Doutor Paixão,
um exemplo
Homenagear o médico e professor no Intercirúrgicas 2012
foi uma maneira de relembrar a
história do grande profissional e
mestre da Suprema.
PÁGs 6 e 7

Intercirúrgicas reúne
o melhor da cirurgia
Estudantes, Palestras,mini-cursos,mesas-redonprofessores das, homenagem no dia dos médicos,
e pesquisadores renomados conferencistas, apresentaapresentam ção de trabalhos acadêmicos e muito
também mais. Confira tudo que aconteceu no
trabalhos I Congresso de Clínicas Cirúrgicas da
científicos Zona da Mata Mineira - Intercirúrgicas
2012. Bem-vindos à retrospectiva do
evento. Aqui é possível saber um pouco
mais sobre as atividades realizadas nesse
Congresso, que reuniu, em um só lugar,
alguns dos mais renomados cirurgiões
do País. A presença de grandes cirurgiões fez do Intercirúrgicas uma fonte de
conhecimento de alto nível.

Com o tema “A Cirurgia no Século
XXI”, renomados cirurgiões brasileiros
abordaram de forma abrangente, inovações e avanços das principais áreas da
cirurgia no campo da pesquisa, ensino e
prática clínica, ressaltando o importante
papel do cirurgião na medicina da atualidade. De forma especial, no dia 18 de
outubro, foi realizada uma homenagem
em comemoração ao Dia do Médico,
destacando o profissional e também
um dos fundadores da Suprema, José
Paixão de Souza, falecido em setembro
de 2011. Quem esteve presente garante
que valeu a pena. Confira!
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Sonho
real

Congresso equiparado à
conferência internacional
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O INTERCIRÚRGICAS NASCEU
DO SONHO DE 16 ESTUDANTES
E GANHOU PORTE DE EVENTO
DE NÍVEL INTERNACIONAL
Pela primeira
vez, juntos,
renomados
cirurgiões
do país
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Tudo começou com um sonho de 16 estudantes de Medicina que se uniram em um único objetivo: proporcionar
aos colegas da área de saúde, um Congresso, no qual os
os mais renomados cirurgiões do país estariam presentes,
transmitindo experiências e expectativas para o futuro da
cirurgia no Brasil. Se não fosse pelo presidente Gilberto Zaquine e pelas vice-presidentes do Congresso, Layce Alves
Teixeira e Raissa Mansilla, o sonhado evento não teria sido
possível. Essencial também para o sucesso foi a participação do diretor-geral da Suprema, Jorge Montessi, como
presidente de Honra do Intercirúrgicas 2012, e do diretor
de Ensino, Pesquisa e Extensão da Suprema, Djalma Rabelo
Ricardo, presidente da Comissão Científica do Congresso.
Segundo Gilberto Zaquine, este Congresso estava
planejado há muito tempo, faltando apenas oficializar
quais seriam os palestrantes convidados e torcer para
que eles aceitassem o convite. Em princípio, a Comissão
Organizadora havia pensado em três nomes importantes
na especialidade, como o neurocirurgião Paulo Niemeyer
Filho, o especialista em cirurgia torácica Fábio Jatene, e
o cirurgião plástico Ivo Pitanguy. Com receio desses três
médicos não confirmarem, foram listados outros importantes cirurgiões no País.
As três primeiras confirmações foram primordiais para a
aceitação dos próximos convites, pois ao citar esses nomes
como já integrantes confirmados no Congresso, vinha a
resposta: “Se estes três grandes cirurgiões comparecerão,
eu não posso ficar de fora”. O time de 11 renomados mestres estava montado e agora era para valer. Pela primeira
vez, compareceriam juntos, em um mesmo evento, alguns
dos mais renomados cirurgiões do país. Depois destas confirmações, o “pai” do Intercirúrgicas 2012, Jorge Montessi, proporcionaria a fusão do evento com outros três, o II
Congresso Clínico Cirúrgico Multiprofissional do Hospital
Monte Sinai, o I Congresso do Hospital Therezinha de Jesus
e o I Congresso da Suprema.
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O congresso foi uma
grande oportunidade não
só para estudantes, mas
também para as faculdades e todas as instituições
envolvidas. Só o fato de
importantes cirurgiões acreditarem no evento, já demonstra uma repercussão
bastante positiva, visto que
o nível deste Congresso seria
equiparado a conferências
internacionais, em qualificação e conhecimento. Foram
712 estudantes e profissionais do Brasil inteiro que se
inscreveram, vindos de Vassouras, Viçosa, Rio de Janeiro, São Paulo e até do Piauí,
apresentando trabalhos de
alto nível, avaliados pelos
professores Djalma Rabelo

Ricardo e Plínio Ramos.
Paralelamente às palestras, mesas-redondas e
apresentações de trabalhos;
algumas atividades inéditas
em Juiz de Fora obtiveram
destaque, como o minicurso de neuroanatomia
em 3D, ministrado pelo
neurocirurgião Sebastião
Gusmão. Realizado no Centro de Estudos do Hospital
Monte Sinai, no dia 17, o
workshop teve grande repercussão, pois o cirurgião
apresentou uma moderna
tecnologia aliada à teoria,
para mostrar algo que, até
então, era muito complexo. Ver o cérebro em três
dimensões deu uma noção
melhor para o estudante.

|SIMULAÇÃO| Uso de helicóptero em workshop Trauma e Emergências

Ação inédita na região
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1 - Comissão Organizadora do evento
com Jorge Montessi, o “Pai”
do Intercirúrgicas; 2 - Os diretores
da Suprema e o coordenador do curso
de Medicina com o Fábio Jatene;
3 - Júlio César Mariño entre dois
organizadores do Congresso; 4 - Bárbara

Machado recebendo o carinho dos
estudantes; 5 - Iomar Cangussu
e Dircenio Oliveira; 6 - Ben-Hur e Rodrigo
Peixoto com organizadores do evento;
7 - Estudantes, organizadores e presentes
no Congresso; 8 - Alguns organizadores
do evento com Ben-Hur; 9 - Presidente,

vice-presidente e Jorge Montessi com
integrantes da Santalmas, patrocinadora
do evento; 10 - O neurocirurgião Paulo
Niemeyer acompanhado pela Comissão
Organizadora; 11 - Djalma Ricardo
entre estudantes de Medicina, em
apresentação de pôster acadêmico.

Inovador ainda foi o
workshop de Trauma e Emergências Médicas, que teve a
presença de um helicóptero, simulando casos em que
pode ser utilizado. A atividade também foi inédita na região, causando ansiedade na
plateia, já que foi a primeira
vez que o Samu disponibilizou um helicóptero para
um workshop. Importante
também ressaltar os cursos
de Suturas e Pequenos Procedimentos, ministrado pela
professora Kelly Christina de
Castro, e de Sutura Mecânica
e Laparoscópica, pelo profes-

sor Rodrigo Peixoto. Ambos
tiveram duração de quatro
horas.
As inscrições se esgotaram
no mesmo dia em que foram
abertas. O curso oportunizou
aos estudantes o contato
com a caixa preta, com níveis
diferentes de dificuldade, em
que os participantes podiam
manipular os objetos, que
simulavam a cirurgia. Já há
quem pergunte ansioso, se
haverá outro Intercirúrgicas.
E a resposta? Sim. Em 2014.
Então, prepare-se e programe-se para mais um grande
evento de cirurgia do País!
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Palestrantes
evidenciam
simplicidade
e humildade
na profissão

Dr. Alcino Lázaro da Silva
Reconhecido cirurgião
do Brasil

O que faz um homem ser
grande é a sua simplicidade.
É ter a humildade de achar
que nunca sabe demais, para
buscar e aceitar novos desafios, como forma de aprendizado.
Foi justamente essa mentalidade que se revelou entre
os renomados conferencistas. Acompanhe algumas declarações desses profissionais
sobre o congresso, a profissão e os participantes.

Dr. Sebastião N. S. Gusmão
Presidente da
Sociedade Brasileira
de Neurocirurgia

Grandiosos
e simples

Para o “cirurgião dos cirurgiões”, Júlio César Saucedo Mariño,
qualquer especialidade depende de identificação
e dedicação, significando um compromisso consigo mesmo,
com a sociedade e com os pacientes por toda vida.

Dr. Fabio B. Jatene
Autor do Estudo
Pioneiro em Transplante
Pulmonar Recondicionado

Dr. Marcos A. S. Joaquim
Chefe da Equipe de
Neurocirurgia do
Hospital Albert Einsten

Dr. Sergio Carreirão
Autor do Livro de
Cirurgia Plástica mais
utilizado do País

Marcos Augusto Estávale
aconselhando àqueles que
querem ser profissionais de sucesso.
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Eu, hoje, com 68 anos, consigo
fazer tudo que a modernidade
me permite, pois desde
o início assimilei essa ideia.
Não existe o pensamento: ‘Agora
que me formei, vou parar
de estudar’; pelo contrário,
tem que acompanhar a
atualidade e estudar a vida toda.

Em primeiro lugar deve-se ter uma boa
bagagem teórica, uma boa formação e um
conhecimento prático mais completo possível.
Mas é muito importante também que a gente
tenha um bom relacionamento com os pacientes,
pois nós somos profissionais e cuidamos de doentes
e não de doenças. Isso faz você ver tanto o mundo
quanto as pessoas que estão procurando a sua ajuda,
com outros olhos, pois estas pessoas percebem o carinho
com o qual você as trata. Isso é muito importante
na relação médico/ paciente e na criação de vínculos.
É humanização, é vida. Hoje conseguimos
monitorizar o metabolismo cerebral e definir
bioquimicamente qual o melhor tratamento
para determinada situação.

Dr. Juarez M. Avelar
Fundador do Instituto
Científico Brasileiro de
Cirurgia Plástica e Reparadora

Dr. Paulo N. S. Filho
Referência em
Neurocirurgia do Brasil

Jackson Roberto de Moura
Prêmio Quiral e
Sogimig de pesquisa
em Ginecologia

Conforme Paulo Niemeyer Soares Filho, que
palestrou no último dia do evento, o Congresso foi
“impressionante”. O médico é considerado, atualmente,
um dos mais reconhecidos neurocirurgiões do Brasil.

Notei que os estudantes aqui
presentes são extremamente
motivados e possuem um nível
intelectual totalmente diferenciado,
com sede de saber. Ao olharmos
para essa turma de estudantes,
dá a impressão que todos aqui terão
sucesso profissional. Eles lutam pelo
aprendizado técnico e têm uma formação
humanística e, com certeza,
são pessoas bem formadas
do ponto de vista moral e ético.
Isso significa que saberão tratar
os pacientes muito bem.

Dr. Júlio César Mariño
Título de “O cirurgião
dos cirurgiões” - SP

Dra. Bárbara Machado
Médica da Clínica
Ivo Pitanguy

Dr. Ben-Hur Ferraz Neto
Realizador do 1º
Transplante Multivisceral
da América do Sul

Bárbara Machado: observações
da sua especialidade, a cirurgia plástica.

Existe uma leitura errada
do que se é permitido na cirurgia plástica.
Ela tem limitações, não é apenas glamour,
mas uma batalha. Também recebemos telefonemas
de madrugada e lidamos com um universo muito
mais amplo e complexo. Por isso, um evento aberto
como esse passa para os estudantes o que é a vivência
de um cirurgião, o que é fácil e o que surpreende.
A grande perspectiva hoje é célula-tronco,
não só para a cirurgia plástica, mas para a medicina
regenerativa, pois vamos ter um aumento
de possibilidades terapêuticas ligadas
a pesquisas com células-tronco.

HOMENAGEM DOUTOR PAIXÃO

A

homenagem
ao Doutor José
Paixão foi feita
no dia 18 de outubro,
logo após as palestras
do período da noite,
emocionando todos
os presentes. Elaborada
pela Comissão de
Organização, em especial
pelos estudantes Diego
Martinez, Júlia Grossi
e Anuska Pittella, com
ajuda do colega Carlos
Cavanellas e do setor
de Comunicação e
Marketing da Suprema,
o tributo consistiu na
gravação de um vídeo
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GOSTARIA MUITO QUE PESSOAS

A CADA

COMO O DR. PAIXÃO FOSSEM

MINUTO

ETERNAS... MAS ISSO

QUE EU

NÃO É POSSÍVEL, NÉ?

PASSAVA COM

NEWTON FERREIRA DE OLIVEIRA

ELE, EU TINHA
A SENSAÇÃO

DEPOIS QUE TODOS VIERAM AO MUNDO
POR SUAS MÃOS, TODOS DÃO ADEUS
AGORA A QUEM PÔS NA PROFISSÃO
O SEU NOME DE BATISMO:
- ADEUS, QUERIDO PAIXÃO

QUE A MINHA
HISTÓRIA
MUDAVA.
ELE FOI
UMA
DAQUELAS
PESSOAS
QUE FEZ A

FUNDADOR DA SUPREMA,
MÉDICO RECONHECIDO,
OBSTETRA, PROFESSOR
DEDICADO E QUERIDO

DIFERENÇA
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TERRA

Amigos e familiares do Dr. Paixão
após a solenidade em que o médico
foi homenageado como exemplo
de proﬁssional e ser humano

Exemplo
de vida
Dr. Paixão
espalhava
alegria
por onde
passava. Bem
humorado
e cativante,
brincava,
aconselhava
e ajudava
a todos

AQUI NA

|POSE PARA A HISTÓRIA|

Dizem que na vida há diferentes maneiras de ser feliz. Uma delas é viver para os
outros. Assim foi a vida do médico José Paixão de Souza, deixando a certeza de que
sua história foi repleta de felicidade. Doutor Paixão, como era chamado, nasceu em
Bom Jesus do Galho, em março de 1934, mês de São José e numa Sexta-feira da
Paixão, o que deu origem ao seu nome. Com uma longa trajetória - de engraxate e
aprendiz de alfaiate a diretor da Suprema – o Doutor Paixão espalhava alegria por
onde passava. Bem humorado, cativante, espirituoso, tinha sempre uma frase na
ponta da língua quando os verbos eram brincar, aconselhar ou ajudar.
Fundador da Suprema, médico reconhecido, obstetra, professor dedicado e querido, Doutor Paixão nos deixou, com muita tristeza, aos 77 anos, em decorrência de
um câncer de pulmão, no dia 15 de setembro de 2011. Portanto, em um evento tão
importante para a Suprema, como o Intercirúrgicas 2012, que coincidiu com o Dia
dos Médicos, nada mais justo do que homenagear àquele que prestou assistência a
tantas pessoas, não só como médico, mas como pessoa.

DJALMA RABELO RICARDO

com depoimentos dos
diretores da instituição,
relembrando histórias
e passagens daquele
que foi um grande
mestre para todos.
Além de depoimentos,
o vídeo também mostrou
fotos antigas do Doutor
Paixão com a família,
presente na homenagem.
Segundo o estudante
Diego Martinez,
“homenagear
uma pessoa que foi
e que até hoje é
uma personificação
da medicina, foi muito
emocionante. Ele foi
uma pessoa que sempre
esteve no meio dos
estudantes, cativando-os,
conversando
e ajudando-os”.
Logo após a exibição
do vídeo, o diretor
da Suprema, Ricardo
Campello, muito amigo
do Doutor Paixão, fez
um emocionado discurso.

FOI MEU GRANDE AMIGO, MEU
SEGUNDO PAI, MEU GRANDE
ORIENTADOR PROFISSIONAL.
ELE ERA UMA FIGURA HUMANA
EXTRAORDINÁRIA, QUE PASSAVA
PRA GENTE EXEMPLOS DE ÉTICA,
DIGNIDADE, PONDERAÇÃO E
EQUILÍBRIO O TEMPO TODO. ELE
ERA EQUILIBRADO E ENGRAÇADO
AO MESMO TEMPO. SEMPRE QUE

ELE ME VIA ESTRESSADO,
REPETIA: ‘CAMPELLO, FICA
CALMO!’ NÃO SÓ COMIGO,
MAS COM TODOS. AQUELE
‘FICA CALMO’ MUITAS VEZES
FUNCIONAVA PARA NÓS COMO
UMA PAUSA PARA A REFLEXÃO,
EM QUE A GENTE PARAVA,
REFLETIA E FICAVA
CALMO MESMO

RICARDO CAMPELLO

|LEMBRANÇA| Proﬁssionais guardam recordações de momentos que tiveram a participação do Dr. Paixão
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|RECONHECIMENTO| Organizado

por um grupo de acadêmicos,
era certo que o evento
ganharia repercussão
nas redes sociais, blogs e site
do próprio Intercirúrgicas.
A comissão organizadora
promete para 2014 a segunda
edição do evento com muito
mais novidades. Quem não
compareceu no primeiro,
programe-se para a próximo!

PATROCÍNIO:

