Caros sócios do CBCD
Divulgamos o Programa do Congresso que irá ocorrer na Semana Brasileira do
Aparelho Digestivo - Brasília (13 a 15 de novembro).

CONGRESSO DO CBCD
13.nov. (08:30h-17:30h) Cirurgia da DRGE
































CBCD - Cirurgia da DRGE
Revisão da literatura atual: resultados. Recidiva a longo prazo, técnica ideal
Tratamento cirúrgico no paciente obeso: critérios e resultados
Reoperações na DRGE: indicações e resultados
Technical controversies in surgical management of paraesophageal hiatal
hernias
CBCD - Cirurgia do pancreas
Tratamento do adenocarcionoma pancreático
Tratamento cirúrgico da dor na pancreatite crônica - Qual a melhor opção?
Cirurgia pancreática minimamente invasiva
Treatment of Achalasia, 2017
CBCD - Câncer do intestino grosso
Quais são os limites da conservação esfincteriana no câncer do reto?
Como melhorar e como tratar a função esfincteriana após anastomoses
baixas?
Câncer no reto: a técnica de excisão total do mesorreto passo a passo
Ressecção do reto por técnica perineal
CBCD - Cirurgia do intestino grosso - Situações potencialmente graves
requerem decisões rápidas e efetivas
Diverticulite aguda: como decidir pela melhor opção cirúrgica?
Apendicite aguda complicada: acesso laparoscópico ou convencional?
Colite inflamatória grave: indicações e princípios do tratamento cirúrgico
Conservação intestinal no tratamento da Doença de Crohn: Quando? Táticas
operatórias
CBCD - Transplante de órgãos do aparelho digestivo
Quando está contraindicado o transplante hepático?
Transplante hepático nas doenças malignas
Transplante hepático em tumores benignos
Situação atual do transplante de pâncreas e ilhotas no Brasil
CBCD - Câncer do esôfago e junção esofagogástrica
Quando indicar as vias transhiatal e videotoracoscópica?
T2N0M0 clínico: neoadjuvância ou cirurgia?
Orientação terapêutica no adenocarcinoma da cárdia – resultados
Esofagectomia minimamente invasiva: técnica e resultados
CBCD - Neoplasias da via biliar
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 Neoplasia de papila duodenal – diagnóstico, estadiamento e opções de
tratamento
 Colangiocarcinoma - princípios do tratamento cirúrgico
 Tumor de vesícula biliar - conduta no achado incidental
 Safer Surgery with Simulation
 CBCD - Cirurgia do câncer gástrico
 Tratamento endoscópico do câncer gástrico
 Terapia multimodal no câncer gástrico
 Terapia de conversão no câncer gástrico
 Gastrectomia no câncer: aberta ou minimamente invasiva?
 A vanguarda da cirurgia
 Evaluation and management of asymptomatic pancreatic cystic neoplasms
 Controversies in the management of diverticulitis

14.nov. (08:30h-17:30h) Cirurgia da Obesidade





























CBCD - Cirurgia da obesidade
Esteatohepatite - Impacto do tratamento cirúrgico
Alterações nutricionais da cirurgia bariátrica: análise a longo prazo
Tamanho da bolsa e extensão das alças fazem diferença?
Paciente obeso diabético: o bypass é sempre a primeira opção?
CBCD - Cirurgia biliopancreatica
Conduta no pólipo de vesícula biliar
Lesões císticas pancreáticas. Como conduzir?
Pancreatectomia distal: passo a passo
30 anos da cirurgia minimamente invasiva
SSAT/CBCD – Avanços em cirurgia digestiva
Role of MIS in colorectal cancer
Recent advances in pancreatic surgery
Weighing in on obesity surgery in USA
Engendering operative autonomy among surgical trainees
CBCD - Cirurgia orificial
Trombose hemorroidária - opções atuais de tratamento
Opções terapêuticas na recidiva da doença hemorroidária
O desafio do prurido anal: como investigar e tratar
Diagnóstico e opções cirúrgicas da fístula complexa
CBCD - Cirurgia esofágica
Megaesôfago: tratamento cirúrgico
Conduta nos tumores subepiteliais do esôfago
Dissecção linfonodal no adenocarcinoma do esôfago. Estado atual
Complicações da esofagectomia. O que mudou na era da videocirurgia
Barret’s Oesophagus – reducing the burden oesophageal cancer
Situações críticas em hemorragia digestiva
Conduta na recidiva hemorrágica na úlcera péptica
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Tratamento endoscópico da hemorragia digestiva
Hemorragia digestiva na doença diverticular
Diagnóstico e conduta no sangramento por angiodisplasias
CBCD – Aceleração da recuperação pós-operatória em cirurgia digestiva
A abreviação do jejum no pré-operatório e a realimentação precoce no pósoperatório são seguras e eficazes?
Qual a importância dos suplementos nutricionais contendo
imunomoduladores?
Quando é possível reintroduzir a dieta no pós-operatório de cirurgia
Digestiva?
O preparo do cólon deve realmente ser abolido?
Recent advances in pancreatic surgery
O preparo do cólon deve realmente ser abolido?
Recent advances in pancreatic surgery
CBCD - Cirurgia minimamente invasiva do câncer de estômago
Quais os limites das indicações?
Resultados da gastrectomia vídeo laparoscópica
Resultados da gastrectomia robótica
CAPES
Pós-doutorado no exterior – planejamento
A produtividade dos periódicos nacionais nos últimos 10 anos
Viabilização da captação de recursos para pesquisa (Internacionais e
Nacionais)
Doutorado profissional
CBCD - Cirurgia hepática
Quando operar tumores benignos do fígado?
Metástases hepática de câncer colorretal: tratamento cirúrgico
Segmentectomia lateral esquerda: passo a passo
Dia-a-dia da Cirurgia Digestiva – Como eu faço
O que fazer no diagnóstico pré-operatório de coledocolitíase
Megaesôfago não avançado
Tratamento das complicações da úlcera péptica
Tratamento das complicações das gastrectomias
Condutas nas lesões submucosas do estômago
Tratamento paliativo do câncer gástrico
Dia-a-dia da Cirurgia Digestiva – Como eu faço
Colecistectomia videolaparoscópica na colecistite aguda
Colecistectomia na Síndrome de Mirizzi
Lesei a via biliar – o que eu faço?
Nissen Laparoscópico na DRGE
Trombose mesentérica
Como tratar uma fístula digestiva
Dia-a-dia da Cirurgia Digestiva – Como eu faço

SBAD - Sociedade Brasileira do Aparelho Digestivo















Hemorroidectomia
Apendicectomia
Obstrução intestinal
Conduta na peritonite
Trauma abdominal
Diverticulite perfurada
Dia-a-dia da Cirurgia Digestiva
Hérnia inguinal aberta
Hérnia inguinal laparoscópica
Obstrução intestinal por hérnia
Bypass gástrico
Gastrectomia vertical
Abdome agudo pós cirurgia bariátrica

15.nov. (08:30h-12h) Hérnias





















Cirurgia das hérnias abdominais incisionais
Hérnias gigantes: o que fazer?
O pneumoperitonio progressivo - Indicação nos dias atuais
A escolha da tela
Cirurgia minimamente invasiva
CBCD - Cirurgia das vias biliares
Exploração das vias biliares: transcística ou coledocotomia?
Tratamento da fistula biliar
Manejo da lesão iatrogênica da via biliar
Colecistite aguda no paciente grave
CBCD - Cirurgia das doenças do fígado
Nódulo hepático incidental: como investigar?
Manejo das lesões císticas do fígado
Quando ressecar um carcinoma hepatocelular
Como tratar a litíase intra-hepática
CBCD - Cirurgia bariátrica
Reganho de peso pós cirurgia bariátrica: o que fazer?
Técnicas disabsortivas: ainda tem indicação?
Cirurgia bariátrica e refluxo gastroesofágico
Manejo da fístula pós-operatória

Até Brasília,
Nicolau Gregori Czeczko
Presidente do CBCD
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