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EDITORIAL

Há 35 anos eu cursava o sexto ano da Faculdade 
de Medicina da USP. Um respeitável cirurgião 

e professor da minha faculdade fi cou contrariado quan-
do à sua pergunta eu respondi que queria ser cirurgião. 
Textualmente ele me disse: não faça cirurgia, a cirurgia 
está acabando, faça endoscopia pois quando você estiver mais velho somente 
existirá a endoscopia. Pensei muito naquilo pois respeitava muito o professor 
e também fi quei preocupado com o meu futuro. 

Ele quase acertou, mas o que surgiu foi a cirurgia minimamente invasiva que 
pelas suas características já bem comprovadas permitiu que realizássemos mais 
intervenções porém com um índice de complicações e de mortalidade mais 
baixa que o meu professor tinha vivenciado em sua vida como cirurgião. 

O cirurgião super veloz desapareceu, os cirurgiões são humanos e como 
tal tremem e as óticas foram impiedosas com quem dizia que não tremia, as 
incisões magistrais não existem mais, as incisões diminuiram em tamanho 
e em quantidade. Tudo isto porque a introdução da tecnologia na medicina 
aprimorou o tratamento e tornou mais objetiva a atuação do cirurgião. 

Excepcionalmente temos que realizar uma laparotomia exploradora, 
em geral já dispomos de um diagnóstico preciso. O mundo muda. Um rio, 
após a passagem de alguma água não é mais o mesmo, porém continua no 
mesmo lugar!

Assim é a Cirurgia Geral, mudou, sempre mudou! Vai continuar mudan-
do... E nós todos: cirurgiões jovens, cirurgiões experientes (velhos?) e cirurgiões 
mais experientes temos que entender e aceitar que o estudo e o treinamento 
devem ser contínuos. Eles nunca acabam. 

Muito do que operei como residente não se opera mais. Muitas doenças 
cirúrgicas não existem mais. Esta mudança constante nos tira da chamada 
zona de conforto: que é a área do nosso conhecimento atual, onde não se tem 
dúvidas nem angústias, mas é onde a pessoa não cresce. O desenvolvimento 
da cirurgia não permite que se fi que dentro da zona de conforto! 

Platão disse: “podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do 
escuro, a real tragédia da vida é quando os homens tem medo da luz”. Hoje 
sou professor da mesma faculdade do meu antigo professor mas apesar de 
não ser ainda tão experiente quanto ele, passo a me dirigir especifi camente ao 
acadêmicos de medicina. Venha para a cirurgia, faça cirurgia, a cirurgia é um 
campo maravilho da medicina, traga a sua irreverência de jovem, venho nos 
ajudar a modifi car as técnicas, o ensino e o treinamento da cirurgia. Venha 
para o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, temos um novo presidente com uma 
nova diretoria e com nova maneira de pensar a cirurgia e de ensinar. Após 
somente quatro meses de nova diretoria percebo que a sua grande qualidade 
chama-se: diálogo.

Finalizando, ser cirurgião foi a melhor opção que fi z na vida!

TCBC Cláudio Bresciani
Mestre do Capítulo de São Paulo

O que será da 
Cirurgia Geral?
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MENSAGEM

TCBC Elizabeth G. Santos 
Presidente da Comissão de Residência  
do Colégio Brasileiro de Cirurgiões

Há dois anos comecei um artigo com a frase: 
“O reino da Cirurgia Geral está sob forte 

ataque. Seus inimigos possuem armas poderosas, de 
longo alcance e com feitos devastadores. A extinção 
do Cirurgião Geral se aproxima célere”. Alguns dos 
meus colegas sorriram benevolentes ao que chamaram 
de exagero.

Quanto mais o tempo passa, com mais clareza 
percebo isso. Por pequenos detalhes: nossos pacientes, 
nossos amigos e mesmo nossos alunos nos perguntam 
qual é nossa especialidade. 

Novas subespecialidades aparecem com suas 
novas sociedades. A fragmentação da Cirurgia Geral 
está cada vez maior. Aos poucos a área de prática 
do Cirurgião Geral está sendo reduzida. No mundo 
moderno parece não haver mais lugar para a figura do 
Cirurgião Geral.

Atualmente observa-se uma grande falta de interes-
se dos alunos da graduação nesta Especialidade. Esse 
não é um problema que acontece somente no Brasil. 
E acontece por várias razões. Estilo de vida, falta de 
lugares para treinamento adequado, estado precário 
dos estabelecimentos de saúde, remuneração aviltante, 
só para citar alguns.

A decadência dos Hospitais Universitários, a falta 
de preceptores com formação adequada também con-
correm para uma formação totalmente inadequada.

A Cirurgia Geral tem sido vista como um “rito de 
passagem” para outras especialidades. Equívoco criado 
pela CNRM, CFM e AMB, constituintes da Comissão 
Tríplice de Especialidade ao exigir como pré-requito 
para as especialidades de algumas áreas cirúrgicas a 
residência em Cirurgia Geral e por ter o treinamento 
um tempo tão curto. O governo ainda não se deu 
conta que 11 meses de treinamento não pode formar 
um Especialista em Cirurgia Geral, e este é o tempo de 
treinamento se contarmos todos os rodízios impostos 
pelo programa e as férias.

O que temos visto nas emergências dos hospitais 
mesmo na periferia dos grandes centros são cirurgiões já 
em treinamento em outra especialidade, mas que ali  a 
Cirurgia Geral sem a qualificação necessária ou mesmo 
Cirurgiões Gerais, especialistas, mas também sem o trei-

O CBC e a formação do Cirurgião Geral

namento adequado.
Desde sua criação 

o CBC está envolvido 
na formação do Cirur-
gião Geral. Naqueles 
tempos, porém, a Ci-
rurgia Geral não é a 
que é praticada atual-
mente. 

Desde 2005 quando a Cirurgia Geral passou a ser 
pré-requisito para especialidades cirúrgicas, o CBC vem 
tentando junto aos órgãos competentes a mudança das 
Matrizes Curriculares da CG. Nesta ocasião foi criada 
Cirurgia Geral – Programa Avançado, que ofereceria 
ao residente uma oportunidade a mais de treinamento. 
No entanto essa pequena vitória revelou-se uma ilusão 
porque muito poucos hospitais têm condições de ofe-
recer esse treinamento. 

Recentemente temos visto ser atendida a solicita-
ção de credenciamento de programas de RMCG em 
hospitais privados, mesmo aqueles sem uma parte 
filantrópica conveniada com o SUS, tornando a situação 
ainda mais crítica por gerar um conflito no atendimento 
ao paciente da rede privada. A carga da mídia contra 
os médicos, o mais médicos, concorrem pesadamente 
para tornar a Especialidade, a Residência Médica, e a 
Medicina em geral cada vez mais desacreditadas.

Para culminar o governo criou a Câmara Recur-
sal, instância acima da CNRM para deliberação de 
quaisquer assuntos que não estejam de acordo com 
as pretensões governamentais, tirando assim o poder 
que a CNRM sempre exerceu como órgão máximo de 
deliberação nos assuntos da RM.

Em 2013 o CBC por meio de pesquisa nacional 
aos seus membros TCBC e ECBC registrados como 
“Cirurgião Geral”, construiu as Matrizes Curriculares 
do Programa de Residência Médica em Cirurgia Geral, 
baseadas em competências a serem desenvolvidas a 
cada ano, e com três anos de duração, tempo mínimo 
de treinamento aceito pelos cirurgiões de todo Brasil, 
incluindo as cirurgias a serem realizadas por ano de 
treinamento e número sugerido. As Matrizes forma 
apresentadas pela Comissão de Residência à CNRM.

Até agora não tivemos resposta. É nossa missão 
continuar insistindo. 
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SESSÃO SOLENE

A  Diretoria do Capítulo São Paulo do Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões - CBC - tomou posse 
em Sessão Solene realizada no Hotel Tivoli 

Mofarrej na Capital paulista, em 18 de janeiro. Integram a 
diretoria: Mestre, TCBC Cláudio José Caldas Bresciani; o 
Vice-Mestre, TCBC Sidney Roberto Nadal; o 1º Secretário, 
TCBC Ramiro Colleoni Neto; o 2º Secretário, TCBC Rogério 
Saad Hossne; o 1º Tesoureiro, TCBC Carlos Eduardo Jacob; 
o 2º Tesoureiro TCBC Paulo Maurício Chagas Bruno; e o 
representante do DEPRO, TCBC Luiz Roberto Lopes.

O Vice-presidente do Diretório Nacional do CBC, TCBC 
Fernando David Silva, ressaltou a importância do evento 
pelas posses do Mestre e diretoria, dos novos membros e 
homenagens e prêmios. “Noite de alegria e satisfação”, 
finalizou, agradecendo também em nome do Presidente 
do CBC, TCBC Heládio Feitosa de Castro Filho.

A cerimônia começou com a posse de 55 novos mem-
bros, sendo 11 membros Titulares, 12 Adjuntos, 30 Aspi-
rantes e 02 Acadêmicos. O TCBC Gaspar de Jesus Lopes 
Filho, representando o CREMESP, destacou a importância 
da Sessão Solene, a pujança do Capítulo e a qualidade dos 
membros e dos presentes da noite. “Este ritual é preservado 
por poucas entidades, que sempre tem que ser enfatizado 
e solenizado. Parabenizo a atual Diretoria por cultivar os 
nossos valores e as nossas tradições”.

Já o TCBC Renato Françoso, representando o CFM, 
salientou que os cirurgiões devem lutar para que possam 
exercer uma medicina de qualidade e que a sociedade es-
pera. “As eleições estão aí para que possamos mudar esta 
realidade”. Já o TCBC Wilson Pollara, Secretário-adjunto 
de Saúde do Estado de São Paulo, disse que durante este 
ano serão  realizados grandes investimentos em todas as 
esferas de governo na área de saúde. “O embate político 
da campanha será na saúde e isso só nos beneficiará” e 
completou: “o Brasil precisa do CBC, porque este país con-

tinental tem necessidade de cirurgiões gerais espalhados 
pelas pequenas cidades e em todos os estados”.

O 2º Vice-presidente do Diretório Nacional, TCBC Pau-
lo Roberto Corsi, também parabenizou os novos membros 
que tiveram os seus currículos analisados e foram merece-
dores da titulação que receberam. “Para superar as mazelas 
de hoje na saúde é necessário pertencer ao CBC, a terceira 
maior entidade cirúrgica do mundo e uma das mais antigas 
entidades médicas do País”, finalizou.

O ECBC Nelson Fontana Margarido representando os 
membros elevados às categorias de Eméritos e Adjuntos 
Jubilados, relatou seus breves currículos e  lembrou que 
essa tradição homenageia aqueles que, por décadas, se 
dedicaram ao CBC.

O Prêmio Daher Cutait entregue a cada dois anos foi 
conferido ao jovem cirurgião TCBC Edmo Atique Gabriel. 
O TCBC Sidney Nadal lembrou o currículo do professor 
Daher Cutait, que foi Mestre do Capítulo e Presidente do 
CBC, antes de anunciar o condecorado e entregar o diplo-
ma. Já o Prêmio Benedicto Montenegro foi entregue ao 
TCBC Joaquim Gama-Rodrigues. O Mestre do Capítulo, 
TCBC Claudio Bresciani, relembrou da brilhante carreira 
do professor Montenegro que foi o primeiro Mestre do 
Capítulo de São Paulo e na sequência entregou o diploma 
ao professor Gama-Rodrigues, que foi escolhido por unani-
midade. “É uma tarefa fácil para mim apresentar o professor 
Gama-Rodrigues, já que todos os presentes o conhecem 
muito bem e tudo o que construiu ao longo de sua carreira, 
com destacada atuação acadêmica e associativa. Fundou e 
integra várias entidades médicas. É o exemplo verdadeiro 
de um professor, médico e cidadão”.

O TCBC Joaquim Gama-Rodrigues, emotivo pela ho-
menagem, ressaltou que quando se pronuncia o nome de 
Benedicto Montenegro é despertado sempre um sentimento 
de respeito, admiração e entusiasmo. “Tive o privilégio 

Posse da Diretoria do 
Capítulo de São Paulo 

(2014-2015)
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Informe-se na Secretaria do Capítulo de São Paulo do CBC com as secretárias Flávia e 
Geise nos telefones: (11) 3101-8045 / 3101-8792 / 3188-4245 ou no site do Diretório 
Nacional do CBC: www.cbc.org.br sobre as normas e datas para o recebimento de 
propostas. Lembramos que a monografia, exigida como requisito, será dispensada 
para os candidatos com Mestrado, Doutorado ou Título de Especialista do CBC ou das 
sociedades conveniadas.

Seja membro Titular do CBC 

SESSÃO SOLENE

de vê-lo em várias oportunidades fazendo apresentações, 
como esta, ao jovem futuro cirurgião”. Gama-Rodrigues 
lembrou dos mestres, da esposa, Angelita, e de contempo-
râneos que fizeram parte da sua vida profissional

O TCBC Elias Jirjoss Ilias fez a apresentação do Con-
gresso Paulista de Cirurgia, evento tradicional e consagrado, 
destacando os preparativos da programação científica e da 
divulgação do evento. 

Concluindo a Sessão, o Mestre do Capítulo, TCBC 
Claudio Bresciani, fez um balanço da última gestão e falou 
sobre o próximo biênio. “É um júbilo assumir pela segunda 
vez o Capítulo. Agradeço aos integrantes de Diretoria pelo 
trabalho e amizade. A reeleição foi uma prova pelo qual 
passamos frente aos associados que nos dão a honra de 

trabalharmos por mais dois anos”. Bresciani citou nominal-
mente todos os integrantes da atual e da Diretoria passada, 
além do grupo de profissionais dos Departamentos e das 
diretorias de Especialidades. 

O Mestre do Capítulo destacou o congresso realizado, 
o sucesso de público do Curso Continuado, idealizado pelo 
TCBC Paulo Roberto Corsi, as reuniões do Clube Benedicto 
Montenegro, o Fórum de Ensino em Cirurgia, organizado 
pelo TCBC Ramiro Colleoni, “mas que todos abraçaram e 
que será ampliado em novas edições. Prestou homenagem 
ao TCBC Elias Jirjoss Ilias, em nome de toda a Diretoria, 
pelo trabalho nos últimos quatro anos e que agora atuará 
no Diretório Nacional”. E finalizou: “vamos em frente para 
continuar trabalhando pela Medicina e pelo Brasil”.

Da esquerda para a direita: TCBC Rogerio Dedivitis, Dr. José Roberto Baratella, TCBC Gaspar de Jesus Lopes Filho,  TCBC Wilson Pollara, 
TCBC Cláudio Bresciani,  TCBC Fernando Cesar David Silva, TCBC Sidney Nadal, TCBC Renato Françoso, Dr. Florisvaldo Meinão, TCBC Nelson  
Andreollo e TCBC Paulo Roberto Corsi.
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SESSÃO SOLENE

FABIO PINATEL LOPASSO EMÉRITO

JOSE CARLOS VAZ DA COSTA EMÉRITO

JOSE CLINEU LUVIZUTO EMÉRITO

JOSE LUIZ MARTINS   EMÉRITO

NELSON FONTANA MARGARIDO EMÉRITO

JAYME POLICENO DE BULHOES ADJUNTO JUBILADO

VALDEREDO FERREIRA G. DE ALMEIDA ADJUNTO JUBILADO

AGAMENON GOMES DA FONSECA TITULAR

ANDERSON CESAR GONÇALVES TITULAR

DEBORAH DE ROSSO TITULAR

EUCLIDES DENARDI JUNIOR TITULAR

IZILDA APARECIDA MADEIRA DE LIMA TITULAR

JOSE ROBERTO TEIXEIRA JUNIOR TITULAR

LEANDRO CARDOSO BARCHI TITULAR

LUCIO AMERICO DELLA COLETTA TITULAR

MARIA FERNANDA DEMATTE SOARES BELICO TITULAR

MAURICE YOUSSEF FRANCISS TITULAR

RICARDO CRUZ DE REZENDE PAOLIELLO TITULAR

ABUD HOMSI NETO ADJUNTO

ADRIANO PINHEIRO BANDEIRA ADJUNTO

ALEXANDRE GUSTAVO BELLORI BATTILANA ADJUNTO

ANTONIO JOSE TIBURCIO ALVES JUNIOR ADJUNTO

BRUNO AMANTINI MESSIAS ADJUNTO

GUILHERME BRASILEIRO DE AGUIAR ADJUNTO

JOSE AUGUSTO CYRINEU MARTINS ADJUNTO

JOSE SEBASTIAO DE ANDRADE JUNIOR ADJUNTO

LINCOLN RANGEL DE MEDEIROS TEIXEIRA ADJUNTO

MICHEL VICTOR CASTILHO ADJUNTO

PAULO MANUEL PEGO FERNANDES ADJUNTO

PEDRO POPOUTCHI ADJUNTO

ALYSSON GUILHERME LOPES DE OLIVEIRA ASPIRANTE

ANA CAROLINA BONACHI MROZINSKI ASPIRANTE

CAIO COSTA MATTOS ASPIRANTE

DANILO TOSHIO KANNO ASPIRANTE

ÉLINA FÁTIMA BONIN JOSEPIM ASPIRANTE

EMILIO HUGO RAMALHO DE ABREU ASPIRANTE

EURICO ARTEAGA SANTIAGO JUNIOR ASPIRANTE

FELIPE CASTRO DE TOLEDO TAGUTI ASPIRANTE

FERNANDA SOVENHO RADO GUIRADO ASPIRANTE

FERNANDO BATOCCHIO QUEVEDO ASPIRANTE

GABRIEL GARBATO ASPIRANTE

GABRIELA ZANI LOPES ASPIRANTE

GUSTAVO HENRIQUE XAVIER CASEIRO ASPIRANTE

ISAAC DE FARIAS SOARES RODRIGUES ASPIRANTE

JEFITON CORDEIRO JUNIOR ASPIRANTE

JOAO PAULO CASSIANO DE MACEDO ASPIRANTE

JULIANA CRISTINA PACHECO ASPIRANTE

LUCIA XIMENA ZUBIETA ALVES ASPIRANTE

MARCELA GALANI ROCHA ASPIRANTE

MARCELO FINAVARO ANICHE ASPIRANTE

MARINA HELENA FERNANDES DE AGUIAR ALIOTI ASPIRANTE

MEIBEL MELO E SILVA ASPIRANTE

PAMELA DANIELA DA SILVA MASSUIA ASPIRANTE

RAFAEL SOLIGO SAVAZZI ASPIRANTE

RODRIGO COSTA FERREIRA ASPIRANTE

ROGERIO HIROSHI SATO ASPIRANTE

THIAGO CAMELO MOURÃO ASPIRANTE

VINICIUS VIEIRA SIMONETTI ASPIRANTE

VLADIMIR TONELLO DE VASCONCELOS ASPIRANTE

WENDY DE OLIVEIRA MENDES ASPIRANTE

ALICE MOREIRA DIAS ACADÊMICO

RAFAEL SILVA CAJAZEIRA ACADÊMICO

Membros empossados:
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NOTÍCIAS DO CBC-SP

JUNDIAI 

Vice-Mestre TCBC ANDRE AFONSO NIMTZ RODRIGUES

Secretário TCBC FERNANDO A. M. CLARET ALCADIPANI

Tesoureiro ACBC ALTAIR PAZELI

LITORAL 

Vice-Mestre TCBC JOAO CARLOS MENDES DE V. GUIDO

Secretário TCBC CARLOS HENRIQUE DE A. BERNARDES

Tesoureiro TCBC OSVALDO JUNIOR BATISTA MARQUES

NOROESTE PAULISTA 

Vice-Mestre TCBC RENATO FERREIRA DA SILVA

Secretário TCBC FERNANDA RIBEIRO FUNES

Tesoureiro TCBC FRANCISCO DE ASSIS CURY

PIRACICABA 

Vice-Mestre TCBC RODRIGO RIBAS DIAS DOS REIS

Secretário TCBC EDUARDO ROQUE VERANI

Tesoureiro TCBC EDUARDO BALDASSARI REBEIS

PRESIDENTE PRUDENTE

Vice-Mestre TCBC JEFFERSON YOSHIHARU DE T.TAGUTI

Secretário TCBC MOABE REZENDE DE LIMA

Tesoureiro TCBC JOAO BENEDITO SILVA SILVEIRA

RIBEIRÃO PRETO

Vice-Mestre TCBC LEONARDO CASTRO MARINZECK

Secretário TCBC FABIO AUGUSTO BRASSAROLA

Tesoureiro TCBC FERNANDO CESAR FERREIRA PINTO

SOROCABA 

Vice-Mestre TCBC NELSON BOCCATO JR.

Secretário TCBC CELSO AUGUSTO DE MORAES SIMONETI

Tesoureiro ACBC ENARCO GRIGOLLI

VALE DO  PARAIBA E LITORAL NORTE

Vice-Mestre ECBC ANTONIO CARLOS BARTOLOMUCCI

Secretário TCBC PEDRO ROBERTO DE PAULA

Tesoureiro ACBC RENATO SEBBE

A TCBC Eliana Steinman faleceu no dia 14 de janeiro 
de 2014, aos 54 anos. Graduada pela Faculdade 

de Medicina de Santo Amaro em 1982, realizou residên-
cia médica em Cirurgia Geral na FMUSP, onde obteve o 
título de Doutora em 1990 e tornou-se médica assistente 
do Pronto Socorro de Cirurgia do Hospital das Clínicas e 
professora colaboradora da Disciplina de Cirurgia Geral 
e Trauma da FMUSP. Além da Cirurgia Geral, atuou nas 
especialidades de Cirurgia do Trauma, Coloproctologia, Ci-
rurgia Laparoscópica e Nutrologia. Era médica assistente do 
Serviço de Cirurgia Geral do Hospital do Servidor Público 
Estadual, professora de Cirurgia da Unicid e responsável 
pela equipe de Cirurgia do Hospital Alvorada.

Eleições das diretorias das Regionais Paulistas
biênio 2014/2015

O processo eleitoral para sucessão das diretorias das 
regionais do Capítulo de São Paulo do Colégio 

Brasileiro de Cirurgiões teve início em 18 de dezembro 
de 2013, com a abertura do processo de recebimento das 
inscrições de chapas e o término ocorreu às 18 horas do 
dia 28 de janeiro de 2014. Em todas as Regionais foram ins-
critas chapas únicas, exceto nas Regionais do Grande ABC 
e Ribeirão Preto, com inscrição de duas chapas. Em 28 de 
janeiro, foi enviado aos membros das Regionais a cédula de 
votação. Os votos foram recebidos até às 18 horas do dia 20 
de fevereiro.  A apuração foi realizada no dia 21 de fevereiro, 
na sede do Capítulo. A posse dos diretores aconteceu no dia 
15 de março, às 10 horas, no auditório verde da Associação 
Paulista de Medicina. As novas diretorias regionais terão a 
seguinte composição no biênio 2014-2015:

ARAÇATUBA

Vice-Mestre TCBC  FLAVIO ROBERTO GARBELINI DE OLIVEIRA

Secretário TCBC RAFAEL CARRIERI NETO

Tesoureiro TCBC  LUIS CLAUDIO PANDINI

BOTUCATU 

Vice-Mestre ECBC  MARIA APARECIDA C. DE ARRUDA HENRY

Secretário TCBC  CELSO VIEIRA DE SOUZA LEITE

Tesoureiro ACBC  JUAN CARLOS LLANOS

CAMPINAS 

Vice-Mestre TCBC GUSTAVO PEREIRA FRAGA

Secretário TCBC JOSE LUIS BRAGA DE AQUINO

Tesoureiro ACBC BIANCA OLIVEIRA SILVA SODRE

GRANDE ABC

Vice-Mestre TCBC ALEXANDRE CRUZ HENRIQUES

Secretário ACBC JOSE ANTONIO BENTO

Tesoureiro ACBC MARIO PAULO FARO JR.
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TCBC Joaquim Gama-Rodrigues
FACS (Hon.), FRCS England  

Não pode ser mais significativa a honra que nos 
concede a diretoria do Capítulo de São Paulo 

do CBC, sob a presidência do ilustre amigo Prof. Cláudio 
Bresciani e pela Associação Paulista de Medicina sob 
presidência do Dr. Florisval Meinão, por nos outorgarem 
o Prêmio Prof. Benedicto Montenegro.

O nome Benedicto Montenegro desperta sempre, 
enorme sentimento de respeito, admiração e entusiasmo. 
Cirurgião Paulista, o Prof. Montenegro foi fundador e 
1º Mestre do Capítulo de São Paulo do CBC em 1941. 
Desenvolveu notável Escola cirúrgica em São Paulo. Foi 
professor catedrático de cirurgia da FMUSP da qual foi 
diretor. Foi reitor da Universidade de São Paulo. Recebeu 
reconhecimento por sua notável liderança acadêmica e 
sua postura humana e ética no Brasil, nas Américas e na 
Europa. Como calouro do curso de Medicina, assisti as 
homenagens que Montenegro recebeu por época de sua 
aposentadoria na FMUSP.

Ao longo de minha longa carreira como cirurgião tenho 
tido o privilégio de testemunhar e mesmo a oportunidade 
de participar da implementação de grande parte dos extra-
ordinários avanços da cirurgia em nosso meio. 

Considero-me um dos prediletos da Fortuna, pois mi-
nha trajetória na cirurgia se desenrola sempre ao lado da 
querida esposa Angelita. Além disto, tive o exemplo e ensi-
namentos excelsos de muitos mestres: Alípio Correa Netto, 
Arrigo Raia, entre outros e a companhia feliz e construtiva 
de numerosos colegas, contemporâneos desde a graduação 
e outros mais jovens a quem agradeço pela contribuição 
em meu amadurecimento e pela amizade de sempre. 

Discorrerei brevemente sobre o futuro da cirurgia:
Já em seus primórdios, a cirurgia se fundamentou em 

duas ações: diérese e síntese. Raramente estas duas formas 
da ação cirúrgica foram empregadas separadamente. 

Tradicionalmente a formação do cirurgião, precipua-
mente visou habilitá-lo para exercer com perícia, tirocínio 
e segurança, as mencionadas ações básicas.

Boa parte das grandes rupturas que influenciaram a his-
tória da cirurgia, surgiram somente na segunda metade do 

século XIX e no decorrer do século XX. O desenvolvimento 
da anestesia, antissepsia, antibioticoterapia, transfusão de 
sangue, nutrição parenteral e aplicação de cuidados pós 
operatórios em regime de UTI, representaram inquestioná-
veis recursos fundamentais para aumentar a eficiência da 
cirurgia e a ampliação de seus horizontes.  Não se cons-
tituíram, contudo, em rupturas da cirurgia propriamente 
ditas; foram muito mais, rupturas na história da biologia e 
de outros campos da ciência médica.  

Sobretudo nos últimos 50 anos assistiram-se a notáveis 
avanços tecnológicos que ampliaram expressivamente o 
campo da ação e a segurança da cirurgia. Entre estes es-
tão a sutura mecânica, a fibroendoscopia, a imageologia, 
a microcirurgia, a laparoscopia, a robótica, incluindo a 
telemedicina incorporada a esta última.

Porém também nem todas as referidas inovações se 
constituíram em efetivas rupturas na evolução da cirurgia, 
pois não instalaram saltos de qualidade na forma da ação 
cirúrgica. 

Há, contudo, alguns poucos bons exemplos daquilo 
que se poderia considerar momento de ruptura, visando 
modificações transcendentais na ação do cirurgião. Entre 
estes raros exemplos, citam-se a cirurgia endovascular e a 
radiologia intervencionista. 

Uma das grandes rupturas na cirurgia deu-se na área 
da formação do cirurgião quando no final do século 19, 
nos Estados Unidos William Halsted1 liderou a criação do 
sistema da residência médica que é padrão até os atuais 
dias!

Certamente também se pode considerar verdadeira 
ruptura na trajetória da cirurgia, a atual atitude do cirur-
gião quando dotado de amplo conhecimento científico 
da afecção que está tratando, buscar a cura sem a neces-
sidade da intervenção operatória. O cirurgião torna-se 
mais e mais, partícipe destacado de decisão tomada por 
equipe multidisciplinar, que analisa e estabelece a melhor 
sequencia das varias possibilidades terapêuticas, visando 
à recuperação da saúde.

Exemplo disto é a estratégia de watch and wait, ini-
ciada por Habr-Gama na década dos anos 90 e publicada 
por ela e seus colaboradores em 19982, no tratamento do 
câncer de reto baixo. De acordo com a referida estratégia, 

O futuro da Cirurgia Geral
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o tratamento inicial para esta afecção, emprega associação 
QRdt. Face ao desaparecimento da neoplasia comprovado 
clinicamente e com emprego dos métodos endoscópico, 
ressonância magnética, ultrassom endorretal e norma-
lização do CEA, assume-se inicialmente a conduta não 
operatória e prossegue-se em programa de seguimento 
clínico e aplicação de métodos neoadjuvantes baseados na 
estratégia do Watch and Wait3. Com a referida estratégia, e 
o atual programa estendido de quimioterapia consegue-se 
o desaparecimento do câncer em até 49% das vezes4.

Esta postura inovadora que se espera do profissional  
contemporâneo, em várias áreas da  atividade cirúrgica, 
constitui-se verdadeiro e profundo desafio ao cirurgião 
zeloso de sua conduta ética, pois exige do especialista, 
adequação técnica, científica, psicológica e humanística. 
Ela somente é possível com permanente esforço de atu-
alização de conhecimentos e de sucessivos e contínuos 
treinamentos, face aos frequentes aportes tecnológicos.

Pode-se admitir para o futuro, a médio prazo, redução 
no número de cirurgiões gerais clássicos e ampliação do 
número de cirurgiões intervencionistas, cuja ação é e será 
cada vez mais, guiada por imagem radiológica,  ultrasso-
nográfica  ou de outras formas, assim como da aplicação 
da realidade virtual e das várias formas de identificação  
histopatológica do tecido acometido durante a intervenção, 
atualmente em desenvolvimento. Ocorrerá, outrossim, pro-
gressiva ampliação da vertente minimamente invasiva da 
ação cirúrgica, tendo como carro-chefe a nanorobótica.

Em futuro próximo os pro-
gressos da robótica permearão 
a atividade do cirurgião, pri-
meiramente beneficiando a 
mínima agressão aos tecidos 
livres de alteração, vizinhos 
à área que exige ressecção5. 
Para tanto a aplicação das in-
formações estabelecidas pela 
realidade virtual e aplicação 
de métodos de identificação 
anatomopatológica durante o 
ato cirúrgico serão igualmente 
de imensa valia.

Vem ganhando terreno, a 
aplicação do Método de Fluo-
rescência, como contraste vi-

tal, como a indocianina e outras 
substâncias que se ligam à certas 

proteínas circulantes. O método permite ao cirurgião iden-
tificar em 3D a rede vascular até vários centímetros abaixo 
da superfície tecidual6. Necessita, portanto, combinar o 
método da fluorescência com iluminação baseada em laser.  
Keereweer et. al7 relataram da aplicação experimental de 
novos fluoroforos com capacidade de se conjugar com 
ligantes específicos visando identificar tecidos tumorais de 
diferentes tipos. Seu uso representará importante progresso, 
sobretudo na cirurgia oncológica por qualquer dos acessos 
da intervenção. 

Como referem Marcus, H. et al8, os progressos da ro-
bótica e da imageologia aplicados à cirurgia deverão vir 
acompanhados do desenvolvimento de interfaces mais 
intuitivas entre o ser humano e o robô. Enfatizaram os 
referidos autores que ao lado dos benefícios trazido pelo 
reconhecimento fotodinâmico e pela imagem endoscó-
pica de banda larga, se desenvolvem várias modalidades 
tecnológicas visando formar em “real-time”a imagem mi-
croscópica “in vivo” que permitirá a diferenciação entre 
tecido tumoral e tecido vizinho com o objetivo de restringir 
a ressecção apenas à área acometida. 

 O auxilio robótico à atividade do cirurgião, contará 
com a instalação de percepção haptica9. Assim sendo estará 
se corrigindo uma das importantes deficiências dos atuais 
equipamentos. Como afirmou Satava10 em 2006 a respeito 
do advento da cirurgia robótica “a revolução na cirurgia 
está apenas em seu inicio!”. O nível de miniaturização do 
equipamento robótico será adaptado às diferentes interven-

Da esquerda para a direita: Claudio Bresciani, Joaquim Gama-Rodrigues, Paulo Roberto Corsi e 
Fernando David Silva
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ções cirúrgicas, nem sempre em termos de nanocirurgia.
Face ao aparecimento de terapêuticas clínicas para o 

tratamento das doenças crônicas, à melhoria dos métodos 
não cirúrgicos para o controle e cura das doenças oncoló-
gicas, à expansão de política de saúde pública visando a 
prevenção de doenças e da aplicação clínica da nanotec-
nologia  seja no  tratamento farmacológico ou associado a 
outras formas de terapêutica, assim como a introdução na 
prática médica da terapia genética e do tratamento celular 
e molecular, é razoável se  aguardar redução no número 
de pacientes que necessitarão de tratamento operatório 
convencional.

A curto prazo, entretanto, a reversão da necessidade 
de cirurgia com suas feições atuais, provavelmente, será 
retardada pela atual ampliação na expectativa de vida, pela 
ampliação do acesso  ao atendimento e  diminuição na 
mortalidade infantil, pela frequência crescente no número 
de  acidentes com máquinas automotivas, pelos desastres 
ecológicos  e pelos ferimentos em campos de batalha.

A comunidade médica contemporânea tem respeitado 
o conceito de que o cirurgião bem preparado vai muito 
além do técnico capaz de dominar de forma integrada os 
método de diérese e síntese. Dele se exigem conhecimentos 
seguros sobre as múltiplas alternativas de tratamento e sua 
adequação e ordenação sequencial a ser respeitada no que 
modernamente se denomina de medicina individualizada.  
O cirurgião competente deverá saber, que com frequência 
ainda não é chegada a hora da intervenção cirúrgica mesmo 
que nas suas formas minimamente invasivas. Muitas vezes 
ela nem será necessária!

Ao lado das outras sociedades médicas e instituições 
responsáveis por Residência em cirurgia e pelo ensino 
continuado, cabe ao CBC manter-se na liderança das ações 
para que também no Brasil, a formação dos cirurgiões não 
deva se restringir apenas ao preparo técnico. É preciso, 
cuidar de manter apto o profissional, para desenvolver 
sua responsabilidade em concordância com o papel que 
a ele cabe desempenhar em benefício da comunidade, 
incorporando com juízo crítico, as contínuas conquistas 
científicas e tecnológicas. Mantendo-se sempre indepen-
dente de qualquer compromisso com empresas produtoras 
de equipamento cirúrgico, assim como de fármacos e outras 
formas de agentes terapêuticos, deverá o cirurgião ter como 
meta de sua atividade, ao lado da assistência médica dentro 
da visão integral de seu paciente, manter-se alerta e con-
tribuir para observação e interpretação científica dos fatos 

que cercam o tratamento cirúrgico assim como, preservar 
a disposição de documentar e transmitir sua experiência 
profissional aos seus pares.

Temos convicção de que a atual geração de CBCeanos 
está amplamente disposta e  preparada para desempenhar 
suas atuais e futuras responsabilidades!
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CONGRESSO PAULISTA

Já estão abertas as inscrições para o Congresso Paulis-
ta de Cirurgia – 19ª Assembleia Cirúrgica do Capítulo 

de São Paulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões - CBC-SP. 
Até o dia 04 de agosto haverá descontos especiais para 
Membros do CBC, sócios de entidades apoiadoras, resi-
dentes e acadêmicos. Mais informações podem ser obtidas 
no site: www.cbcpaulista2014.com.br. 

O Congresso Paulista de Cirurgia será realizado nos 
dias 17 e 18 de outubro no Caesar Business Faria Lima, em 
São Paulo, e já tem os principais temas do evento definidos 
pela Comissão Científica.

Serão abordados durante os dois dias de evento: reflu-
xo gastroesofágico, endoscopia digestiva, as técnicas de 
reconstrução para o câncer gástrico, trauma abdominal 
fechado, tratamento das metástases hepáticas, as técnicas 
e complicações da cirurgia da obesidade, o que há de 
novo no tratamento da pancreatite aguda, quando operar 
a diverticulite, endometriose e tubo digestivo, trauma 
pélvico complexo, obesidade e câncer, hidratação do 
paciente cirúrgico, o uso da robótica em cirurgia geral, 
entre outros temas.

O Congresso Paulista de Cirurgia contará com especia-
listas de várias áreas da cirurgia, como cabeça e pescoço, 
bariátrica, pediátrica, vascular, coloproctologia, esôfago, 

estômago e intestino delgado, trauma, fígado, vias biliares 
e pâncreas, ginecologia e mastologia, parede abdomi-
nal, plástica, tórax e urologia. Os participantes poderão 
apresentar trabalhos em diversas formas de apresentação: 
pôster, tema livre, vídeo livre e fórum de pesquisa. Todos 
serão submetidos à Comissão Científica e depois avaliados 
durante o evento para a escolha dos melhores em cada 
categoria, que serão premiados.

Para o presidente da Comissão Científica, Elias Jirjoss 
Ilias, o Congresso Paulista de Cirurgia será realizado em 
área nobre da cidade de São Paulo, próximo a diversos 
restaurantes e um centro de compras constituído pelos 
shoppings Vila Olímpia e Iguatemi JK. “Para os adeptos de 
práticas esportivas e de lazer ao ar livre também encontram-
se nas proximidades do evento os parques do Povo, Vila 
Lobos e Ibirapuera. Esperamos por você e sua família”, 
completa Elias Ilias.

Congresso Paulista de Cirurgia
19ª Assembleia Cirúrgica
Datas: 17 e 18/10/2014
Local: Caesar Business Faria Lima
Rua Olimpíadas, 205 - Vila Olímpia - São Paulo - SP

O Congresso Paulista de Cirurgia 
está com inscrições abertas e descontos
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ECBC Dario Birolini
ECBC Eugênio A.B. Ferreira 

No dia 1º de dezembro do ano passado, Paulo David 
Branco nos deixou. Escrever algumas palavras para 

testemunhar sua inestimável contribuição para a cirurgia 
brasileira é um desafio e, ao mesmo tempo, um motivo de 
grande satisfação. Paulo Branco nunca visou à autopromo-
ção acadêmica e muito menos à econômica, mas dedicou-se 
sempre à transmissão de conhecimentos consistentes e à 
educação critica de seus discípulos entre os quais nós, com 
muita honra, nos incluímos.  

Embora tenha interrompido suas atividades acadêmicas 
formais em 1998, Paulo Branco continuou frequentando as 
reuniões da Divisão de Clínica Cirúrgica III (DCCIII) do Instituto 
Central do Hospital das Clínicas até 2013, contribuindo, como 
sempre, com seus comentários, suas observações e, porque 
não, com suas críticas. Paulo Branco formou-se pela FMUSP 
em 1951 e no mesmo ano iniciou suas atividades como Médico 
Auxiliar no serviço dirigido pelo Prof. Eurico da Silva Bastos.  
A partir de meados da década de 50 iniciou suas atividades 
no Pronto Socorro, serviço ao qual ficaria vinculado, formal 
ou informalmente, até sua aposentadoria. 

Em agosto de 1964 defendeu sua tese de doutorado e, em 
dezembro de 1967, prestou concurso para Livre Docência.  
Foi admitido, por concurso, como docente na Disciplina de 
Cirurgia Geral da FMUSP, em 10 de outubro de 1978, passando 
a ocupar o cargo de Professor Associado. Neste mesmo ano foi 
promovido a Diretor de Serviço da DCCIII, voltando, progres-
sivamente a integrar-se ao Pronto Socorro e, especificamente, 
ao Serviço de Cirurgia de Emergência da DCCIII ao qual ficou 
vinculado até sua aposentadoria ocorrida no ano de 1998. 

O que mais se destaca, entretanto, na vida de Paulo Bran-
co, foi sua incessante atividade didática. Já no fim da década 
de 50, Paulo Branco, na época médico recém-formado, reuniu 
um grupo de alunos da 44a turma da FMUSP interessados em 
dedicar sua vida profissional à cirurgia e passou a acompanhá-
los e a orientá-los através de reuniões semanais realizadas em 
sua própria residência. 

Integravam este grupo privilegiado, João Gilberto Mak-
soud, Marcel C. C. Machado, Ruy G. Bevilacqua e nós,  Eu-
gênio A. B. Ferreira e Dario Birolini. Durante estes encontros, 
nos quais se analisavam criticamente trabalhos publicados na 
literatura nacional e internacional e discutiam-se casos clíni-
cos, Paulo Branco transmitia-nos sua vivência profissional e 
seu entusiasmo e motivava-nos para o estudo. 

Sem receio de cometer qualquer engano, posso afirmar 
que a metabologia cirúrgica brasileira nasceu destas reuniões.  
Nelas foram lançadas as bases para a criação da primeira uni-

dade de terapia intensiva 
que nasceu, efetivamen-
te, no começo da déca-
da de 60, na Sala 4030 
do Pronto Socorro do 
Hospital das Clínicas. 

Através destes en-
contros, e graças à parti-
cipação do grupo acima 
mencionado e, poste-
riormente, de muitos 
outros colaboradores 
que foram arregimenta-
dos ao longo dos anos, 
a cirurgia que, nos anos 50, limitava-se a um exercício de 
técnica operatória, passou a abranger, de forma explosiva, 
conhecimentos essenciais de fisiologia e de fisiopatologia. 

O cirurgião passou a assumir, de forma crescente, um 
papel de destaque na avaliação pré-operatória e nos cuidados 
intra e pós-operatórios. Conhecimentos a respeito do equilíbrio 
hidreletrolítico e ácido-básico, do suporte nutricional e da pre-
venção e do tratamento da infecção cirúrgica incorporaram-se 
progressivamente à formação dos residentes e passaram a fazer 
parte da atividade diária dos cirurgiões. 

Nós fomos instrumentos desta revolução, mas Paulo Bran-
co foi seu planejador e seu autor intelectual.  Ele foi o maestro 
que regeu esta orquestra e que permitiu modificar os rumos da 
cirurgia do país através de seu incentivo e de seu exemplo. 

Cumpre ressaltar, ainda, que além de nos iniciar na prática 
da cirurgia, Paulo Branco nos incentivou a seguir a carreira 
acadêmica, orientando-nos sobre o rumo que deveríamos 
seguir para divulgar e multiplicar os conhecimentos adquiri-
dos. Como resultado deste estímulo, do grupo original acima 
mencionado, três são Professores Titulares e dois Professores 
Associados da FMUSP, um dos quais, o Prof. Eugênio Ferreira 
foi Professor de Cirurgia em Jundiaí, e Presidente do CBC. 

Os conhecimentos, o espírito crítico e a filosofia de traba-
lho e de vida que Paulo Branco nos transmitiu foram investidos 
e deram frutos nas áreas de Cirurgia Pediátrica, de Cirurgia 
do Aparelho Digestivo, de Cirurgia do Trauma, de Cirurgia 
Oncológica e de Terapia Intensiva. 

Por estes motivos, estas palavras fazem justiça a um ho-
mem íntegro e de visão, que honrou e engrandeceu, como 
poucos, a cirurgia brasileira e que catalisou um processo de 
transformação que contribuiu para que fosse ela projetada a 
nível internacional. 

MEMÓRIA

ECBC Paulo Branco ao lado de sua 
esposa Maria Helena

Paulo David Branco
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