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O XXXIV Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica, que 
ocorre em paralelo ao XIX Congresso Brasileiro de Urolo-

gia Pediátrica, ao V Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátri-
ca Videoassistida e à V Jornada Brasileira de Transplante de 
Órgãos em Pediatria, será realizado de 13 a 17 de novembro 
de 2016. Pela primeira vez, Campo Grande (MS) foi a cidade 
escolhida pela CIPE como sede dos eventos.

Os congressos e a jornada, que já têm confirmadas as 
presenças de renomados especialistas de sete países, além 

XXXIV Congresso Brasileiro  
de Cirurgia Pediátrica

de destacados nomes da Cirurgia Pediátrica brasileira, terá 
como presidente de honra o Prof. Dr. João Gilberto Mak-
soud, um dos fundadores da CIPE, que dedicou sua vida ao 
exercício e ao ensino da especialidade.

Na ocasião serão oferecidos cinco cursos de atualiza-
ção: em Cirurgia Torácica, em Cirurgia Neonatal e em Emer-
gências em Pediatria e, ainda, Cursos Teórico-Práticos de 
Hipospadia e de Sutura Laparoscópica. Estes últimos têm 
vagas limitadas.
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EDITORIAL

Rumo a  
Campo Grande  

Prezados amigos, 

Estamos retomando a publicação do Jornal da CIPE. Este número é principalmente de-
dicado à apresentação dos três congressos importantes para os brasileiros que ocorrerão 
este ano, em particular os que terão como sede a cidade de Campo Grande.

É a primeira vez que a CIPE se reunirá naquela metrópole do Centro Oeste, berço de um 
dos grandes vultos de nossa especialidade, o Prof. Dr. João Gilberto Maksoud. Como não 
poderia ser diferente, ele será o Presidente de Honra dos Congressos e a alegria com que 
recebeu esta notícia (ver foto nesta edição), dá bem a pertinência do convite.

Dos Congressos de Campo Grande participarão vários convidados estrangeiros que, ao 
lado dos nacionais, tomarão parte em extensa pauta científica desenvolvida em mesas-
-redondas, conferencias e temas livres, todos com tempo previsto para discussão com a 
plateia; não serão, portanto, eventos estáticos.

Previamente aos Congressos Brasileiros ocorrerão dois cursos com extensa programa-
ção prática, o de Hipospádias e o de Vídeo. O Curso de Hipospádias será desenvolvido no 
Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, sob a tutela de um grupo dos mais experientes 
cirurgiões pediátricos da área (ver detalhes no site www.congressoscipe2016.com.br). Já 
o de Vídeo será essencialmente aquele desenvolvido em Juiz de Fora, de estabelecida 
tradição e grande sucesso.

Além desses dois cursos teórico-práticos (e por isso mesmo, com vagas limitadas), ou-
tros dois, de Cirurgia Torácica (sob a coordenação de José Antonio de Souza) e de Cirurgia 
Neonatal (sob o comando de Cesar Sabbaga), serão também desenvolvidos.

Uma reportagem histórica, de agradável leitura, é a realizada com o Dr. Plínio Campos 
Nogueira sobre o Hospital Infantil Darcy Vargas. Também fazemos referência à justa home-
nagem recebida pelo Dr. José Raimundo Bahia Sapucaia no Hospital Martagão Gesteira e 
lembramos nossos colegas queridos que se foram.

Boa leitura; nos vemos em Campo Grande.

José Roberto S. Baratella, 
Presidente da CIPE
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3DESTAQUES

De 24 a 26 de agosto de 
2016, em Lima (Peru), 

será realizado o VII Congresso 
Ibero- americano de Cirurgia 
Pediátrica. O evento está sendo 
organizado pela Sociedade Peru-
ana de Cirurgia Pediátrica e pela 
Associação Ibero-americana de 
Cirurgia Pediátrica nas depen-
dências do Hotel Los Delfines, na 
região central da cidade.

Para a sétima edição do 
congresso foram convidados 
conferencistas de 13 países: 
da Argentina, María Marcela 
Bailez, Pablo Andrés Lobos e 
Verónica Busoni; do Brasil, Fa-
bio Peterlini, José Carlos Fra-
ga, José Roberto de Souza Baratella, Max 
Schlobach e Vilani Kramer; do Chile, Ga-
licia Montecinos, Jorge Godoy e Patricio 
Varela; da Colômbia, Carlos Melo Hernán-
dez e Cristobal Abello; da Costa Rica, Luis 
Santa María; de Cuba, Rafael Trinchet; do 

Em 2016, realiza-se em Washington (EUA), de 8 a 
11 de outubro, nova edição do Congresso Mun-

dial de Cirurgia Pediátrica. Esse, que é o maior evento 
científico da especialidade, congrega profissionais de 
praticamente todas as regiões do Globo e é uma opor-
tunidade ímpar para a troca de experiências e o apri-
moramento profissional dos cirurgiões pediátricos.

Entre os mais de 100 conferencistas convidados 
está o presidente da CIPE, Dr. José Roberto de Souza 
Baratella, e os Drs. José Carlos Soares de Fraga e José 
Luiz Martins. O evento terá palestras, mesas redondas, 
apresentação de temas livres e debates sobre os mais 
variados aspectos da especialidade, desde afecções 
cirúrgicas fetais e neonatais, técnicas minimamente 
invasivas, cirurgias urológicas, oncológicas, torácicas 
e anorretais, até transplante de órgãos e cirurgia bari-
átrica, entre outras.

Para mais informações e inscrições, acesse: http://
www.wofaps2016.com/#Home

Egito, Same Shehata; do Equador, Luis Zea 
e Paul Astudillo; da Espanha, Juan Tovar; 
dos EUA, Alessandro de Alarcón, Bin-
di Naik-Mathuria, George Holcomb, José 
Peiró, Luis De La Torre Mondragón, Ru-
sell Jennings e Steven Scot Rothenberg; da 

Congresso Mundial de Cirurgia Pediátrica
Este ano, o Congresso da WOFAPS ocorrerá de 8 a 11 de outubro, em Washington 
(EUA). Cirurgiões pediátricos brasileiros estarão entre os conferencistas

VII Congresso Ibero-americano de Cirurgia Pediátrica
O evento será realizado entre os dias 24 e 26 de agosto, na região central da capital peruana.  
Antecedendo o congresso, serão oferecidos diversos cursos de atualização

França, Jean-Michel Guys; da 
Índia, Devendra Gupta; e do 
México, Edgar Morales e Leo-
poldo Torres.

Cursos de atualização
Nos dias 22 e 23 de agos-

to, antecedendo o congresso, 
serão oferecidos cursos de 
atualização sobre os seguin-
tes temas: Novas tendências 
no tratamento de patologia 
esofágica em crianças; Mal-
formações e outros problemas 
colorretais; Cirurgias mini-
mamente invasivas; Manejo 
integral de malformações e 
Procedimentos e cuidados 

atuais em Cirurgia Pediátrica do ponto de 
vista da enfermagem.

Mais informações sobre o congresso e os 
cursos podem ser obtidas pelo site http://
congresoiberoamericanocirugiapediatri-
ca2016.org/index.php/es/

Washington (EUA)
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Lima (Peru)
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PARQUE DOS PODERES - Situado no fi-
nal das Avenidas Afonso Pena e Mato Grosso 
(Centro), o parque está localizado em uma re-
serva ambiental de 285 hectares, com nascen-
tes e vegetação e fauna nativas, abrigando os 
principais órgãos públicos do estado. Na área 
também estão instaladas unidades culturais 
e o Centro de Convenções Arquiteto Rubens 
Gil de Camillo, em cujas instalações serão re-
alizados os congressos de Cirurgia Pediátrica, 
previstos para novembro deste ano.

PARQUE DAS NAÇÕES INDÍGENAS - 
Av. Afonso Pena, 7.000 (Chácara Cachoeira). 
A unidade se compõe de uma grande área ver-
de, onde é possível observar araras, capivaras, 

Turismo em Campo Grande MORADA DOS BAÍS – Av. Noroeste, 5.140 
(esq. com Av. Afonso Pena, no Centro). Data-
do de 1918, foi o primeiro sobrado edificado 
em alvenaria em Campo Grande. Tombado 
pelo patrimônio histórico do município, em 
1995 foi totalmente restaurado, transfor-
mando-se em centro cultural, com exposi-

ções, shows, cursos. Também 
abriga o Museu Lídia Baís, 
que reúne obras da artista e 
objetos da família Baís, e um 
restaurante regional.

ESPLANADA DA FER-
ROVIA – Av. Calógeras, 
278-370 (Centro). Compre-

Centro de Convenções Arquiteto 
Rubens Gil de Camillo, que será a 
sede do congresso.D
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CAPA

De 13 a 17 de novembro, realiza-se no Cen-
tro-Oeste, o XXXIV Congresso Brasilei-

ro de Cirurgia Pediátrica, em conjunto com o 
XIX Congresso Brasileiro de Urologia Pediá-
trica, o V Congresso Brasileiro de Cirurgia Pe-
diátrica Videoassistida e a V Jornada Brasileira 
de Transplante de Órgãos em Pediatria, além 
de feira, com exposição de produtos e serviços 
de interesse dos congressistas. Para a abertu-
ra oficial dos eventos – que será realizada na 
noite do dia 13, domingo, seguida de coquetel 
de confraternização – são esperados represen-
tantes das instituições e entidades nacionais, 
regionais e locais de Medicina, além dos inte-
grantes da CIPE e da CIPE-MS.

Como em eventos anteriores, renomados 
especialistas internacionais estarão presentes 
em conferências e mesas redondas, divulgando 
novas técnicas cirúrgicas e debatendo com os 
especialistas participantes. Para os eventos de 
2016 está confirmada a participação dos pro-
fessores Adrian Bianchi (Manchester/Grã Bre-
tanha), Andre Hebra (South Carolina/EUA), 
David C. van der Zee (Utrecht/Holanda), Ho-
racio Questa (Buenos Aires/Argentina), Luiz 
Henrique Perocco Braga (Hamilton/Canadá), 
Marc David Leclair (Nantes/França) e Pedro-
-José Lopez Egaña (Santiago/Chile).

Ao lado dos convidados internacionais, 
expoentes brasileiros da especialidade tam-

bém darão suas importantes contribuições 
para garantir a qualidade científica dos even-
tos, que podem ser conhecidos, bem como a 
variedade de temas abordados, na programa-
ção disponível no site do congresso.

Presidente de honra e comissões
O presidente de honra do evento será o 

Prof. Dr. João Gilberto Maksoud, um dos fun-
dadores da CIPE, que dedicou sua vida à es-
pecialidade. Em 1981 ele assumia a chefia do 
serviço de Cirurgia Pediátrica do Instituto da 
Criança do HC-FMUSP, substituindo o Prof. 
Dr. Virgílio Alves de Carvalho Pinto, patrono 

XXXIV Congresso Brasileiro  
de Cirurgia Pediátrica
Pela primeira vez a CIPE realiza um congresso nacional no estado do Mato 
Grosso do Sul. Será em Campo Grande, em novembro próximo

da especialidade no Brasil e primeiro presiden-
te da CIPE. Posteriormente, Maksoud também 
foi professor titular de Cirurgia Pediátrica na-
quela universidade.

A presidência e composição das comissões 
científicas dos congressos já estão definidas. A 
presidente do Congresso Brasileiro é a Dra. Re-
gina Maria Araújo Ajalla (Campo Grande/MS) 
e a comissão científica tem como integrantes 
os Drs. Cesar Cavali Sabbaga (Curitiba/PR), 
José Antônio de Souza (Florianópolis/SC), 
José Carlos Soares de Fraga (Porto Alegre/RS) 
e Murillo Ronald Capella (Florianópolis/SC).

A Dra. Silvia Maria Giroldo (Campo 
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O Prof. Maksoud (à esquerda) ao receber no Congresso do Jubileu (2014) a 
notícia de que será o presidente de honra dos congressos de Campo Grande.

tucanos e jacarés. A área também abriga o Mu-
seu de Arte Contemporânea e o Museu das Cul-
turas Dom Bosco, que exibe artefatos indígenas, 
coleção de minerais e animais empalhados.
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Grande/MS) preside o congresso de Uro-
logia Pediátrica, enquanto os Drs. Antônio 
Carlos Moreira Amarante (Curitiba/PR), 
Edevard José de Araújo (Florianópolis/SC), 
Lisieux Eyer de Jesus (Niterói/RJ) e Núncio 
Vicente De Chiara (São Paulo/SP) compõem 
a respectiva comissão científica.

No congresso de Cirurgia Pediátrica Video-
assistida a presidente é a Dra. Helena de Lima 
Chaves (Campo Grande/MS) e os membros da 
comissão científica são os seguintes: Drs. Car-
los Alberto Hoff Peterson (Porto Alegre/RS), 
Marcelo Calcagno da Silva (Juiz de Fora/MG), 
Paschoal Napolitano Neto (São Paulo/SP) e 
Sergio Pacheco Ferreira de Melo (Natal/RN).

O Dr. Sylvio Gilberto de Andrade Avilla 
(Curitiba/PR) preside a Jornada De Transplan-
tes em Pediatria e divide com o Dr. Uenis Tan-
nuri (São Paulo/SP) as responsabilidades da 
comissão científica.

A comissão organizadora dos congressos 
tem o Dr. José Roberto de Souza Baratella 
como presidente, sendo também integrada pe-

los Drs. Humberto Salgado Filho e Roseli Giu-
dici, todos de São Paulo (SP).

A organização e promoção do evento estão 
sendo realizadas pela CIPE, com grande cola-
boração da CIPE-MS.

Cursos de atualização
Este ano, cinco cursos de atualização serão 

ministrados no período do congresso, sendo 
que dois deles, que têm número limitado de 
vagas, serão iniciados antes da abertura oficial. 
O Curso de Hipospadia ocorre nos dias 12 e 13 
de novembro, no Hospital Regional do Mato 
Grosso do Sul e será composto por módulos 
teóricos e cirurgias com transmissão ao vivo e 
participação de inscritos em campo.

Também o Curso Teórico-Prático de Sutura 
Laparoscópica, regularmente oferecido em Juiz 
de Fora (MG), será ministrado no dia 13, com 
valor reduzido para participantes do congresso 
e possuía, no fechamento desta edição, poucas 
vagas disponíveis. Esse curso abordará aspec-
tos teóricos e práticos (em simuladores) de téc-

nicas como nó corrediço e sutura interna.
Para os cursos de atualização em Cirurgia 

Torácica e em Cirurgia Neonatal, que ocorre-
rão no dia 13, e de Emergências em Pediatria, 
que acontecerá nos dias 15 e 16, não há limita-
ção no número de inscrições.

As inscrições para cursos e congresso po-
dem ser feitas pelo site www.congressoci-
pe2016.com.br, por meio do qual é possível 
obter informações sobre todas as atividades 
científicas, inscrições, hospedagem e turismo.

Os eventos científicos realizar-se-ão no 
Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil 
de Camillo, situado em meio a uma das maio-
res reservas ecológicas nativas e urbanas do 
Centro-Oeste, o Parque dos Poderes.

Eventos sociais
Durante o congresso estão programadas 

atividades culturais e sociais, de confraterniza-
ção, além do coquetel que será oferecido após 
a cerimônia de abertura. No dia 14, às 20h, no 
Novotel Campo Grande, haverá o lançamento 
do livro Doenças Cirúrgicas Ambulatoriais em 
Crianças: Orientação Diagnóstica e Terapêuti-
ca, do Dr. de Murillo Ronald Cappella. No dia 
16, antecedendo o último dia dos eventos cien-
tíficos, após a assembleia geral da CIPE, está 
programado o jantar de confraternização.

Exame de TE 2016
Após o término do congresso, a CIPE pre-

tende realizar o exame para obtenção do Título 
de Especialista (TE) em Cirurgia Pediátrica. As 
provas estão previstas para ser aplicadas nos dias 
18 e 19 de novembro, em Campo Grande (MS).

O edital de convocação para o exame, bem 
como informações sobre temário, programa-
ção, local das provas e inscrições serão divul-
gados no site da associação (www.cipe.org.br).

Pôr-do-dol no Pantanal, com sua ave símbolo: o Tuiuiú.
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ende a antiga estação da Estrada de Ferro No-
roeste do Brasil (NOB), de 1914, que teve papel 
decisivo no desenvolvimento do estado, e os pré-
dios ao seu redor. A arquitetura do conjunto, de 
influência inglesa, é um dos poucos exemplos 
com características originais preservadas no 
Brasil. O conjunto também inclui o Armazém 
Cultural Helena Meireles, hoje centro cultural; 
o Arquivo Histórico de Campo Grande e a Vila 
dos Ferroviários. 

CASA DO ARTESÃO – Av. Calógeras, 2.050 
(esquina com av. Afonso Pena, no Centro). A 
casa, construída em 1923, tem por finalidade 
principal fomentar as atividades artesanais 
no estado.

BONITO E PANTANAL
Quem deseja esticar a viagem e conhecer 

outros atrativos do Mato Grosso do Sul, a me-
nos de 300 km de Campo Grande, como as gru-
tas e as pitorescas paisagens de Bonito e o Pan-
tanal, pode contar com os serviços da L’ Equipe 
Travel Group, operadora oficial do congresso, 
que também oferece tour pelos pontos turísticos 
da capital do estado, como os indicados acima. 
Seguem algumas informações.

Aquidauana, distante 126 km, e Miran-
da, a 190 km, são as portas de entrada no 
Pantanal mais próximas de Campo Grande. 
Além do Pantanal, Aquidauana oferece como 
atração a Serra de Maracaju, com morros es-
carpados, cachoeiras e praias de areia branca. 
Pousadas pantaneiras oferecem as mais va-
riadas opções de lazer como passeio a cavalo 
e de chalana, caminhada, safári fotográfico e 
ainda uma típica gastronomia pantaneira.

A grande planície alagadiça começa pra-

ticamente dentro de Miranda que, por esse 
motivo, também oferece variadas opções de 
hospedagem, preparadas para o ecoturismo 
e a pesca esportiva. Vários hotéis e pousadas 
funcionam em fazendas confortáveis e ofe-
recem atividades para observar os animais 
pantaneiros. Entre elas, a focagem noturna de 
jacarés. 

É atravessada pelo rio que lhe deu o nome, 
rico em peixes como pintado, dourado, jaú, 
curimbatá, pacu, piraputanga, entre outros. 

Bonito está mais distante, a 277 km. Visita 
a grutas calcárias, piscinas naturais, cavalga-
das, descida de rios em botes infláveis ou boias, 
rapel, flutuação em verdadeiros aquários e 
mergulhos são parte das atividades disponíveis 
na região, que dispõe de ampla infraestrutura, 
com variados tipos de hospedagem, restauran-
tes e operadoras de turismo.
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6 SERVIÇO EM FOCO

O Hospital Infantil Darcy Vargas, hoje 
considerado como referência no Brasil 

no atendimento médico a crianças e adoles-
centes, nem sempre foi um serviço público. 
Sua inauguração ocorreu em 25 de dezem-
bro de 1958 como Hospital Infantil Mo-
rumby, um hospital-modelo, particular, que 
atendia a pacientes particulares e também 
da rede pública.

Os quartos toram dotados de instalações 
de som para distração dos pequenos, que 
assim podiam ouvir histórias e músicas. 
Além disso, as salas de pré-anestesia foram 
decoradas com flores e bichinhos, nas quais 
as crianças, brincando na companhia da 
mãe, inalavam anestésico de forma menos 
traumática para, então, passar à sala de ci-
rurgia.

Nessa época, a cidade de São Paulo e, 
com ela, o bairro do Morumbi cresciam ra-

pidamente, criando novas demandas para 
instituições de saúde, inclusive as voltadas à 
população infantil. Apesar de concluído, as 
equipes do hospital foram se estruturando 
gradativamente, com o apoio de profissio-
nais com experiência adquirida no Hospi-
tal das Clínicas, e só começou a funcionar 
em agosto de 1959. “Ansiávamos por ver o 
hospital em funcionamento e, assim, o Dr. 
Manoel Reis Gonçalves Salvador e eu revi-
samos todo o material cirúrgico, da marca 
alemã Steel, montando as caixas de cirur-
gia”, lembra o Dr. Plinio Campos Noguei-
ra, que participou dessa fase inicial e que 
mais tarde assumiria a chefia do serviço de 
Cirurgia Pediátrica. Nesse processo, ele faz 
questão de citar o empenho da enfermeira 
Clarice Della Torre Ferrarine e a compe-
tência do Dr. Alberto Caputo, do serviço de 
anestesiologia.

Hospital Infantil Darcy Vargas
Uma história paralela
Hoje o hospital é referência nacional em atendimento infantil, mas sua história se confunde com 
a da própria Cirurgia Pediátrica brasileira e com a de pioneiros na prática da especialidade

De particular para público
Ele conta que, em 1959, pouco depois de 

sua inauguração, o hospital foi encampado 
pela Legião Brasileira de Assistência (LBA), 
uma instituição filantrópica federal criada, em 
1942, por Darcy Vargas, esposa do então presi-
dente Getúlio Vargas. Posteriormente, em sua 
homenagem, o hospital adotaria seu nome.

As negociações dessa transição tiveram à 
frente o pediatra Dr. Mário Seráphico de Assis 
Carvalho e um dos pioneiros da Cirurgia Pedi-
átrica no Brasil, o Prof. Virgílio Alves de Car-
valho Pinto, então chefe do serviço de Cirurgia 
Pediátrica. A partir de então, por se caracte-
rizar como hospital filantrópico, a instituição 
deixou de atender pacientes particulares, assu-
mindo integralmente caráter público.

O Dr. Plínio relata que o acesso à institui-
ção era muito difícil, pois não havia ônibus 
que chegasse até lá: “Procurávamos insis-
tentemente as autoridades e, com sacrifício, 
conseguimos uma linha, que saía do Largo da 
Batata, em Pinheiros, até o hospital.”

Em 1965, por indicação do Dr. Virgílio, o 
Dr. Plinio passou a chefiar o serviço de Ci-
rurgia Pediátrica, contando com uma peque-
na equipe, integrada inicialmente pelos Drs. 
Manoel Reis e Arthur Loguetti Mathias. Aos 
poucos, novos profissionais – como os Drs. 
Geraldo Modesto de Medeiros, Shigueki Yano 
e, na urologia pediátrica, Milton Borreli – fo-
ram sendo contratados, de forma a garantir 
gradual aumento no número de cirurgias.
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Dr. Plínio Nogueira (à direita na foto) no jantar de confraternização da 
CIPE, em 2013, ao lado dos Drs. José Roberto Baratella e José Pinus.
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Segundo informações do Dr. Plínio, a Clí-
nica Cirúrgica ocupava, então, um andar in-
teiro, dos quatro existentes no hospital, con-
tando com 150 leitos ativos, e capacidade para 
200. “No início tínhamos grandes desafios a 
vencer, como a inexistência de equipamen-
tos adequados, de médicos de especialidades 
pediátricas afins e de pessoal técnico espe-
cializado. Tínhamos que superar muitas di-
ficuldades: enfermeiras com medo de passar 
sondas nasogástricas em bebês e problemas 
para hidratação parenteral, por exemplo, e 
éramos chamados a qualquer hora para dis-
secar veias”.

Ele lembra a primeira urgência que aten-
deu, uma complicada atresia de esôfago, com 
interrupção da luz no esôfago, impedindo que 
o paciente deglutisse saliva: “O Dr. Virgílio es-
tava no exterior e tive a honra de realizar esta 
cirurgia, que foi um sucesso.”

Para ele, o avanço tecnológico da medicina 
possibilitou o desenvolvimento da especia-
lidade, de exames mais precisos, de técnicas 
cirúrgicas e de tratamento mais eficazes, de 
equipamentos mais adequados às cirurgias 
pediátricas, também em recém-nascidos, “fa-
cilitando e tornando mais ágeis tanto os diag-
nósticos quanto as intervenções, e, com isso, 
poupando muitas vidas”.

Novas mudanças
Em 1º de abril de 1978, cerca de 20 anos 

após a inauguração do hospital, o Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdên-
cia Social (Inamps), autarquia ligada ao Mi-
nistério da Saúde, assumiu a responsabilidade 
pelo Darcy Vargas.

Nesse ano, ocorreram novas contratações: 
Drs. José Luiz Ferreira Dias, Luiz Carlos Ryu-
go Akao e José Ozório de Oliveira Lira, que, 
depois, em 1982, por meio de concurso pú-
blico, foram efetivados. Mais tarde os Drs. 
Ibrahim Elias Draibe, Olga Maria Garcia Fer-
reira, Sidney de Souza Lima (dermatologista) 
e Maurício Macedo também foram efetivados.

Mais dez anos se passam e, em 1988, por 
meio de convênio entre o governo estadual e a 
União, a instituição é transferida para a secre-
taria de Saúde do estado de São Paulo.

Em sua longa trajetória no Darcy Vargas, 
encerrada com sua aposentadoria, em 1991, 
o Dr. Plinio Nogueira foi diretor clínico por 
duas vezes, sendo substituído pelo Dr. Olavo 
Hourneaux de Moura. Na equipe cirúrgica a 
chefia passou a ser ocupada pelo Dr. José Lira, 
que havia feito residência médica na institui-
ção e já integrava a equipe cirúrgica, perma-
necendo na função de 1992 a 1995.

Posteriormente, em 1995, o Dr. Lira foi su-
cedido pelo Prof. José Carnevale. A partir de 
1998 e até a aposentadoria do Prof. Carneva-
le, este e o Dr. Maurício Macedo praticamente 

Em 1965, no Darcy Vargas, os Drs. Plinio 
e Reis, orientados pelo professor Virgílio, 

criaram o primeiro programa de residência 
médica em Cirurgia Pediátrica de São Paulo, 
que é reconhecido atualmente pelo Comitê 
Nacional de Residência Médica.

O Dr. Plínio revela que, nesse período, 
estava sendo criado grande número de 
faculdades de medicina, mas que não ga-
rantiam ao recém-formado treinamento 
prático suficiente para que pudesse assu-
mir suas responsabilidades profissionais. 
“Com o hospital em pleno funcionamento 
e crianças exigindo cuidados médicos cons-
tantes, era impossível nossa presença em 
tempo integral; daí a necessidade de resi-
dentes, tanto na pediatria clínica como na 
cirúrgica. Assim, no dia a dia do hospital, 
por meio da residência, nós poderíamos, 
em tempo real, transmitir conhecimentos 

aos recém-formados, vivenciando as situ-
ações na prática e, em contrapartida, por 
permanecer na unidade em tempo inte-
gral, eles nos dariam respaldo, oferecendo 
aos pacientes, quando preciso, o suporte 
necessário até nossa chegada.”

“Nosso interesse e dedicação cresciam e, 
com a residência, a motivação aumenta-
va”, conta. A primeira turma de residentes 
em Cirurgia Pediátrica do Darcy Vargas 
também foi a primeira do estado de São 
Paulo. Os Profs. César Cavalli Sabbaga, 
atual chefe do serviço de Cirurgia Pediátri-
ca do Hospital Pequeno Príncipe, de Curi-
tiba (PR), e Antonio Ernesto da Silveira, 
que foi coordenador de ensino e pesquisa 
da instituição, foram residentes do Darcy 
Vargas, tendo ingressado em 1965/66.

“Hoje, parte dos antigos residentes, não 
somente da especialidade, participam do 

corpo clínico do hospital, como o Dr. Aze-
vedo, pediatra, e Dr. José Osório Lira, ci-
rurgião, o qual já completou 40 anos nesse 
hospital. E assim prosseguiu nossa residên-
cia, formando grandes profissionais que se 
tornaram chefes de cirurgia pediátrica em 
outros hospitais, professores e até diretores 
de faculdades de medicina”, acrescenta.

“O hospital mantinha intercâmbio de 
profissionais para estágio com algumas fa-
culdades de medicina do Brasil, especial-
mente do Rio Grande do Sul, como a de 
Pelotas, e do Rio de Janeiro, de Vassouras. 
Também recebíamos médicos da Bolívia, 
como os Drs. Bruno e Dr. Emílio Mara-
cenbauer, entre tantos outros”, comenta o 
Dr. Plínio, lembrando que, “por esse motivo 
Dr. Reis chamava o Darcy Vargas de ‘Em-
baixada Boliviana’”.

Sucedendo o Dr. Plínio na coordenação 
da residência vieram os 
Drs. Arthur Mathias, 
Shigueki Yano, Lira, José 
Luiz, Ibrahim e, atual-
mente, a Dra. Mônica 
Berto Fiorano coordena 
esse trabalho. 

Hoje, o hospital re-
cebe um residente por 
ano, para residência de 
três anos. “Quando o re-
sidente chega ao quinto 
ano de formação, com-
pleta sua especializa-
ção exclusivamente em 
urologia pediátrica, sob 
a chefia do Dr. Jovelino 
Quintino Leão, ex-re-

sidente de Cirurgia Pediátrica do Darcy 
Vargas”, complementa.

Ele ainda destaca que, contemporanea-
mente, em virtude da criação dessa primeira 
residência, os cirurgiões pediátricos conse-
guiram a efetivação da disciplina de Cirurgia 
Pediátrica e sua inclusão no currículo aca-
dêmico. “Com isso, nosso espaço estava ga-
rantido, crescendo e se desenvolvendo, graças 
a esse grupo de pioneiros e célebres médicos.”

Por sinal, o Dr. Plínio Nogueira foi um 
dos fundadores da CIPE, em 1964, tendo 
participado ativamente da maioria das 
gestões e também na diretoria da, poste-
riormente criada, associação do estado de 
São Paulo (CIPESP), da qual foi presidente 
e vice-presidente (entre 1972 e 1976). Isso 
sem contar presença constante em reuni-
ões, jornadas, congressos, em sua maioria 
apresentando trabalhos.

Primeira residência do estado
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passam a se revezar na chefia. Atualmente o 
Dr. Macedo desempenha essa função.

Entre 2002 e 2004, o hospital passou por 
ampla reforma, sem interromper o atendi-
mento. Foram realizadas obras para a recu-
peração estrutural do prédio e das instalações 
elétricas e hidráulicas; redistribuição interna, 
instalação de elevador e de ar condicionado; 
ativação da UTI e da UTI Neonatal, instala-
ção de sala para tomografia, ampliação do nú-
mero de salas de cirurgia, do espaço adminis-
trativo, do pronto socorro e do ambulatório.

Referência nacional e voluntariado
Hoje o Darcy Vargas, cuja história se con-

funde com a da Cirurgia Pediátrica e também 
com a do próprio Dr. Plínio Nogueira, é consi-
derado referência estadual e nacional no aten-
dimento infantil e juvenil (que se estende até 
os 18 anos incompletos), especialmente nas 
doenças crônicas de média e alta complexi-
dade, nos campos da alergologia, cardiologia, 
cirurgia pediátrica e plástica, dermatologia, 
endocrinologia, gastrenterologia, genética, 
hematologia, hepatologia, infectologia, ne-
frologia, neurocirurgia, neuropediatria, of-
talmologia, oncologia, ortopedia, otorrino-
laringologia, pediatria geral, pneumologia, 
psiquiatria, reumatologia e urologia. Além 

disso, hoje possui serviços de fisioterapia, fo-
noaudiologia, terapia ocupacional, psicologia 
e odontologia para pacientes especiais, sendo, 
ainda, referência para tratamento de crianças 
ostomizadas.

O cirurgião faz questão de mencionar o 
importante papel dos voluntários na vida do 
hospital e nos sucessos obtidos: “Sem as vo-
luntárias, sempre atentas, solícitas e presentes, 
o serviço não seria o que é.”

Com esse auxílio essencial, impulsionado 
pela Associação de Voluntárias do Hospital 
Infantil Darcy Vargas (as Amarelinhas, que 
prestam serviços há mais de 25 anos) e, em 
período mais recente, pela Associação Paulis-
ta Feminina de Combate ao Câncer (as Rosi-

nhas, que estão no Darcy Vargas há mais de 
uma década), foi possível o desenvolvimento 
de programas tais como o Domingo Feliz (em 
parceria com o Grupo Beija Flor e funcio-
nários voluntários), Conte Comigo, Jovem 
Acolhedor (distribuído em diferentes locais 
e destinado a pacientes e acompanhantes), 
Leia Comigo (biblioteca com acervo adulto 
e infanto-juvenil), Contadores de História 
(em parceria com a ONG Viva e Deixe Vi-
ver), Doutores do Riso, Operação Arco-íris, 
Educação no Leito (acompanhamento escolar 
dos estudantes em parceria com a Secretaria 
Estadual de Educação, de acompanhamento 
escolar dos internados) e Dia da Beleza (em 
parceria com o Instituto de Apoio à Criança 
e ao Adolescente com Doenças Renais-Icrim, 
direcionado a pacientes e seus acompanhan-
tes), entre outros. Em paralelo, mantém par-
cerias com a Sociedade Beneficente Israelita 
Brasileira Hospital Israelita Albert Einstein e 
a Merck Sharp & Dohome e realiza e estimula 
a Coleta Seletiva de Lixo e atividades e pro-
gramas voltados aos funcionários.

Sérgio Antônio Bastos Sarrubbo é, atual-
mente o diretor geral da instituição, cabendo 
a Maurício Macedo, como já citado, a direção 
da Cirurgia e a Wanderley Tadeu Sokolowski 
a da Pediatria.

SERVIÇO EM FOCO

Darcy Vargas em números 

Nº de leitos 137

Média de internações/ano 5 465

Média de atendimentos no PS/ano 43 193

Média de atendimentos ambulatoriais/ano 70 306

Média de cirurgias pediátricas/ano (geral)*
- pequena complexidade
- média complexidade
- alta complexidade

1 476
726
450
300

(*) número estimado
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No dia 14 de abril de 2015, o professor 
José Pinus recebeu o Título de Profes-

sor Emérito da Escola Paulista de Medicina 
da Universidade Federal de São Paulo (EPM/
Unifesp). Anteriormente ele havia sido agra-
ciado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões 
com o Título de Associado Emérito.

O homenageado foi um dos pioneiros na 
prática e na disseminação da cirurgia pediá-
trica no Brasil. Graduou-se 1949 nessa mes-
ma escola, dedicando-se à carreira acadêmica 
e chegando a professor titular da disciplina de 
Cirurgia Pediátrica do Departamento de Ci-
rurgia. Também trabalhou como organizador 
e chefe do serviço de Cirurgia Pediátrica do 
Hospital Infantil Menino Jesus da Prefeitura 

Suas ligações estreitas e antigas com o Hos-
pital Martagão Gesteira, de Salvador, bem 

como todo o trabalho e esforços nele desenvol-
vidos ao longo de vários anos, são mais do que 
justificativas para a homenagem concedida ao 
Dr. José Raimundo Bahia Sapucaia. Seu nome 
passou a denominar a Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) Neonatal Cirúrgica, inaugurada 
com dez leitos em 16 de junho de 2015.

Em 1996, em meio a séria crise da institui-
ção, o Dr. José Bahia assumiu a liderança do 
hospital e começou um árduo trabalho para 

Vitória da Conquista/Ba

Câmara homenageia 
a pioneira da Cirurgia 
Pediátrica da cidade 

de São Paulo e foi professor titular da especia-
lidade na Faculdade de Medicina de Santos da 
Fundação Lusíada e na Faculdade de Medici-
na de Taubaté.

Em sua trajetória, o Prof. Pinus se desta-
cou como fundador, titular e presidente da 
CIPE; fundador e presidente da Academia 
Nacional de Cirurgia Pediátrica; vice-presi-
dente da World Federation of Associations 
of Pediatric Surgeons (WOFAPS); presidente 
do Conselho dos Ex-presidentes da CIPE; e 
presidente do Conselho Consultivo da Socie-
dade Beneficente Israelita Brasileira do Hos-
pital Albert Einstein; entre outras atividades. 
Em 2012 ingressou como membro titular na 
Academia de Medicina de São Paulo.

são Paulo/sP

Prof. Pinus torna-se professor  
emérito da EPM/Unifesp

salVador/Ba

Primeira UTI Neonatal Cirúrgica do  
estado leva o nome do Dr. Bahia
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sua recuperação. Os esforços foram até 1998, 
quando, após quase um ano fechado, o Mar-
tagão reabriu e retomou suas atividades em 
melhores condições.

O Dr. José Bahia é sobrinho de Álvaro 
Bahia, que lhe serviu de exemplo nos primei-
ros passos pela Medicina e que, atualmente, 
empresta seu nome à Liga Baiana Contra a 
Mortalidade Infantil, entidade parceira na 
condução do Hospital Martagão Gesteira, 
junto com o Ministério da Saúde e a Secreta-
ria de Saúde do Estado.

Arquivo/Cipe

Governador Rui Costa 
participou da inauguração, 
juntamente com o 
secretário estadual de 
Saúde Fábio Villas-Boas, 
que descerra a placa com 
Dr. José Bahia Sapucaia.

No dia 11 de novembro de 2015, a Câmara 
de Vereadores de Vitória da Conquista 

(BA) comemorou seus 175 anos de existência 
com uma sessão solene em que homenageou 
pessoas que desempenham importantes ativi-
dades reconhecidas pela comunidade.

Entre os agraciados com o título de Cida-
dão Conquistense está a Dra. Juscilene Silva 
Leão, natural de Caetité (BA), que há mais 
de 12 anos havia levado a Cirurgia Pediá-
trica à cidade. A Dra. Juscilene graduou-se 
pela Escola Baiana de Medicina (Salvador), 
especializou-se em Cirurgia Pediátrica pelo 
Hospital Federal dos Servidores do Rio de 
Janeiro e é membro titular da CIPE, sendo 
responsável pela implantação da primeira 
UTI Neonatal da cidade, no Hospital Muni-
cipal Esaú Matos.

Divulgação
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Novo centro de  
aperfeiçoamento a caminho

Ainda em 2016 a CIPE espera poder agregar oficialmente uma nova 
unidade à relação de centros de aperfeiçoamento credenciados: o Hospital 
de Câncer Infanto-juvenil do Hospital de Câncer de Barretos (SP), inau-
gurado em 24 de março de 2012, onde a cirurgiã pediátrica Vilani Kremer 
deverá ser a responsável pelo centro e pelo estágio.

Atualmente são nove as instituições credenciadas pela CIPE em dife-
rentes pontos do país abrangendo as áreas de: Cirurgia Pediátrica Oncoló-
gica, Urológica, Torácica e Queimados.

A atividade é destinada a cirurgiões que já tenham concluído seu trei-
namento em Cirurgia Pediátrica e desejam se aperfeiçoar nessas técnicas 
de tratamento.

A relação dos Centros de Aperfeiçoamento da CIPE está disponível no 
site www.cipe.org.br.

Nova placa em testes

Técnico da Medcorp Hospitalar apresentou à diretoria 
da CIPE uma placa, fabricada nos EUA, utilizada em ci-
rurgias pediátricas, que pode substituir as utilizadas atual-
mente em pacientes de 3,5 até 22 kg, com menores custos e 
vantagens práticas.

Antes de a CIPE dar seu aval, entretanto, foi decidido que, 
durante pelo menos três meses, o produto deveria ser sub-
metido a testes por integrantes da entidade, no Hospital Ge-
ral do Grajaú, da UNIFESP, e na Santa Casa de Misericórdia 
de São Paulo.

CIPE na

Em maio de 2015, a CIPE passou a fazer parte, com direi-
to a voto, do Conselho Deliberativo da Associação Médica 
Brasileira (AMB).

Assim, a associação passou a representar, ao lado de outras 
entidades também eleitas, o conjunto das especialidades ci-
rúrgicas naquele órgão.

Além disso, em janeiro de 2016, a Dra. Roseli Giuduci foi 
designada como representante da CIPE na Comissão de Pro-
teção e Segurança do Paciente da AMB.
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A Secretária Geral da CIPE, Profa. Dra. Roseli Giudici, no uso de 
uso de suas atribuições legais e de acordo com o Capítulo 14 

dos Estatutos, declara aberto, a partir do dia 1º de setembro de 
2016, o período para inscrição de chapas concorrentes à eleição da 
Diretoria e do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Cirurgia 
Pediátrica, para o biênio 2016/2018.

As chapas concorrentes para os cargos da diretoria deverão ser 
constituídas por: Presidente, Primeiro Vice-Presidente, Segundo 
Vice-Presidente, Secretário Geral, Primeiro Secretário, Segundo Se-
cretário, Primeiro Tesoureiro, Segundo Tesoureiro, Diretor de Patri-
mônio, Diretor de Publicações e Diretor de Relações Internacionais. 
Estatutariamente, deverão residir na cidade sede da CIPE um dos 
Vice-Presidentes (caso o candidato a Presidente não resida em São 
Paulo), além do Secretário Geral, de um dos Tesoureiros e do Diretor 
de Patrimônio.

As chapas concorrentes ao Conselho Fiscal deverão ser constituí-
das por seis membros, sendo três Titulares e três Suplentes.

Só serão aceitos para inscrição, em qualquer das chapas, os As-
sociados Titulares, em dia com as suas obrigações com a Tesouraria, 
e os Remidos.

A inscrição de chapas deverá ser feita por meio de carta ou fax 
endereçado ao Secretário Geral da CIPE, encerrando-se este prazo às 
18h00 de 30 de setembro de 2016.

A eleição será realizada por meio de voto por correspondência. As 
cédulas serão encaminhadas aos sócios de todas as categorias que 
se encontrarem aptos para votar (quites com a Tesouraria), até 10 
de outubro de 2016 e deverão ser entregues na sede da CIPE até às 
13h00 de 10 de novembro de 2016. A apuração dos votos dar-se-á 
em 10 de novembro de 2016, a partir das 14h00, também na sede da 
CIPE, em ato público, e será presidida por Comissão Eleitoral desig-
nada pela Diretoria.

Este Edital será publicado no Jornal da CIPE e no site da CIPE 
(www.cipe.org.br), além de ser enviado, por correio eletrônico, a to-
dos os presidentes das Estaduais/Regionais e aos associados, para 
ampla divulgação.

São Paulo, 23 de agosto de 2016.

Profa. Dra. Roseli Giudici
Secretária Geral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ELEIÇÃO DOS COMPONENTES  
DOS CARGOS DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL DA CIPE

Biênio 2016/2018

Novo centro de aperfeiçoamento a caminho
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Aprovados no Exame para TE 2016,  
na Categoria Especial 

Em julho deste ano, nos dias 29 e 30, foram realizadas as provas de suficiência na catego-
ria especial, para obtenção do Título de Especialista (TE) em Cirurgia Pediátrica. O exame, 
organizado pela CIPE, foi ministrado nas dependências da Associação Catarinense de Medi-
cina, em Florianópolis (SC).

No exame foram aprovados os drs. Acimar Gonçalves da Cunha Junior (DF), André de 
Figueiredo Calandrini Branco (SC), Artur Emílio Leonardi Tibúrcio (MG), Eliete Magda Co-
lombeli (SC), Evandro Luís da Cunha Oliveira (SP), Francisco Marcos Barros (MG) e Gilson 
Nagel Sawaya (SP).

Em 2015, a CIPE manifestou seu apoio ao Projeto 
de Aceleração de Recuperação Total Pós-operatória 
(Projeto Acerto). O tema reuniu profissionais em fó-
rum realizado no Centro de Convenções Rebouças, 
em São Paulo (SP). 

Tradução do 
Pediatric Surgery

A CIPE foi convidada para coor-
denar os trabalhos de tradução para a 
língua portuguesa e de revisão técnica 
do livro Ashcraft’s Pediatric Surgery, 
da Elsiever, e já designou os especialis-
tas para supervisionar os textos.

A publicação original, em inglês, 
que está em sua sexta edição, é de 
autoria de George W. Holcomb III, 
Patrick J. Murphy e Daniel J. Ostlie.

Ato público em defesa do SUS

No Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril, a 
CIPE apoiou o Ato Público em Defesa do SUS, organizado pela 
AMB em 2016. A passeata que percorreu a região da Bela Vista 
e do centro, em São Paulo (SP), contou com a participação de 
instituições médicas e de outros segmentos, além de centrais 
sindicais e outras entidades. 

É com pesar que a CIPE divulga o fale-
cimento de seus associados Drs. Celso 

Ricardo de Vasconcelos, Cláudio de Souza 
Leite, Gilberto Hanois Falbo e Luiz Carvalho 
de Souza.

l O Dr. Celso Ricardo de Vasconcelos 
faleceu no dia 14 de agosto de 2014, aos 
63 anos, deixando a esposa Paula Kramer 
e um filho. Graduado em Medicina pela 
Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) em 1977, concluiu sua especia-
lização em Cirurgia Pediátrica em 1980, 
no Hospital Barão de Lucena, em Recife. 
Por anos trabalhou nessa unidade e tam-
bém no Instituto de Medicina Integral 
Professor Fernando Figueira (IMIP). Em 
ambos os hospitais foi responsável pela 
chefia do serviço de Cirurgia Pediátrica.

l Entre o fim da década de 1950 e início 
da seguinte, o Dr. Cláudio de Souza Leite, 
ao lado do Dr. Euro Carvalho Leal, inicia-
va sua trajetória como cirurgião pediátrico 
no serviço de cirurgia da Casa de Saúde São 
Miguel, no Rio de Janeiro, chefiado pelo Dr. 

Fernando Paulino. A carreira desse que foi um 
dos pioneiros da especialidade no Rio de Janei-
ro se encerrou no dia 15 de setembro de 2014.

Além das atividades práticas em diferentes 
serviços da capital carioca, publicou diversos 
livros baseados em sua experiência, entre os 
quais Diagnóstico Cirúrgico para o Pediatra e, 
ainda, Alcoolismo - A doença da negação. 

l O associado da CIPE em Pernambuco, Dr. 
Gilberto Hanois Falbo foi um dos pioneiros da 
Cirurgia Pediátrica no estado. Fundou o pri-
meiro serviço da especialidade da Previdência 
Social em Pernambuco, no Hospital Agamenon 
Magalhaes, serviço que depois foi transferido 
para o Hospital Barão de Lucena, o qual abran-
gia Urologia, Cirurgia Plástica e Queimados.

Nascido em 1930, o Dr. Gilberto Falbo se 
graduou em Medicina pela UFPE em 1954. 
Faleceu no dia 15 de janeiro de 2015, dei-
xando a viúva Tereza Falbo, uma filha, cinco 
filhos e 11 netos. 

l O Dr. Luiz Carvalho de Souza faleceu 
no dia 15 de maio de 2016, em Fortaleza 
(CE). O Dr. Luiz Carvalho nasceu em 1934, 

tendo sido um dos pioneiros da Cirurgia 
Pediátrica no estado. Graduou-se médico 
pela Faculdade de Medicina da Universi-
dade do Ceará e fez formação com o Prof. 
Otavio Vaz no Rio de Janeiro (RJ). No 
retorno ao Ceará, implantou a especiali-
dade no Hospital Geral de Fortaleza. Em 
1976 foi o fundador do serviço de Cirur-
gia Pediátrica do Hospital Infantil Albert 
Sabin (HIAS), instalado em Fortaleza. O 
serviço, que com o passar do tempo veio a 
se tornar o principal do estado do Ceará e 
um dos mais importantes do Nordeste, foi 
chefiado por ele até março de 1989. Um 
ano antes, presidiu o Congresso Brasileiro 
de Cirurgia Pediátrica.

Em 2009, durante a realização da VIII 
Jornada Nordestina de Cirurgia Pediátri-
ca, foi homenageado pela equipe do HIAS, 
que lhe entregou uma placa com o título de 
Desbravador da Cirurgia Pediátrica no Ce-
ará, por seu papel de idealizador do serviço 
no HIAS e em outros hospitais do estado.

Pertencia a duas academias de Medici-
na: a Cearense e a Nacional de Cirurgia 
Pediátrica.

Notas de Falecimento
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AGENDA 2016

AGOSTO

VII Congreso Iberoamericano de Cirugía Pediátrica
De 24 a 26 de agosto
Lima (Peru) 
http://congresoiberoamericanocirugiapediatrica2016.org/index.php/es/

SETEMBRO
 

3º Congresso Internacional Sabará de Saúde Infantil 
De 15 a 17 de setembro
Hotel Maksoud Plaza – São Paulo (SP) 
http://ensinosabara.org.br/3congresso/

Papsa 2016 Conference
De 18 a 24 de setembro
Lagos (Nigéria)
http://www.papsa-africa.org/

Canadian Association of Paediatric Surgeons
De 22 a 24 de setembro
Vancouver (BC/Canadá) 
https://www.caps.ca/annual-meeting/future-meetings

OUTUBRO

WOFAPS World Congress of Pediatric Surgery
De 8 a 11 de outubro
Washington (DC/EUA) 
http://www.wofaps2016.com/#Home

American Academy of Pediatrics, Section on Surgery
De 22 a 25 de outubro
San Francisco (CA/EUA)
http://aapexperience.org/

NOVEMBRO

XXXIV Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica 
XIX Congresso Brasileiro de Urologia Pediátrica 
V Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica Vídeoassistida 
V Congresso Brasileiro de Transplantes de Órgãos na Criança
De 13 a 17 de novembro
Campo Grande (MS) 
http://www.congressoscipe2016.com.br/

REUNIÕES DA DIRETORIA

As reuniões deliberativas da diretoria da Cipe realizam-se mensalmente 
aos sábados, a partir das 9h30, na sede da entidade. A participação dos 
associados é muito bem-vinda.
Veja a seguir a datas das próximas e organize-se para participar:
13 – agosto
24 – setembro
29 – outubro

Novos associados

De 2014 até o fechamento 
desta edição, a diretoria da 
Cipe admitiu no seu quadro 
associativo mais de 30 novos 
cirurgiões pediátricos de  
diversos pontos do país. Veja 
quem são eles:

2014: 
Drs. Anna Karina Trombini (SP) 
Ariane Nádia Backes (RS) 
Ayrton Alves Aranha Junior (PR) 
Edwaner Bondarczuk (MS) 
Giovana Camargo de Almeida (PR) 
Márcio Urbano (SP) 
Marina de Assis Galvão Bueno (SP) 
Mauricio Giusti Calderon (SP) 
Rafael Miranda Lima (SC)  
Thiago Leal Lima (AP)

2015: 
Drs. Adalberto Reis Côrtes (SC)  
Bianca Dias Bastos (SC)  
Eric Chaves de Oliveira (SP) 
Guilherme Eckert Peterson (RS) 
Lucas Garschagem de Carvalho (RJ)  
Pedro Luiz Toledo de Arruda Lourenção (SP) 
Tatiana Cunha Marques (RJ)

2016 (até agosto): 
Drs. Adolfo Batista de Sousa Moreira (PI)  
Daniele Pimentel Fernandes (CE)
Douglas Machado Caetano (RJ) 
Ewerton Franco de Souza (PB) 
Francine Ambrózio Lopes da Silva (SP) 
Lucilio da Silva Filho (SP)  
Marcílio Vieira Costa Santos (PB)  
Mariah Zanetti de Hollgben Mello (PR)  
Osvaldo Barros Rebelo Neto (CE) 
Poliana Lie Watanabe (SP) 
Priscila Favoritto Lopes (SP)  
Rocino Marinho de Oliveira Neto (CE)  
Victor Manoel Brizida Garcia Neto (RS)  
Vivian Maria Marques (MS)
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