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CARTA AO EDITOR
São Paulo, 21 de setembro de 2006
Caro Editor,
Li com insatisfação trabalho publicado no último número da Revista do CBC, volume 33, nº 4, página 256-7, intitulado:
COMO FAZER UMAALÇA EM “Y DE ROUX” COM UMA CARGA DE GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE de “autoria” de
José Júlio do Rêgo Monteiro Filho, TCBC-RJ. Trata-se de relato de técnica já publicada anteriormente por mim [1] e por outros coautores, em revista internacional indexada de grande prestígio e acessível na maioria das bibliotecas médicas nacionais e
disponível gratuitamente online no site:www.drmarcel.com.br.
Esta técnica já foi mostrada em vídeo inúmeras vezes em Congressos Nacionais, inclusive do CBC. É muito difundida
entre médicos que atuam no SUS pois economiza uma carga, utilizando a quantidade exata permitida para este tipo de cirurgia pelo
SUS. A técnica, da maneira que foi publicada, é clara, apresenta desenho esquemático e duas fotos coloridas que são autoexplicativas. Acredito piamente que não se trata de plágio e sim que faltou pesquisa adequada na literatura internacional por parte
do autor e também por parte do revisor do trabalho. O fato do autor referir que utiliza a técnica há 8 anos não justifica a sua republicação como original. Este fato serve de alerta para as pessoas criativas para que estas publiquem seu trabalho o quanto
antes pois as descobertas ou “criações” podem ocorrer em qualquer lugar do mundo e simultaneamente. “Trabalho não publicado é trabalho não feito”.
Segue anexo o trabalho original para comparação.
Atenciosamente,
Marcel Autran Cesar Machado, TCBC-SP
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Resposta
Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2006
Prezado Dr. José Eduardo Ferreira Manso
De fato Dr. Marcel Autran Cesar Machado, TCBC-SP está coberto de razão. Na pesquisa que fiz não encontrei referências ao seu artigo. Tão pouco havia tomado conhecimento da sua técnica anteriormente. Entretanto a Nota Prévia
publicada na Revista do CBC é de fato de minha autoria, mesmo que não tenha sido o primeiro a publicar essa técnica. No
segundo semestre de 2000 participei com o trabalho “ Como Fazer uma Alça em “ Y de Roux” com uma Carga de Grampeador
Linear Cortante” no Primeiro Prêmio Amil de Medicina Julgado por Banca do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, conforme Certificado anexo assinado pelo então Vice-presidente do Núcleo Central TCBC Accyoli Moreira Maia. Muitas vezes, como ocorreu
agora, pessoas diferentes, em locais diferentes, encontram as mesmas soluções para problemas do dia a dia. Venho utilizando
essa técnica desde 1998 e como citei no artigo, “não tendo encontrado sua descrição em textos clássicos de cirurgia geral” resolvi
divulgá-la. De toda forma agradeço as considerações e o respeito do colega, a quem dedico o pioneirismo da publicação em
revista indexada da técnica em questão.
José Júlio do Rêgo Monteiro Filho, TCBC-RJ
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