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Ata da sexagésima sexta Assembléia Geral Ordinária (AGO) da Sociedade
Brasileira de Coloproctologia (SBCP), realizada no dia cinco de setembro de dois
mil e dez às dezesseis horas e trinta minutos, no auditório Quartzo do Hotel
Intercontinental, no Rio de Janeiro - RJ, durante o qüinquagésimo nono Congresso
Brasileiro de Coloproctologia. Dando início aos trabalhos, o Presidente Dr.
Francisco Lopes Paulo convocou para compor a mesa o Secretário Geral – Dr.
Ronaldo Coelho Salles, a Primeira Tesoureira – Dra. Iara Vasconcellos Seixas e o
Presidente Eleito Dr. Francisco Sergio Pinheiro Regadas. Dando início à
assembleia o Dr. Francisco Paulo solicitou a apresentação do relatório da
Secretaria Geral. RELATÓRIO DA SECRETARIA GERAL (DR. RONALDO
SALLES): “A Secretaria Geral vem apresentar à Assembléia Geral da Sociedade
Brasileira de Coloproctologia, o relatório do exercício administrativo 2009-2010,
transcorrido sob a presidência do Dr. Francisco Lopes Paulo. Na Assembléia Geral
do 58º Congresso Brasileiro de Coloproctologia, realizado em São Paulo, foram
admitidos 11 membros aspirantes, 53 membros filiados, 31 foram promovidos a
membros associados e 27 a membros titulares.O quadro social do presente
exercício ficou assim composto: Membros Titulares - 537; Membros Associados –
381; Membros Filiados – 510; Membros Aspirantes- 25; Membros Correspondentes
– 10 - Membros Honorários- 12 e Membros Remidos – 50. Total - 1.525.
Recebemos 18 propostas de admissão para membro aspirante, 75 propostas de
admissão para membro filiado, 52 para mudança de categoria para associado, 40
para titular. Todas foram analisadas pela Secretaria Geral e consideradas aptas
para votação. Apresentaram-se à Secretaria 02 candidatos à bolsa “A/B”, tendo
seus currículos sido encaminhados à Dra. Angelita Habr-Gama e ao Dr. Boris
Barone para seleção. No decorrer deste exercício foi alugada a sala 915 por cinco
anos que foi reformada e equipada para realização de reuniões e também para
receber a galeria de ex-presidentes. Esta sala é vizinha às salas de nossa
propriedade que abrigam a sede da SBCP. A home page continua em
aperfeiçoamento e as estatísticas de acesso mostram que cerca de 50% dos
visitantes procuram a pesquisa da nossa Revista. Esta informação reforça a
necessidade de investir mais na Revista, o que tem sido feito. A Comissão de
Revista apresentará mais detalhes no seu relatório. O Jornal Informativo da
Sociedade Brasileira de Coloproctologia, de circulação trimestral, vem sendo
publicado regularmente e já se encontra no ano X, número 3. É um meio de
comunicação e de veiculação de opiniões muito bem aceito pelos membros da
SBCP. Foram realizadas 02 reuniões da diretoria em nossa sede, em março de
2010 e agosto de 2010, com a presença do atual Presidente, dos dois futuros
Presidentes, do Secretário Geral da Tesoureira e de alguns Ex-Presidentes para a
discussão de assuntos relativos à Sociedade e propiciar a continuidade
administrativa.” Submetido à votação, o relatório foi aprovado.RELATÓRIO DA
TESOURARIA (DRA. IARA SEIXAS): “A tesouraria vem apresentar para
apreciação e aprovação da assembléia, o balanço financeiro relativo ao período de
01/08/2009 a 31/07/2010, sob a presidência do Dr. Francisco Lopes Paulo, assim
como a proposta de orçamento para o próximo exercício. No período observado,
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que constou de 12 meses, obtivemos uma receita de R$ 917.352,15 e uma
despesa de R$ 667.334,44. Houve, portanto, um superávit orçamentário de R$
250.017,71. Os principais itens responsáveis pela receita foram: 1º - Aplicações
Financeiras (R$ 306.427,94); 2º - Resultado do 57º Congresso de 2008, presidido
pela Dra. Karen Mallmann (R$ 303.252,40) e 3º - Contribuição de sócios (R$
223.986,57). As despesas mais relevantes foram: 1º - Impressão da Revista e do
Jornal Informativo (R$ 175.700,88); 2º - Salários e encargos sociais (R$
100.170,67); 3º - Despesa com Título de Especialista, que constou de duas provas.
Conforme orientação da AMB foi realizada prova para categoria especial
(R$
61.330,19); 4º - Renovação de móveis e obras: Alugamos sala anexa à sede da
SBCP que foi reformada e equipada para acomodar reuniões com número maior de
participantes. Futuramente poderá ser utilizada para videoconferências. (R$
49.913,13); 5º - Custeio de informática: Melhorias na home-page, no acesso e
visualização da revista, filmagem do congresso e disponibilização on line foram
implementados visando beneficiar todos os membros da SBCP (R$ 43.453,74). Por
último gostaríamos de observar que houve aumento das despesas imprevistas (R$
30.830,47) devido à confecção de livro sobre a história da SBCP, que implicou na
contratação de jornalista e no custeio das despesas com sua locomoção por todo
Brasil para realização de entrevistas. Concluímos o relatório da Tesouraria
informando que a Sociedade Brasileira de Coloproctologia dispõe de R$
4.392.763,50, sendo R$ 235.150,61 da Bolsa de Estudos A/B. O relatório foi
aprovado.RELATÓRIO DA COMISSÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA (DR.
EDUARDO VASSALO) – “Neste ano, nós tivemos dois concursos: o primeiro para
a chamada Categoria Especial, destinado àqueles que têm mais de 15 (quinze)
anos de formado. Nesta categoria a Associação Médica Brasileira recomenda que
seja feito um concurso separado com a mesma metodologia, mas em data e local
diferentes do concurso regular. Este concurso teve 18 (dezoito) inscritos, com uma
aprovação de 50%. Tivemos, agora, o concurso da categoria regular com 75
(setenta e cinco) inscritos e 07 (sete) ausências. Foi realizada prova oral com dez
bancas examinadoras e todo o processo transcorreu com bastante tranquilidade. A
AGO aprovou o relatório e votou uma menção de louvor ao Dr. Vassalo pelo
excelente trabalho realizado à frente da Comissão do Título de Especialista.
RELATÓRIO DA COMISSÃO DE REVISTA – (DR. EDUARDO VIEIRA) – “A RBC
encontra-se atualizada com o fascículo nº 3 deste ano já em fase de impressão.
Continua indexada ao Lilacs e ao Scielo. Foi fechado um contrato com a empresa
Zepellini para editoração eletrônica da revista, com revisões bibliográficas,
ortográficas e gramaticais, tradução para o Inglês, além de consultoria para novas
indexações. Participamos de diversas reuniões na sede da AMB, com todos os
outros editores das revistas nacionais, para discussão dos novos critérios adotados
pela CAPES, sendo gerado um editorial conjunto que será publicado no próximo
número da nossa revista. Apesar do grande esforço dos presidentes, com a
inclusão do prêmio Revista Brasileira de Coloproctologia nos congressos, o número
de artigos originais continua aquém do necessário e, neste sentido, fazemos um
pedido a todos para que incentivem nossos pares para a elaboração de artigos.”
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Colocado em votação, o relatório foi aprovado. RELATÓRIO DO CONSELHO
CONSULTIVO (DR. JOÃO PUPO NETO)– “Reunido com os seguintes presentes:
Raul Cutait, Arminda Caetano de Almeida Leite, João de Aguiar Pupo Neto, Renato
Valmassoni Pinho, Karen Delacoste Pires Mallmann e Sergio Carlos Nahas.
Convidados:
Francisco Lopes Paulo e Francisco Sergio Pinheiro Regadas.
Sugestões e decisões. Foi indicado o Estado do Rio de Janeiro para sediar o
Congresso Brasileiro de Coloproctologia no ano de 2015. A escolha do presidente
da SBCP será encaminhado pelo Estado/Região escolhido dois anos antes de sua
posse como presidente no mês de abril. Estados que não tenham Sociedades
Regionais reconhecidas pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia terão sua
eleição processada pela Diretoria da SBCP. Ficou decidido que não haverá
repasse das anuidades para as Sociedades Regionais. Foi solicitada a convocação
do Conselho Consultivo pelo Presidente a ser empossado com o objetivo de
discutir assuntos da SBCP.” A seguir, o Secretário Geral solicitou e obteve a
aprovação da Assembléia para admitir e promover membros da SBCP, a seguir
indicados, cujos requerimentos foram avaliados previamente. Como membros
aspirantes: ALCEU FONTANA PACHECO NETO (PR), ANNA PAULA SILVA
COSTA (RJ), CAROLINE PINTO COUTINHO (MG), CLARISSE GUIMARÃES
CASALI (RJ), FLAVIO SILVA NOGUEIRA (SP), GUILHERME DE ALMEIDA
SANTOS (MG), HUGO RIBAS NETO (RJ), ILANA GROSMAN (RJ), IVAN CARLOS
BECKER (PR), LAURA MOSCHETTI (RS), LORENA NAGME DE OLIVEIRA (RJ),
MARCELA MIGUEL SILVA (RJ), MARCOS TULIO GOMES DE SOUZA (RJ),
MARIANA ANDRADE CARVALHO (BA), MONIKE VALERIE SILVA (RJ),
PATRÍCIA CARDOSO MOTTA LIMA (RS), PAULA ALVES DA CONCEIÇÃO (RJ),
RAFAEL FERREIRA CORREIA LIMA (SP). Como membros filiados: ADELMO
VINÍCIUS DE LIMA OLIVEIRA (BA), ADRIANA BAHIA OLIVEIRA (BA), ADRIANA
BORGONOVI CHRISTIANO (SP), ALEXANDRE SILVA CAMPOS (SP),
ALEXANDRE DA SILVA NISHIMURA (SP), ALLINE SIMÕES FERREIRA (SP),
ANA CAROLINA LISBOA PRUDENTE (SE), ANDRÉ FIGUEIREDO ACCETTA
(RJ), ANDRÉA SOBRAL MENDES DOS SANTOS (RJ), ANGÉLICA FREITAS DA
SILVA KNEIPP (RJ), BIANCA OLIVEIRA SILVA SODRÉ (SP), CARLOS JOSÉ
GALEAZZI (SP), CAROLINA AHARONI LEÃO (SP), CRISTIANE KOIZINI MARTOS
FERNANDES (MG), CRISTINE BASTOS SILVA (RJ), DANIELLE TALAMONTE
(DF), DORYANE MARIA DOS REIS LIMA (PR), ELIANE CAMARGO DE JESUS
(RJ), ÉRICO DE CARVALHO HOLANDA (CE), ESTEVAM MADARÁS JUNIOR
(SP), FABIO ALVES SOARES (DF), FÁBIO FREIRE ALMEIDA SILVA (BA), FÁBIO
VIEIRA TEIXEIRA (SP), FELIPE GUERRERO PRIETO (SP), FERNANDA
BELLOTTI FORMIGA (SP), FERNANDA COELHO FERREIRA (DF), FLÁVIA
FONTES FARIA (MG), FRANCISCO SERGIO PINHEIRO REGADAS FILHO (CE),
GEDIEL TEIXEIRA XAVIER (ES), GERALDO ROSENDO DE CASTRO JUNIOR
(MG), GIANCARLO DE SOUZA MARQUES (MA), GILVANA RAIMUNDA
MACHADO DOS SANTOS (PE), GLENIO FERNANDES MORAES (MG),
GUSTAVO BARBOSA FURTINI (MG), GUSTAVO DANIEL VILA ARGOLO
MAZURKIEWICZ (BA), GUSTAVO KURACHI (PR), GUSTAVO MELO DA SILVA
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(RN), GUY GAMA DE CARVALHO – (SP), HELENE MOREIRA FERRÃO (RJ),
HENRIQUE ARAGÃO SILVEIRA (DF), HERBERT MARCONDES PEREIRA (MG),
JOSÉ FRANCISCO BENEDETTI PARIZOTTO (RS), JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA
JÚNIOR (SP), KARINA DAGRE MAGRI (SP), KATIA GRACIOSA (PR), LIZANDRO
FRAINER FURLANI (PR), LUIZ NAZARENO FRANÇA DE MOURA (PA), MAÍRA
LEMOS OLIVEIRA DE GALIZA (PE), MARCELA MONHO BOTTINO (RJ),
MARCELO PANDOLFI BASSO (SP), MARCO ANTÔNIO CATTANI FRANÇA (DF),
MARCO AURELIO PEREIRA GOMES (GO), MARCOS PAULO HYPPOLITO DA
SILVA - (SP), MARIA BIANCA DE LACERDA FERNANDES (DF), MARIA CÉLIA
CALIJURI HAMRA (SP), MARIANE BARTMANN (RS), MARIANGELA GALANTE
(SP), MARÍLIA LÚCIA CARDOSO BARROS DOMINGUES (SP), MARLENY
NOVAES FIGUEIREDO (RJ), NATÁLIA PERES MARTINEZ (SP), NELSON
FAUSTO DELL’AQUILA JÚNIOR. (SP), ORLANDO FILETTI FILHO (ES), PAOLA
MOREIRA DE ALMEIDA (RS), PAULA DIAS PEREIRA CUNHA (BA), PAULO
ROCHA FRANÇA NETO (MG), RAFAEL DIENSTMANN DUTRA VILA (RS),
RAQUEL KELNER SILVEIRA (PE), ROBERTA LAGE DAS MERCÊS (SP),
SIDNEY KLAJNER (SP), STENIO PABLO GONÇALVES MACHADO (SP),
TATIANNY NAVES DE SOUZA (DF), TEON AUGUSTO NORONHA DE OLIVEIRA
(MG), THIAGO DE BRITO RIBEIRO (RJ), TIAGO LUIS DEDAVID E SILVA (RS),
VALDIR TERCIOTI JUNIOR (SP).
Promovidos a membros associados:
ADRYANO GONÇALVES MARQUES (CE), ANA CAROLINA PEREIRA DE
SOUSA (SP), ANA PAULA PAIVA MOREIRA (SP), ANDRÉ LUIGI PINCINATO
(SP), ANDRÉ PEREIRA WESTPHALEN (PR), ANNA CHRISTINA CABRAL
CORDEIRO DA SILVA (PE), AURÉLIO FABIANO RIBEIRO ZAGO (MG), CARINA
MONTEIRO BARILLO (RJ), CELSO AUGUSTO DE MORAES SIMONETI (SP),
CELSO AUGUSTO MILANI CARDOSO FILHO (SP), CRISTINA ALMEIDA
VIDOTTO (SP), DANIEL DE CARVALHO DAMIN (RS), DANIEL MARTINS
BARBOSA DE MEDEIROS GOMES (MG), DANIELA LOUZADO CORDEIRO (BA),
DELBER SCHIRMER (RS), EDA MARIA VINHAES DANTAS (BA), ELAINE
CRISTINA HENRIQUE DE ALMEIDA (BA), FÉLIX ANTÔNIO INSAURRIAGA DOS
SANTOS (RS), FERNANDA MEIRA PINTO COELHO (BA), FERNANDO LOPES
VIEIRA (PI), GEANINE BAGGIO FRACARO (PR), GIOVANNI JOSÉ ZUCOLOTO
LOUREIRO (ES), GUSTAVO SEVÁ PEREIRA (SP), HUMBERTO MARTEN
TEIXEIRA (SC), ISABELA PESSOA ELIAS GONÇALVES (MG), JÉSSICA LINS
BONFATTI (RJ), JOÃO DE SOUZA COELHO NETO (SP), JORGE AUGUSTO
CARDOSO OLIVEIRA (RJ), JOSÉ ANTONIO GUIMARÃES BANDEIRA (PE),
KANTHYA ARREGUY DE SENA BORGES (MG), MARCELO RODOLFO
MARCIANO (SP), MARCOS DE ABREU BONARDI (PR), MARIANA RUBEZ JEHÁ
(SP), MAURICIO CORRÊA (SC), MÔNICA MOURTHÉ DE ALVIM ANDRADE
(MG), NALISSON THIAGO NEVES ARAUJO (DF), PAULA BUOZZI TARABAY
(SP), PEDRO CARLOS BASÍLIO (RJ), RAFAEL LUIS LUPORINI (SP), RAPHAEL
MARIANELLI (SP), RAUL RODRIGUES DA COSTA NETO (AM), RODRIGO
CARDOSO SILVEIRA (SP), RODRIGO CIOTOLA BRUNO (SP), RONALDO
MESQUITA MACHADO (RJ), ROSE VAICBERG (RJ), SANDRA MARIA MOREIRA
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PAIM (SP), SILVANA MARQUES E SILVA (DF), THAÍS ALENCAR PINTO DOS
SANTOS (DF), TIAGO LEAL GHEZZI (RS), VICTOR PAULO SANT’ANNA (RJ),
VIVIANE CASTRO SOUZA PASSOS (RJ), WALYSSON ALVES TOCANTINS DE
SOUSA (PI). Promovidos a membros titulares: ABEL BOTELHO QUARESMA (SC),
ANDRÉA DA COSTA VELOSO (RJ), CARLOS CABÚS (AL), CELSO DE PAIVA
MELO (DF), CYNTIA DANIELA REZENDE DE VASCONCELOS (SE), EULER DE
MEDEIROS ÁZARO FILHO (BA), FABIO LIMA PEREIRA (PB), FABIO LOPES DE
QUEIROZ (MG), FÁBIO ZANFORLIN BUÍSSA (DF), FLÁVIA BERFORD LEÃO
DOS S. GONÇALVES DE OLIVEIRA (DF), GIOVANA DA COSTA ZIBETTI (RJ),
GLÍCIA ESTEVAM DE ABREU (BA), HARRY KLEINUBING JUNIOR (SC),
HELDER CARDOSO SILVEIRA (SP), HUGO HENRIQUES WATTÉ (SP), JOSÉ
ALBERTO XAVIER DA CUNHA (SP), JOSÉ LUIZ PACCOS (SP), LEONARDO
CORRÊA DE OLIVEIRA RODRIGUES (RJ), LUIS CARLOS FERREIRA (SC), LUIZ
SERGIO RONCHI (SP), MARCELO MAIA CAIXETA DE MELO (SP), MARCÍLIO
JOSÉ RODRIGUES LIMA (MG), MIRIAM PIRATININGA JATOBÁ (SP), OTAVIANO
DA SILVA CARDOSO FELÍCIO (SP), PAULA VASCONCELOS MARTINI (RS),
PAULO ANDRÉ LAGO SILVA (BA), PAULO BOARINI (SP), PAULO CÉSAR DE
SALES (DF), PEDRO MARQUES SAMPAIO NETO (PA), RAQUEL FRANCO LEAL
(SP), RENATA GOMES RAMALHO DOS SANTOS (DF), ROMUALDO DA SILVA
CORRÊA (RN), ROMULO MEDEIROS DE ALMEIDA (DF), ROQUE SOARES DA
SILVA NETO (SP), RUY CHARLES CARDOSO DE SOUZA (SP), SILVANO
MONTEIRO CHAGAS (SC), TÚLIO MARCOS RODRIGUES DA CUNHA (DF),
VANESSA MEDEIROS LOUREIRO DUAILIBI (MS), VINICIUS ANTUNES
MENEZEZS (RJ), WILTON SCHMIDT CARDOZO (SP). Em assuntos gerais, o Dr.
Francisco Paulo convocou o Dr. Sérgio Nahas para apresentação do relatório final
do quinquagésimo oitavo congresso da SBCP por ele presidido.“Nós tivemos o
privilégio e a honra de realizar o Congresso, no ano passado, em São Paulo. Eu
posso dizer aos senhores que a parte econômica transcorreu dentro de todos os
princípios de ética e transparência, tivemos total apoio do Secretário Geral da Casa
e, obviamente, estando o Secretário Geral ao nosso lado, tudo andou nos
conformes. A nossa administração, na parte de contabilidade, foi realizada por
uma empresa particular. Isso vai chegar detalhado às mãos da Diretoria e estará
aberto aos senhores. Eu chamo o Dr. Marcelo Borba, que foi secretário financeiro
desta gestão, para que informe o orçamento, as nossas despesas e os nossos
custos.” DR. MARCELO BORBA – “A receita do 58º Congresso Brasileiro de
Coloproctologia, realizado em São Paulo, em 2009, foi de R$ 1.998.573,54 (um
milhão, novecentos e noventa e oito mil, quinhentos e setenta e três reais e
cinquenta e quatro centavos). As despesas, incluindo todos os gastos da
Presidência e da Comissão Organizadora da Sociedade, durante o ano, foram de
R$ 1.588.551,52 (hum milhão, quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e
cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Então, tivemos um saldo final
de R$ 410.022,02 (quatrocentos e dez mil, vinte e dois reais e dois centavos), que
serão repassados à Sociedade Brasileira de Coloproctologia.” O Dr. Francisco
Paulo agradeceu e parabenizou o trabalho realizado no congresso presidido pelo
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Dr. Nahas. Ainda em assuntos gerais o Dr. Francisco Paulo fez os seguintes
comentários no tocante às finanças da SBCP: “A Sociedade investiu, neste ano,
em coisas importantes para a sua manutenção e para o seu crescimento com o fim
de se adequar às necessidades habituais, que vão crescendo progressivamente.
Uma delas foi a atualização da nossa home page, que foi colocada num nível
profissional, refletindo um site bem estruturado, que é capaz de abrigar com
agilidade tudo aquilo de que a Sociedade precisa. Quando essa página entrou em
funcionamento, trouxe uma área restrita na qual o sócio tem que estar quite com a
Sociedade para acessá-la. Essa página oferece várias utilidades, tais como: a
vista, a posteriori, das conferências do último Congresso, assim como vai oferecer,
agora, do Congresso atual; e uma série de outros benefícios da nossa Revista on
line. Para terem uma idéia, quando essa página entrou em funcionamento, a
inadimplência que, historicamente, era de 40%, caiu para 14%. Então, vejam que é
um investimento necessário e que tem como efeito colateral o retorno dos nossos
sócios à condição de regularidade perante a Sociedade para que ela possa
continuar crescendo.Outra questão foi o aluguel da sala 915. Nós estávamos
precisando de uma sala maior para reuniões da Diretoria e outras reuniões mais
importantes, já que a inicial não estava dando mais vazão. Ela é boa para
pequenas reuniões de trabalho, mas não comporta mais a Diretoria da Sociedade.
Então, nós resolvemos alugar a sala ao lado, prepará-la como uma boa sala de
reuniões e, com isso, durante esse contrato, nós também obtivemos a prioridade
para a compra da sala no momento em que ela for vendida. Então, além de
criarmos um espaço útil, ficamos com a prioridade de compra da sala, assim que
ela for posta à venda. Outro ponto importante que eu gostaria que atentassem
neste Relatório é sobre as despesas que a Sociedade tem hoje: o Secretário, o
Presidente ou algum preposto devem que comparecer, por exemplo, às reuniões
da AMB. Nós conseguimos, por eleição, estar no Conselho Deliberativo da AMB,
em que só participam poucas sociedades. Se nós não formos às reuniões, nós
perderemos o nosso assento no único órgão de decisão de peso dentro da AMB.
Então, para isso, a Sociedade é obrigada a ter um dos seus membros viajando
frequentemente, já que a AMB nunca faz a reunião em São Paulo. Um dia, é no
Rio Grande do Sul; outro dia, em Brasília; outro dia, em Recife. Enfim, isso
acarreta um custo para nós de viagens e de hospedagem do representante da
Sociedade, seja o Presidente, o Secretário ou quem quer que vá. Por que eu estou
levantando esse assunto? Se olharem no nosso orçamento, o que nós recebemos
de mensalidade dos sócios – e que nós estamos segurando o máximo possível –
não paga ou mal paga um terço das despesas que a Sociedade tem hoje. O que
ocorre é que nós temos uma boa reserva em caixa, fruto do trabalho de todos os
dirigentes que nos antecederam. Então, nós dependemos da aplicação desse
fundo para que possamos complementar as despesas que a Sociedade tem de
arcar sem ter que onerar o sócio com aumento de anuidade. A nossa anuidade é
muito barata em relação às outras sociedades e nós precisamos ter esta aplicação
para que tenhamos uma complementação da nossa renda. Para encerrar, há um
clamor de um assunto que sempre volta à baila, que é o que fazer com o dinheiro
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da Sociedade. Temos muito dinheiro na Sociedade, vamos aplicá-lo. Sim, vamos
aplicá-lo naquilo que a Sociedade precisa. Mas, segundo a opinião de alguns –
que eu respeito – não devemos procurar onde gastá-lo, simplesmente por gastar,
porque ele não deve ficar lá. Devemos lembrar que o rendimento desse dinheiro
aplicado no Banco do Brasil é o que suplementa as necessidades que a Sociedade
tem para poder arcar com as suas despesas e continuar funcionando no nível que
funciona hoje. Então, são apenas observações – eu peço desculpas se me estendi
demais.” DR. REIS NETO (SP): “Eu queria fazer uma pergunta. Eu fiz os cálculos e
esse dinheiro investido de R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais) rendeu
0,62% nesse período. É o cálculo que está lá de R$ 306.000,00 (trezentos e seis
mil reais). Eu vi que tem dois investimentos ali. Há vários investimentos que
deram, nesse último período – e não é grande a diferença do CDB do Itaú –, um
rendimento de 0,85%. Isso representaria R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais) a mais para nós. Então, eu gostaria de saber se têm atualizado isso
recentemente, porque o Itaú, em geral, é um banco que paga mal, e o Banco do
Brasil paga pior ainda. Precisaria ver se há algum “entendido” em investimentos já que nós somos médicos, que poderia investir melhor. Essa renda, por exemplo,
de R$ 306.000,00 (trezentos e seis mil reais) a 0,83%, iria passar de R$
306.000,00 (trezentos e seis mil reais) para R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e
dois mil reais), ou seja, quase R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a mais. Vai-se
ainda mais a alguns investimentos, como o DDI de 101% livre, que rende ainda
mais. E, eu estou observando que esse investimento está fixo nos últimos quatro
anos.” DR. FRANCISCO LOPES PAULO (RJ) – peço licença à Tesoureira para
responder: “Essa observação do Professor Reis Neto é bastante pertinente. O que
nós temos feito, até por uma responsabilidade imensa, que é a de ficar como
guardiões ou depositários desse patrimônio da Sociedade, é optar, muitas vezes,
por permanecer numa instituição bancária que tem uma solidez e que nós sabemos
que não vai, de um momento para o outro, para o buraco. No dia em que o Banco
do Brasil for para o buraco, todos nós vamos juntos. O Banco Itaú, hoje, é um
banco forte, mas nós já cansamos de ver bancos fortes quebrarem, de uma hora
para a outra. Imaginem a nossa responsabilidade com esse patrimônio da
Sociedade, que começou há décadas atrás para se formar e chegar ao que é hoje.
Então, talvez, nós estejamos perdendo um pouco aí, mas estamos mais tranquilos
sobre o local em que o nosso dinheiro está depositado. Talvez seja essa a maior
razão de nós termos mantido lá.”
Foi discutido a seguir o custo da realização das provas para obtenção do título de
especialista. O Dr. Francisco Paulo e o Dr. Ronaldo Salles esclareceram que é um
custo justificado pela importância do assunto e parcialmente financiado pelo próprio
candidato.
DR. ANTONIO LACERDA FILHO: sugere ter um preço diferenciado nas inscrições
nos congressos para membros titulares. É informado pelo Dr. Francisco Paulo que
esta é uma decisão de cada presidente de congresso pois existe uma
responsabilidade pessoal com as despesas.DR. SÉRGIO REGADAS: “Dr.
Eduardo, gostaria que você informasse em que estágio se encontra a Revista, no
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sentido de ser definitivamente indexada: em que estágio, o que é que precisa,
quais as etapas que faltam ser vencidas, etc.” DR EDUARDO VIEIRA: “A grande
verdade é que nós já estamos pensando em propor a nossa indexação ao Medline,
já há algum tempo; contudo, o grande problema é o número de artigos originais. É
lógico que a qualidade é importante, mas, principalmente, em termos de indexação,
o número é uma coisa que, surpreendentemente, torna-se mais importante do que
a qualidade. E, no nosso caso, o número vem muito aquém do mínimo necessário.
Então, nesse primeiro momento, nós nos informamos sobre a experiência da
Revista Brasileira do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que foi recentemente
indexada ao Medline, pois eu tive contato pessoal com o Professor Malafaia e com
o Professor Manso, que foram até os Estados Unidos para conversar e fazer a
solicitação de indexação. Isso requer alguns requisitos, como a inclusão de
revisores internacionais no nosso corpo editorial. Para que nós possamos fazer
isso, o primeiro passo foi a tradução para o inglês, assim como a sua editoração
eletrônica. Além de já ter conversado com alguns revisores, os artigos vão, num
futuro breve, ser enviados para os revisores eletronicamente, assim como serão,
também, submetidos à nossa avaliação eletronicamente. E, para que esses futuros
membros estrangeiros possam estar participando dessa atividade, nós teríamos a
necessidade dessa editoração eletrônica. Verificamos, realmente, que houve um
desenvolvimento muito grande da Revista nos congressos, principalmente em
termos de qualidade, porém o número de artigos ainda é muito aquém. Isso
também porque, infelizmente, um grande número de serviços de ponta, aqui no
Brasil, não nos mandam um bom artigo, há vários anos. Em resumo, o motivo de
ainda não ter sido indexada a Revista é a questão do número de artigos,
especificamente.” DR. OLIVAL OLIVEIRA: “Eu só queria fazer um parêntese. Com
relação à parte dos revisores internacionais, nós temos quatro contatos que já
aceitaram: o Conrad Leny; o Sang Li, de Nova Iorque; o Yun, da Coréia; e outro
japonês que me falhou o nome. Todos já aceitaram, então só precisa estar em
inglês para ter essa parte eletrônica, como o Eduardo já colocou. É óbvio que nós
precisamos – como o Eduardo, também, já colocou – de melhores artigos, já que a
revisão deles é bastante forte sobre os artigos. Nós precisamos ter artigos bons
para que nós possamos fazer esse encaminhamento. Então, eu reforço, aqui, e
solicito, realmente, que nós consigamos enviar mais artigos, e artigos de maior
qualidade, para que nós possamos ter a indexação. À medida que nós tivermos a
indexação, todos vão querer publicar dentro da Revista. Então, nós precisamos
fazer isso o quanto antes.” Mais alguns comentários da audiência reforçaram a
premência de se providenciar a progressão na qualidade da Revista da SBCP. Em
seguida o Dr. Francisco Paulo convocou a Dra. Edna Ferraz responsável pela
editoria da home page da SBCP para alguns esclarecimentos.
DRA. EDNA FERRAZ: “Esse portal completa, aproximadamente, um ano de
trabalho de renovação e nós tivemos a preocupação de trazer para alguns dados
estatísticos de como funciona, efetivamente, esse portal para o público e para
quem o acessa. Nós temos, aqui, uma estatística mais recente mostrando que, em
março, abril e maio, nós atingimos quase 100 mil acessos por mês. Evidentemente
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que a área médica é a área mais acessada, a área pública menos. Curiosamente,
há um tempo, fizemos uma inserção no Wikipédia, explicando o que é a
Coloproctologia. E, como nós inserimos, nesse site, um marcador, um link, para a
Sociedade Brasileira, então esse site ficou, em primeiro lugar, como o site
redirecionador. Provavelmente, o público já busca se informar a respeito do
significado de Coloproctologia. Esse é o número de mensagens no mecanismo
“fale conosco”, que chegou a 57 (cinquenta e sete) mensagens por mês. Na área
médica, a página mais acessada foi a página da Revista, seguida pela Galeria de
Fotos, e, por fim, o Título de Especialista. E, na área do público, as páginas
“Conhecendo o seu intestino”, “Doenças comuns – abscesso perineal” e “Doenças
comuns – hemorróidas”. Os arquivos mais baixados foram, novamente, os
originados da Revista. Então, temos, aqui, o preparo de cólon para colonoscopia,
retocolite ulcerativa, tratamento da fissura anal, obstrução intestinal, encoprese e
os seus respectivos autores, assim como a estatística de downloads. Temos na
origem das visitas, depois do Brasil, visitas provenientes dos Estados Unidos, da
Itália, e de Portugal. As novidades recentes são a Revista no formato flip, que é
uma ferramenta interessante, nova e agradável de utilizar para a leitura da Revista;
as teleconferências, que foram implementadas no Congresso do Dr. Francisco; a
listserv, que também foi um mecanismo que veio junto com a renovação do portal.
Ela foi reimplementada depois de um período praticamente extinto, pois os
mecanismos se perderam e, então, foram restabelecidos com a ajuda da empresa
Stai. Temos, atualmente 190 (cento e noventa) inscritos e gostaríamos de lembrar
que os residentes podem acessar e se inscrever na listserv. As novidades previstas
são a segunda via do boleto e o cadastro, ambos on line, As próximas etapas são a
inscrição do site num mecanismo de certificação ¨hon code¨, que é uma certificação
internacional que regulamenta os sites da área médica. Eles fornecem um selo, o
mesmo que, por exemplo, o site da Sociedade de Cardiologia tem. Há um grande
rigor para que o site seja certificado. O que nos faltava para nos candidatar a essa
certificação era fechar um corpo editorial e definir a autoria de conteúdo, já que isso
é uma exigência que eles fazem. O conteúdo precisa ter autoria. Então, essas são
as duas últimas questões que nós conseguimos resolver. A Diretoria já indicou o
Corpo Editorial. Temos previstos congressos on line valendo ponto para a
certificação. Precisamos, ainda, incrementar, a educação médica continuada.
Estamos pensando na proposta de setorizar, por assuntos, o portal para que,
então, haja a atuação de outros colegas de uma maneira mais efetiva. A
publicação de teses, eventos, consensos e livros é uma possibilidade que deve ser
sempre lembrada, pois nós estimulamos, assim como um próximo consentimento
informado sobre essa cirurgia anorretal. Lembramos que o Corpo Editorial
indicado e definido pela Diretoria é composto de Dr. Antonio Lacerda Filho, Dr.
Fabio Campos, Dra. Karen Mallmann, Dr. Leonardo Castro, Dra. Maria Cristina
Sartor, Dr. Mauricio José de Matos e Silva, Dr. Paulo, Gonçalves de Oliveira, Dr.
Roberto Misici e Dr. Sidney Roberto Nadal.” O trabalho da Dra. Edna Ferraz frente
à editoria do Portal SBCP foi ampla e generosamente elogiado e sua apresentação
suscitou calorosos aplausos. DR. CARLOS WALTER SOBRADO: “Eu gostaria de
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saber se poderemos contar no futuro com os periódicos on-line que tanto falta nos
fazem.” DR. RONALDO SALLES: “Infelizmente não, todas as publicações eletrônicas
suspenderam o acesso on-line, exceto para assinaturas individuais, não podemos mais
contar com o acesso para todos os membros via site da SBCP.” DR. FERNANDO
CORDEIRO: Elogia a forma como foi tratado no congresso o tema responsabilidade civil,
mas questiona a rotina de se usar o termo de consentimento informado e observa que, se
todos deixarem de usá-lo, ele não mais terá valor jurídico, o que na opinião dele é uma
boa solução. A seguir, o Dr. Francisco Lopes Paulo deu posse à nova diretoria, com
mandato a partir de cinco de setembro de dois mil e dez até quatro de setembro de 2011.

Estavam presentes setenta e oito membros titulares que elegeram por unanimidade
dos setenta e oito votos válidos a nova diretoria assim constituída: PRESIDENTE Francisco Sergio Pinheiro Regadas (CE), PRESIDENTE ELEITA - Luciana Maria Pyramo
Costa (MG), VICE-PRESIDENTE - Carlos Walter Sobrado Junior (SP), SECRETÁRIO
GERAL - Ronaldo Coelho Salles (RJ), 1º. SECRETÁRIO - Francisco Jean Crispim Ribeiro
(CE), 2ª. SECRETÁRIA - Alice Capobiango (MG), 1º. TESOUREIRO - Diógenes
Guilherme Castro Alvarenga (RJ), 2º. TESOUREIRO - David de Lanna (MG).

Conselho Consultivo: Raul Cutait (SP), Arminda Caetano de Almeida Leite (GO),
João de Aguiar Pupo Neto (RJ), Renato Valmassoni Pinho (PR), Karen Delacoste
Pires Mallmann (RS), Sergio Carlos Nahas (SP), Francisco Lopes Paulo (RJ).
Comissão Científica: Paulo Gonçalves de Oliveira (DF), José Reinan Ramos (RJ),
José Vinícius Cruz (RS). Comissão de Revista: Eduardo de Paula Vieira (RJ) ,
Hélio Moreira Junior (GO), Olival de Oliveira Junior (PR). Comissão de Defesa de
Classe: Luiz Alberto Mendonça de Freitas (DF), Marcelo Rodrigues Borba (SP),
Sidney Roberto Nadal (SP). Comissão do Título de Especialista: Roberto Misici
(CE) – Relator, Sergio Eduardo Alonso Araújo (SP), Paulo César de Castro Junior
(RJ), Dasio Lopes Simões (RJ), Antonio Sergio Brenner (PR), Henrique Sarubbi
Fillmann (RS), Magda Maria Profeta da Luz (MG), Ilson Geraldo da Silva (MG),
Claudia Rosali Esmeraldo Justo (PE), Mauro de Souza Leite Pinho (SC), Sthela
Maria Murad Regadas (CE), Odorino Hideyoshi Kagohara (SP), Eduardo Cortez
Vassallo (RJ), Carlos Frederico Sparapan Marques(SP), Mario Jorge Jucá (AL).
Comissão de Ensino e Residência Médica: Carlos Walter Sobrado Junior (SP),
João Batista de Sousa (DF), Erico Ernesto Pretzel Fillmann (RS), Paulo Gustavo
kotze (PR), Manoel Alvaro de Freitas Lins Neto (AL), Fernando Zaroni
Sewaybricker (RJ), Marlise Mello Cerato (RS), Antonio Lacerda Filho (MG),
Francisco Luis Altenburg (SC), Mauricio José de Matos e Silva (PE), Cláudio Saddy
Rodrigues Coy (SP), Juvenal da Rocha Torres Neto (SE), Sarhan Sydney Saad
(SP), Lusmar Veras Rodrigues (CE), Rubens Valarini (PR). Delegados da SBCP
na ALACP – Titulares: Sergio Carlos Nahas (SP), Afonso Henrique da Silva e
Souza Junior (SP). Suplentes: Paulo Fernando de Carvalho (RJ), Flavia Rachel
Starling Schwanz (ES). Palavras finais no encerramento da AGO: DR.
FRANCISCO SÉRGIO PINHEIRO REGADAS: “Eu gostaria, realmente, de
agradecer ao Professor Francisco Paulo, e agradecer a todos os colegas membros
da Sociedade Brasileira por esta honrosa eleição, porque, realmente, nós, com
isso, conquistamos mais um sonho e vamos, assim, procurar trabalhar em prol da
Sociedade Brasileira e não só em prol, realmente, do nosso Congresso. O
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Congresso já está, mais ou menos, montado e o Congresso, hoje, anda quase
sozinho. Eu concordo com o que o Dr. Eduardo falou. Nós vamos criar uma
comissão para estudar e avaliar isso e vamos, inclusive, daqui a dois meses, ter
uma reunião com o Conselho Consultivo para, também, discutir esse assunto. Só
me resta, realmente, agradecer e espero não decepcioná-los após essa gestão. ”
DR. FRANCISCO LOPES PAULO: “Uma última coisa que eu gostaria de falar, é
fazer, em público, um elogio e um agradecimento pelo trabalho de anos a fio
desenvolvido pela Dra. Iara Seixas, a nossa Tesoureira Geral, e que hoje está
passando o cargo ao novo Tesoureiro. A Sociedade deve muito do que conseguiu
ao trabalho contínuo e competente da Dra. Iara Seixas. Então, gostaria de
agradecer, em público, e parabenizá-la por esse trabalho. Sem outros assuntos a
serem discutidos, dou por encerrada a sexagésima sexta Assembléia Geral da
Sociedade Brasileira de Coloproctologia.”

Dr. Francisco Lopes Paulo
Presidente

Dr. Ronaldo Coelho Salles
Secretário Geral
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