diretório Nacional, TCBC Fernando Cesar
David Silva; do mestre do Capítulo
de São Paulo do CBC, TCBC Cláudio
Bresciani e do vice-mestre do Capítulo
de São Paulo, TCBC Sidney Nadal;
estiveram presentes representantes da
Prefeitura Municipal de São Paulo,
da Associação Médica Brasileira, do
Conselho Federal de de Medicina, da
Associação Paulista de Medicina, da
Academia de Medicina de São Paulo,
do Sindicato dos Médicos de São Paulo e do Colégio Brasileiro de Cirurgia
Digestiva.

A cerimônia de posse foi coordenada pelo presidente do Diretório
Nacional, TCBC Armando de Oliveira
e Silva, pelo mestre do Capítulo de São
Paulo, TCBC Cláudio Bresciani e pelo
vice-mestre TCBC Sidney Nadal, que
diplomaram 22 Membros Aspirantes,
15 Membros Adjuntos e 26 Membros
Titulares. Também foram admitidos,
pela primeira vez no Estado de São
Paulo, nove estudantes de medicina
na categoria de membro acadêmico do
CBC, atendendo ao item incluído na
recente reforma do seu estatuto.
Os dois palestrantes estrangeiros
do evento: Elias Degiannis (University
of the Witwatersrand – Africa do Sul)
e Homero Rivas (Stanford University –
EUA) receberam o título de Membro
Honorário Estrangeiro.
O título de Membro Adjunto Jubilado foi concedido a Heraldo Luiz
Vergueiro Neves, João Batista de Souza
Camargo, Merry Nicolas Martinez Y
Ramos, Oswaldo Cruz Franco, e Tsutomu Komatsu. “Esta mudança de titularidade é a materialização do dever
cumprido na nossa Instituição. Entendo que ainda atuantes, respondendo a
todas as solicitações, vocês merecem
dessa casa todo o respeito. A atuação
de cada um de vocês valorizou o CBC

e nessa nova categoria valorizará ainda mais”, disse, emocionado, o TCBC
Armando de Oliveira e Silva.
O presidente do Diretório Nacional também parabenizou os Membros
elevados à categoria de Eméritos:
Aguinaldo de Paula Vasconcelos, Cid
Pachu, Henri Friedhofer, Ivan Cecconello, Luiz Roberto Colombo Barboza
e Therezinha de Jesus Motta Figueira.
“Membro Emérito significa que vocês
seguiram passo a passo os diversos
patamares de crescimento dentro do
Colégio. Não é uma simples mudança
de categoria, materializa a importância da Instituição na sua curva de
ascensão profissional de cada um de
vocês. A histórias são distintas, mas
todas marcadas pelo interesse pela boa
medicina” ressaltou.
O ECBC William Saad Hossne
recebeu o Prêmio Benedicto Montenegro – edição 2012, concedido pela
diretoria do Capítulo de São Paulo em
reconhecimento à sua contribuição
para o desenvolvimento da cirurgia
brasileira. O TCBC Joaquim Gama
Rodrigues saudou o homenageado
que após receber o Prêmio, proferiu
seu emocionante discurso e foi aplaudido de pé. O cirurgião William Saad
Hossne é pesquisador e referência em
bioética, professor emérito da Faculdade de Medicina de Botucatu – Unesp,
coordenador da Comissão Nacional
de Ética em Pesquisa (CONEP) do Ministério da Saúde, presidente de honra
da Sociedade Brasileira de Bioética
(da qual foi fundador) e conselheiro
do Conselho Nacional de Saúde do
Ministério da Saúde.
Em seguida, o mestre do Capítulo
de São Paulo, TCBC Cláudio Bresciani,
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e Cirurgia de 2012 foi um sucesso
fez um balanço do Congresso Paulista
de Cirurgia, que contou com 784 inscritos, dois convidados internacionais,
o lançamento dos livros “Tratado de
Coloproctologia” e “Emergências
Cirúrgicas” e 301 trabalhos científicos inscritos. “Resumo tudo em uma
única palavra: Obrigado! Temos uma
responsabilidade maior, no sentido do
aprimoramento e defesa da medicina,
para que essa boa qualidade que praticamos possa ser democratizada com
a população brasileira”, salientou. E
terminou com um agradecimento especial à diretoria do Capítulo de São
Paulo do CBC e à sua família.
Os Prêmios do Congresso foram
entregues para:
Prêmio “Emilio Athié” - (melhor
tema livre): “Sutura de Brônquios pelo
Método de Ramirez Gama modificado comparado a sutura com pontos
separados: estudo experimental”, dos
autores: Vitor Mayer de Moura, Erinaldo Rocha Paes Landim, Felipe Souza

Ferraz, Rodrigo Carvalho Turatti, Carolina de Barros Jaqueta e Pedro Luiz
Squilacci Leme da Uninove.
Prêmio “Francesco Antônio Viscomi” - (melhor vídeo livre): “Colectomia
direita videolaparoscópica por portal
único”, dos autores: Sergio Eduardo
Alonso Araujo, Victor Edmund Seid,
Alexandre Bruno Bertoncini, Aline
Marcilio Alves, Sergio Carlos Nahas e
Ivan Cecconello da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Prêmio “Vicente Forte” - (melhor
pôster): “Valor da pesquisa da Citologia Oncótica no lavado peritoneal de
pacientes portadores de câncer gástrico”, dos autores: Luiz Roberto Lopes e
Suze Aparecida da Sillva da Faculdade
de Ciências Médicas da Unicamp.
Prêmio “Ruy Ferreira Santos”(melhor Fórum de Pesquisa): “Desenvolvimento e avaliação de Scafolds
destinados à ampliação vesical”, dos
autores: Alex de Lima Santos, Ahy Natally S. e Nakamura, Camila Gonzaga

da Silva, Letícia Siqueira de Sá Barretto
e Fernando Gonçalves de Almeida da
Escola Paulista de Medicina - Universidade Federal de São Paulo.
No encerramento do evento, o
TCBC Armando de Oliveira e Silva
destacou a preocupação do Capítulo
de São Paulo com a parte científica
e ressaltou o número expressivo de
participantes no Congresso e de novos
membros do Colégio. “Se todos os Capítulos do Brasil seguissem o caminho
do Capítulo de São Paulo, eu ficaria
extremamente feliz”, concluiu.
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Membros do CBC empossados na
Sessão Solene de 06 outubro 2012
NOME

CATEGORIA

NOME

CATEGORIA

AGUINALDO DE PAULA VASCONCELOS

EMÉRITO

EDUARDO STICCA NASCIMENTO

ADJUNTO

CID PACHU

EMÉRITO

ERNANI CAGLIARI

ADJUNTO

HENRI FRIEDHOFER

EMÉRITO

FREDERICO HENRIQUE SOBRAL DE OLIVEIRA

ADJUNTO

IVAN CECCONELLO

EMÉRITO

GENIVAL ALVES FREIRE JUNIOR

ADJUNTO

LUIZ ROBERTO COLOMBO BARBOZA

EMÉRITO

HENRIQUE DE PAULA VASCONCELOS

ADJUNTO

THEREZINHA DE JESUS MOTTA FIGUEIRA

EMÉRITO

JOSE FRANCISCO DE MATTOS FARAH

ADJUNTO

JOSE PINHATA OTOCH

ADJUNTO

HERALDO LUIZ VERGUEIRO NEVES

ADJUNTO JUBILADO

MARCELO FRUET PEREIRA DE ARAUJO

ADJUNTO

JOAO BATISTA DE SOUZA CAMARGO

ADJUNTO JUBILADO

OMAR ASDRUBAL VILCA MEJIA

ADJUNTO

MERRY NICOLAS MARTINEZ Y RAMOS

ADJUNTO JUBILADO

RACHID GORRON MALOOF

ADJUNTO

OSWALDO CRUZ FRANCO

ADJUNTO JUBILADO

SUN REI LIN

ADJUNTO

TSUTOMU KOMATSU

ADJUNTO JUBILADO

TIAGO RIUJI IJICHI

ADJUNTO

ELIAS DEGIANNIS

HONORÁRIO ESTRANGEIRO

CARLOS EDUARDO AZEREDO PEREIRA DE OLIVEIRA

ASPIRANTE

HOMERO RIVAS

HONORÁRIO ESTRANGEIRO

CONRADO ANTONIO VASSELAI

ASPIRANTE

DIEGO ADAO FANTI SILVA

ASPIRANTE

BRUNO ZIADE GIL

TITULAR

DIEGO MARTIN FLORES GUTIERREZ

ASPIRANTE

CARLOS ALBERTO MARCOVECHIO FONSECA

TITULAR

DIOGO TURIANI HOURNEAUX DE MOURA

ASPIRANTE

CARLOS SERGIO PRAÇA CONSALTER

TITULAR

EDUARDO TURIANI HOURNEAX DE MOURA

ASPIRANTE

CELSO AUGUSTO MILANI CARDOSO FILHO

TITULAR

FABIANA SANCHES ZIROLDO

ASPIRANTE

DANIEL FARIA DE CAMPOS PINHEIRO

TITULAR

JORGE ROBERTO MARCANTE CARLOTTO

ASPIRANTE

EDUARDO BERTOLLI

TITULAR

JOSE SALIM CURY

ASPIRANTE

EDUARDO DE BARROS CORREIA

TITULAR

JULIANA PAVAN

ASPIRANTE

ELINTON ADAMI CHAIM

TITULAR

LUCAS BENTO DA SILVA ISEPON

ASPIRANTE

EMILIO CARLOS SGARBI

TITULAR

LUCMEN ABED GHAZZAQUI

ASPIRANTE

ENZO FABRICIO RIBEIRO NASCIMENTO

TITULAR

MARCOS ANTONIO DIB

ASPIRANTE

FELIPE JOSE FERNANDEZ COIMBRA

TITULAR

MARCOS VALIAS DE RESENDE TOLEDO

ASPIRANTE

GUILHERME MUNIZ BOURROUL

TITULAR

MARILIA RODRIGUES DUARTE

ASPIRANTE

JOAO DE SOUZA COELHO NETO

TITULAR

NADIA AFIF FRANCIS WASSEF

ASPIRANTE

JORGE MIRANDA JUNIOR

TITULAR

PATRICIA DEL CORONA BRAGA CAVALCANTI

ASPIRANTE

JOSE HENRIQUE BUSETTI

TITULAR

RAFAEL DENADAI PIGOZZI DA SILVA

ASPIRANTE

JULIO RAFAEL MARIANO DA ROCHA

TITULAR

REBECCA MARIAN MONTEIRO CORREIA SAMAAN

ASPIRANTE

LUCIO GIOVANNI BATTISTA ROSSINI

TITULAR

STEFANO BARALDO PARALOLI SILVA

ASPIRANTE

LUIS CESAR FERNANDES

TITULAR

THIAGO CAVALCANTI VILA N. DE ARAUJO

ASPIRANTE

LUIZ CARLOS MACIEL

TITULAR

VICTOR CAVARETTI

ASPIRANTE

LUIZ DE PAULA VASCONCELOS

TITULAR

MARIA JOSE FEMENIAS VIEIRA

TITULAR

CAMILA VECCHIES MORASSI

ACADÊMICO

MARIO AUGUSTO MARSHESAN RODRIGUES

TITULAR

CARLOS ROBERTO MASSELLA JUNIOR

ACADÊMICO

MARTIN ALONSO TABOADA GARCIA

TITULAR

GUILHERME HENRIQUE BACHIEGA SANTOS

ACADÊMICO

MAURICIO CAMPANELLI COSTAS

TITULAR

GUSTAVO ALMEIDA CARMO DE PADUA

ACADÊMICO

RODRIGO TADEU RODRIGUES SILVESTRE

TITULAR

JOSE CARLOS ARROJO JUNIOR

ACADÊMICO

RUY DE BARROS JUNIOR

TITULAR

MARCELO FRANCEICH NAM

ACADÊMICO

NATHALIE PULITI HERMIDA REIGADA

ACADÊMICO

ANDRE LUIS MONTAGNINI

ADJUNTO

PAOLA MARKIEWICZ

ACADÊMICO

ANTONIO SERGIO CANHEO

ADJUNTO

SAULO NOGUEIRA TENORE

ACADÊMICO

DANIEL FERNANDO SAMPAIO

ADJUNTO
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PRÊMIO

Premio Benedicto Montenegro 2012
saudação ao ECBC Wiliam Saad Hossne
TCBC Joaquim Gama Rodrigues

P

rezado Prof. William Saad
Hossne – o grande homenageado nesta Sessão Solene do Capítulo
São Paulo DO CBC, na outorga do
Prêmio Benedicto Montenegro.
A mim cabe a honrosa incumbência de saudar o Prof. William Saad
Hossne em nome do CBC e de todos
os presentes. Agradeço à diretoria do
Capítulo de São Paulo a imensa distinção que tal momento representa para
nós, pois é profunda nossa admiração
face ao ser humano, ao cirurgião, ao
professor universitário, ao cientista, ao
educador, ao inovador e grande intelectual, ao pai de família, ao cidadão
que é William Saad Hossne.
É extraordinário seu exemplo de
operosidade, envolvimento e profundidade de ação pelo bem comum!
Desde a notável capacidade que
muito cedo desenvolveu na função
de grande cirurgião do aparelho digestivo, sob a égide da Faculdade de
Medicina e do Hospital das Clínicas
da Universidade de São Paulo, na
qual assistiu de forma exemplar,
numerosíssimos pacientes, com
grande eficiência e denotado espírito
de humanidade. Passamos a seguir
a referir o incansável afã de formar
novos cirurgiões, pesquisadores e
cientistas. Mais de 8.000 médicos
contam-se entre seus alunos em todos
os níveis do projeto universitário,
nós mesmo entre eles, desde minha
residência em cirurgia nos plantões
do Pronto Socorro. O Prof. Hossne
criou, estruturou, montou e coordenou o Curso de Pós-graduação em
Cirurgia Experimental da Faculdade

TCBC Joaquim José Gama Rodrigues durante discurso de homenagem

de Medicina de Botucatu, de 1978 a
1997, programa que desde o início
tem conceito máximo da CAPES. Foi
professor de Pós-graduação no Curso
de Distúrbios da Comunicação na Faculdade de Odontologia de Bauru da
USP, como professor de “Bioética”, e
também de História da Ciência. É professor de Direito Sanitário no curso de
Pós-graduação da Faculdade de Saúde
Pública da USP e também da Faculdade de Saúde Pública da UNESP
em Botucatu. Fundou e dirige o 1º
Programa de Pós-graduação do país
em Bioética, no Centro Universitário
São Camilo; o programa é qualificado
com a nota máxima do CAPES desde
2004. Foi Prof. Adjunto na Faculdade
de Medicina da PUC de Sorocaba. Foi
Reitor da UNESP e também Reitor da
Universidade Federal de São Carlos.
Fundou a Associação Brasileira de
Educação Médica em 1992, da qual
foi presidente reeleito várias vezes.

Fundou a Sociedade Brasileira de
Bioética em 1995 da qual é hoje presidente honorário.
Foi presidente da comissão de
Ensino Médico do Ministério da Educação, e presidente e coordenador
do/a CINAEH.
De forma muito aprofundada vem
contribuindo para o aperfeiçoamento
de várias instituições universitárias,
reformulando programas e métodos
de ensino, criando paradigmas universitários como é o caso da Faculdade
de Medicina de Botucatu da UNESP
onde depois foi Professor de Cirurgia e
Diretor e desenvolveu inigualável núcleo universitário de pesquisa. Assim
também na Universidade Federal de
São Carlos, onde foi reitor e promoveu
um formidável salto de qualidade,
estando aquela Universidade hoje
incluída no elenco das mais destacadas Instituições de Ensino Superior do
nosso país.
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ECBC Wiliam Saad Hossne e seu filho TCBC
Rogerio Saad Hossne

É notável e incansável sua capacidade de instalar, organizar e implementar instituições de subsídio à
pesquisa, como é o caso da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo, onde foi seu grande Diretor
Científico por mais de um mandato,
com interregno entre seus mandatos
eletivos, no qual sua marca pessoal
de seriedade, critério no julgamento
das pesquisas científicas postulantes
ao apoio financeiro, mantém até hoje
respeitado pelos seus ilustres sucessores da nobre missão que o prestigioso
cargo de Diretor Científico encerra!
Educador incansável de cirurgia,
de investigação científica, de ética, de
bioética e de organização universitária, orientou e formou diretamente 25
mestres, 32 doutores, 12 professores
titulares, 10 livre docentes.
Convocado para participar e
contribuir em todos os níveis de organização da sociedade brasileira,
o Prof. William Saad Hossne dedica
vultosamente sua imensa capacidade

intelectual, sua visão filosófica da humanidade e da organização social, sua
notável e inconteste liderança capaz
de cristalizar forças construtivas, em
torno de objetivos fundamentais a
favor do ser humano e estabelecer e
atingir metas em todos os momentos
de sua operosa trajetória. Este foi o
caso da consolidação da FAPESP, hoje
reconhecida por seu desempenho
exemplar no cenário mundial dos
Financiadores de Pesquisa.
Este é igualmente o caso da criação dos mecanismos de controle,
metodização da pesquisa científica
envolvendo seres humanos em nosso
país. O ilustre homenageado nesta
sessão solene, idealizou, elaborou,
convocou e coordenou seus diferenciadíssimos pares, mobilizou a
sociedade toda, envolveu a classe
política, o Conselho Federal de Saúde
do qual foi um dos mais contributivos
e operosos membros, a AMB, o Conselho Federal de Medicina entre tantas
outras instituições e instalou em 1996
a Comissão Nacional de Pesquisa em
Seres Humanos, CONEP; incansavelmente consolidou esta monumental
contribuição nos anos seguintes
quando liderou a instalação de extraordinária Rede de Comissões de
Ética em Pesquisa, coordenadas pela
CONEP, responsável hoje por expressivo envolvimento dos brasileiros em
pesquisa científica adequadamente
normatizada, produtiva e sobretudo
respeitosa dos princípios de ética
a servir de exemplo mesmo para o
elenco de países mais desenvolvidos
socialmente! E que tem sido imitado
por muitos. Apenas nos nove anos
iniciais de atividade da CONEP e sua
rede de mais de 500 CEPs, superou o
número de 10.000 trabalhos científicos aprovados pelo sistema e o que
é ainda muito importante, expressivo

número de pesquisas não foi aprovado
evitando graves potenciais riscos clínicos e de desrespeito a dignidade de
dezenas de milhares de brasileiros.
É mister manifestar, entre tantas
outras atividades que desenvolve o
Prof. Saad Hossne, a extensíssima
ação que desempenha na criação,
educação da comunidade científica
e implementação do sentido da Bioética; tem sido outra imensa extensão
de sua excelsa personalidade e da sua
maneira de entender o mundo em
que vivemos, que o Prof. Saad Hossne trabalha ardorosamente e instala
a vocação e ação do pesquisador
brasileiro a favor da vida em todas as
suas manifestações. Incansavelmente
corre o país inteiro difundindo a ideia
e instalando o respeito a uma das manifestações mais importantes da vida
individual e da comunidade.
Novamente, a comunidade brasileira contemporânea muito deve ao
Prof. Saad Hossne face ao empenho
por ele desenvolvido com propriedade e desinteressadamente, que tem
sido a Bioética, motivo de exemplo
para muitos países da América Latina
e de outros Continentes! Fundou a
revista de Bioética em 1992 da qual
participa ativamente do corpo editorial. Publicou mais de 500 trabalhos
científicos sobre cirurgia, ética médica
e bioética, além de seis livros científicos e numerosos capítulos de livros. É
exíguo o tempo que se dispõe para se
apreciar adequadamente o vulto e a
importância que cerca a entusiasmante trajetória humana e intelectual do
grande cientista e pensador que representa o Prof. William Saad Hossne.
Cabe-nos, contudo, em nome
do Capítulo de São Paulo do CBC e
em nome dos presentes, agradecer
ao homenageado por tanto que tem
oferecido à sociedade brasileira.
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PRÊMIO

Prêmio Benedicto Montenegro 2012
ECBC Wiliam Saad Hossne

C

omo já dizia Bobbio, na velhice é impossível deixar de
pensar que na escada da vida, a cada
dia que passa, restam menos degraus
para descer. Concordo, mas intimamente, desafiando as leis da gravidade
e da mecânica, gostaria de inverter a
direção do movimento: ao invés de
degraus para descer, seriam degraus
para subir. Mesmo porque, Heráclito
há 27 séculos já dissera que “caminho
para cima e para baixo é um e o mesmo” acrescentando que o caminho é
o mesmo, distanciam-se, entretanto as
metas. Acontece que na vida de cada
um de nós a escada nunca tem apenas
uma direção ou sentido: ora se sobem
ora se descem degraus.
O momento de hoje, aqui e agora,
ao menos para mim, representa um
degrau que se sobe. E se galgo esse
degrau é graças à impulsão carinhosa
de amigos e companheiros de jornada
nesta vida. Ao se subir um degrau a
paisagem muda, se vê novo horizonte
e se revê o horizonte que já se viu, isto
é, o passado revive na memória.
De novo Bobbio já dissera que
o grande patrimônio do velho está
no mundo maravilhoso da memória
e que pertence a cada um de nós.
Mundo maravilhoso, que está à nossa
disposição e que nos pertence. Mundo
maravilhoso que nos permite reviver
emoções, recordar fatos, rever caminhos percorridos, e pessoas que nos
marcaram.
Ao mesmo tempo, subir degraus,
descortinando novo horizonte, nos
faz repensar o presente e tentar se
preparar para o futuro. Isto tudo cria
uma turbulência de sentimentos, uma
sensação vertiginosa em que emoções

diversas se atropelam se mesclam e
buscam se exteriorizar e se afirmar
pela verbalização. É um sentimento
a ser compartilhado.
É isso que sinto. Não tenho condições de domar estes sentimentos.
Tenho sim condição de escolha,
privilegiando um desses sentimentos,
deixando-o vir à luz. Esse sentimento
é a gratidão.
Recentemente, em cerimônia pública indaguei o que é a gratidão? É
um sentimento? Uma obrigação? Um
dever? Um reconhecimento? Uma
troca de gentilezas?
A gratidão deve ser buscada e
cultivada como virtude, virtude, como
diz Comte – Sponville, que não nos
tira nada. Só o egoísta é ingrato. Para
realizar um ato de gratidão, diz o
filosofo é preciso estar acima de retribuições e de recompensas – é preciso
ter virtude; ser grato é dividir.
É com este sentimento que manifesto minha gratidão, sob forma de homenagem aos Professores Benedicto
Montenegro, Edmundo Vasconcellos,
Alípio Correa Netto, Eurico da Silva
Bastos, Eugenio Mauro, expoentes
maiores da escola cirúrgica brasileira,
que foram meus professores e que
me inspiraram na escolha da carreira
de cirurgia; ao Carmino Caricchio,
ícone da cirurgia de urgência, minha
gratidão pelos ensinamentos e pelo
exemplo de comportamento.
Minha gratidão à Diretoria do
Colégio Brasileiro de Cirurgiões na
pessoa do Dr. Armando de Oliveira,
Presidente do CBC e ao Dr. Claudio
Bresciani, Mestre do Capítulo de São
Paulo pela generosidade outorgandome o Prêmio Benedicto Montenegro.
Assinalo que generosidade é aqui
entendida também como virtude,

uma virtude muito ligada, enquanto
virtude, a um sentimento de justiça,
embora mais ligada ao coração e ao
temperamento, enquanto a justiça está
ligada ao espírito e à razão.
Manifesto minha gratidão a todos
os colegas com quem tive o privilégio
de conviver, seja na vida acadêmica,
seja na vida profissional, pelo que me
ensinaram. E o faço com profunda
humildade. Humildade como virtude – virtude humilde, mas grandiosa.
Expresso minha gratidão, com profundo sentimento de amor, à minha
família, sempre presente, em todos
os momentos. Amor aqui também
como uma das virtudes maiores. Externo gratidão aos alunos a quem me
foi dada oportunidade de ministrar
aulas, na USP, na PUC e na UNESP.
Este sentimento é feito com a maior
simplicidade, ela também entendida,
como virtude. Ao tentar ensinar, muito
aprendi, mais aprendi, talvez, do que
procurei ensinar, nesta troca de relações humanas.
Receba caro amigo Professor
Gama os sentimentos de gratidão,
apreço, admiração. Grato pelas suas
generosas e carinhosas palavras de
saudação. Minha gratidão e meu
respeito.
Finalmente, minha gratidão, aos
pacientes que um dia atendi. A
gratidão vai aqui acompanhada de
um sentimento, buscando ser uma
virtude, dos mais caros aos filósofos
gregos e à ideologia hipocrática - a
philia amizade com amor, amor da
amizade. Permitam-me dedicar este
prêmio àquele que é a razão de ser de
nossa profissão, o PACIENTE. Gostaria
também de compartilhar o Prêmio
com todos. Muito obrigado. Minha
eterna gratidão.
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NOTÍCIAS DO CAPÍTULO

O

TCBC Carlos Walter Sobrado Junior assumiu
a presidência da Sociedade Brasileira de Coloproctologia na gestão 2012/2013. O TCBC Fabio G. C. M.
Campos e o TCBC Sidney Nadal participam da diretoria
como 1º Secretário e 2º Tesoureiro e vários membros do
Capítulo de São Paulo participarão das comissões e conselhos da SBCP nessa gestão.

F

•

aleceu no dia 03 de outubro o ECBC Luiz Caetano
da Silva, um dos grandes nomes da Gastroenterologia nacional. Livre-docente e doutor pela Faculdade de
Medicina da Universidade São Paulo, foi chefe da Seção
de Hepatologia do Instituto de Medicina Tropical de São
Paulo, médico-assistente da Enfermaria Geral do Hospital
das Clínicas e membro integrante do Instituto de Gastroenterologia de São Paulo (IGESP). Foi um dos fundadores
e presidiu a Sociedade Brasileira de Hepatologia.

N

•

o dia 5 de novembro, o TCBC Gaspar de Jesus
Lopes Filho foi aprovado no concurso realizado
para Professor Titular da Disciplina de Gastroenterologia
Cirúrgica do Departamento de Cirurgia da Escola Paulista
de Medicina – Universidade Federal de São Paulo.

O

•

Conselho Federal de Medicina (CFM) homenageou, no dia 24 de outubro, as personalidades
médicas que se destacaram pelo desempenho ético da
profissão, com importantes resultados científicos, técnicos,

acadêmicos e políticos. O ECBC Adib Jatene recebeu a
comenda Sérgio Arouca, de Medicina e Saúde Pública.

A

•

nova diretoria do Colégio Brasileiro de Cirurgia
Digestiva foi empossada durante a Semana Brasileira do Aparelho Digestivo em Fortaleza. O ECBC Ivan
Cecconello será o presidente do CBCD durante o biênio
2013-2014.

A

•

Regional Jundiaí do Capítulo de São Paulo realizou no dia 6 de dezembro mais uma reunião
do Clube Benedicto Montenegro sob a coordenação do
vice-mestre TCBC Sergio Modena. Os palestrantes foram
o ACBC Marcelo Furtado, que abordou os aspectos técnicos do tratamento laparoscópico da doença do refluxo
gastroesofágico, e o TCBC Paulo Kassab que falou sobre a
linfadenectomia D2 no câncer gástrico.

A

•

TCBC Angelita Habr-Gama, professora emérita
da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo recebeu no dia 7 de dezembro o Prêmio Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O prêmio é concedido pelos
Membros do Conselho Superior e do Diretório Nacional
do CBC ao cirurgião brasileiro, Membro Titular ou Emérito do CBC que, por suas atividades profissionais tenha
contribuído para o ensino, progresso e desenvolvimento
da Cirurgia no Brasil.
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HOMENAGEM
Manoel Ignácio Rollemberg dos Santos
ECBC Gladstone F. Machado
Especialista em Cirurgia Torácica pela SBCT

F

aleceu em 26/10/2012, em São Paulo, o Dr. Manoel
Ignácio Rollemberg dos Santos, cirurgião torácico
e Membro Emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões,
nascido em 08/05/1933, em Novo Horizonte e formado
em 1960, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
Veio a seguir para S. Paulo, iniciando Estágio em Cirurgia
Geral na Santa Casa, depois se integrou na equipe do Professor Nairo França Trench, eminente cirurgião torácico,
onde permaneceu vários anos, tendo participado como
professor Assistente em aulas para alunos da recém-fundada
Faculdade de Medicina.
Nosso conhecimento se deu no Hospital Sanatório do
Mandaqui, nos idos de 1963 e foi o início de uma amizade franca e leal, compartilhando as mesmas ideias, na
esperança que tínhamos em ascender como profissionais.
Éramos jovens e boas as perspectivas. Organizamos Cursos,
Simpósios, Palestras, com o apoio inicialmente do Professor
Bindo Guida Filho, que assumira a direção da Cirurgia.
Desses eventos, digno de nota foi o I Congresso Nacional de Cirurgiões de Tórax, sediado no Hospital do
Mandaqui em maio de 1979, que organizamos, sob a presidência do Professor Jesse Teixeira, reunindo especialistas
e representantes dos principais Centros do País.
É interessante assinalar que em fins da década de 70
os cirurgiões torácicos formavam um grupo coeso na Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, em meio
à grande maioria de clínicos que os acolheram fraternalmente, formando-se o Departamento de Cirurgia Torácica
que se estruturou como órgão muito atuante, tendo seu
próprio Congresso e criando um Boletim Informativo,
cujos redatores eram Gladstone e Rollemberg. O referido
Departamento organizou 10 Congressos, até que em 1977,
foi oficialmente fundada, em 27 de maio, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, cuja historia é atual e dispensa
comentários, tendo sido eleito como primeiro presidente,
o colega Vicente Forte.
Então, meu amigo e compadre, foram anos e anos de
convivência, em vários hospitais, nos Congressos, viagens,
também na vida social. Felizmente você teve alegrias nos
últimos meses e eu cito uma delas que foi sua entrada para
a Academia de Medicina de São Paulo.

Rollemberg era um cirurgião completo, responsável,
dedicado. Teve oportunidade de visitar serviços e clínicas
nos EUA e México. Estava aposentado no Mandaqui e no
Hospital Municipal, onde foi chefe da Cirurgia torácica.
Tinha interesse e pendor pela literatura, tendo sido
colaborador assíduo do Suplemento cultural do Jornal
da APM. Amante do bom vinho e apreciador da Arte em
geral. Deixou livros publicados: “Nos tempos da Panair”
(crônicas) e “O Santo Sudário” tema polêmico, sobre o
qual fez várias palestras.
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AGENDA
1º Curso de doenças da Paratireóide
Datas: 19 e 20 de abril de 2013
Local: Centro de Convenções Rebouças
Informações: www.perfectaeventos.com.br
Cirurgião ano 7 – Atualização em Cirurgia Geral,
Emergência e Trauma
Datas: 25 a 27 de abril de 2013
Local: Maksoud Plaza Hotel-SP
Informações: www.cirurgiaoatualizacao.com.br
III Jornada de Cirurgia Videolaparoscópica e III Curso
de Treinamento em Cirurgia Videolaparoscópica
Datas: 27 e 28 de abril de 2013
Local: Hotel Nacional - Plaza Inn – São José do Rio
Preto – SP
Informações: www.cirurgiavideolaparoscopica.com.br
XXX - Congresso Brasileiro de Cirurgia
Datas:18 a 22 de agosto de 2013
Local: Rio de Janeiro/RJ
Informações: www.cbc.org.br

Congressos Internacionais – 2013
Americas Hepato-Pancreato-Biliary Association
(AHPBA) Annual Meeting 2013
20-24 fevereiro 2013 – Miami Beach, EUA
www.ahpba.org/

15th Annual Hernia Repair (AHS)
13-16 março, 2013 – Orlando, Flórida, EUA
http://americanherniasociety.org/
SAGES 2013 Scientific Session & Postgraduate
Courses
17-20 abril 2013 – Baltimore, EUA
http://www.sages2012.org/
2013 ASCRS (American Society of Colon and Rectal
Surgeons) Annual Meeting
27 abril - 01 maio 2013 – Phoenix, EUA
www.fascrs.org/
14th European Congress on Trauma and Emergency
Surgery
04-07 maio 2013 – Lyon, França
www.estesonline.org/
10th International Gastric Cancer Congress
19-22 junho 2013 – Verona, Italia
http://www.10igcc.com/
American College of Surgeons 99th Annual Clinical
Congress
06-10 outubro 2013 – Washington, DC, EUA
www.facs.org/

66th Society of Surgical Oncology Annual Cancer
Symposium (SSO)
06-09 março 2013 – Washington, DC, EUA
http://www.surgonc.org/
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