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● VII Mutirão Nacional de Cirurgia da Criança 
consolida a iniciativa no país (pág. 3)

● IX Congresso Paulista de Cirurgia Pediátrica 
conta com participação internacional (pág. 20)

A história da CIPE na memória do Prof. Pinus
Ele testemunhou o nascimento  
da associação e a evolução  
da especialidade no Brasil

Antecipando as comemorações do 50º ani-
versário da CIPE, fundada em 31 de janeiro 

de 1964, o Jornal da CIPE entrevista o Prof. José 
Pinus. Contemporâneo de pioneiros, como Virgílio 
Alves de Carvalho Pinto, Roberto de Vilhena Morais 
e Plínio de Campos Nogueira, entre outros, com 
eles compartilhou as responsabilidades e os reve-
ses na primeira diretoria da entidade, da qual foi, 
posteriormente, presidente.

Nesse depoimento, o Prof. Pinus revela um pou-
co do muito que guarda na memória sobre o de-
senvolvimento da Cirurgia Pediátrica no Brasil, a 
história da CIPE e do nascimento e consolidação 
de entidades internacionais, como a World Fede-
ration of Associations of Pediatric Surgeons (WO-
FAPS), da qual foi fundador. Vale destacar que 
essa federação mundial foi fundada em São 
Paulo, em 1974, e que em 2014 completará 
40 anos de existência.

Para os cirurgiões pediátricos da “ve-
lha guarda” a leitura desta entrevista se-
guramente trará recordações; para os 
mais jovens representará uma fonte 
de conhecimento e de aprendizado 
e, ainda, um estímulo para protago-
nizar a evolução da especialidade 
e de suas organizações profissio-
nais, aqui e no exterior.

Com a palavra, o Prof. Pinus.

Cristiane C. Sampaio
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Prezados amigos,

Nossa gestão se inicia com pelo menos dois grandes desafios: instaurar a tabela de alta 
complexidade (AC) na Cirurgia Pediátrica e conduzir os eventos deste e do próximo ano.

Com relação ao primeiro objetivo, nosso propósito é levar ao governo, para sanção 
ministerial, um elenco de cirurgias no recém-nascido e no lactente que, anexada a outros 
procedimentos já existentes como AC, resultará em uma tabela geral da AC em Cirurgia 
da Criança. Temos a esperança de que o Ministério da Saúde não deixará de apoiar 
integralmente este ordenamento que beneficiará tanto as crianças quanto aqueles que 
prestam assistência cirúrgica a elas.

No próximo ano a CIPE celebrará seu Jubileu de Ouro, fundada que foi em São Paulo em 
31 de janeiro de 1964. Ao mesmo tempo, a World Federation of Associations of Pediatric 
Surgeons (WOFAPS), igualmente constituída na cidade de São Paulo em 15 de outubro de 
1974, completará 40 anos. Poder-se-ão se juntar a estas duas celebrações o Congresso 
Ibero-Americano, uma Jornada Luso-Brasileira e um dos dois Encontros de Área do Comitê 
Executivo que a WOFAPS fará realizar no ano que vem. Todo este esforço está sendo feito para 
trazer, de 26 a 30 de outubro de 2014, para São Paulo uma grande concentração de cirurgiões 
pediátricos de todas as áreas e que possibilitem, não só as lembranças do passado, mas, 
principalmente, o descortinar do futuro.

Persistiremos na trilha de uma administração austera para continuar garantindo à CIPE 
tranquilidade financeira, pois mesmo não sendo entidade orientada para o lucro, seguramente 
desta estabilidade depende a possibilidade de implementação de ações continuadas que visem 
o desenvolvimento, aperfeiçoamento e benefícios aos seus associados.

Paralelamente, o ano de 2013 transcorre como um dos mais desafiadores para a Medicina 
brasileira. Nunca vimos em nossa trajetória profissional tal volume de ataques desavergonhados 
à nossa classe como os perpetrados por este governo. Hoje a classe médica, atordoada pelo 
uso que dela se tem feito com fins puramente eleitoreiros, ainda procura a melhor estratégia 
de atuação. O importante é que os médicos se mantenham unidos porque um dia a maré vira; 
afinal, não há mal que sempre dure. E quando este dia chegar, a verdade sobre o que está por 
trás do Programa Mais Médicos aparecerá!

Afinal, no Brasil, há pletora ou falta de cirurgiões pediátricos? Esta é a questão que está 
entrando em pauta em nossa associação. A Cirurgia Pediátrica abarca procedimentos que vão 
desde o feto até a adolescência. É obvio que cirurgiões gerais podem, por exemplo, operar 
apendicites em crianças; abdicar desta tarefa, entretanto, é, no nosso modo de ver, atuar 
contra a difusão e a afirmação de nossa especialidade. 

Para nós, em cada berçário, em cada UTI pediátrica, em cada pronto-socorro infantil (em 
particular nos centros de referência de trauma) deve existir cobertura adequada de nossos 
especialistas. Sou daqueles que creem que há falta de cirurgiões pediátricos no mercado. A 
discussão está, entretanto, começando e será tema a ser abordado com a Profa. Dra. Maria 
do Patrocínio T. Nunes, Secretaria Executiva do CNRM, durante a IV Jornada de Residentes, 
em Salvador.

Abraços,

José Roberto S. Baratella
Presidente
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O XVI Congresso Brasileiro 
de Urologia Pediátrica e a 

Jornada Norte-Nordeste de Ci-
rurgia Pediátrica serão realizados 
conjuntamente entre os dias 15 e 
17 de agosto, em Teresina (PI), no 
Blue Tree Towers Rio Poty (Av. 
Mal. Castelo Branco, 555). 

A programação científica inclui 
um dia especialmente dedicado à 
transmissão de cirurgias aos vivo, 
seguida de discussões. Nos dias 
subsequentes, as mesas-redondas 

XVI Congresso Brasileiro de Urologia Pediátrica e Jornada 
Norte-Nordeste de Cirurgia Pediátrica, em agosto

e conferências, assim como os tra-
balhos apresentados na ocasião, 
abordarão aspectos relacionados 
a anomalias anorretais e penia-
nas, válvula de ureter posterior, 
bexiga neuropática, ureterocele, 
hidronefrose pré-natal e cirurgia 
robótica, entre outros temas.

Além de diversos conferen-
cistas brasileiros de renome in-
ternacional, os eventos contarão 
com a participação de especia-
listas provenientes dos EUA e do 

Canadá, como os Profs. Aseem 
Ravindra Shukla, diretor de Ci-
rurgia Minimamente Invasiva 
do Departamento de Urologia 
do Children’s Hospital of Phila-
delphia (EUA); Marc Cendron, 
integrante do Departamento de 
Urologia do Boston Children’s 
Hospital e professor de Urologia 
Pediátrica da Harvard Medical 
School (EUA); e Walid Farhat, 
professor e membro da Divisão 
de Urologia do Hospital for Sick 

Children, de Toronto (Canadá).
No site http://www.congresso-

cipe.com.br/teresina2013/, tam-
bém acessível pelo site da CIPE, 
estão disponíveis informações 
detalhadas sobre inscrições, pro-
gramação, opções de estadia e 
viagem, entre outras.

Os eventos são promovidos 
pela CIPE e contam com o apoio 
da Sociedade Brasileira de Nefro-
logia e da Sociedade Brasileira de 
Videocirurgia. 

Na programação,  
que se estenderá  
de 15 a 17 de agosto,  
está reservado um  
dia para a transmissão 
e debates de  
cirurgias ao vivo

Ocorrerão em Salvador (BA), 
de 27 a 29 de novembro, a 

IV Jornada Brasileira de Resi-
dentes de Cirurgia Pediátrica, o 
III Simpósio das Ligas Acadê-
micas de Cirurgia Pediátrica e a 
Jornada Brasileira de Prevenção 
e Atenção ao Trauma Pediátrico, 
que já têm confirmada a presen-
ça do Dr. Martin Eichelberger, 
presidente da Safe Kids Foun-
dation e professor de Cirurgia e 
Pediatria na George Washington 
University (EUA).

Os eventos estão sendo orga-

nizados pela CIPE com a cola-
boração da CIPE-Bahia. Entre 
os pontos do programa pre-
liminar estão previstas mesas 
redondas sobre afecções mais 
comuns em crianças, como 
apendicite, megacolo congêni-
to, gastrosquise e onfalocele, e 
sobre atresia de esôfago, con-
ferências sobre os avanços da 
videocirurgia pediátrica, aten-
dimento à criança politrauma-
tizada e às vítimas de queima-
duras, além de minicurso sobre 
a elaboração do trabalho cientí-

Após o encerramento da programação, a CIPE ministrará o exame para obtenção do título de especialista

fico e da apresentação e discus-
são de temas livres. 

Como estímulo à produção 
científica dos residentes, o au-
tor do melhor trabalho apresen-
tado na jornada receberá como 
prêmio a inscrição para o Curso 
Avançado de Videocirurgia Pe-
diátrica 2014, em Juiz de Fora 
(MG), cortesia dos Profs. Cé-
lio Chagas e Marcelo Calcagno, 
responsáveis pela organização 
do curso. Os autores dos traba-
lhos classificados em segundo e 
terceiro lugar também recebe-

rão prêmios, respectivamente: 
a última edição da clássica obra 
científica Pediatric Surgery e 
inscrição para o XXXII Con-
gresso Brasileiro de Cirurgia 
Pediátrica, em 2014, em São 
Paulo (SP), que comemora o ju-
bileu de ouro da CIPE.

A programação completa, 
dados sobre as inscrições e ou-
tras informações estão disponí-
veis no site do evento, que pode 
ser acessado pelo site da CIPE.

Nos dias 30 de novembro e   
1º de dezembro, logo após o 
encerramento dessas atividades 
científicas, será realizado, tam-
bém em Salvador, o exame para 
obtenção do título de Especialis-
ta (TE) em Cirurgia Pediátrica. 
O edital e outras informações 
sobre o exame estão disponíveis 
no site da CIPE. 

Em Salvador, eventos científicos direcionados a 
residentes também tratam do trauma pediátrico
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O 4th World Congress of the 
World Federation of Asso-

ciations of Pediatric Surgeons 
(WOFAPS), que acontece em 
Berlim (Alemanha), entre 13 e 
16 de outubro, terá como foco 
central Children‘s Surgery with 
Competence & Heart. Dentro 
desse escopo, durante o evento 
serão apresentados e debatidos 
temas relacionados à endosco-
pia e à cirurgia minimamente 
invasiva, cirurgia hepato-biliar 
pancreática, neurocirurgia, on-
cologia, cirurgia neonatal e mal-
formações congênitas, cirurgia 

4th World Congress of the World Federation of Associations 
of Pediatric Surgeons – WOFAPS 2013

O evento, que será realizado em Berlim, de 13 a 16 de outubro, contará com diversos cursos de atualização

torácica, traumatologia, urologia 
e malformações e anomalias vas-
culares, entre outros.

O Prof. João Vicente Bassols, 
experiente em trauma pediátrico, 
chefe do serviço de Cirurgia Pe-
diátrica do Hospital da Criança 
Conceição, de Porto Alegre (RS), 
e vice-presidente da CIPE, foi in-

dicado pela entidade para repre-
senta-la no programa científico. 
Sua conferência enfocará o tema: 
Is a pediatric surgeon relevant in 
trauma systems?

No dia 13 serão ofereci-
dos cursos de atualização nos 
campos oncológico, urológico, 
traumático, das malformações 

anorretais e das cirurgias mini-
mamente invasivas.

A programação científica pre-
liminar já está disponível no site 
do congresso, também acessível 
por meio do site da CIPE, assim 
como outras informações. Até o 
dia 31 de julho as inscrições terão 
valores promocionais. 

Este ano, no dia 24 de agosto, 
sábado, será realizado em di-

ferentes hospitais do país o VII 
Mutirão Nacional de Cirurgia 
da Criança, dando continuidade 
a uma iniciativa que se repete, a 
cada ano, desde 2007. “Na épo-
ca atual, em que se procura, de 
maneira atabalhoada, resolver 
os problemas da saúde aumen-
tando o número de médicos do 
país, crescem em importância os 
mutirões da nossa especialida-
de”, declara o Prof. José Roberto 
de Souza Baratella, presidente 

da CIPE. “Os diversos hospitais 
que participam dessas iniciativas 
colaboram de maneira decisiva 
para demonstrar que o principal 
entrave à saúde brasileira é a falta 
de infraestrutura adequada em 
grande parte dos hospitais públi-
cos do país”, complementa.

A realização desses mutirões 
nacionais pela CIPE tem ajudado 
a reduzir o tempo de espera de 
crianças e adolescentes por cirur-
gias nos hospitais do país e tam-
bém para tornar a especialidade 
mais conhecida pela população, 

VII Mutirão Nacional entra na reta final
Também este ano a CIPE espera contar com expressivo número de serviços participantes

mutirões não é quebrar recordes, 
mas sim oferecer cirurgias de qua-
lidade, com segurança, de forma 
a atingir os resultados esperados”.

As adesões continuam aber-
tas. Os serviços que desejarem se 
integrar a essa iniciativa da CIPE 
devem entrar em contato com a 
associação pelos emails secreta-
ria@cipe.org.br ou presidencia-
cipe@terra.com.br, informando 
o nome da unidade de saúde, 
do responsável pelo serviço e os 
meios de contato.

Participe! 

por meio da imprensa. Como 
efeito adicional, esse projeto aca-
ba por fortalecer os laços entre os 
profissionais e também entre es-
ses e sua entidade representativa.

Desde que os mutirões come-
çaram a ser organizados, milha-
res de crianças foram operadas, 
podendo, com isso, recuperar sua 
qualidade de vida e retornar a suas 
atividades normais, sem dores e 
sem restrições, em menor tem-
po. Entretanto, o Prof. Baratella 
assinala que “não se deve esque-
cer que o principal objetivo dos 
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De 12 a 15 de novembro, no 
centro de convenções do Ho-

tel Los Tajibos, em Santa Cruz de 
la Sierra (Bolívia), será realizado 
o X Congreso de Cirugía Pedia-
trica del Cono Sur de América 
(CIPESUR 2013).

A programação abrangente 
será iniciada na manhã do dia 12, 
com os cursos de atualização so-
bre cirurgia minimamente invasi-
va, trauma e avanços em cirurgia 
pediátrica. Nos dias 13, 14 e 15, 
o temário será desenvolvido em 
conferências e debates e durante 
a apresentação de temas livres, 
englobando temas como ano-
malias anorretais, cirurgia fetal, 
transtornos do desenvolvimento 
sexual, malformações congênitas, 
cirurgia torácica (particularmen-
te no recém nascido), hiperin-
sulinismo, educação em cirurgia 
pediátrica, cirurgia urológica e 

X Congreso de Cirugía Pediatrica del 
Cono Sur de América – CIPESUR 2013

Além de temas relacionados à prática cirúrgica pediátrica, o congresso também 
discutirá o ensino da especialidade no continente

oncológica e transplantes de ór-
gãos em pediatria, entre outros 
relacionados à especialidade.

O evento terá a participação dos 
Drs. Antony Caldamone (EUA), 
Luis de la Torre Mondragón (Mé-
xico), Steven Rothenberg (USA), 
David Sigalet (Canadá), Pablo Laje 
(USA), Hossein Hallal (França) e 
Ricardo Gonzalez (EUA), como 
conferencistas convidados.

Até o dia 31 de agosto os in-

DESTAQUES

Durante reunião ocorri-
da em abril, em Lima, 

a presidente da Sociedade 
Ibero-americana de Cirur-
gia Pediátrica decidiu aten-
der à sugestão para que o VI 
Congresso Ibero-americano 
de Cirurgia Pediátrica fosse 
transferido para o Brasil, 
em outubro de 2014.

Caso essa mudança se efe-
tive, serão concentrados no 
país, especificamente em São 
Paulo (SP), num único perí-
odo, quatro grandes eventos: 
o VI Congresso Ibero-ame-
ricano e o XXXII Congresso 
Brasileiro de Cirurgia Pediá-
trica e, ainda, as comemora-
ções do Cinquentenário da 
CIPE e dos 40 anos de fun-
dação da WOFAPS, a qual 
teve importantes contribui-
ções de cirurgiões pediátri-
cos brasileiros, como o Prof. 
José Pinus, em sua idealiza-
ção e estruturação.

Em agosto passado, na 
reunião dos presidentes das 
entidades filiadas à socieda-
de ibero-americana, ocorri-
da durante o V Congresso 
Ibero-americano de Cirur-
gia Pediátrica, havia sido es-
tabelecido que os próximos 
congressos seriam realizados 
no Peru, em 2014, e no Bra-
sil, em 2016. Com a mudan-
ça, o Peru passaria a ser sede 
do congresso de 2016. 

Próximo 
congresso 
ibero-americano 
será no Brasil

O evento 
internacional 
coincidirá com 
a realização do 
XXXII Congresso 
Brasileiro e com as 
comemorações do 
50º aniversário da 
CIPE, em 2014

Entre os dias 3 e 4 de outu-
bro, no espaço de eventos 

do Bloco Didático da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo 
(FMRP-USP) será realizado o II 
Simpósio Internacional de Pes-
quisa em Cirurgia Pediátrica.

O Prof. Lourenço Sbragia 
Neto, que integra a comissão or-
ganizadora do evento, enfatiza a 
importância desse simpósio de 

II Simpósio Internacional de 
Pesquisa em Cirurgia Pediátrica
O evento será realizado em outubro, em Ribeirão Preto 
(SP) e terá convidados da Espanha e da Inglaterra

teressados poderão fazer suas 
inscrições, nos cursos e no con-
gresso, com valores reduzidos. Os 
autores de temas livres têm até o 
dia 15 de setembro para enviar o 
resumo do trabalho por meio da 
página do congresso.

A programação completa e 
outras informações estão dispo-
níveis no site do congresso, que 
pode ser acessado por meio do 
site da CIPE.  

pesquisa clínica e experimental 
pela oportunidade que oferece a 
professores nacionais e estrangei-
ros, de renomadas universidades, 
“de compartilhar seus projetos e 
promover a troca de experiências 
a fim de estimular o avanço desta 
área do conhecimento”.

O evento – que tem o apoio 
da CIPE, da CIPESP e da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (FAPESP) – 

contará com a participação dos 
Profs. Drs. Juan Tovar (Espanha) 
e Paul Losty (Inglaterra).

O Prof. Tovar apresentará 
confe    rências sobre Anomalias 
da inervação visceral na hérnia 
diafragmática e na atresia de 
esôfago experimentais e Mode-
los experimentais de atresia de 
esôfago e suas aplicações clíni-
cas, enquanto que o convidado 
da Inglaterra exporá os temas 
Comparação do seguimento de 
neonatos com HDC corrigido 
por via laparoscópica e clássica 
e Network de cirurgia neonatal 
e estudos randomizados para 
melhor responder a nossos 
problemas.

A inscrição de temas livres po-
derá ser feita até o dia 20 de agosto.

A programação completa e in-
formações sobre inscrições, entre 
outras, estão disponíveis no site 
http://rca.fmrp.usp.br/eventos/
pediatrica/apresentacao.html 
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O Profs. Paulo Juvêncio Gomes Tubino e 
Giovanni Cappellano foram os confe-

rencistas convidados da V Reunião de Memó-
ria da CIPE, realizada na sede da Associação 
Médica Brasileira (AMB), em São Paulo (SP), 
na manhã de 23 de março, com o compareci-
mento de cerca de 20 pessoas.

Após alegre café da manhã, oferecido pela 
CIPE, o Prof. Tubino, professor emérito da 
Universidade de Brasília (UnB-DF), destacou 
aspectos dos primórdios da Cirurgia Pediátri-
ca no Rio de Janeiro (RJ) e em Brasília (DF), 
especialmente nos serviços em que atuou.

Após graduar-se em 1962 na Faculdade 
Nacional de Medicina da Universidade do 
Brasil – hoje, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) – o professor da UnB atuou 
primeiramente no Rio de Janeiro (RJ), no 
Hospital São Zacharias, cujo serviço de cirur-
gia estava então nas mãos do Dr. Hugo Cota 
dos Santos, um dos pioneiros do Rio de Janei-

ro em Cirurgia Pediátrica.
O Prof. Tubino contou que, ao chegar da 

especialização no serviço do Dr. Willis J. Potts, 
nos EUA, o Prof. Ruy Bayama Archer da Silva 
trabalhou no São Zacharias, até receber a chefia 
do serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital 
Jesus – então referência em Cirurgia Pediátrica 
no Rio –, levando-o, então estudante, com ele. 

O Dr. Cláudio Souza Leite e o Dr. Euro 
Leal já trabalhavam na unidade, auxiliando 
o Dr. Ataíde Fonseca, “um grande pediatra”, 
segundo o palestrante. 

Outros pioneiros
O Prof. Tubino revelou que mais tarde foi 

aberto o Hospital Nossa Senhora do Loreto, 
na Ilha do Governador, com dois cirurgiões 
importantes: Drs. José Antonio Lopes e Fer-
nando José Ginefra, que mais tarde fundaria 
o serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital 
Municipal Souza Aguiar, no Rio.

Além do grande pioneiro Dr. Octavio de 
Freitas Vaz e de outros especialistas do estado 
já citados, ele fez questão de mencionar no-
mes importantes de outras partes do país. Do 
Rio Grande do Sul, ele lembrou os Drs. Alaor 
Teixeira, no Hospital Infantil Santo Antônio, 
de Porto Alegre, Renan Marsiaj de Oliveira 
e Ubirajara Motta, bem como a improvisa-
ção de aparelhos de microgotas a partir dos 
equipos tradicionais. Também não esqueceu 
as contribuições vindas do Paraná, de Santa 
Catarina, de Belo Horizonte (MG) – “Dr. José 
Marianno Duarte Lanna Sobrinho, grande 
lembrança, que participou das minhas bancas” 
– e Recife (PE) – Dr. Frederico Carvalheira.

Depois de 10 anos no Rio, o Prof. Tubino 
foi convidado para ser professor de anatomia 
na UnB, pelo Dr. Antonio Carlos Lisboa. Mas 
admite não ter sido o primeiro cirurgião pe-
diátrico a atuar em Brasília: “O pioneiro foi o 
Dr. Enneman Pimentel.” 

Ele declarou que, quando chegou a Brasí-
lia, o Hospital Geral de Sobradinho funcio-
nava como hospital universitário, no qual o 
Dr. João Bosco Salomão praticava a chamada 
“medicina social”. “Mas, antes de mim, o Dr. 
Célio Rodrigues Pereira esteve no Sobradi-
nho”, acrescenta. 

Só em meados de 1980 é que a UnB ganhou 
o Hospital Universitário atual, ex-Hospital da 
Previdência, onde o Prof. Tubino permaneceu 
até se aposentar. 

“Esse serviço foi um grande orgulho para 
mim, para nós, da equipe. Sempre tivemos 
muito carinho pelo serviço”, declarou.

O Prof. Tubino aproveitou para divulgar seu 
livro Anatomia Funcional da Criança, lançado 
em Brasília há cerca de três anos, e para esti-
mular a produção de um livro sobre a histó-

MEMÓRIA DA CIPE

V Reunião de Memória levanta novos dados históricos
Convidados e participantes recuperam importantes informações da evolução da especialidade, 
principalmente no Rio de Janeiro, em Brasília e em São Paulo

A mesa do encontro foi integrada (da esq. para a dir.) pelos Profs. Cappellano, Baratella, Paulo Tubino e Manuel Carlos Prieto Velhote.

Convidados e público: contribuições de qualidade para a história da Cirurgia Pediátrica.
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ria da Cirurgia Pediátrica no Brasil, que con-
templasse “todos os pioneiros e verdadeiros 
heróis”, como os Drs. Luiz Fernando Beltrão, 
Oswaldo Faria da Costa, José Marianno Lanna 
Sobrinho, Ubirajara Motta, Miguel Doherty, 
Murillo Ronald Capella, Jorge Bahia de Car-
valho, Enneman Pimentel, Ruy Archer, Primo 
Curti, Cláudio de Souza Leite e tantos outros.

Duas origens
Em seguida, o Prof. Giovanni Cappellano 

– ex-diretor do Serviço de Cirurgia Pediátrica 
do Instituto de Assistência Médica ao Servi-
dor Público Estadual de São Paulo (IAMS-
PE), co-fundador da CIPE, que integrou duas 
gestões da diretoria da entidade entre 1980 e 
1984 – discorreu sobre a estruturação da es-
pecialidade em São Paulo.

Apesar das muitas dificuldades para reco-
lher informações sobre a história da especiali-
dade, com base em dados coletados ao longo de 
anos, ele conseguiu resgatar os primeiros pas-
sos da Cirurgia Pediátrica na capital paulista.

Ele citou a reforma do ensino médico, 
realizada, em 1882, pelo ortopedista e então 
ministro da Saúde, Visconde de Saboia, que, 
entre outras mudanças levou à criação da ca-
deira de Cirurgia Pediátrica e Ortopedia no 
programa dos cursos paulistas e, em 1902, 
do serviço de Cirurgia Infantil e Ortopedia 
na Santa Casa de Misericórdia de São Pau-
lo, sob a chefia do Prof. Delphino Pinheiro 
Ulhôa Cintra. “Isso em consequência de que 
o campo de atuação dos ortopedistas era 
constituído essencialmente por crianças e 
adolescentes, enquanto os adultos, portado-
res principalmente de traumas, eram tratados 
por todos os cirurgiões”, explicou.

“É oportuno lembrar que essa dupla de-
nominação persistiu até 1944, quando Orto-
pedia/Traumatologia e Cirurgia Infantil – a 
qual já despontava como especialidade inde-
pendente – passaram a se constituir em duas 
cadeiras distintas”, acrescenta.

Nos EUA, diferentemente do que ocorreu 
no Brasil e na França, países onde as crian-
ças eram operadas por “mãos ortopédicas”, o 
Dr. William Ladd, primeiro cirurgião dedica-
do exclusivamente às crianças com defeitos 
congênitos graves, iniciou suas atividades em 
hospitais pediátricos. “Em artigo publicado 
em março de 1931, o Prof. Godoy Moreira 
elencava as principais afecções que eram de 
domínio do cirurgião ortopédico-pediátrico 
e que constituem o verdadeiro campo da ci-
rurgia pediátrica atual.”

O médico recorda que, em 24 de março de 
1977, quando da criação do Departamento de 
Cirurgia Pediátrica da Associação Paulista de 
Medicina (APM), por iniciativa da CIPE, o 
Prof. Henrique de Arouche Toledo, titular da 
cadeira de Ortopedia da Santa Casa e presi-

dente da APM, relatou que, em 1936, orientou 
um de seus assistentes, o Dr. Auro Asturiano 
Amorim, a se dedicar às crianças.

Em novembro de 1945, o Dr. Amorim foi 
convidado pelo Prof. Raul Briquet para dirigir 
o primeiro serviço de Cirurgia Neonatal do 
país, na Casa Maternal e da Infância “Leonor 
Mendes de Barros”, tendo como assistente o 
Dr. Aloysio Geraldo Ferreira de Camargo. 

Segundo o Prof. Cappellano, ele organi-
zou e ministrou o primeiro Curso de Cirur-
gia Infantil em São Paulo, também em 1945, 
no Hospital das Clinicas, assistido pelo Prof. 
Fabio Doria do Amaral, ainda estudante. Nes-
se mesmo ano, “a diretoria do Hospital N. S. 
Aparecida e Casa de Saúde Matarazzo resol-
veu criar, por sugestão do Prof. Dr. Virgílio 
Alves de Carvalho Pinto, assistente do depar-
tamento de Cirurgia de Mulheres do Hospital 
e de Técnica Cirúrgica da FMUSP, um serviço 
de Cirurgia Infantil naquele nosocômio”. Foi 
inaugurado em janeiro de 1946 sob a chefia 
do Prof. Virgilio, tendo como primeiro assis-
tente o Prof. Roberto de Vilhena Moraes.

“Neste ponto da historia da origem da 
Cirurgia Pediátrica paulista percebe-se en-
tão a presença das duas origens: a francesa 
– instaurada em 1936 e reavivada, com o 
Prof. Fabio Doria, em 1951 – na Santa Casa 
de Misericórdia, associada à Ortopedia, e a 
segunda, com uma base cirúrgica pediátri-
ca norte-americana, iniciada e chefiada pelo 

Prof. Virgilio, desligada da Ortopedia.

Expansão e consolidação
O Prof. Virgílio passa, então, a operar em 

outras instituições, como a Associação Mater-
nidade de São Paulo, no serviço chefiado pelo 
Dr. Eduardo Martins Passos, em 1949. Também 
nesse ano, no Hospital das Clinicas da FMUSP, 
no serviço do Prof. Alipio Correia Neto, tem 
início a prática da Cirurgia Infantil, sob a res-
ponsabilidade do Prof. Primo Curti, professor 
titular de Cirurgia Pediátrica na faculdade.

Ao finalizar seu depoimento, o Prof. 
Cappellano mencionou que naquele ano for-
maram-se dois médicos, que viriam a dar gran-
des contribuições à Cirurgia Pediátrica: o Prof. 
José Pinus, professor titular da Disciplina de 
Cirurgia Pediátrica na Escola Paulista de Medi-
cina (atual Universidade Federal de São Paulo 
– UNIFESP), e o Dr. Plínio Campos Nogueira, 
assistente do prof. Virgílio, que se tornaria chefe 
do serviço no Hospital Infantil Darcy Vargas.

Após as duas exposições, diversos inte-
grantes da plateia deram suas contribuições. 
O Dr. Geraldo Modesto de Medeiros prestou 
rápida homenagem ao Prof. João Gilberto 
Maksoud, também presente: “Ao suceder o 
Dr. Virgílio na FMUSP, desenvolveu alguns 
setores de forma intensiva, levando à multi-
plicação de núcleos.”

Já o Prof. Pinus lembrou as técnicas cirúrgi-
cas “primorosas” do Prof. Orvar Swenson e co-
mentou aspectos da evolução da especialidade.

Ao fim do debate, o Prof. Baratella agrade-
ceu a participação e lembrou a todos de que 
“em 2014 a CIPE irá comemorar 50 anos de 
fundação, com um grande congresso brasilei-
ro em São Paulo” e que nesse ano a WOFAPS, 
completará 40 anos. “Essa seria uma ótima 
oportunidade para lançar um livro sobre a 
história da Cirurgia Pediátrica”, sugeriu. “Pre-
cisamos resgatar a história iconográfica da es-
pecialidade e da CIPE e para isso precisamos 
do auxílio de todos”, declarou. 

MEMÓRIA DA CIPE

A mesa do encontro foi integrada (da esq. para a dir.) pelos Profs. Cappellano, Baratella, Paulo Tubino e Manuel Carlos Prieto Velhote.

Profs. João Gilberto Maksoud e José Pinus.

Prof. Geraldo Modesto de Medeiros
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Jornal da CIPE – Como surgiu 
seu interesse em Cirurgia Pediá-
trica?

Prof. José Pinus – Em 1947 eu 
era acadêmico em cirurgia geral 
e trabalhava como voluntário no 
serviço do Prof. Eurico da Silva 
Bastos no Hospital Matarazzo 
(então chamado Hospital N. S. 
Aparecida). Nessa época, no hos-
pital foi inaugurado um pavilhão 
de Pediatria, que deveria ter uma 
equipe cirúrgica. O Prof. Virgílio 
Alves de Carvalho Pinto assu-
miu a chefia e convidou o Prof. 
Roberto de Vilhena Morais para 
atuar como assistente e a mim, 
como acadêmico, para integrar 
a equipe. Passei a me interessar 
pela Cirurgia Pediátrica pela deli-
cadeza que a prática exigia e tam-
bém pela satisfação que os bons 
resultados me traziam.

Fiquei no serviço até 1953, 
quando fui convidado a assumir 
a chefia do serviço de Cirurgia 
Pediátrica da Escola Paulista de 
Medicina (EPM), que estava sen-
do criado.

JCIPE – Quando a CIPE foi 
criada e que motivos levaram a 
sua fundação?

Prof. Pinus – Em meados de 
1963, ao conversar com o Dr. Ro-
berto Vilhena de Morais, o cirur-
gião pediátrico argentino Martin 
Jorge Urtasun estranhou a inexis-
tência de uma sociedade nacional 
de Cirurgia Pediátrica no Brasil, 
uma vez que a Sociedade Argen-
tina de Cirurgia Infantil (SACI) 

Com a palavra, o Prof. Pinus
A memória da Cirurgia Pediátrica brasileira vem à tona nesta entrevista  
com um dos grandes protagonistas dessa história.

já funcionava desde 1962.
Esse fato e o aprofundamento 

da discussão, já em curso, sobre a 
importância de uma organização 
formal no desenvolvimento da es-
pecialidade no país precipitaram a 
evolução de uma ideia que nessa 
época já se delineava. O conteú-
do da conversa foi transmitido ao 
Prof. Virgílio, um dos pioneiros da 
Cirurgia Pediátrica brasileira, que, 
auxiliado pelos Profs. Roberto de 
Vilhena Moraes, Fábio Dória do 
Amaral e por mim, assumiu a or-
ganização da nova entidade.

O objetivo da sociedade era 
reunir os especialistas de São 
Paulo e do Brasil, permitindo a 
discussão de resultados e a atu-
alização de condutas, bem como 
para a inclusão da disciplina no 
currículo acadêmico, o que foi 
viabilizado, ao longo do tempo, 
com viagens pelo país.

JCIPE – Como ocorreu a fun-
dação da entidade? Quem inte-
grou a primeira diretoria?

Prof. Pinus – O Prof. Virgí-
lio foi o primeiro presidente da 

CIPE, que foi fundada em 30 de 
janeiro de 1964 como Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Pediátrica. 
A primeira diretoria, que tomou 
posse no dia 31 de janeiro daque-
le ano na Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo 
(FMUSP), também teve como 
membros os Profs. Octávio de 
Freitas Vaz (1º vice-presidente), 
do Rio de Janeiro (RJ), Miguel 
John Zumaeta Doherty (2º vice), 
de Pernambuco, Roberto de Vi-
lhena Moraes (secretário geral), 
de São Paulo, estado do qual tam-
bém eram oriundos dos Profs. 
Geraldo Modesto de Medeiros 
(1º secretário), Plínio de Campos 
Nogueira (2º secretário), Fábio 
Dória do Amaral (2º tesoureiro), 
além de mim, que tinha a função 
de 1º tesoureiro.

A CIPE foi criada em assem-
bleia geral ocorrida Associação 
Paulista de Medicina (APM), 
com a participação de cerca de 80 
médicos, de distintas especialida-
des, na qual foram aprovados os 
estatutos e eleita a diretoria. Entre 
os presentes estavam os 34 médi-

cos, de diferentes partes do país, 
que participavam do 4º Curso de 
Aperfeiçoamento em Cirurgia 
Pediátrica no Hospital das Clíni-
cas da USP.

JCIPE – Quando da fundação 
da CIPE, em que estágio se encon-
trava o desenvolvimento da espe-
cialidade?

Prof. Pinus – Nessa época, em 
São Paulo, já havia serviços de Ci-
rurgia Pediátrica no Hospital Ma-
tarazzo, no Hospital da Cruz Ver-
melha, das Clínicas da FMUSP, do 
Servidor Público do Estado de São 
Paulo, na Santa Casa de Misericór-
dia de São Paulo, sob a chefia do 
Prof. Fábio Dória do Amaral, no 
Hospital São Paulo (HSP), da Es-
cola Paulista de Medicina (EPM), 
no Hospital Infantil Darcy Vargas 
e em outros. E já havia serviços no 
Rio de Janeiro, em Pernambuco e 
em outros estados.

JCIPE – Como a sociedade se 
organizou? Quais os primeiros pas-
sos para impulsionar a organização 
dos cirurgiões pediátricos e a evolu-
ção da especialidade no Brasil?

Prof. Pinus – Realizávamos 
reuniões mensais ou bimensais 
para a troca de experiências e 
para impulsionar o crescimento 
da especialidade. Os Profs. Virgí-
lio e Fábio Dória faziam viagens 
ao exterior, a convite da Acade-
mia Americana de Pediatria, para 
visitar os principais serviços de 
Cirurgia Pediátrica dos EUA, pos-
teriormente divulgando no Brasil 

ENTREVISTA

O Prof. José Pinus foi um dos pioneiros da 
Cirurgia Pediátrica no Brasil, tendo ini-

ciado sua trajetória ao lado do Prof. Virgílio 
Alves de Carvalho Pinto, na segunda metade 
da década de 40, no extinto Hospital Matara-
zzo, em São Paulo (SP).
Após a graduação, dedicou-se à carreira 
universitária na Escola Paulista de Medicina 
(EPM), hoje, Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP), chegando ao patamar de 
professor titular de Cirurgia Pediátrica do 
Departamento de Cirurgia.
Atualmente aposentado de suas funções 
acadêmicas, mantém-se na presidência 
do Conselho Consultivo da Sociedade 
Beneficente Israelita Brasileira do Hospital 
Albert Einstein e atua em outras instâncias 
do hospital.

““O objetivo da sociedade era 
reunir os especialistas de São 
Paulo e do Brasil, permitindo 
a discussão de resultados e a 
atualização de condutas, bem 

como para a inclusão da disciplina 
no currículo acadêmico.”

Foi fundador e presidente da CIPE e da 
Academia Nacional de Cirurgia Pediátri-
ca (ANCIPE) e vice-presidente reeleito da 
World Federation of Associations of Pedia-
tric Surgeons (WOFAPS).
Nesta entrevista, o Prof. Pinus revela um 
pouco da história da especialidade no país, 
da CIPE e da federação mundial, da qual 
participa como ativo protagonista.
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“os conhecimentos obtidos, por 
meio de cursos realizados em vá-
rios pontos do país. Em 1966 fui 
convidado por cirurgiões pediá-
tricos dos EUA para percorrer os 
serviços e conhecer o trabalho que 
vinha sendo feito por lá.

Em paralelo, também nos em-
penhamos na evolução acadêmica 
e, posteriormente, o Prof. Virgílio 
e eu incentivamos e conquistamos 
a criação do doutorado em Ci-
rurgia Pediátrica e, depois, a livre 
docência. Eu obtive minha livre 
docência em 1974.

Uma das primeiras residên-
cias médicas em Cirurgia Pedi-
átrica foi instituída no Hospital 
das Clínicas da FMUSP e exigia 

do candidato, como pré-requisi-
to, residência em cirurgia geral. 
Com o tempo, a CIPE passou a 
organizar os exames para a con-
cessão do título de especialista 
a esses cirurgiões. Esse exame é 
considerado o segundo mais difí-
cil pelos especialistas; o primeiro 
é o de livre docência.

Outro grande passo no de-
senvolvimento da especialidade 
foi a organização dos congressos 
brasileiros de Cirurgia Pediátri-
ca. Os dois primeiros, organiza-
dos pela diretoria, que foi reelei-
ta em 1966, ocorreram em São 
Paulo; em 1970 foi realizado no 
Rio e em 1972, em Minas Gerais. 
O congresso brasileiro de 1966, 

ENTREVISTA

“Uma das primeiras 
residências médicas em 

Cirurgia Pediátrica foi instituída 
no Hospital das Clínicas  
da FMUSP e exigia do 

candidato, como  
pré-requisito, residência em 
cirurgia geral. Com o tempo,  
a CIPE passou a organizar  

os exames para a concessão 
do título de especialista a 

esses cirurgiões.”
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“sob a presidência do Prof. Vir-
gílio, coincidiu com a realização 
do congresso pan-americano da 
especialidade e teve mais de 1,2 
mil inscritos. No de 1974, tam-
bém organizado em São Paulo, 
aconteceu a fundação da federa-
ção mundial, a WOFAPS.

A Cirurgia Pediátrica e a CIPE 
cresceram no Brasil em grande 
parte graças à realização dos con-
gressos brasileiros em diferentes 
estados do país. Além do Prof. 
Virgílio e de outros médicos cita-
dos, gostaria de destacar a impor-
tância do Prof. Vilhena Moraes, 
que chefiava o serviço do Hospital 
dos Servidores Públicos do Esta-
do de São Paulo. Ele dispunha de 
verba da instituição e anualmen-
te trazia convidados estrangeiros 
para dar cursos em São Paulo, 
beneficiando a especialidade e os 
especialistas brasileiros.

JCIPE – Qual a estrutura física 
inicial da CIPE?

Prof. Pinus – De 64 a 1990, 
por interferência do Prof. Virgí-
lio, a CIPE funcionou na FMUSP, 
numa sala cedida pelo Departa-
mento de Técnica Cirúrgica, com 
uma secretária. Em 1988, quando 
assumi a presidência da socie-
dade, estava preocupado com 
a situação financeira do país. O 
congresso brasileiro realizado em 
São Paulo durante minha gestão 
foi um grande sucesso, com alta 
qualidade científica e também do 
ponto de vista econômico. Então 
decidi comprar a sede própria, na 
Rua Cardeal Arcoverde, 1 745, e 
equipá-la devidamente.

JCIPE – Como se deu a criação 
das associações estaduais? 

Prof. Pinus – Inicialmente os 
cirurgiões gerais não nos aceita-
vam. Assim, procurávamos mo-
tivá-los a estagiar conosco, nos 
serviços em que atuávamos, para 
depois retornarem a seus estados 
de origem, com conhecimento 
para aplicar as técnicas cirúrgi-
cas pediátricas.

As sucessivas diretorias da 
CIPE deram continuidade ao 
trabalho iniciado em 1964. Ao 
longo dos anos, fazíamos “revo-
adas” para divulgar a Cirurgia 
Pediátrica em todos os rincões 

do pais, fomentando a criação de 
associações estaduais. 

JCIPE – Como vê a evolução 
da CIPE e da Cirurgia Pediátrica 
no Brasil nesses quase 50 anos de 
história da associação?

Prof. Pinus – Em menos de 20 
anos desde a criação da sociedade, 
já na década de 80, a maior parte 
dos hospitais infantis já possuía 
serviço de Cirurgia Pediátrica. 
Além disso, o Brasil passou a ser 
referência na América Latina. An-
tes os pacientes latino-americanos 
iam aos EUA para tratar casos mais 
complexos; hoje, vem para cá.

Nesse processo de   desenvol-
vimento e de fortalecimento da 
especialidade e da própria CIPE, 

não se pode esquecer o papel de-
sempenhado mais recentemente 
pela Academia Nacional de Cirur-
gia Pediátrica (ANCIPE), que foi 
fundada em outubro de 1999, em 
Recife (PE), pelo Prof. Miguel John 
Zumaeta Doherty, sendo constituí-
da por 20 membros. O Prof. Otávio 
de Freitas Vaz foi seu primeiro pre-
sidente e eu fui o segundo.

JCIPE – Como ocorreu a apro-
ximação das entidades nacionais 
de Cirurgia Pediátrica e surgiu 
a necessidade de uma entidade 
mundial que aglutinasse todas es-
sas organizações?

Prof. Pinus – A federação 
mundial (WOFAPS) foi fundada 
em São Paulo, em 15 de outubro 

ENTREVISTA

de 1974, por inspiração do Prof. 
Jesus Loyola Slolis. Em 1966, ele 
havia criado no México a Asso-
ciação Pan-americana de Cirur-
gia Pediátrica, com a ideia de in-
tegrar os cirurgiões pediátricos 
do continente, mas que não se 
desenvolveu como esperado. En-
tre os fundadores da associação 
encontravam-se o Prof. Virgílio, 
o Prof. Otávio Vaz e eu.

A WOFAPS nasceu sobre as 
bases da entidade pan-ameri-
cana e teve grande repercussão 
internacional. Conta atualmen-
te com cerca de 100 entidades 
nacionais e favorece a troca de 
experiências, a disseminação de 
conhecimentos e práticas entre 
as associações membros.

Também fui fundador da 
WOFAPS e participei de pra-
ticamente todos os congressos 
mundiais. Em 2012, em evento 
realizado em Cartagena de In-
dias, na Colômbia, recebi o di-
ploma Life Time Achievement 
Award. Mas gostaria de lembrar 
o Dr. Ochoa, que participa da 
entidade até hoje. Atualmente, 
o presidente da CIPE, Prof. José 
Roberto Baratella, é a expressão 
da Cirurgia Pediátrica brasileira 
na WOFAPS.  

“As sucessivas diretorias da  
CIPE deram continuidade ao 

trabalho iniciado em 1964. Ao longo 
dos anos, fazíamos “revoadas” 

para divulgar a Cirurgia Pediátrica 
em todos os rincões do pais, 

fomentando a criação  
de associações estaduais.”
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O Hospital da Criança Con-
ceição (HCC), instalado em 

Porto Alegre (RS), é hoje centro de 
referência no atendimento infantil 
no Rio Grande do Sul e também na 
Região Sul do país, realizando, por 
ano, mais de 215 mil atendimentos 
em seus ambulatórios de Pediatria 
e de Cirurgia Pediátrica.

O hospital, que completará 
44 anos no dia 8 de dezembro de 
2013, faz parte do Grupo Hospita-
lar Conceição, um dos maiores do 
estado, hoje integrado pelo Hos-
pital Conceição, Hospital Cristo 
Redentor, Hospital Fêmina, além 
do Criança Conceição. A história 
do grupo se inicia em 1960, com 
a criação, por Jahyr Boeira de Al-
meida, da Casa de Saúde Nossa 
Senhora da Conceição, a partir de 
uma farmácia.

De acordo com informações da 
instituição, em fevereiro de 1975, 
o então presidente da República 
Ernesto Geisel desapropriou os 
quatro hospitais e nomeou o mé-
dico Wilton Bastos Barroso como 
interventor. Posteriormente, esses 
hospitais passaram a formar o 
Grupo Hospitalar Conceição, que 
atualmente, complementado por 
12 Postos de Saúde Comunitária 
em Porto Alegre e três Centros de 
Atendimento Psicossocial, cons-
titui-se na maior rede pública de 
hospitais do Sul do Brasil, com 
atendimento integral pelo Serviço 
Único de Saúde (SUS).

Ponto de partida
Apesar de nascer em 1969 já 

como um hospital destinado ao 
atendimento de crianças, foi so-
mente a partir de 1975, quando 
o Dr. Mário Rafael Carbonera e o 
Prof. João Carlos Ketzer de Souza 
começaram a trabalhar no HCC, 
que o serviço de Cirurgia Pediá-
trica começou a ser estruturado.

Conforme relata o Prof. Ketzer, 
que foi o primeiro chefe do servi-
ço, “no início havia apenas quatro 
cirurgiões pediátricos, os Drs. 

ças hematológicas, como leucemia 
e anemia falciforme. Por ano, o 
serviço realiza cerca de 6 mil con-
sultas, 400 internações e 2,7 mil 
quimioterapias.

Mas há projetos para a expan-
são do HCC e do serviço de Ci-
rurgia Pediátrica no médio prazo. 
Conforme explicação do chefe do 
serviço, “os estudos para a cons-
trução de um novo hospital estão 
adiantados e preveem área física 
maior e mais bem estruturada em 
relação à enfermaria, além de mo-
derno bloco cirúrgico pediátrico”.

Cenário atual
Em 1986, a equipe de cirurgi-

ões pediátricos já era formada por 
cinco especialistas. Atualmente, 
conforme declara o Dr. Bassols, 
o serviço conta com 10 cirurgiões 

SERVIÇO EM FOCO

Hospital da Criança ConCeição

Uma referência no Sul do Brasil
Integrando um complexo hospitalar público, o hospital é referência regional 
no atendimento a crianças, também no campo da Cirurgia Pediátrica

João Vicente Bassols e João Luiz 
Pippi Salle, além de mim e do Dr. 
Carbonera. Nessa época o HCC 
possuía 340 leitos pediátricos e 
12 de Cirurgia Pediátrica e não 
havia UTI pediátrica e neonatal 
esquematizadas. O número de 
cirurgias era de aproximadamente 
150 ao mês, com predominância 
de flebotomias, drenagem de tó-
rax, hérnia inguinal, fimose, or-
quidopexia e apendicite aguda”. 

Ele se manteve na função até 
1986 e, desde então a chefia do 
serviço vem sendo exercida pelo 
Dr. Bassols. Nesses mais de 40 
anos de atividades, o hospital pas-
sou por diversas mudanças, como 
revelado por ele: “As transforma-
ções variaram desde reformas es-
truturais pontuais até a aquisição 
de equipamentos sofisticados, 

como material completo de vide-
olaparoscopia, de endoscopia uro-
lógica, respiratória e digestiva; li-
gasure; cavitron ultrasonic surgical 
aspirator (CUSA); coagulador de 
argônio; e microscópio cirúrgico, 
entre outros.”

Em período mais recente, o 
HCC ganhou uma nova emergên-
cia, que segue os preceitos reco-
mendados pelo Ministério da Saú-
de, com relação à humanização do 
atendimento e à classificação de 
riscos de acordo com a gravidade 
dos casos. Com área total de mais 
de 1,7 mil m2, atende, em média, 
220 crianças por dia, número que 
quase dobra nos dias mais frios.

Também passou a oferecer ser-
viço de Onco-hematologia, consi-
derado modelo no atendimento a 
crianças com câncer e com doen-

Divulgação/HCC e acervo do Prof. João Vicente Bassols
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As antigas instalações do HCC. Imagem atual, após as últimas reformas.

SERVIÇO EM FOCO

pediátricos, além dele e do Prof. 
Ketzer e do Dr. Carbonera, que 
estão no serviço desde seu prin-
cípio: Profa. Elinês Oliva Maciel e 
Drs. Carlos Alberto Hoff Peterson, 
João Alberto Pollnow Grimm, 
Ivan Reni Denardi, Paulo Sérgio 
Gonçalves da Silva, Adermecino 
Aparecido Lucin, Adyr Faria, Me-
lissa Migotto da Silva, Letícia Fel-
dens e Ariane Backes.

Além dos cirurgiões pediátri-
cos, a equipe médica do HCC 
também é integrada por oito 
anestesiologistas pediátricos, dois 
residentes de cirurgia pediátrica, 
três neurocirurgiões (sendo um 
residente, que trabalha em sistema 
de rodízio), dois otorrinolaringo-
logistas (dos quais, um residente, 
em sistema de rodízio), dois of-
talmologistas (dos quais, um resi-
dente, em sistema de rodízio), um 
traumatologista, dois dentistas, 
um endoscopista digestivo e um 
intensivista. 

Hoje são 204 leitos, com 16 
leitos de Cirurgia Pediátrica e ou-
tros dispersos no hospital, na UTI 
pediátrica (que tem capacidade de 
19 leitos) e na UTI neonatal (com 
até 50 leitos). Segundo o chefe do 
serviço, são realizados mensal-
mente cerca de 800 atendimentos 

ambulatoriais e, entre procedi-
mentos cirúrgicos e endoscopias, 
360, aproximadamente.

Atualmente o hospital também 
oferece Residência Médica em Ci-
rurgia Pediátrica. De acordo com 
o Dr. Bassols, a residência funcio-
nou temporariamente entre 1980 
e 1982, sendo reintroduzida e ins-
tituída definitivamente na institui-
ção em 1999, com uma vaga por 
ano. “A elaboração do programa e 
do credenciamento da residência 
foi efetuada pelo Prof. João Carlos 
Ketzer e pelos Drs. Ivan Denardi 
e João Alberto Grimm. A coorde-
nação da residência médica está 
sob a responsabilidade do Dr. 
Paulo Sérgio da Silva. 

Ao concluir seu depoimento, 
o Dr. Bassols faz questão de citar 
o destacado papel desempenhado 
por colegas na evolução da Cirur-
gia Pediátrica da instituição: os 
Drs. Pippi Salle e Ivan Denardi, no 
campo da Urologia Pediátrica; os 
Profs. João Carlos Ketzer e Elinês 
Maciel, na Neonatologia Cirúr-
gica; os Drs. Carbonera e João 
Alberto Grimm, na Oncologia; 
e, ainda, os Drs. Paulo Sérgio da 
Silva e Carlos Peterson, que atu-
am no Centro de Reabilitação de 
Anomalias Craniofaciais. 

(Da esq. para a dir.) Drs. Eduardo Peres (anestesiologista, de avental verde), Melissa M. da Silva (cirurgiã pediátrica), Ivan Denardi (cirurgião pediátrico, de avental branco, na frente), Elinês 
Maciel (cirurgiã pediátrica atrás, quase escondida), João Alberto Grimm (cirurgião pediátrico, ao fundo), Ketzer (cirurgião pediátrico, calvo, de avental e barba brancas), Adyr Faria (cirurgião 
pediátrico, atrás, de barba mais escura), Letícia Feldens (cirurgiã pediátrica, na frente), Alexandre U. da Silva (anestesista, atrás, de barba e óculos), Bassols (atrás, de barba branca), Rosângela 
(técnica de enfermagem, na frente, e de traje cirúrgico), Ione Godoy (enfermeira, na frente), Carlos Alberto Peterson (cirurgião pediátrico, atrás, calvo, de barba).
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Na foto, o Prof. Pinus ao lado dos Profs. Drs. Richard Azizkhan e José Boix-Ochoa,
respectivamente presidente e secretário geral da WOFAPS.

PANORAMA

Convívio com amigos, lembranças de bons momentos e troca de experiências 
profissionais num clima de cordialidade e descontração. Esses foram os objeti-

vos, plenamente atingidos, do jantar de confraternização da CIPE, realizado em 16 
de dezembro passado.

A alegria imperou no encontro de diferentes gerações que teve lugar na unidade 
da Vila Olímpia da Churrascaria Fogo de Chão. O jantar contou com a adesão de 21 
participantes, entre os quais o Dr. Florentino de Araújo Cardoso Filho, presidente 
da Associação Médica Brasileira (AMB); o Prof. Dr. Florisval Meinão, presidente 
da Associação Paulista de Medicina (APM); e o Prof. Dr. Affonso Renato Meira, 
presidente da Academia de Medicina de São Paulo (AMSP). Também estiveram pre-
sentes três ex-presidentes da entidade, o Prof. José Pinus e os Drs. Núncio Vicente de 
Chiara e Max Carsalad Schlobach, e, ainda, o Dr. Plinio Campos Nogueira, um dos 
fundadores da CIPE, que integrou as três primeiras diretorias da entidade e também 
a de 1982-1984.

O atual presidente da CIPE, Prof. Dr. José Roberto de Souza Baratella, relatou sua 
satisfação com o clima “alegre e cordial” em que se desenvolveu a reunião. 

SÃO PAULO/SP

Jantar em clima de confraternização 

Em agosto de 2012, o Prof. Dr. José Pinus, um dos fundadores da 
Federation of Associations of Pediatric Surgeons (WOFAPS) e 

também da CIPE, recebeu a mais elevada láurea da instituição inter-
nacional: Lifetime Achievement Award in Paediatric Surgery.

A homenagem foi realizada durante o Encontro Mundial Anual de 
Área da WOFAPS, ocorrido em Cartagena de Indias (Colômbia), jun-
tamente com o V Congresso Ibero-americano de Cirurgia Pediátrica 
e com o XVIII Congresso Colombiano da especialidade. 

O Prof. Pinus e também os Profs. Virgílio Alves de Carvalho Pinto 
e Octávio de Freitas Vaz (já falecidos) estavam entre os fundadores da 
WOFAPS, instituída em 15 de outubro de 1974, em São Paulo (SP). 
Desde a fundação, o homenageado vem participando de praticamente 
todos os congressos mundiais. 

CARTAGENA DE INDIAS/COLÔMBIA

Prof. Dr. Pinus recebe homenagem da WOFAPS 
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IRCAD já é 
referência no Brasil  

BARRETOS/SP
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Drs. Plínio e Pinus, colegas de turma na Escola Paulista de Medicina (EPM), mantém contato.

Com o sucesso dos dois novos cursos oferecidos nos 
dias 6, 7 e 8 de dezembro, o IRCAD Brasil – uni-

dade brasileira do Research Institute Against Digestive 
Cancer, inaugurado em julho de 2011, ao lado do Hos-
pital do Câncer, em Barretos (SP) – se consolidou como 
referência na disseminação de técnicas cirúrgicas mini-
mamente invasivas também no campo pediátrico.

Em 2012 foram realizados os cursos Teórico e Te-
órico-prático de Cirurgia Pediátrica, com a aplicação 
das mais avançadas técnicas de videocirurgias.

Os cursos foram dirigidos pelos Drs. François Bec-
meur, de Strasbourg (França), e Max Carsalad Schlo-
bach, de Belo Horizonte (MG), ex-presidente da CIPE, 
e também contaram com a participação dos seguintes 
especialistas: Drs. Antonio Amarante (Brasil), Henrik 
Steinbrecher (Reino Unido), Jorge Correia Pinto (Por-
tugal), Maria Marcela Bailez (Argentina), Pascal de La-
gausie (França), Paul Philippe (Luxemburgo), Pedro-
José Lopez (Chile) e Olivier Reinberg (Suiça).

Em 2013, entre 15 e 17 de julho foi realizado o Cur-
so Avançado de Cirurgia Pediátrica Neonatal, e em 
2014, de 24 a 26 de março, está previsto o Curso Avan-
çado de Cirurgia Pediátrica. Mais informações estão 
disponíveis no site do instituto, www.amits.com.br. 
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O VI Encontro Anual de Crianças Portadoras de Anomalias do 
Trato Digestivo e Urinário, promovido pela disciplina de Clínica 

Cirúrgica Pediátrica da Faculdade de Medicina do ABC, com o apoio 
do Hospital Estadual Mário Covas (HEMC), foi realizado no dia 6 de 
dezembro em Santo André (SP). Em 2012, de acordo com informações 
dos organizadores, o evento superou suas edições anteriores no tocan-
te à participação de pacientes e familiares.

O encontro vem sendo realizado há seis anos, por iniciativa dos 

Drs. Pedro Muñoz Fernandes, José Armando Mari e Vicente Anto-
nio Gerardi, da disciplina.

Na programação, muita brincadeira, shows, doces, salgados e pre-
sentes que envolveram centenas de crianças, familiares, profissionais 
e colaboradores. 

SANTO ANDRÉ/SP

VI Encontro Anual das Crianças 
Portadoras de Anomalias do 
Trato Digestivo e Urinário

No início deste ano, a Aca-
demia Nacional de Cirur-

gia Pediátrica (ANCIPE) teve 
mudanças na sua configuração. 
O Prof. Manoel Carlos Prieto 
Velhote assumiu a presidência, 
substituindo o Prof. João Gil-
berto Maksoud.

No momento de sua posse, 
proferiu um rápido discurso, 
o qual é aqui parcialmente re-
produzido:

“Todo novo presidente assume o cargo com esperan-
ças e uma série de propostas de melhoria. Porém, algu-
mas instituições, por suas características, são como o 
vidro: embora seja um líquido, seu movimento é quase 
imperceptível.

É o caso da ANCIPE, cuja presidência me foi 
passada pelo Prof João Gilberto Maksoud. Congregan-
do apenas 20 ilustres cirurgiões pediátricos, vindos de 
uma intensa atividade acadêmica e associativa, tem a 
função de assessorar a CIPE, sugerindo caminhos, au-
xiliando em impasses e enxergando soluções além do 
horizonte mais próximo. Pelo menos em tese...

Assim, hoje a ANCIPE quase que se limita a reme-
morar saudosamente nossa história. Talvez a academia 
necessite se engajar em batalhas crônicas de reconhe-

cimento da especialidade, melhoria de salários e con-
dições de trabalho, tabelas de honorários condizentes, 
incorporar nossos procedimentos de grande porte como 
áreas diferenciadas nas tabelas, implantação de tetos 
mínimos não aviltantes de honorários médicos por par-
te dos prestadores de serviço, promover o enterro defini-
tivo da famosa tabela AMB de 1990 como referencial, 
brigar por uma livre escolha real, sugerir uma CH digna 
para os honorários. E porque não estimular a quebra de 
paradigmas, sugerindo credenciamento universal a ser 
imposto aos convênios para todos os que tenham titulo 
de especialista; criar, à semelhança do código de ética 
dos advogados, um valor mínimo de consulta médica e 
seguir por essa linha de esperança renovada.

Viajei, mas, pelo menos sonhar ainda é possível!” 

Entre 10 e 13 de abril, foi rea-
lizada em Juiz de Fora (MG) 

a sétima edição do Curso Avan-
çado de Videocirurgia Pediátrica. 
Com base na experiência adqui-
rida nos anos anteriores, nas su-
gestões dos alunos e na avaliação 
dos organizadores, este ano o cur-
so trouxe mudanças significativas 
nos módulos prático e cirúrgico, 

JUIZ DE FORA/MG

Aposta no aperfeiçoamento constante
visando seu aprimoramento.

Pelo quarto ano consecutivo o 
curso também atraiu o interesse 
de cirurgiões de outros países do 
continente, além do Brasil, con-
tando com a participação de sete 
profissionais oriundos do Peru 
e da Colômbia, segundo o Prof. 
Célio Carneiro Chagas, integran-
te da comissão organizadora.

Em 2013, o módulo cirúrgi-
co – com transmissão ao vivo – 
mostrou as operações de oito pa-
cientes, submetidos a diferentes 
tipos de intervenções cirúrgicas.

Como nos anos anteriores, 
o curso teve a coordenação ge-
ral do Prof. Edward Esteves, 
coordenador e preceptor da 
residência médica no Departa-

mento de Pediatria e Puericultu-
ra da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Goiás 
(UFG) e responsável pelo serviço 
de Cirurgia Pediátrica Oncoló-
gica do Hospital Araújo Jorge, 
o Hospital do Câncer de Goiás. 
Da comissão organizadora par-
ticiparam, além do Prof. Célio 
Chagas, também os Profs. Mar-
celo Calcagno, Kelly Castro, Ro-
neyara Valamiel, Agner Moreira 
e Danielle Mattos, enquanto que 
os Drs. Adriana Cartafina Perez 
Boscollo e Fernando Álvarez Ló-
pes atuaram no curso como mo-
nitores/instrutores.

A solenidade de abertura con-
tou com a presença do Prof. José 
Roberto de Souza Baratella, pre-
sidente da CIPE, entidade que 
apoia o evento, e de personalida-
des locais. 

ANCIPE altera sua composição

O clima de harmonia e alegria foi a tônica do encontro.
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A comissão organizadora do curso, que teve como coordenador 
geral o Prof. Edward Esteves (ao centro) e a assessoria do Prof. Celio 
Chagas (ao centro, de gravata vermelha).

O presidente da CIPE, Prof. José Roberto Baratella, 
participou da cerimônia de abertura.
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A equipe do Hospital Ma-
terno-Infantil de Brasília 

(atual HMIB, ex-HRAS) foi 
destacada em duas categorias 
do “Prêmio Reconhecimen-
to por Desempenho em 2012 
– Reconhece SES”, destinado 
a homenagear as equipes e os 
servidores de saúde a partir 
de critérios e indicadores de 
qualidade, com a participação 
direta da população.

Na solenidade, ocorrida no 
dia 17 de dezembro, no Museu 
Nacional de Brasília (DF), a Dra. 
Roselle Bugarin Steenhouwer, 
cirurgiã pediátrica e coordena-
dora geral de Saúde da Asa Sul B 
(setor em que se localiza o hos-
pital) recebeu do subsecretário 
de Programação e Regulação, 
Avaliação e Controle (SUPRAC) 

e também cirurgião pediátrico 
Lucas Cardoso Veras os prêmios 
de melhor desempenho em ges-
tão e produção entre unidades 
hospitalares e maior número de 
reportagens positivas na mídia. 
“O reconhecimento daqueles 

BRASÍLIA/DF

Prêmio reflete o reconhecimento da população 

O sucesso da experiência da 
Cirurgia Pediátrica do Hos-

pital Materno-infantil de Brasília 
(HMIB) no manejo médico da in-
continência fecal foi mundialmente 
disseminado em videoconferência 
realizada em maio último.

A Dra. Roselle Steenhouwer rela-
ta que juntamente com a colega Dra. 
Ana Paula Amaral Souza, também 
integrante da equipe de Cirurgia Pe-
diátrica do hospital, participou de 
benchmark sobre o tema em Cincin-
nati (EUA). Apesar das dificuldades, 
ao regressar ao Brasil, com base nos 
novos conhecimentos,  as médicas 
montaram um programa de manejo 
da incontinência fecal no HMIB”.

O programa foi colocado em 
prática e no dia 8 de maio, duran-
te o Pediatric Bowel Management 
II Virtual Symposium, a Dra. Ana 
Paula Souza apresentou a video-
conferência Bowel Management in 
Communities with Limited Resour-
ces, sobre a experiência do HMIB.

O simpósio foi uma realização con-
junta do Children’s Hospital Medical 
Center of Akron, do Cincinnati Chil-
dren’s Hospital e do Global Cast MD, 
coordenada pelos Profs. Alberto Peña, 
Andrea Bischoff e Todd Ponsky. 

Experiência 
local é tema de 
videoconferência 
internacional

No dia 6 de dezembro o Prof. Carlos 
Teixeira Brandt foi homenageado na 

Câmara Municipal do Recife, em Pernam-
buco, com a entrega do título de Cidadão 
do Recife em cerimônia solene.

Nascido no estado do Piauí, o home-
nageado graduou-se em Medicina pela 
Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), em 1967, instituição em que tam-
bém realizou o mestrado, em 1978. Depois 
do doutorado obtido junto à University of 
Liverpool (Reino Unido), em 1983, fez di-
ferentes cursos de pós-doutorado também 
no exterior. Obteve sua livre docência em 
Cirurgia Pediátrica em 1995, pela Univer-
sidade Gama Filho, do Rio de Janeiro (RJ).

RECIFE/PE

Prof. Carlos Brandt recebe título de Cidadão do Recife
Atualmente é professor titular de Ci-

rurgia Pediátrica aposentado, professor 
permanente do Programa de Pós-Gradu-
ação em Cirurgia e coordenador pró-tem-
pore do Programa de Pós-graduação em 
Psicologia Cognitiva da UFPE.

Em paralelo, exerce a função de con-
sultor da FACEPE, FAPEAM, FAPITEC/
SE, FAPERJ, DECIT/Ministério da Saú-
de e é membro do Comitê de Avaliação 
da CAPES - Medicina III. Também é 
editor associado da revista científica da 
CIPE, Archives of Pediatric Surgery, e as-
sessor científico das Faculdades de Me-
dicina de João Pessoa (SE) e Campina 
Grande (PB). 

O subsecretário Lucas Cardoso Veras entregou o troféu à Dra. Roselle Steenhouwer. 
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A equipe do HMIB comemora os prêmios.
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que fazem a diferença na Saú-
de Publica do Distrito Federal e 
estimula novas e inovadoras ini-
ciativas para melhor cuidar de 
nossos pacientes”, declarou.

Ela homenageou toda a equi-
pe do HMIB e da Coordenação 
Geral de Saúde da Asa Sul, dedi-
cando os prêmios a cada um dos 
servidores que se comprometem 
diariamente com a excelência do 
cuidado e da gestão.

O Prêmio Reconhece 2012 
teve como objetivo destacar os 
melhores desempenhos do ano, 
abrangendo as coordenações 
gerais, unidades e serviços assis-
tenciais e profissionais da saúde, 
levando em conta as manifes-
tações dos usuários, da mídia e 
indicadores monitorados. 
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NOTÍCIAS FÚNEBRES

PANORAMA

Prof. José Carlos Fasano 
O Prof. Fasano, falecido no 

dia 15 de janeiro, era paulista-
no, nascido em 1935 e graduado 
pela Escola Paulista de Medicina 
(EPM) em 1961. No ano seguin-
te, tornou-se assistente do Prof. 
Dr. José Pinus e, ao seu lado, foi 
um dos fundadores da CIPE.

Integrou equipes do Hospital 
São Paulo (EPM) e do Hospital 

Infantil Menino Jesus, entre ou-
tros. Entretanto, sua grande dedi-
cação foi ao Hospital da Benefi-
cência Portuguesa de São Paulo, 
cujo serviço chefiou até 2010.

Durante certo tempo também 
foi superintendente de Cirurgia 
Pediátrica do Instituto Nacional 
da Previdência Social (INPS), en-
tidade precursora do Serviço Úni-
co de Saúde (SUS), o que na época 

A CIPE tem a triste missão de comunicar 
o falecimento de cinco importantes membros 
da comunidade da Cirurgia Pediátrica: o Prof. 
José Carlos Fasano, o Dr. Helder Chaves e o 
Dr. Alexandre Aguiar, do estado de São Pau-
lo, o Dr. César Guerra Nóbrega, tesoureiro da 
CIPE da Paraíba, e, ainda, o Prof. Charles Eve-
rett Koop, especialista norte-americano. A
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Prof. José Carlos Fasano Dr. Helder Chaves Na reinauguração da sede da CIPE, 
em 2008, o Dr. Alexandre Aguiar 
desenvolveu um chat exclusivo e 
transmitiu o evento on line.o tornou a pessoa mais influente 

da especialidade na cidade de São 
Paulo e lhe permitiu reorganizar 
o setor de ambulatórios do insti-
tuto. Elegante e de modos refina-
dos, era conhecido pela distinção 
no trato pessoal e pela habilidade 
no campo cirúrgico.

Dr. Helder Chaves 

No dia 9 de fevereiro, no Hos-

pital Sírio-Libanês, em São Paulo 
(SP), morreu o Dr. Helder Cha-
ves, aos 51 anos, vítima de tumor 
cerebral.

O Dr. Helder nasceu em 22 de 
fevereiro de 1961, em Jaú (SP), 
mas sua vida profissional e aca-

No dia 6 de dezembro, ocorreu 
a aula inaugural da Liga Aca-

dêmica de Cirurgia Pediátrica da 
Universidade Federal do Ceará 
(LACIPE-UFC), ministrada pelo 
Prof. Dr. Lourenço Sbragia, ci-
rurgião pediátrico e professor da 
Faculdade de Medicina de Ribei-
rão Preto, da Universidade de São 

Universidade Federal do 
Ceará cria liga acadêmica

Paulo (FMRP-USP).
Entre os presentes encontra-

vam-se, além de alunos e residen-
tes, os preceptores da liga: o Prof. 
Antonio Aldo Melo Filho (coor-
denador da LACIPE-UFC) e os 
Drs. Augusto César Filho, Cláu-
dio Dias, Jussier Figueiredo, Plu-
tarco Parente e Sérgio Moreira. 

Da esquerda para a direita: Prof. Antonio Aldo, Dr. Jussier Figueiredo, Prof. Lourenço Sbragia e 
Drs. Augusto César Filho, Cláudio Dias, Plutarco Parente e Sérgio Moreira.
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FORTALEZA/CESÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Hospital de Base homenageia 
Dr. Helder Chaves

Em abril foram inauguradas 
as novas instalações do Am-

bulatório de Pediatria e Cirurgia 
Pediátrica do Hospital de Base 
de São José do Rio Preto. O novo 
ambulatório recebeu o nome de 
Dr. Helder Chaves, em homena-
gem ao cirurgião pediátrico e vi-
ce-diretor técnico da instituição, 
falecido em fevereiro.

Durante a cerimônia, diversos 
colegas referiram-se ao Dr. Hel-
der, destacando seu dinamismo, 

dedicação e profissionalismo e 
justificando a homenagem, entre 
eles, o diretor geral da Faculdade 
de Medicina de São José do Rio 
Preto (FAMERP), o Dr. Dulcimar 
Donizete de Souza; o ex-diretor 
geral da instituição, Dr. Humber-
to Lietdke, seu amigo e colega; o 
diretor executivo da Fundação 
Faculdade Regional de Medicina 
(FUNFARME), Dr. Horácio José 
Ramalho; e o diretor administra-
tivo do hospital, Dr. Jorge Fares. 
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Prof. Charles Everett Koop

dêmica se desenvolveu especial-
mente na cidade de São José do 
Rio Preto (SP). Foi professor da 
Faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto (FAMERP) e 
cirurgião pediátrico e vice-diretor 
técnico da Fundação Faculdade 
Regional de Medicina (FUNFAR-
ME)/Hospital de Base do municí-
pio. Além disso, atuou como di-
retor-presidente do Grupo Austa, 

responsável por um dos maiores 
hospitais particulares da cidade.

Deixa a viúva Ana Paula Cha-
ves, dois filhos e a mãe, Aparecida 
Sanzovo Chaves.

Dr. Alexandre Santos Aguiar
No dia 5 de agosto, a CIPE 

perdeu um de seus associados 
mais cooperativos. Ainda bastan-
te jovem, o Dr. Alexandre Santos 
Aguiar foi vencido por um câncer, 
deixando esposa e filhas.

O Dr. Alexandre – ou simples-
mente “Bola”, como também era 
conhecido – se graduou pela Uni-
versidade Federal Fluminense em 
1986 e fez residência em Cirurgia 
Geral e Cirurgia Pediátrica na Es-
cola Paulista de Medicina.

Polêmico, sagaz e inquieto, 
distribuía seu tempo entre os cen-
tros cirúrgicos de, pelo menos, 

dois hospitais municipais paulis-
tanos e a tecnologia, tendo feito 
especialização em Análise de Sis-
temas na Fundação Escola do Co-
mércio Alvares Penteado (1995 – 
1996).Era presença constante em 
congressos, reuniões e atividades 
desenvolvidas pela CIPE, sempre 
disposto a participar e dar suas 
contribuições.

Prof. Charles Everett Koop
Faleceu em 25 de fevereiro o 

Prof. Charles Everett Koop, aos 
96 anos, de falência renal. O Prof. 
José Roberto Baratella refere que 
este médico norte-americano “é 
conhecido por ter sido o Surgeon 
General of United States (espécie 
de ministro da saúde) de 1981 a 
1989, em um dos governos mais 
emblemáticos da história ameri-
cana, o de Ronald Reagan (Rea-

gan, Margareth Tatcher e o papa 
João Paulo II constituíram o trio 
que implodiu a União Soviética 
sem disparar um só tiro), e por 
ter sido um dos maiores inimi-
gos do vício do cigarro. O que 
ninguém comenta é que Koop 
foi um dos grandes cirurgiões 
pediátricos do país.”

Graduou-se na Universidade 
Cornell em 1941 e fez um ano 
de internato em Boston, com 
William Ladd e Robert Gross. 
Foi o primeiro editor do Jour-
nal of Pediatric Surgery e deu 
inúmeras contribuições, parti-
cularmente no campo da Cirur-
gia Pediátrica Oncológica e no 
tratamento da hérnia diafrag-
mática e da atresia de esôfago. 
Em 1956 estabeleceu, nos EUA, 
a primeira unidade intensiva de 
cirurgia neonatal.

Entre 21 e 24 de novembro, 
no Centro de Convenções 

do Ceará, em Fortaleza (CE), 
foi realizado o V Congresso do 
Hospital Infantil Albert Sabin 
(HIAS), integrando a programa-
ção das comemorações do 60º 
aniversário da instituição.

O evento, que contou com 
mais de mil participantes, foi pro-
movido pelo Centro de Estudos 

FORTALEZA/CE

V Congresso do Hospital Infantil Albert Sabin
Albert Sabin, em parceria com a 
Secretaria de Saúde do estado, e 
teve como tema central “Atenção 
segura e humanizada: 60 anos de 
experiência no cuidar da criança”. 

Durante quatro dias de ativi-
dades foram aprofundados dife-
rentes aspectos do atendimento 
médico às crianças. Jornadas 
de especialidades e cursos pré-
congresso também marcaram a 

programação científica.
O Prof. Antonio Aldo Melo 

Filho, coordenador do serviço de 
Cirurgia Pediátrica do (HIAS), 
destacou a participação do Prof. 
Márcio Lopes Miranda, cirurgião 
pediátrico e professor da UNI-
CAMP, e o clima de confraterniza-
ção que permeou o congresso: “Na 
jornada, ele ministrou palestras 
sobre temas ligados à Urologia 

Ao centro, entre colegas, encontra-se o Dr. Augusto César Gadelha de Abreu (paletó bege), que foi homenageado no 
congresso por seu importante papel na formação de toda uma geração de cirurgiões pediátricos no estado.
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Pediátrica e à Cirurgia Pediátrica 
Oncológica. Foi um momento ím-
par de congraçamento, na medida 
em que o HIAS tem sido o centro 
formador de novos profissionais 
na área em nosso estado.” 

No último dia, os 35 anos da 
Residência Médica do HIAS fo-
ram comemorados durante almo-
ço, que teve a presença de atuais e 
de ex-preceptores e residentes. 
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Tabela de alta 
complexidade

E stá em fase de elaboração a ta-
bela com todos os procedimen-

tos de alta complexidade em Cirur-
gia Pediátrica e respectivos valores. 
A CIPE contratou a Prof. Dra. Lídia 
Marques Silveira, do Rio Grande do 
Sul, para realizar a tarefa, contando 
com a assessoria de colegas do es-
tado na fase inicial do trabalho. A 
previsão é de que a tabela seja con-
cluída até o final de agosto.

Segundo o presidente da asso-
ciação, “este é um grande passo 
para garantir um upgrade da es-
pecialidade e a melhoria na remu-
neração do cirurgião pediátrico, 
além de contribuir para mudar a 
maneira como administradores 
hospitalares veem a Cirurgia Pe-
diátrica e os cirurgiões que a ela 
se dedicam. Com essa nova tabela 
haverá a valorização da especiali-
dade e do cirurgião pediátrico.” 

A revista científica da CIPE, 
lançada em 1981 com o 

nome de Revista Brasileira de Ci-
rurgia Pediátrica, teve vida curta. 
Dificuldades de diferentes natu-
rezas impediram sua continui-
dade, após a edição de dois nú-
meros. Mas a ideia da retomada 
da publicação, como veículo de 
divulgação científica da especiali-
dade, se manteve viva na entida-
de nas décadas que se seguiram.

Finalmente, a definição dos 
critérios de seleção dos artigos e 
o empenho da diretoria da CIPE 
e, especialmente, dos Profs. José 
Luís Martins e José Roberto Bara-
tella permitiram seu relançamen-
to. Rebatizada como Archives of 
Pediatric Surgery, a revista cien-
tífica da CIPE é uma conquista 
da entidade e dos cirurgiões pe-
diátricos brasileiros, destinada a 
se tornar o principal veículo de 
comunicação científica da espe-

O Brasil se aproxima dos 200 
milhões de habitantes, com 

cerca de 150 milhões dependendo 
exclusivamente do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Quem pode, paga 
um plano de saúde. Hoje, ter assis-
tência médica privada é o segundo 
“objeto de desejo” do brasileiro, per-
dendo somente para a casa própria.

Esse anseio tem várias explica-
ções. Uma importante é que o SUS 
projetado, concebido, desejado é 
bastante diferente do que nos de-
paramos no cotidiano. O governo 
tenta explicar que é devido à falta 
de médicos, porém precisa ser cla-
ro com a população e dizer quanto 
o SUS paga por uma consulta de 
um pediatra, de um ginecologista 
(menos de R$ 3). O povo precisa 
saber quanto o SUS paga por uma 
cirurgia de adenoide-amígdala 
(R$ 183,41), para retirar o apên-
dice (R$ 161,03 – esse valor incluí 
o anestesista), para uma cureta-
gem uterina (R$67,03), para uma 
ultrassonografia abdominal (R$ 
24,20), para um raio-X do tórax 

culpados. É notório o subfinancia-
mento da saúde pública brasileira 
(hoje cerca de R$ 2,00/habitante/
dia), O Brasil investe menos em saú-
de (porcentual do PIB) que a média 
dos países africanos e que outros pa-
íses da América do Sul. É amadora a 
gestão em vários locais. É vergonho-
so os desvios que ainda teimam em 
acontecer. Como se consegue facil-
mente tantos recursos para estádios 
de futebol e não temos recursos para 
financiar adequadamente o SUS? Sa-
be-se que ao longo dos últimos anos a 
esfera federal vem se desonerando em 
relação aos investimentos na saúde 
quando comparados aos recursos de 

Novos Associados

E ste ano, a diretoria da CIPE teve o prazer de dar as boas vindas a 
cinco novos associados, de quatro estados: os Drs. Álvaro Augusto 

Rosa de Noronha (RS), Alessandra Pamplona Botelho Venturini (CE), 
Denise Estefan Ventura (SP), Joaquim Mercelino dos Santos (PA) e 
Juliana Paula Geissler (SP).  

estados e municípios. Quem mais 
arrecada em tributos no Brasil 
(uma das maiores cargas tributá-
rias do mundo) é o governo federal, 
que hoje contribui menos que esta-
dos e municípios juntos.

Além da falta de recursos a 
distribuição não se dá de forma 
equitativa. Vários bons serviços 
existentes não são acessíveis a to-
dos e a qualidade deixa a desejar 
em inúmeras situações. Muitos que 
necessitam não conseguem, pois 
continuam longas as filas de espera 
para consultas, exames e cirurgias, 
Não se mensuram rotineiramente 
os resultados produzidos pelas di-
ferentes intervenções. Sabe-se há 
muito tempo que o maior impac-
to nos custos da saúde é rapidez e 
qualidade do acesso. Nesse momen-
to não temos acesso a todos os ser-
viços no SUS e muitos têm qualida-
de questionável.

A saúde é nosso bem maior e o 
povo brasileiro merece respeito. Va-
mos juntos dar um basta nessa situ-
ação que aumenta o sofrimento do 
nosso povo, especialmente do mais 
pobre e carente.

(R$ 14,32). O governo precisa dizer 
em quantas cidades não se consegue 
fazer um hemograma ou uma ul-
trassonografia de qualidade. Aí sim, 
dizer quantos médicos o Brasil preci-
sa, em quais especialidades/áreas do 
conhecimento, para trabalhar onde e 
com que remuneração.

Temos quase 400 mil médicos 
no Brasil, que se concentram nas 
capitais e grandes cidades das re-
giões Sul e Sudeste. Tudo isso como 
consequência da inoperância do go-
verno em criar condições adequadas 
de trabalho em vários municípios e 
pagar salários dignos. Governos das 
três esferas: municipal, estadual e fe-
deral. Quanto o governo federal paga 
por 40h semanais de trabalho de um 
médico que já tem 25 anos de empre-
go? Qual o salário de um médico que 
trabalha 20h semanais no governo 
do Estado do Ceará? E o médico que 
trabalha 20h semanais para a Prefei-
tura de capitais brasileiras?

Soluções existem desde que sejam 
encaradas verdadeiramente e não 
criando subterfúgios ou procurando 

ESPAÇO DA AMB

O Sistema Público de Saúde

Florentino Cardoso, presidente da 
Associação Médica Brasileira (AMB)
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Fortaleça a Archives of Pediatric Surgery
cialidade no Brasil.

Para isso, no entanto, é preciso 
que os cirurgiões pediátricos se 
disponham a compartilhar suas 
experiências e os resultados de 
suas pesquisas, enviando artigos 
para publicação. Três números já 
foram editados e o quarto encon-
tra-se no momento em fase de 
finalização.

Para encaminhar um artigo 
científico para publicação nas fu-
turas edições da revista, basta en-
viá-lo para:
archpedsurg@terra.com.br. 
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A CIPE convida a todos os cirurgiões pediátricos inte-
ressados em aprimorar seus conhecimentos em Trata-

mento de Queimaduras ou em Cirurgia Pediátrica Onco-
lógica ou Urológica a participarem do processo de seleção 
para estágios em seus Centros de Aperfeiçoamento.

Os estágios – destinados exclusivamente a médicos 
especialistas em Cirurgia Pediátrica – são oferecidos 
em oito das nove unidades credenciadas pela CIPE, dis-
tribuídas pelos estados de Minas Gerais, do Paraná, de 
Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e 
São Paulo. A vaga para o estágio em Cirurgia Pediátrica 
Torácica – o qual é oferecido no Hospital de Clínicas da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), de 
Porto Alegre (RS) – já foi preenchida.

A duração dos estágios é variável, conforme o campo: 
um mês, para Queimados e um ano para Cirurgia Pediá-
trica Oncológica, Cirurgia Pediátrica Torácica e Cirurgia 
Pediátrica Urológica. 

Os candidatos devem enviar seu currículo à CIPE, in-
dicando até dois centros de sua preferência, em ordem de 
prioridade, pelo email secretaria@cipe.org.br. 

Veja a seguir a relação dos Centros de Aperfeiçoa-
mento, sua localização e o responsável pelo estágio:
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MAIO
American Pediatric Surgical 
Association – 44th Annual 
Meeting (APSA 2013)
De 2 a 5 de maio
Marco Island (Flórida) – EUA
www.eapsa.org/Annual_
Meeting_Home.htm

Congresso Comemorativo do 
50º Aniversário da Sociedade 
Japonesa de Cirurgia Pediátrica 
e 54º Encontro de Área da 
WOFAPS
De 29 de maio a 1º de junho
Tóquio (Japão)
www.asas.or.jp/jsps50/

Pediatric Colorectal Surgery 
Masterclass and Workshop – 
Jointly planned by Erasmus 
MC-Sophia Children’s Hospital 
and Cincinnati Children’s 
Hospital Precedes Colorectal 
Club
De 30 de maio a 1º de junho
Rotterdam – Países Baixos
www.wofaps.org

Centros de Aperfeiçoamento da CIPE: inscrições abertas

Queimados 
• Hospital Infantil Joana de Gusmão – 
Florianópolis – SC 
Responsável:  
Prof. Dr. Maurício José Lopes Pereima 
 
Cirurgia Pediátrica Oncológica 
• Hospital Amaral Carvalho – Jaú – SP 
Responsável:  
Dr. Antonio Marcos Rodrigues 
 
Cirurgia Pediátrica Torácica 
• Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – 
Porto Alegre – RS 
Responsável:  
Prof. Dr. José Carlos Soares de Fraga 
 
Cirurgia Pediátrica Urológica 
• Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) – Recife – PE 
Responsável:  
Prof. Dr. Luís Alberto Pereira de Araújo 
 

• Hospital de Clínicas da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – 
Porto Alegre – RS 
Responsável:  
Prof. Dr. Nicolino César Rosito 

• Hospital Infantil Darcy Vargas – São 
Paulo – SP 
Responsável:  
Prof. Dr. Jovelino Quintino de Souza Leão 

• Hospital Infantil Joana de Gusmão – 
Florianópolis – SC 
Responsável:  
Prof. Dr. Edvard José Araújo 

• Hospital Infantil Pequeno Príncipe – 
Curitiba – PR 
Responsável:  
Prof. Dr. Antonio Ernesto da Silveira 

• Santa Casa de Misericórdia de Belo 
Horizonte – Belo Horizonte – MG 
Responsável:  
Dr. Moacyr Astolfo Tibúrcio

AGENDA 2013

JUNHO
European Pediatric Surgeons’ 
Association –  Annual Congress
De 5 a 8 de junho
Leipzig – Alemanha
www.eupsa.org/

JULHO
British Association of 
Paediatric Surgeons – 60th 
International Conference 
De 16 a 19 de julho
Bournemouth – Reino Unido
www.baps.org.uk

AGOSTO
XVI Congresso Brasileiro de 
Urologia Pediátrica/ Jornada 
Norte-Nordeste de Cirurgia 
Pediátrica
De 15 a 17 de agosto
Teresina – PI
www.congressocipe.com.br/
teresina2013/

SETEMBRO
III Workshop y Encuentro 
Internacional sobre la 
Patología de la Pared Torácica
Dias 27 e 28 de setembro
Buenos Aires – Argentina
www.chestwallmeeting.com/

OUTUBRO
II Simpósio Internacional 
de Pesquisa em Cirurgia 
Pediátrica
Dias 3 e 4 de outubro
Ribeirão Preto – SP
http://rca.fmrp.usp.br/eventos/
pediatrica/apresentacao.html

4th World Congress of 
the World Federation of 
Associations of Pediatric 
Surgeons (WOFAPS) e 55º 
Encontro de Área da WOFAPS
De 13 a 16 de outubro
Berlim – Alemanha
www.wofaps2013.com/

IX Congresso Paulista de 
Cirurgia Pediátrica
Dias 24 e 25 de outubro
São Paulo – SP
www.cipespcongresso.com.br

NOVEMBRO
X Congreso de Cirugía 
Pediátrica del Cono Sur de 
America (CIPESUR 2013)
De 12 a 15 de novembro
Santa Cruz de la Sierra  - Bolívia
www.cipesurbolivia2013.com/

IV Jornada Brasileira de 
Residentes de Cirurgia 
Pediátrica/ III Simpósio das 
Ligas Acadêmicas de Cirurgia 
Pediátrica/ I Jornada Brasileira 
de Atenção e Prevenção ao 
Trauma
De 27 a 29 de novembro
Salvador – BA
http://congressocipe.com.br/
salvador2013/

I Workshop sobre Problemas 
Colorretais em Pediatria
De 26 a 29 de novembro
Florianópolis (SC)
www.cursocipefpolis.com.br/

Veja também, pelo site da CIPE, 
que é constantemente atualizado, a 
agenda de reuniões da diretoria da 
entidade e mais informações sobre 
cursos e outros eventos científicos 
programados para este ano.



20

No dia 26 de dezembro, a CI-
PERJ encerrou as atividades do 
ano de 2012 com um churrasco 
de confraternização. A festa de 
final de ano foi organizada, por 
adesão, no condomínio Quintas 
da Península, na Barra da Tijuca, 
no Rio de Janeiro (RJ).

Mas já em janeiro de 2013, a 
entidade retomou sua programa-
ção, com a organização da pri-
meira reunião científica do ano. 
As Dras. Graça Dias e Ana Teresa 
Oliveira discorreram sobre Follow 
up dos pacientes de atresia de esôfa-
go corrigida – resultado de congres-
so no Canadá em outubro de 2012.

Dando prosseguimento ao 
programa científico, no mês se-
guinte o Dr. Cláudio Oiticica 
apresentou palestra sobre Ano-
malia anorretal: atualização e 
resultados, e, em março, os Drs. 
Sérgio Rego e Oscar Cime abor-
daram Bioética e riscos legais.

Em paralelo, a programação 
científica da CIPERJ foi enrique-
cida pelas aulas da Liga Acadê-
mica, realizadas entre março e 
junho. As palestras foram apre-
sentadas pelos Drs. Áurea Cândi-
da, Isabel Cunha, Gilberto Ama-
ral, Ana Teresa Oliveira, Marcelo 
Holanda e Luciano Guimarães.

Curso e reivindicações
Além dessas atividades, no 

dia 23 de março, a entidade re-
alizou, em parceria com o Con-
selho Regional de Medicina do 
Estado do Rio de Janeiro (CRE-
MERJ), o VI Curso de Educa-
ção Continuada em Cirurgia 
Pediátrica, que teve como tema 
Ética: assuntos importantes para 
o cirurgião pediátrico. Os cerca 
de 30 inscritos puderam acom-
panhar as palestras dos Drs. 
Arnaldo Pineschi, Carlindo Ma-

chado e Marcos Botelho Lima, 
que desenvolveram os seguintes 
temas, respectivamente: Bioética 
e malformações congênitas, Erros 
evitáveis e O processo contra os 
médicos: como é?.

Em maio, a CIPERJ convocou 
assembleia geral extraordinária, 
na qual foi decidida a realização 
de reuniões com o Sindicato dos 
Médicos do Rio de Janeiro (SIN-
DIMED-RJ) e com o CREMERJ, 

O IX Congresso Paulista de Cirurgia Pediá-
trica será realizado nos dias 24 e 25 de outubro 
de 2013, no Hospital Infantil Menino Jesus, 
situado na Rua dos Ingleses, 258, no bairro da 
Bela Vista, na capital do estado. Nesta edição, 
a Associação Paulista de Cirurgia Pediátrica 
(CIPESP), promotora do evento, optou por 
concentrar a programação na abordagem ci-
rúrgica de afecções das vias aéreas.

Conforme adiantou o Dr. Vicente Ge-
rardi, presidente do congresso, o Prof. Jai-
me Penchyna Grub, chefe do serviço de 
Cirurgia Torácica do Hospital Infantil de 
México, é o conferencista internacional 
convidado para o evento. A programação, 
assim como informações sobre inscri-
ções, entre outras, está disponível pelo site 
http://www.cipespcongresso.com.br/. 

NOTÍCIAS DAS REGIONAIS

IX Congresso Paulista de Cirurgia Pediátrica 
será nos dias 24 e 25 de outubro
O congresso, que contará com conferencista internacional, tem suas inscrições abertas

CIPERJ se mantém muito ativa
Reuniões científicas, aulas da liga acadêmica, curso e ações reivindicatórias 
marcaram primeiro semestre de 2013

Drs. Samuel Dekermacher (ex-presidente da CIPERJ), Arnaldo Pineschi (palestrante), Sandoval Lage (secretário da CIPERJ), Marcos Botelho e 
Carlindo Machado (palestrantes) junto com o Dr. Kleber Anderson (vice-presidente da CIPERJ).
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tendo em vista reuniões com o 
secretário de Saúde. O objetivo 
é a abertura de espaço para tra-
tar da falta de cirurgiões pedi-
átricos em UTIs neonatais nas 
maternidades públicas, a falta de 
estabilidade e a falta de cirurgiões 
pediátricos nas emergências de 
instituições públicas.

Mais informações sobre as ati-
vidades da CIPERJ estão disponí-
veis no site www.ciperj.org.


