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DIRETORIA  
 
A SOCIEDADE DE CIRURGIA GERAL DO RIO GRANDE DO SUL, com a sigla SOCIGERS, 
em 20/dezembro/1991 foi fundada a partir da transformação do Departamento de Cirurgia da 
AMRIGS em personalidade jurídica independente, elegendo Diretoria e aprovando seu Estatuto. 
 
Na data de 09/11/2009, durante Assembléia Geral Ordinária, foi eleita e empossada a décima 
gestão, composta pelos seguintes sócios : 
Presidente    Artur Pacheco Seabra 
Diretor Administrativo  Gerson Junqueira Júnior 
Diretor Cultural e Científico Oly Campos Corleta 
Diretor Financeiro   José Eduardo Queiroz de Carvalho 
Diretor de Divulgação  Carlos Frota Dillenburg 
  
D.A.SOCIGERS = DEPARTAMENTO ACADÊMICO 
 
O Departamento Acadêmico desta Sociedade, criado em abril/2002, realizou atividades até 
2003 e foi reativado em 2007, composta de universitários e de representantes das Escolas de 
Medicina de Porto Alegre e dos demais Cursos deste Estado, integrando as Faculdades com a 
SOCIGERS e proporcionando o contato dos Acadêmicos com o meio cirúrgico, através de Cursos 
e eventos. 
Neste ano integram a Diretoria do D.A.SOCIGERS: 
Presidente (jan./jun.2010)   Ramon Ruschel Rosa  UFCSPA  
Presidente / Diretor Administrativo Télio Castro Fróis   PUCRS  
Diretor Científico      Bruno Ismail Splitt  UFRGS 
Diretor Financeiro      Rafael Kaiber da Silva  ULBRA 
Diretor de Comunicação   Marcelo Rocha Cardozo  PUCRGS 
 
 
REPRESENTAÇÃO  
A SOCIGERS se fez representar junto às seguintes entidades : 
 
AMRIGS/CREMERS/SIMERS - A Comissão de Honorários Médicos do Rio G. do Sul 
solicitou às Sociedades de Especialidades Médicas que relacionassem os convênios, os 
credenciados, os valores das CH e as tabelas utilizadas, bem como demais informações 
pertinentes à remuneração médica, para servir de base a estudos da AMB, CFM e FENAM. 
Reunida a Diretoria da SOCIGERS com a do CBC-RS, após análise criteriosa dos procedimentos 
constantes na CBHPM, com suas correspondentes remunerações, relativos à especialidade a 
qual representamos, foram identificadas discrepâncias na equiparação de procedimentos de 
portes cirúrgicos semelhantes, demonstrando inadequada hierarquização dos diferentes tópicos 
e, consequentemente, de suas remunerações. É consenso que se impõe ampla revisão e 
adequação dos portes dos procedimentos constantes no documento. Para podermos 
desenvolver este trabalho chamaremos à participação as Sociedades de Colo-Proctologia e de 
Cirurgia Pediátrica, visto seus procedimentos constarem no mesmo segmento dos tópicos de 



Cirurgia Geral. Com a intenção de obter o melhor resultado possível de nosso trabalho, 
solicitamos prazo maior a fim de passar à Comissão um instrumento que possibilite a busca de 
justa remuneração, na defesa dos interesses da classe médica, em especial de nossa 
especialidade. 
 
AMRIGS, em diversas atividades, destacando-se 
- Conselho de Representantes, através do Presidente da SOCIGERS; 
- Comitê Científico AMRIGS / CREMERS com a participação de um Representante.  
- IVS - Instituto Vida Solidária, alteração de Estatuto e promoções para saúde. 
 
CREMERS – os membros da Diretoria, representando os Cirurgiões, participam das reuniões da 
Câmara Técnica de Cirurgia Geral e de outras reuniões e eventos, a convite do Conselho.  
 
UNIMED – Os sócios Artur Pacheco Seabra, Carlos Alberto Cabeda Fischer, Leandro Totti 
Cavazzola e Plínio Carlos Baú são os representantes dos Cirurgiões deste Estado junto ao 
Comitê da Especialidade de Cirurgia Geral daquela Cooperativa. 
Juntamente com o CBC/RS, a SOBRACIL e a SBCBM, a SOCIGERS vem, desde o ano passado, 
batalhando para criar condições para o retorno das autorizações de procedimentos de alto 
custo, por via videolaparoscópica, notadamente as cirurgias bariátricas. Também junto aos 
fornecedores de materiais de alto custo estamos atuando. Instituiu-se Grupos de Trabalho para 
demonstrar as vantagens das Cirurgias minimamente invasivas, a fim de diminuir custos.  
 
CETS  
Em reunião realizada com seu State Faculty, Átila Velho, nosso associado, com os colegas 
Miguel Nácul e Artur Seabra, foram estudadas maneira de o CETS se inserir nas atividades das 
Sociedades e de alavancar novas atividades de treinamento em Videolaparoscopia.  
 
SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA EM CIRURGIA 
 
H. São Lucas - PUC - Em março, a convite do Chefe do Serviço, Dr. Plínio Baú, presidiu a 
abertura de sessão científica o Presidente da SOCIGERS. Na ocasião o Prof. Delta Madureira 
Filho recebeu o título de Professor Visitante da Faculdade de Medicina da PUCRS. 
 
H. Cristo Redentor Em abril, juntamente com o CETS, a SOCIGERS, pelo seu Presidente, se 
fez representar na abertura oficial das atividades do Serviço de Residência em Cirurgia do 
Trauma daquele Hospital, sob a coordenação dos sócios Eduardo Chaise Didoné e José Eduardo 
Queiroz de Carvalho, tendo este feito a abertura da sessão. 
 
 
QUADRO SOCIAL  
 
Atualmente com 237 associados, entre Fundadores, Honorários, Efetivos e Residentes em 
Cirurgia Geral, além dos Sócios Acadêmicos, provenientes dos Cursos de Medicina das onze 
Universidades deste Estado : FUCS, FURG, PUC-RS, UCPEL, UFCSPA, UFPEL, UFRGS, UFSM, 
ULBRA, UPF e Universidade de Santa Cruz. 
 
Destacamos a homenagem ao Dr. LORENO BRENTANO, em reconhecimento à sua valiosa 
contribuição à Cirurgia gaúcha, tendo sido entregue placa comemorativa ao homenageado, em 
dezembro/2009, durante a confraternização entre os sócios. 
 
Ingressaram neste ano, como  
 



Sócios Efetivos: Rodrigo Dallegrave Corrêa da Silva, Roberto Viegas Laranjeira e 
Vinicius Lopes Silva. 
 
Sócios Residentes: Carla Bochi, Franscine Gerson Carvalho, Marcela Krug Seabra, 
Mariana Zancanaro, Jeanine Marques Ayub, Francisco Felipe Laitano, Lucas Félix 
Rossi e Eduardo Neubarth Trindade. 
 
Sócios Universitários: Bruno Ismail Splitt, João Alfredo Diedrich, Lia Ali, Marcelo Rocha 
Cardozo, Rafael Kaiber da Silva, Ramon Ruschel Rosa e Télio Castro Fróis. 
 
 
DIVULGAÇÃO 
 
www.socigers.org 
O site da SOCIGERS foi mantido atualizado, divulgando-se todas as nossas atividades, bem 
como as conjuntas, realizadas com as nossas co-irmãs, e o apoio a eventos de outras entidades 
médicas, hospitalares e universitárias, além da divulgação de cursos e congressos da área 
cirúrgica, em âmbito estadual, nacional e/ou mundial, que chegam ao nosso conhecimento, 
através da informação que nos são enviadas pelas promotoras. 
Após pesquisa junto aos associados, inseriu-se, no site, nome e dados dos que nos autorizaram 
a divulgação em um GUIA MÉDICO para pesquisa dos cirurgiões filiados à SOCIGERS. 
 
Informativo 
O primeiro número do Informativo da SOCIGERS, de duas páginas, foi lançado em dezembro do 
ano passado, com as colunas "Mensagem da Diretoria", "Sugestão de Leitura do Mês", "Boas 
Práticas Médicas" e notícias sobre eventos. A partir do segundo número o custo passou a ser 
patrocinado pela Jomhédica-BhioSupply. O número três, em quatro páginas, trouxe, também, 
um artigo sobre "A formação do Cirurgião Geral, do nosso ex-Presidente Leandro Totti 
Cavazzola. E o quarto número levantou o tema "Bioética". 
 
 
LIVROS  
 
Condutas em Cirurgia Geral - Organizado pela gestão anterior, foram publicados 1.500 
exemplares, pela Artmed Editora S.A., de autoria de 80 (oitenta) associados da SOCIGERS, 
abordando Princípios de Cirurgia Geral, enfoque especial sobre a Cirurgia do Aparelho Digestivo 
e aspectos relacionados às áreas de atuação do Cirurgião Geral (cirurgia laparoscópica, 
bariátrica e oncológica). A obra tem recebido muitos elogios e o valor dos direitos autorais, 8% 
do preço de capa (aproximadamente R$ 106,00) vem sendo revertido para esta Sociedade.  
 
Cirurgia Ambulatorial - encontra-se ainda em fase de elaboração, sob a responsabilidade do 
Departamento Acadêmico da SOCIGERS. 
 
 
EVENTOS  
 
JACAD – Jornada de Cirurgia do Aparelho Digestivo  
O evento máximo da SOCIGERS vem sendo realizado há vinte e sete anos. 
Em 1951, com o propósito de unir a classe médica e fundar a AMRIGS, a Sociedade de Cirurgia 
do Rio Grande do Sul aliou-se à Sociedade de Medicina de Porto Alegre para realizar a primeira 
Jornada de Cirurgia. E no ano seguinte, em conjunto com o CBC/RS, deu-se início ao primeiro 
Fórum de Debates em Cirurgia Geral.  



A partir de 1998 estas atividades foram sendo promovidas em conjunto com a SGG - Sociedade 
Gaúcha de Gastroenterologia e a SOBED - Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva/RS, 
denominando-se SEMANA GAÚCHA DO APARELHO DIGESTIVO e, nos últimos anos, outras 
entidades foram se agregando, compondo o SIMPÓSIO SUL-AMERICANO DO APARELHO 
DIGESTIVO, que este ano foi realizado no Hotel Serrano, em Gramado, entre os dias 20 a 22 
de maio, com a participação de entidades representando Cirurgia Bariátrica, Cirurgia Digestiva, 
Hepatologia, Doenças Inflamatórias Intestinais, Motilidade Digestiva e Enfermagem em 
Endoscopia Digestiva. Houve um total de 938 inscritos e dentre os 171 trabalhos científicos 
apresentados, 107 eram de autoria de Cirurgiões, registrando-se a participação maciça dos 
Cirurgiões no evento. 
O D.A.SOCIGERS também promoveu atividades especiais para os Universitários. 
 
23/nov./2009 - No Hospital Moinhos de Vento realizou-se a 1ª Reunião Científica da atual 
gestão, com o tema "Cirurgia Segura", apresentado pelos Drs. Edmundo Machado Ferraz e 
Paulo Neno, seguindo-se debate com a participação de Artur Seabra, Cleber Kruel, João 
Henrique Silva e Silvio Ernê, sob a coordenação de Roberto Menegotto. 
 
14/dez./2009 - Confraternização dos sócios SOCIGERS e Membros CBC/RS, homenageando o 
Dr. LORENO BRENTANO, com pronunciamento dos Presidentes da gestão anterior, Renato 
Souza da Silva, e do atual, Artur Seabra, bem como do Mestre do CBC/RS, Antonio Nocchi Kalil. 
Coube ao Diretor Cultural, Oly Corleta, apresentar o histórico profissional do Dr. Loreno 
Brentano e oferecer uma placa comemorativa em nome da SOCIGERS. 
 
30/junho - XVII Reunião Conjunta Anual do Hospital Ernesto Dornelles com esta Sociedade, 
onde foram abordados os temas, pelo Drs. Nelson Coelho - Indicações da Ecoendoscopia 
nas Afeccções Biliopancreáticas e Antonio Nocchi Kalil - Tratamento das Obstruções 
Biliares, tendo como Moderador o Dr. Pedro Weiss. 
 
 
APOIO, participação e divulgação de EVENTOS  
 
Grupo de Estudos CINTRO - sob a coordenação de Jarbas M. B. Cavalheiro 
e GECOM - aos cuidados de Jorge Laszló Ruttkay Pereira 
com o apoio da SOCIGERS, vem se reunindo mensalmente, em salas da AMRIGS, com os 
portadores de obesidade e seus familiares para esclarecer sobre Cirurgia Bariátrica. 
 
IEP/HMV - Programa de Pós-Graduação Latu Sensu em Saúde  
Cirurgia Mimimamente Invasiva, sob coordenação dos sócios Oly Corleta, Miguel Nácul, 
Leandro Cavazzola e Artur Seabra; e  
Medicina de Urgência e Trauma, sob a coordenação do sócio Átila Velho. 
 
HPB - XXVII Curso de Extensão em Cirurgia Vídeo-Laparoscópica 
Programa de pós-graduação em Videocirurgia, sob a coordenação do sócio Miguel Nácul.   
 
IACHS - Escola Superior de Gestão em Ciências da Saúde - MBA Auditoria em Saúde, 
sendo o sócio Carlos Alberto Fuhmeister integrante do Corpo Docente. 
 
Enquetes 
sobre 
Hérnias inguinais - Fernando A. B. Pitrez encaminhou sondagem com a intenção de estimar 
as preferências e o modo como os cirurgiões gaúchos estão encarando as hérnias inguinais, 
pois pretende divulgar na literatura nacional os resultados da presente pesquisa; e 



Ergonomia em Videocirurgia - Dóris Lazaroto encaminhou pesquisa abordando as condições 
de postura e posição, acreditando ser necessário uma melhor avaliação das mesmas devido o 
aumento de doença ocupacional em cirurgiões que praticam esta  atividade.  
 
26/março - Sessão Científica da Faculdade de Medicina da PUCRS - Conferência sobre 
"Tratamento cirúrgico do Refluxo Gastro-Esofágico" pelo Prof. Dr. Delta Madureira Filho. 
 
26/março - HMD - Posse de novos membros do CBC/RS, com atividade científica a cargo do 
Dr. Fernando Matos, então Primeiro-Secretário, atual Presidente do CREMERS, discorrendo 
sobre o Novo Código de Ética Médica. 
 
08/abril - Atividade Científica do Serviço de Residência do Hospital Cristo Redentor, com 
apresentação da SOCIGERS pelo Dr. Artur Seabra e do "ATLS" pelo Dr. Átila Velho. 
 
06a08/maio - Rio Grande - Simpósio Riograndino de Cirurgia, no Hospital Universitário, 
promovido por FAMED, CBC/RS e SOBRACIL, com inúmeros sócios da SOCIGERS abrangendo 
os mais variados temas na II Jornada Riograndina de Cirurgia do Aparelho Digestivo, 
que integrava o Simpósio, junto ao II Encontro da SOBRACIL da Zona Sul. 
 
06a08/junho - IV Congresso Regional de Cirurgia do Setor VI do Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões - "Quebrando paradigmas 2010", com a participação do Mestre do Capítulo 
RS, Carlos Otávio Corso, nosso associado. 
 
10a12/junho - Santa Casa - IV SIVA - IV Simpósio Internacional de Videocirurgia 
Avançada, com cirurgias ao vivo e participação ativa de vários integrantes desta Sociedade. 
 
09e10/julho - HMV - Curso de Extensão de Hernioplastias Vídeo-Endoscópicas da 
Parede Abdominal , coordenado pelo sócio Miguel Nácul. 
 
19/julho - FIERGS - II Fórum de Integração das Entidades da Saúde - Pré-evento para 
o Congresso Integrado das Entidades de Saúde, em 2012.  
 
23/julho - Reunião do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital São Lucas - PUC- aula sobre 
"Videocirurgia Avançada", ministrada pelo nosso Presidente, Artur Seabra. 
 
28a30/julho - HCPA - Curso Defeitos complexos da Parede Abdominal - Abordagem 
minimamente invasiva - Hérnia Incisional Laparoscópica com transmissão de Cirurgias 
ao vivo. 
 
05/agosto - IV Jornada do Serviço de Cirurgia Digestiva do Sistema de Saúde Mãe 
de Deus, tendo como Moderador Gerson Junqueira Júnior. 
 
05e12/agosto - PEC-AMRIGS = Emergências Médicas, Abertura por João Vicente Bassols e 
palestras por Ricardo Breigeiron - Cirurgia Geral e Rogério Fett Schneider - Trauma. 
  
14/agosto - Simpósio de Cirurgia Minimamente Invasiva de Novo Hamburgo - 
Hospital Regina, com abertura por Carlos Dillenburg e programa com participação dos sócios.  
 
25a28/agosto - ALACE-2010 - Salvador/Bahia, promovido pela SOBRACIL, com participação 
ativa de diversos sócios da SOCIGERS. 
 
 



08a10/setembro - Centro de Eventos da PUCRS - a SOCIGERS e o CBC/RS divulgaram suas 
atividades e informativos em um stand, durante o IX SBAIT - Congresso da Sociedade 
Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado. 
 
9/setembro - Evento especial de Homenagem aos ex-Mestres do Capítulo RS do C.B.C. 
das últimas 5 gestões, todos sócios da SOCIGERS : Átila Varela Velho, Richard Ricachenevsky 
Gurski, Carlos Cauduro Schirmer, João Vicente Bassols e Antonio Nocchi Kalil. 
 
10e11/setembro - AMRIGS - PEC em Emergências Médicas – Fluxo de 
Atendimento para Adultos, com aula ministrada por Ricardo Breigeiron.  
 
17/setembro - Palestra sobre Metabolismo Cirúrgico e Videocirurgia, pelo sócio Oly 
Corleta na Aula inaugural do 3º Curso de Pós-Graduação em Cirurgia Minimamente Invasiva do 
IEP/HMV. 
 
17a25/outubro - Semana do Médico - AMRIGS, com diversas atividades para a classe. 
 
25/outubro - HMV - Palestra Cirurgia Segura, tendo como Moderadores os sócios Artur 
Seabra e Roberto Menegotto. 
 
05e06/novembro - I Simpósio do Serviço de Cirurgia Oncológica do Hospital Mãe de 
Deus, com desconto de 30% para  associados SOCIGERS em dia com a Tesouraria. 
 
25a27/novembro - Rio de Janeiro - Congresso Brasileiro de Hérnias, com palestras pelos 
sócios Artur Pacheco Seabra, Leandro Totti Cavazzola e Plínio Carlos Baú. 
 
28 a 30 / novembro -  Curitiba – 3º MIS – Simpósio Internacional de Cirurgia 
Minimamente Invasiva, com palestras ministradas pelos sócios Artur Pacheco Seabra, 
Leandro Totti Cavazzola e Miguel Prestes Nácul 
 
30/novembro - Gestão e Projetos em Saúde - uma visão dos projetos como 
oportunidades para construção de mudanças, promovido pela GoMarket, oferecendo dois 
ingressos gratuitos aos membros da SOCIGERS. 
 
02/dezembro - Corrida e Caminhada Noturna, parte do programa "Crack - Tô Fora!" do 
vereador na cidade de Gravataí, Levi Melo, nosso associado. 
 
09a11/dezembro - FITx - Forum Internacional de Transplantes do Aparelho 
Digestivo, contando, entre os palestrantes, com nossos sócios Antonio Nocchi Kalil, Luiz 
Pereira Lima e Paulo Roberto Ott Fontes. 
 
 
SECRETARIA  
 
Sede conjunta com o CBC/RS  
Instalada nas salas 108 e 108 do prédio construído, pelas Sociedades de especialidades 
médicas, nas dependências da AMRIGS, à Avenida Ipiranga, nº 5311, nesta cidade de Porto 
Alegre. 
Conforme acordo com o Capítulo Rio Grande do Sul do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ambas 
entidades uniram suas respectivas salas em uma sede única, dividindo as despesas com a 
manutenção da mesma e com a assessoria administrativa.  
A Sra. Elisabete Lucyk permanece exercendo atividades como Secretária. 



TESOURARIA  
 
Recursos financeiros 
 
O acordo com o CBC/RS, acima referido, nos restitue o valor das despesas conjuntas. 
 
Os direitos autorais sobre os livros vendidos pela Artmed também integram a receita. 
 
E, quanto às contribuições dos associados, cabe-nos ressaltar, que,  
 
- o valor da ANUIDADE, neste ano, foi fixado em R$ 150,00 para pagamento integral ou 
quitação em duas parcelas de R$ 80,00 mais as taxas bancárias, em cobrança pela UNICRED; 
 
- os Sócios Residentes bem como os Sócios Universitários estão isentos da contribuição anual; 
 
- a contribuição é opcional para os Sócios Honorários da SOCIGERS e, também, para os 
associados que sejam Sócios Jubilados da AMRIGS e do CREMERS;  
 
- foi mantida, novamente, a isenção de taxa de inscrição na JACAD para os sócios em dia com 
as anuidades.  
 
 
Este é o relatório,  
que submetemos à apreciação dos associados,  
juntamente com os balancetes, documentos contábeis e de secretaria,  
os quais se encontram à disposição dos interessados, para exame, se desejarem. 
 
Porto Alegre, 6 de dezembro de 2010. 
 
 
 

Artur Pacheco Seabra, 
Presidente SOCIGERS. 


