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Caros associados,

Estamos passando por uma turbulência 
muito grande na economia e na política do 
Brasil, que prejudica a população. Permitam-
me fazer um desabafo. Não quero aqui entrar 
no mérito de quem está certo ou de quem está 
errado, mas o fato é que não aguentamos mais 
tanta corrupção e desmantelamento de nosso 
País. É uma vergonha o que passamos, ou a 
que nos sujeitamos. Temos que dar voz e coro 
àqueles que são realmente brasileiros e estão 
tentando limpar toda esta sujeira que come-
çou com o modus operandi de nossos colo-
nizadores. Não é questão partidária e, sim, 
questão moral de colocar todos os corruptos 
na cadeia e com penas elevadas (independen-
te de partido político ou ideologismo) para 
servirem de exemplo para os futuros políticos 
não irem com “sede ao pote”; temos que dar 
apoio para que a polícia, Ministério Público e 
Justiça (independente se municipal, estadual 
ou federal) façam o seu trabalho.

Não podemos viver mais achando que tudo 
bem dar cargos e dinheiro em troca de “apoio” 
político, isso é uma vergonha; não podemos 
mais achar que o sistema assistencialista puro 
e simples é o mais correto, temos que ensinar 
a plantar e não a dividir os lucros, ou esperar 
que outros paguem as nossas contas. 

Com o desmantelamento da nossa previ-
dência com emendas e desvios absurdos de 
seus fundos, estamos tendo cada vez mais di-
ficuldades em manter as pessoas em contratos 
regulares; o empregador (gerador de renda 
para a população) chega a pagar, em tributos 
do empregado, quase o seu salário (mais uma 
vez por má gestão da previdência há anos), e 
estão cada vez querendo mais! E esse cenário 
já é visto na nossa profissão, com as organiza-
ções de saúde demitindo médicos contratados 
por regime CLT, para, no lugar, admitirem 
pessoas jurídicas e não terem que arcar com 
os encargos sociais.  

O absurdo chegou a tal ponto que o secre-
tário municipal de saúde da cidade de São 
Paulo anunciou que, por motivo do aumen-
to da demanda por saúde, devido ao surto de 
H1N1, vai contratar emergencialmente pesso-
as jurídicas para atendimento à população. Os 
governos há anos não contratam profissionais 
em número suficiente, porque dizem não ter 
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dinheiro para tal, mas para contratar pesso-
as jurídicas têm. Onde estão nossos políticos 
que de fato defendem a população? Será que 
existe algum? Percebo que o Brasil está acor-
dando e, realmente espero, que eles fiquem 
mais atentos aos anseios da população.

Vamos agora à parte mais interessante. 
Maio está chegando e, com ele, nosso XIV 
Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e 
Endovascular e V Pré-Encontro Interativo de 
Cirurgia Vascular e Endovascular. A progra-
mação científica completa já está nesta edição, 
bem como no nosso site www.sbacvsp.com.br. 
A comissão científica se empenhou muito e 
trará temas do dia a dia, que ainda nos dão 
muitas dúvidas, bem como novos horizontes, 
que surgem ou se firmam em nossa especiali-
dade. Além das palestras e inclusão dos temas 
correlatos junto às mesmas, deixamos um 
tempo muito bom para que os presentes pos-
sam tirar suas dúvidas ou debater melhor os 
temas abordados, aproveitando a experiência 
não somente dos palestrantes como de todos 
os presentes. Discutir os temas é o que melhor 
podemos realizar para o engrandecimento 
científico pessoal e associativo, por meio da 
formação de uma massa crítica cada vez me-
lhor e penetrante. Você que está inscrito no 
encontro participe também do Pré-Encontro 
(é gratuito), venha debater os casos desafios e 
concorrer à premiação (para os maiores acer-
tadores sobre como foi solucionado os casos). 
Espero vê-los nestes dias de união da nossa 
especialidade.

DIRETORIA BIÊNIO
2016 - 2017

EXPEDIENTE

EDITORIAL
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Dr. Carlos Eduardo Varela Jardim
Diretor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP

DEFESA PROFISSIONAL

Associados podem fazer denúncias de quebras de contrato 
ilegítimas por operadoras de saúde à SBACV-SP

ANS discute novos procedimentos que devem receber cobertura dos planos de saúde

Conforme foi discutido na última Reunião 
Administrativa da Regional São Paulo, que 
ocorreu no dia 31 de março, a SBACV-SP se 
dispõe a receber denúncias, de seus associados, 
a respeito do descredenciamento, pelas opera-
doras de saúde, do vascular, sem justificativa 
prévia. Com isso, a sociedade levará o parecer 
à Associação Paulista de Medicina (APM), que 
tem força política e representativa para cobrar, 
dessas operadoras, uma explicação formal. É 
importante destacar, ainda, que a APM solici-
ta que as questões contratuais dos associados, 
que apresentem algum tipo de problema, sejam 
direcionadas também para o Departamento de 
Defesa Profissional da associação, pelo e-mail 
defesa@apm.org.br.

Durante a reunião, o diretor de Defesa Pro-
fissional da SBACV-SP, Dr. Carlos Eduardo 
Varela Jardim, reforçou a importância da orien-
tação de todos com relação aos contratos estabe-

Neste mês de março, a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) convocou uma reu-
nião, em conjunto com a Associação Médica Bra-
sileira (AMB) e as sociedades de especialidades, 
para a discussão e a exposição de regras e crité-
rios que a ANS considerará para a incorporação 
de novos procedimentos, cirurgias e tecnologias 
no rol da ANS, para que os mesmos passem a ter 
cobertura obrigatória pelas operadoras de Saúde 
Suplementar. 

Representando a nossa sociedade, esteve nesta 
reunião o vice-presidente da SBACV, Dr. Marcelo 
Rodrigo de Souza Moraes.  Gentilmente, ele teve 
a disponibilidade e apresentou a mim os critérios 
a serem adotados se as sociedades de especialida-
des desejarem pleitear novos procedimentos para 
a cobertura pela ANS.

Este movimento teve início em 2015, por uma 
iniciativa da própria ANS e da AMB, para haver 
discussão com os especialistas representados pe-
las diferentes sociedades específicas.  Nesse ano, 
foi discutido e a SBACV realizou a solicitação de 
incorporação para a embolização de veia ovariana 
- embolização de varizes pélvicas. Após apresen-
tarmos e cumprirmos com vários requisitos, como 
produtos a serem utilizados devidamente registra-

lecidos com planos de saúde, que muitas vezes 
colocam, em cláusula, a ruptura bilateral sem 
prévia notificação e acordo. “Como formado-
res de opinião, espalhem essas informações aos 
outros colegas associados, para que eles tomem 
cuidado com os contratos, em sua renovação, 
principalmente no item ‘duração’ e se existe 
alguma cláusula que aborde a cessação do con-

dos na ANVISA, procedimentos já contemplados 
na CBHPM, literatura científica robusta e elabo-
ração de fluxograma para a condução dos casos 
quando houver indicação técnica da referida em-
bolização, chegamos à fase final, em 2015, para 
discussão com a cúpula da ANS e das operadoras 
de saúde. 

O que pudemos observar é que não há apenas 
critérios técnicos pautando a deliberação ou não 
destes procedimentos pela ANS e operadoras. 
Há questões políticas e de empenho, presença e 
conhecimento do modus operandi destas insti-
tuições. Houve até um membro representando a 
UNIMED de Belo Horizonte na reunião de fase 
final, em 2015, perdendo a compostura na reunião 
e partindo para um enfrentamento verbal pesa-
do; possivelmente, isso atrapalhou e não houve 
a aprovação do procedimento no final pela ANS. 

Verificamos que a pressão exerce influência 
nas decisões, inclusive. 

Neste momento, eu peço a todos os associados 
que exerçam, democraticamente, dentro de todas 
as regras e preceitos éticos, a pressão necessária 
para contribuirmos para um maior acesso da po-
pulação a tratamentos importantes, de impacto po-
sitivo na qualidade de vida dos pacientes. Todos 

trato sem justificativa prévia”, explicou Varela.
Em março, a Associação Médica Brasilei-

ra (AMB) e o Conselho Federal de Medicina 
(CFM) emitiram orientação, aos médicos, sobre 
a assinatura de contratos da Saúde Suplementar. 
Para conferir, acesse o link: http://sbacv.com.
br/pdf/ORIENTACAO-CONTRATUALIZA-
CAO-CFM-AMB.pdf

os anos, a ANS abre espaço, por meio de vários 
portais, e realiza uma consulta pública, perguntan-
do aos cidadãos quais novas tecnologias (proce-
dimentos invasivos, cirurgias, exames e demais 
inovações) devem passar a ter cobertura pelos pla-
nos de Saúde Suplementar. Avisaremos aos nos-
sos associados, em momento oportuno, para que 
manifestem, como cidadãos, o que consideram 
importante para a saúde da população.

Oportunamente, informaremos sobre os novos 
andamentos da comissão de avaliação de incorpo-
ração de novos procedimentos pela ANS. 

"...a importância da 
orientação de todos com 

relação aos contratos 
estabelecidos com planos 

de saúde..."
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Encontro, que ocorre na capital paulista, é reconhecido por reunir grandes nomes da cirurgia vascular 
nacionais e internacionais para troca de conhecimento e atualização na área

A SBACV-SP realiza, nos dias 13 e 14 de maio, 
a 14ª edição do Encontro São Paulo de Cirurgia 
Vascular e Endovascular, no Centro de Conven-
ções Frei Caneca, em São Paulo (SP). O evento 
tem o objetivo de promover intercâmbio de co-
nhecimento e atualização na cirurgia vascular, 
por meio de palestras e debates entre a plateia e 
os renomados profissionais convidados, nacionais 
e estrangeiros.

As inscrições podem ser feitas antecipadamen-
te pelo site www.encontrosaopaulo.com.br ou di-
retamente no local do evento. Quem se inscrever 
até o dia 2 de maio terá desconto especial. Caso 
o número de inscritos prévios atinja a capacidade 
máxima do espaço, não haverá inscrições no local.

Os temas deste ano focam os seguintes assun-
tos: doença venosa estética, doença venosa funcio-
nal, doenças da aorta, doença arterial obstrutiva 
e doenças carotídeas. Com o intuito de colaborar 
com a discussão sobre esses temas, por meio das 
experiências e estudos internacionais, o encontro 
receberá a presença dos convidados estrangeiros 
Glenn M. Lamuraglia, da Division of Vascular 
and Endovascular Surgery Massaschusetts Gene-
ral Hospital – Harvard Medical School; Lowell S. 
Kabnick, diretor da NYU Vein Center - New York 
University Langone Medical Center; e o holandês 
Hence J. M. Verhagen, chefe do Department of 
Vascular Surgery - Erasmus University Medical 
Center. As apresentações ministradas em inglês 
terão tradução simultânea para o português.

Como novidades, serão apresentados estudos e 
descobertas da especialidade, tais como o uso de 
cola na cirurgia de varizes; utilização do contras-
te de microbolhas para ultrassonografia vascular; 
novos curativos no tratamento das úlceras veno-
sas; uso de novos anticoagulantes; novos critérios 
para acompanhamento de pacientes submetidos à 
correção endovascular do aneurisma de aorta; tra-
tamento minimamente invasivo dos aneurismas 

tamento minimamente invasivo da aorta e mem-
bros inferiores e a nova meia para tratamento de 
úlcera venosa.

Também haverá, pela primeira vez em um con-
gresso regional da especialidade, a exposição da 
quinta edição do livro “Doenças Vasculares Peri-
féricas”, dos autores Francisco H. de A. Maffei, 
Sidnei Lastória, Winston B. Yoshida, Hamilton A. 
Rollo, Mariangela Giannini e Regina Moura.

Outras informações podem ser obtidas pelos 
telefones (11) 3849-0379 / 3849-8263 ou e-mail: 
vascular@meetingeventos.com.br.

V Pré-Encontro Interativo de Cirurgia 
Vascular e Endovascular

O V Pré-Encontro Interativo será realizado no 
dia 12 de maio, das 13 às 17 horas, no mesmo lo-
cal do XIV Encontro São Paulo. O evento contará 
com a apresentação de Casos Desafios em uma 
sessão interativa com a participação da plateia.

Serão discutidos casos raros, diagnósticos difí-
ceis, terapêutica não convencional ou tecnicamen-
te complicada, casos controversos, dentre outros. 
Durante o debate dos casos clínicos, serão apre-
sentadas cinco perguntas interativas e a plateia 
poderá escolher a alternativa mais adequada para 
cada uma delas.

Ao final, serão premiados os melhores casos 
clínicos e os três participantes da plateia que ti-
verem mais acertos. Em caso de empate, será 
utilizado o critério de velocidade de resposta dos 
participantes. 

Para os inscritos no XIV Encontro São Paulo, a 
participação no V Pré-Encontro é gratuita.

viscerais; tratamento minimamente invasivo de 
compressões venosas, dentre outros. Nesta edição, 
os temas correlatos serão expostos entre as pales-
tras dos convidados, o que incentiva os respecti-
vos pesquisadores, por estarem junto e não após 
os convidados palestrantes.

A Comissão Organizadora do XIV Encontro 
São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular é 
composta pelos doutores Marcelo Fernando Ma-
tielo (Presidente), Calógero Presti, Edson Taka-
mitsu Nakamura, Erasmo Simão da Silva, Ivan B. 
Casella, José Ben-Hur Ferraz Parente, José Carlos 
Costa Baptista Silva, Marcelo Calil Burihan, Mar-
celo Rodrigo de Souza Moraes, Roberto Sacilotto, 
Sidnei Jose Galego e Valter Castelli Junior.

O congresso será pontuado pela CNA para ob-
tenção do Certificado de Atualização Profissional. 
Para que os médicos participantes do processo de 
revalidação do título de especialista utilizem os 
pontos concedidos pela CNA ao evento, deverão, 
obrigatoriamente, informar sua opção na ficha de 
inscrição on-line.

Durante o encontro, haverá uma área de exposi-
ções que poderá ser frequentada apenas pelos ins-
critos e pelos respectivos expositores. A ocasião é 
uma boa oportunidade para networking entre os 
presentes. 

Dentre os expositores e patrocinadores do 
evento estão: Aché, Angiomedical, Apsen, Bal-
dacci, Bayer, Biomedical, BSN Medical, Daiichi 
Sankyo, Di Livros, E.M.S., Endocardio (Cardio-
medical), E-Tamussino, Health Tech, Invasive, 
Johnson & Johnson, Kendall – Hanesbrands, Mar-
jan, Medi Brasil, Micromedical, Medic Solution, 
Medicalway, Medmega, MM Medical, Montser-
rat, Sonosite, Selecta, Servier, Sigvaris, Takeda, 
Tecmedic, TV Med, Venosan e Vitória Hospitalar.

Na ocasião, as empresas exibirão diversos lan-
çamentos, como o novo anticoagulante parenteral, 
novo anticoagulante oral, novos materiais para tra-

13h00 - 17h00 - V Pré-Encontro Interativo 
de Cirurgia Vascular e Endovascular

12/05/2016 - Quinta-feira
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Programa do XIV Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular

13/05/2016 - Sexta-feira 14/05/2016 - Sábado

07h45 - 08h00 - Abertura

08h00 - 10h00 - Módulo 1 - Doença Venosa I
Moderadores: Ivanésio Merlo e Pedro Pablo Komlós

08h00 - 08h12 - Vantagens e desvantagens da escleroterapia em telangiectasias associa-
da à cirurgia de varizes (intraoperatório) - Paulo Celso Motta Guimarães
08h12 - 08h19 - TC 01
08h19 - 08h31 - Terapia compressiva pós-escleroterapia e cirurgia de varizes - José Luiz 
Cataldo
08h31 - 08h43 - Uso de cola e outros métodos não-térmicos no tratamento venoso - Lowell 
S. Kabnick
08h43 - 08h50 - TC 02
08h50 - 09h02 - Há vantagens no mapeamento venoso com ecoddopler na cirurgia de 
varizes reticulares estéticas ? - Charles Esteves Pereira
09h02 - 09h09 - TC 03
09h09 - 09h21 - Dúplex Scan perioperatório após ablação endotérmica da veia safena: é 
inútil? - Lowell S. Kabnick
09h21 - 10h00 - Discussão
10h00 - 10h30 - Intervalo

08h00 - 10h00 - Módulo 5 - Doença Venosa III

Moderadores: Fausto Miranda Jr. e Jorge Kalil

08h00 - 08h12 - Cirurgia de varizes é um procedimento refi nado e necessita ser feito sob 
internação? - Calógero Presti
08h12 - 08h19 - TC 13
08h19  08h31 - Tratamento ambulatorial da veia safena com radiofrequência – Dicas e 
Truques - Lowell S. Kabnick 
08h31 - 08h43 - A escolha do método de tratamento para varizes leva em conta aspectos 
econômicos e jurídicos? - Lowell S. Kabnick
08h43 - 08h50 - TC 14
08h50 - 09h02 - Varizes pélvicas: como diagnosticar e quando tratar? - Felipe Nasser
09h02 - 09h09 - TC 15
09h09 - 09h21 - Complicações não trombóticas relacionadas com os fi ltros de veia cava 
- Glenn M. Lamuraglia
09h21 - 10h00 - Discussão
10h00 - 10h30 - Intervalo

10h30 - 12h30 - Módulo 6 - Doença arterial III Carótida

Moderadores: José Carlos C. Baptista Silva e Bonno van Bellen 

10h30 - 10h42 - Risco de realizar uma endarterectomia carotídea em paciente assintomá-
tico - Glenn M. Lamuraglia
10h42 - 10h49 - TC 16
10h49 - 11h01 - O valor do ultrassom com microbolhas na investigação da estenose caro-
tídea - Marcos Roberto Godoy 
11h01 - 11h13 - Angioplastia carotídea em situações de anatomia hostil - Ivan Benaduce 
Casella
11h13 - 11h20 - TC 17
11h20 - 11h32 - Cirurgia carotídea, como eu faço? - Marcelo Rodrigo de Souza Moraes
11h32 - 11h39 - TC 18
11h39 - 11h51 - Tratamento clínico x tratamento clínico e endarterectomia carotídea - Már-
cia Maria Morales
11h51 - 12h30 - Discussão
12h30 - 14h00 - Almoço
12h40 - 13h40 - Simpósio Satélite EMS

10h30 - 12h30 - Módulo 2 - Doença arterial I

Moderadores: Edwaldo Edner Joviliano e Adnan Neser 

10h30 - 10h42 - Tratamento Endovascular do AAA no Brasil – Evolução e Perspectivas- 
Arno Von Ristow 
10h42 - 10h49 - TC 04
10h49 - 11h01 - Anatomia desafi adora prediz mortalidade e complicações após o trata-
mento endovascular de aneurisma da aorta abdominal roto - Hence J. M. Verhagen
11h01 - 11h13 - Quando e como o endoleak no EVAR deve ser tratado? - Alexandre Fio-
ranelli
11h13 - 11h20 - TC 05
11h20 - 11h32 - Vigilância após EVAR é extremamente inefi ciente. Podemos identifi car 
subgrupos que não precisam de acompanhamento? - Hence J. M. Verhagen
11h39 - 11h51 - Resultados contemporâneos no tratamento aberto do aneurisma de aorta 
abdominal justa-renal - Glenn M. LaMuraglia
11h51 - 12h30 - Discussão
12h30 - 14h00 - Almoço
12h40 - 13h40 - Simpósio Satélite Daiichi Sankyo

14h00 - 16h00 - Módulo 3 - Doença arterial II 

Moderadores: Roberto Augusto Caffaro  e Carlos C. dos Santos Peixoto

14h00 - 14h12 - Forma de tratamento dos aneurismas esplâncnicos: qual o espaço para 
tratamento clínico, endovascular e cirúrgico? - Andre Echaime V. Estenssoro
14h12 - 14h19 - TC 07
14h19 - 14h31 - As endopróteses em colos de diâmetros largos têm o mesmo desempe-
nho assim como em colos de diâmetros pequenos? - Hence J. M. Verhagen
14h31 - 14h33 - Resultados em longo prazo de EVAR padrão para o tratamento do AAA 
com colo proximal severamente angulados - Hence J. M. Verhagen
14h33 - 14h40 - TC 08
14h40 - 14h52 - Dissecções crônicas: o tratamento estagiado é a melhor escolha - Pedro 
Puech Leão
14h52 - 14h57 - TC 09
14h57 - 15h09 - Revascularização arterial associado a tumores - Kenji Nishinari
15h09 - 16h00 - Discussão
16h00 - 16h30 - Intervalo

16h30 - 18h30 - Módulo 4 - Doença Venosa II

Moderadores: Sérgio Kuzniec e Nelson Wolosker 

16h30 - 16h42 - Acessos alternativos por cateter para hemodiálise e quimioterapia - 
Ricardo Amaral Gurgel
16h42 - 16h49 - TC 10
16h49 - 17h01 - Complicações do cateter de longa permanência - Antonio Eduardo Zerati
17h01 - 17h13 - Compressão venosa assintomática (Nutcraker e May-Thurner) deve ser 
tratada? Quando investigar? - Fábio Henrique Rossi
17h13 - 17h20 - TC 11
17h20 - 17h32 - Curativos na doença venosa - Sérgio Roberto Tiossi
17h32 - 17h39 - TC 12
17h39 - 17h51 - Análise crítica dos resultados em longo prazo das angioplastias stents no 
território venoso: ilíaca, axilar-subclávia, veia renal - Giuliano de Almeida Sandri
17h51 - 18h30 - Discussão

16h30 - 18h00 - Módulo 8 - Doença Venosa IV

Moderadores: Regina F. Bittencourt da Costa e Rogério Abdo Neser 

16h30 - 16h42 - Qual o papel das técnicas de espuma e termoablação de varizes secun-
dárias (com refl uxo venoso profundo e úlcera perimaleolar com limitação tíbio-társica)?
- Walter Campos Junior 
16h42 - 16h54 - Difi culdades técnicas no tratamento da estenose/oclusão da veia ilíaca
- Carlos Eduardo Varela Jardim 
16h54 - 17h06 - Desafi o na prática clínica: Hormonioterapia e TEV - Dayse Maria Lourenço
17h06 - 17h18 - Por quanto tempo a anticoagulação deve ser mantida? Os parâmetros 
Dímero D, Trombofi lias e Recanalização infl uenciam? - Francisco Humberto de A. Maffei
17h18 - 17h30 - O uso dos NOACS na prática clínica: câncer, trombofi lias, idosos e outros 
pacientes especiais - Winston Bonetti Yoshida
17h30 - 18h00 - Discussão
18h00 - 18h30 - Encerramento e Premiação Temas Correlatos

14h00 - 16h00 - Módulo 7 - Doença arterial IV  obstrutiva 

Moderadores: Fábio Linardi  e Fabio Husemann Menezes 

14h00 - 14h12 - Endovascular vs tratamento cirúrgico em pacientes jovens sintomáticos 
com doença obstrutiva infrainguinal - Glenn M. Lamuraglia
14h12 - 14h19 - TC 19
14h19 - 14h31 - Quando realizar a correção cirúrgica convencional do território aorto-ilíaco-
femoral? - Roberto Sacilotto
14h31 - 14h33 - Sua visão para indicar tratamento endovascular na obstrução aorto-ilíaca 
(extensa) - Francisco Leonardo Galastri
14h33 - 14h40 - TC 20
14h40 - 14h52 - Acessos alternativos para revascularização infrainguinal convencional - 
Francisco Cardoso B. Neto
14h52 - 14h57 - TC 21
14h57 - 15h09 - Angioplastia e/ou revascularização aberta para salvamento de nível de 
amputação - Nelson De Luccia 
15h09 - 16h00 - Discussão
16h00 - 16h30 - Intervalo
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REUNIÃO CIENTÍFICA

Último encontro mensal da Regional São Paulo foi grande sucesso

Bonno van Bellen Erasmo Simão da Silva 

Guilherme YazbekGuilherme Vieira Meirelles

Rodrigo Bruno Biagioni Sidnei J. Galego 

Evento, que aconteceu no último dia 31 de março, contou com a participação de mais de 100 pessoas;
na ocasião, houve a apresentação e discussão de três trabalhos científi cos

Na noite de 31 de março, aconteceu a Reu-
nião Científica mensal da Regional São Paulo. 
O evento foi muito bem-sucedido e recebeu mais 
de 100 convidados. Realizado no Hospital do 
Servidor Público Estadual, o encontro reuniu a 
apresentação e posterior discussão de três traba-
lhos científicos da especialidade.

O primeiro tema foi sobre “Tratamento do 
Aneurisma de Aorta Abdominal em pacientes 
com câncer”, de autoria de Guilherme Yazbek 
(apresentador), Kenji Nishinari, Mariana Krut-
man, Nelson Wolosker, Guilherme Bomfim, 
Bruno Soriano, Igor Fonseca, Rafael Cavalcante 
e Marcelo Teivelis, do Hospital A. C. Camargo. 
A apresentação recebeu comentários do Dr. Gui-
lherme Vieira Meirelles.

“Experiência inicial de trombectomia farma-
comecânica na embolia pulmonar”, dos autores 
Sidnei J. Galego (apresentador), Carine Marian-
ne Melo Araujo, Keller Silva Santos, Thiago 
Vieira Santos, Oliverio Neves Sanches e João 
Antonio Correa, foi o segundo trabalho exposto 
no evento. Todos os integrantes são do Hospital 
e Maternidade Brasil – São Luiz Rede D’ór, da 
Faculdade de Medicina do ABC. O comentador 
foi o Dr. Rodrigo Bruno Biagioni.

E o último trabalho apresentado foi “ACST 2 
– Asymptomatic Carotid Surgery Trial 2 – be-
nefícios e lógica de participação em um estudo 
multicêntrico em pacientes com estenose carotí-
dea assintomática”. Os autores da pesquisa são: 
Erasmo Simão da Silva (apresentador), André E. 
Estensoro, Calógero Presti, Cid Sitrângulo Jr., 

Gisela Tinone, Ivan Casella, José Augusto Mon-
teiro, Walter Campos Jr., Nelson de Luccia e 
Pedro Puech-Leão, do Serviço de Cirurgia Vas-
cular e Endovascular do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (HCFMUSP). A apresentação recebeu co-
mentários do Dr. Bonno van Bellen.

Realizada antes da Reunião Científica, ocorreu 
a Reunião Administrativa, com a participação da 
diretoria da SBACV-SP e de seus associados, 
interessados em se manter inteirados sobre as 
novidades e eventos organizados pela Regional 
São Paulo. Durante a ocasião, o vice-diretor de 
Defesa Profissional da Regional São Paulo, Dr. 
Luís Carlos Uta Nakano, falou sobre sua par-
ticipação, como representante da SBACV-SP, 
em reunião que ocorreu na Associação Médica 
Brasileira (AMB), no dia 3 de março, com o 
deputado Luiz Henrique Mandetta. O deputado 
está formatando uma frente parlamentar para 
a Medicina, dentro do Congresso Nacional. 
“Apesar de contarmos, hoje, com 43 deputados 
federais que são médicos, eles não têm uma 
unicidade nas votações dos temas de interesse 
da classe médica”, explicou Nakano. Por isso, 
a AMB está apoiando essa frente parlamentar, 
e conta com o apoio de todas as sociedades de 
especialidades. 

As próximas reuniões Científica e Adminis-
trativa acontecerão no dia 28 de abril, a partir 
das 19 horas, no prédio da administração (sala 
102) do Hospital do Servidor Público Estadual 
- Av. Ibirapuera, 981, Indianópolis - São Paulo.

Abril
Reunião Científi ca

28/04/2016 
5ª feira – às 20 horas

Local: 
Hospital do Servidor Público Estadual 
Prédio da Administração – Sala 102

Endereço: 
Av. Ibirapuera, 981, Indianópolis - São Paulo

Estacionamento: 
gratuito para os participantes 

(entrada pela Av. Ibirapuera, 981)

Informações: Secretaria da SBACV-SP 
pelo telefone (11) 5087-4888 

ou e-mail secretaria@sbacvsp.org.br
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TRABALHOS DE 28 DE ABRIL 

AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO 
DE SIMULAÇÃO DE SUTURAS NO 
TERRITÓRIO FÊMORO POPLÍTEO 

EM SISTEMA DE MODELOS 
ANTROPOMÓRFICOS COM 

FLUXO PULSÁTIL

Autores: Nelson De Luccia, Inez Ohashi, Fabio 
Rodrigues do Espírito Santo, Grace Mulatti, Carlos 
Scian Oliveira, Vivian Ribeiro e Karina Rosa Schnei-
dwind. 

Instituição: Serviço de Cirurgia Vascular e Endo-
vascular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP)

Objetivo: Avaliar o aprendizado de residentes de 
Cirurgia Vascular submetidos a treinamento em mo-
delos de sutura, em sistema de fluxo pulsátil, do terri-
tório fêmoro poplíteo.

Métodos: Modelos antropomórficos de membros 
inferiores, com aberturas que simulam as incisões nas 
regiões inguinal e infrapatelar, de enxertos fêmoro po-
plíteos, foram desenvolvidos. Entre as aberturas túneis 
permitem a passagem de estruturas tubulares em silico-
ne reforçado com tecido, acoplados a bombas que pro-
duzem fluxo pulsátil. Os modelos foram dispostos em 
quatro bancadas, onde duplas de residentes de terceiro 
e quarto ano de Cirurgia Vascular, providos de mate-
rial cirúrgico, realizaram anastomoses nas estruturas 
tubulares, como em enxertos fêmoro poplíteos. Após a 
realização dos procedimentos sem instrução prévia, os 
residentes eram expostos à visão de procedimento feito 
por orientador, transmitida a partir de outra bancada 
de instrução, onde imagem transmitida por câmera era 
vista em monitores presentes em cada bancada. Tabe-
las de avaliação do procedimento pré e pós-orientação 
foram aplicadas por tutores experientes. 

Resultados: As tabelas, que previam notas para o 
procedimento de 8 a 40, resultaram em média de 20,5 
nos R3 pré-treinamento e 32,5 pós-treinamento, com 
incremento de 60%. Para os R4, as notas pré-treina-
mento foram de 31,5 e pós-treinamento de 35,5, mos-
trando incremento de 12%. 

Conclusão: Os modelos mostraram potencial 
quanto à utilidade como método de treinamento e ava-
liação de cirurgiões em fase de formação, com maior 
diferencial para grupos com menor experiência.  

Comentador: Dr. Adnan Neser 

ACESSO RETRÓGRADO 
COMPLEMENTAR DA ARTÉRIA 

TIBIAL POSTERIOR NO TRATAMENTO 
ENDOVASCULAR DE OBSTRUÇÕES 

ARTERIAIS COMPLEXAS

Autores: Tatiane Carneiro Gratão, Ivan Bena-
duce Casella, Nicole Inforsato, Felipe Soares Ri-
beiro, Dafne Braga Diamante Leiderman, Nelson 
De Luccia e Pedro Puech-Leão.

Instituição: Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(HC-FMUSP)

Introdução: Atualmente, as técnicas endovas-
culares têm sido as mais utilizadas no tratamento 
da isquemia crítica dos membros inferiores. Con-
sequentemente, um número crescente de lesões 
arteriais extensas e complexas tem sido abordado 
por esse método. O acesso retrógrado comple-
mentar pelas artérias de perna é útil quando a 
recanalização anterógrada das oclusões arteriais 
não é bem-sucedida.

Objetivo: Apresentar os resultados, em curto 
e médio prazo, do uso da artéria tibial posterior 
como acesso complementar no tratamento endo-
vascular de obstruções arteriais complexas.

Método: De março de 2015 a janeiro de 2016, 
93 pacientes portadores de isquemia crítica as-
sociada à doença arterial obstrutiva de membros 
inferiores com lesões oclusivas foram submetidos 
à tentativa de recanalização anterógrada. Dentre 
esses, a recanalização anterógrada não foi possí-
vel em 12 casos. Em quatro casos, o acesso retró-
grado complementar pela artéria tibial posterior 
foi obtido, no mesmo tempo cirúrgico, por pun-
ção guiada por eco-Doppler (três casos) ou por 
radioscopia e roadmapping (um caso). Nos quatro 
casos, o acesso complementar foi bem-sucedido, 
permitindo a recanalização total dos segmentos 
doentes.

O tempo de seguimento médio foi de oito me-
ses (quatro a 13 meses). Observou-se que todos 
os pacientes tiveram resolução das lesões trófi-
cas, com consequente salvamento do membro. 
Todos os pacientes apresentavam perviedade dos 
vasos tratados, bem como da artéria tibial poste-
rior. Não houve intercorrências imediatas ou tar-
dias relacionadas ao acesso retrógrado.

 
Conclusão: Nossa experiência inicial com o 

acesso retrógrado complementar da artéria tibial 
posterior demonstrou que o mesmo é altamente 
efetivo e seguro no tratamento das lesões arteriais 
complexas. 

Comentador: Dr. Marcus Vinicius Cury

AVALIAÇÃO DA PERVIEDADE 
PRIMÁRIA E DE SALVAMENTO 
DE MEMBRO NO TRATAMENTO 

ENDOVASCULAR DOS PACIENTES 
COM ISQUEMIA CRÍTICA DE 

MEMBROS INFERIORES TRATADOS 
NO HOSPITAL IPIRANGA-SP

Autores: Roberta Lisi, Thiago F.N Villari, Fabio J 
Sotelo, Lucas A Portella, Sofia O Nasser, Mariana Bu-
ragosque, Armando Lisboa Castro, Artur J G Merlini

Instituição: Hospital Ipiranga

Resumo: Os avanços nas terapias endovascu-
lares, durante a última década, têm ampliado as 
opções para o tratamento da doença vascular pe-
riférica por via percutânea. O tratamento endovas-
cular oferece uma alternativa de menor risco, em 
relação à cirurgia aberta, em pacientes com múl-
tiplas comorbidades, alto risco cirúrgico, pacien-
tes sem substitutos arteriais autólogos e múltiplas 
lesões arteriais associadas. Os pacientes submeti-
dos a procedimentos endovasculares precisam de 
um plano de vigilância estruturado para otimizar 
a durabilidade do tratamento, pois, apesar de apre-
sentarem ecocolor Doppler sem estenose hemodi-
namicamente significativa, no primeiro mês após 
o procedimento endovascular, aproximadamente 
28% dos pacientes apresentam re-estenose, e 10% 
oclusão, em 6 meses. 

Metodologia: Revisão de 41 prontuários de pa-
cientes internados com isquemia crítica, no Hos-
pital Ipiranga – SP, submetidos ao tratamento en-
dovascular, no período de janeiro de 2013 a junho 
de 2015, e com controle ultrassonográfico aos seis 
meses do tratamento.  

Objetivo: Avaliar a perviedade primária e o sal-
vamento de membro, em seis meses, dos pacientes 
com tratamento percutâneo para isquemia crítica 
no Hospital Ipiranga.

Resultados: Em nossa casuística, 87,8% dos 
pacientes tinham diagnóstico de diabetes mellitus 
e 26,8% de insuficiência renal, fatores que interfe-
rem diretamente na perviedade do tratamento. Rea-
lizados 9,7% de procedimentos no segmento ilíaco 
e 90,3% no infra-inguinal. Observado perviedade 
primária, em seis meses, na angioplastia com stent 
em segmentos ilíaco e fêmoro-poplíteo de 83,3% e 
38,1%, respectivamente, e angioplastia com balão 
de segmentos fêmoro-poplíteo e infra-patelar de 
66% e 17,2%, respectivamente. A taxa de salva-
mento de membro para angioplastia com stent nos 
segmentos ilíaco e fêmoro-poplíteo foi de 100% e 
85,7%, respectivamente, e na angioplastia com ba-
lão dos segmentos fêmoro-poplíteo e infra-patelar 
de 83,3% e 48,3%, respectivamente. 

Conclusão: Fatores sistêmicos e anatômicos po-
dem influenciar diretamente na perviedade, sobre-
tudo nos territórios fêmoro-poplíteo, infra-patelar 
e em lesões multinível. A avaliação com ecocolor 
Doppler seriada pode modificar a taxa de pervieda-
de ao permitir reintervenção precoce. Os diferentes 
territórios acometidos e as características anatômi-
cas de cada lesão interferem na taxa de salvamento 
de membro, com piores resultados para o segmento 
infra-patelar.

Comentador: Dr. Marcio Barreto de Araujo
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Águas de São Pedro recebe eventos da especialidade vascular

A quinta edição do Controvérsias em Cirurgia Vascular e 
Endovascular, evento promovido pela SBACV-SP, será rea-
lizada de 18 a 21 de agosto, no Grande Hotel Águas de São 
Pedro - Hotel Escola Senac Águas de São Pedro, localizado 
no estado de São Paulo. Juntamente ao encontro, também 
acontecerá o IV Simpósio Internacional da Society for Vas-
cular Surgery® (SVS) - Capítulo Brasileiro.

O Controvérsias é um evento diferenciado, que tem o per-
fil de promover discussões sobre os aspectos ainda não sedi-
mentados na cirurgia vascular, as incertezas e as polêmicas 
acerca de determinados assuntos, em um local que propor-
cione total integração entre os debatedores, os congressistas 
e os patrocinadores.

O encontro costuma receber um público distinto, em sua 
maioria, como formadores de opinião, professores, chefes de 
equipe e membros reconhecidos e destacados em suas áreas 
de atuação. A repercussão do evento promete ser marcante, 
com a chance de que suas conclusões sejam divulgadas in-
ternacionalmente.

Nesta edição, é aguardada a presença de cerca de 200 ins-
critos, que ficarão reunidos por quatro dias em um mesmo 
local, o que propicia o debate e a troca de opiniões. 

Com relação ao SVS - Capítulo Brasileiro, o encontro é, hoje, 
um dos maiores do mundo da especialidade, que abre as portas 
para comunicação e troca de experiências entre médicos brasilei-
ros, canadenses, europeus e americanos, de forma mais intensa. 
O simpósio contará com a presença de três convidados america-
nos, que agregarão movimentação e novidades ao evento.

A Comissão Organizadora é composta pelos doutores 
Marcelo Matielo, Marcelo Moraes, Calógero Presti, Fausto 
Miranda Jr., Bonno van Bellen, Cid Sitrangulo, Erasmo Si-
mão, Ivan Casella e Edson Nakamura. 

IV SIMPÓSIO

IV SIMPÓSIO

Insufi ciência Venosa Crônica, varizes
de membros inferiores e compressões
e/ou estenoses venosas

CEAP 2 
• Espuma
• Convencional
• Termoablação

Telangiectasias e veias reticulares
• Laser
• Escleroterapia

Compressão da veia ilíaca
• Tratamento clínico
• Tratamento endovascular

CEAP 2
• Meias
• Flebotônicos

Stent em veia ilíaca
• Antiagregação
• Anticoagulação

Compresão da veia renal
• Tratamento clínico
• Tratamento endovascular
• Tratamento cirúrgico convencional

Trombose Venosa Profunda
TVP aguda
• Heparina e Varfarina
• Novos anticoagulantes orais

TVP e cirurgia neurológica
• Métodos físicos
• Filtro de veia cava

A programação científica já está sendo estruturada. Entre os temas propostos, estão:

Serão realizados, conjuntamente, o 5º Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular e o IV Simpósio Internacional 
da Society for Vascular Surgery® (SVS) - Capítulo Brasileiro, no mês de agosto

Doença Carotídea
Suboclusão carótida bilateral
paciente asintomático
• Aneurisma de carótida
• Cirurgia convencional
• Cirurgia endovascular

Doenças da aorta e doença aneurismática

Placa complexa sintomática de aorta
abdominal
• Cirurgia Convencional
• Cirurgia endovascular com stent convencional
• Cirurgia endovascular com stent revestido

Aneurisma de aorta torácica
e abdominal concomitante
• Tratamento endovascular em tempo único
• Tratamento endovascular em tempos diferentes

Aneurisma aorta abdominal em 
transplantados renais

Aneurisma de artéria poplítea roto

Aneurisma de esplênica

Dissecção de aorta não complicada

Doenças arteriais periféricas

TASC D infrainguinal
• Dispositivos com droga
• Balão e stent convencional
• Cirurgia convencional

Angiosoma tem que ser utilizado?

Nos dias 27 e 28 de agosto, serão aplicados 
os exames de suficiência para obtenção de títu-
los de especialista em Cirurgia Vascular e em 
Angiologia e para obtenção do Certificado na 
área de atuação em angiorradiologia e cirurgia 
endovascular. As provas acontecerão na cidade 
de São Paulo, no Maksoud Plaza – localizado na 
Alameda Campinas, nº 150, Bela Vista.

Os editais estarão disponíveis, em breve, no 
site da SBACV-Nacional. Ao lado, a prévia da 
bibliografia:

Exames para obtenção de Títulos de Especialista 2016

Exame de Suficiência para Obtenção de 
Título de Especialista em Cirurgia Vascular 
e Exame de Suficiência para Obtenção de Tí-
tulo de Especialista em Angiologia
• Doenças Vasculares Periféricas. FHA Maffei. 
5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
• Cirurgia Vascular, Cirurgia Endovascular, 
Angiologia, 3ª Edição. Ed. CJ Brito. Revinter. 
Rio de Janeiro, 2014.

Exame de Suficiência para Obtenção do 
Certificado na área de atuação de Angiorra-

diologia e Cirurgia Endovascular
• Brito CJ e cols. - Cirurgia Vascular - Editora 
Revinter, 3ª edição, 2014.
• Maffei FHA e cols. - Doenças Vasculares 
Periféricas, Ed. Guanabara Koogan, 5ª edição, 
2015
• Lobato, AC e cols. - Cirurgia Endovascular 
- Editora ICVE de São Paulo, 3ª Edição, 2015.

Outras informações podem ser consultadas no 
site da SBACV-Nacional: www.sbacv.com.br 
ou pelo e-mail: secretaria@sbacv.com.br.

Informações sobre as inscrições e hospedagem com Marcia Castelo Branco,
pelo telefone (11) 3831-6382 ou e-mail marcia@tecnomkt.com.br.
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Associados da SBACV-SP, acadêmicos e residentes compareceram na 
segunda reunião do ano da Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascu-
lar, realizada no dia 19 de março, na Associação Paulista de Medicina 
(APM).

Durante o encontro, foram abordados dois temas: “Antiagregantes: 
classes, ações, indicações e complicações”, ministrado pela Dra. Andréa 
Abizaid, que é doutora pela Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) e 
médica da seção de Angioplastia Coronária do Instituto Dante Pazzanese 
de Cardiologia; e “Estatinas: classes, ações, indicações e complicações. 
Outros tratamentos para dislipidemia”, apresentado pelo Dr. Juliano Car-
doso, doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), 
médico cardiologista do InCor (Hospital das Clínicas - FMUSP) e co-
ordenador do Serviço de Cardiologia do Hospital Santa Marcelina. No 
evento, também houve a discussão de casos clínicos. 

A Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular é supervisionada pelo 
presidente da SBACV-SP, Dr. Marcelo Fernando Matielo, e coordenada 
pelos doutores Marcelo Calil Burihan e Adnan Neser, respectivamente 
vice-presidente e membro do Conselho Superior da SBACV-SP.

Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular

Evento de maio

A próxima reunião será realizada no dia 7 de maio, das 8h30 às 12 horas, 
na APM - Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, nº 278, São Paulo (SP). Em 
breve, serão divulgados o tema e o nome do palestrante.

No dia da reunião, haverá estacionamento com 25% de desconto para os 
participantes, não sócios da APM, na Rua Francisca Michelina, nº 103/111 
– Paulipark.

Juliano Cardoso, Adnan Neser, Andréa Abizaid e Marcelo Calil Burihan

1º Curso preparatório para obtenção de Título de Especialista em
Ecografi a Vascular com Doppler da SBACV–SP - Prova Prática

Data do curso - 30 e 31/07/2016
Local: Hospital do Servidor Público Estadual
Rua Pedro de Toledo, 1800 - Prédio do Ambulatório de 
Clínica Médica - 1° andar
Investimento: R$ 1.000 
Pré-requisito para a inscrição: comprovante de inscrição 
na prova de título de  Especialista em Ecografi a Vascular 
com Doppler e ser sócio adimplente da SBACV
Inscrições: até 30/06/2016, na secretaria da SBACV-SP.
Patrícia ou Raquel - Tel: (11) 5087-4888 ou 5087-4889, 
e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br

1. Módulo - exame de carótidas e vertebrais: 
 
a) Posicionamento do paciente e do examinador
b) Anatomia - com identifi cação dos vasos
c) Avaliação da característica do fl uxo de cada vaso
d) Roubo de fl uxo da artéria vertebral
e) Discussão sobre as patologias

Dia 30/07/16 

08h00 - 10h00 - Módulo - Vasos Abdominais
10h00 - 12h00 - Módulo - Carótidas e vertebrais
12h00 - 13h00 - Brunch no local
13h00 - 15h00 - Módulo - Exame arterial  dos membros inferiores e superiores
15h00 - 17h00 - Módulo - Exame venoso dos membros inferiores e superiores

Dia 31/07/16 

08h00 - 10h00 - Módulo - Vasos Abdominais
10h00 - 12h00 - Módulo - Exame arterial  dos membros inferiores e supe-
riores
12h00 - 13h00 - Brunch no local
13h00 - 15h00 - Simulação de prova prática no aparelho
15h00 - 17h00 - Simulação da prova no computador  em auditório com discus-
são das questões em conjunto

2. Módulo - exame venoso  dos membros inferiores e superiores:   
a) Posicionamento do paciente e do examinador
b) Anatomia - com identifi cação dos vasos dos sistemas superfi cial, 
profundo e perfurantes
c)  Avaliação da característica do fl uxo normal
d) Testar refl uxo e perviedade
e) Discussão sobre as patologias

3. Módulo - exame arterial  dos membros inferiores e superiores:  
a) Posicionamento do paciente e do examinador
b) Anatomia - com identifi cação dos vasos
c) Avaliação da característica do fl uxo normal
d) Discussão sobre as patologias
e) Manobras para desfi ladeiro cérvico-torácico

4. Módulo - Vasos Abdominais
a) Artérias e veias renais - avaliação dos sinais de compressão da veia renal 
esquerda
b) Sistema porta
c) Artérias mesentéricas superior e inferior - discussão sobre as variações no 
padrão de fl uxo
d) Tronco celíaco - manobra para avaliar seu pinçamento 
e) Aorta e ilíacas
f) Cava e ilíacas - avaliação da compressão da veia ilíaca comum esquerda

Programação: máximo de três alunos por aparelho

Vagas limitadas
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FIQUE POR DENTRO

A diretoria da SBACV se reuniu com a gerente executiva e o advogado 
da Associação Médica Brasileira (AMB), Paula Jereissati e Dr. Carlos Mi-
chaelis, respectivamente, no dia 18 de março, no Rio de Janeiro. De acordo 
com a pauta, foi discutido sobre a inclusão de procedimentos vasculares na 
CBHPM e a ação contra os biomédicos, devido à realização de esclerotera-
pia por estes últimos, o que contraria a Lei do Ato Médico.

O presidente da SBACV, Dr. Ivanésio Merlo, explicou que a AMB, em 
conjunto com a SBACV, vai entrar com uma ação na Justiça contra o Conse-
lho Federal de Biomedicina (CFBM), visto que o conselho infringiu a Lei do 
Ato Médico, ao criar uma normativa para seus federados sobre a aplicação 
da escleroterapia, procedimento que deve ser realizado exclusivamente por 
médicos.

 Em paralelo, a sociedade faz um levantamento, com o suporte de seus 
associados, dos lugares onde o tratamento é oferecido por profissional não 
médico.

Sobre a CBHPM, em breve, as mudanças serão protocoladas na AMB. 
“Estamos finalizando a revisão dos procedimentos da CBHPM, que foi ini-
ciada na gestão passada, para poder entregar à AMB”, afirmou Dr. Merlo.

Representaram a SBACV, na reunião, além do presidente, o secretário-
geral, Dr. Sergio Meirelles, o tesoureiro-geral, Dr. Julio Peclat, o diretor de 
Defesa Profissional, Dr. Francesco Botelho, o diretor científico, Dr. Roberto 
Sacilotto, e a superintendente da sociedade, Dra. Andressa Fröhlich Borelli.

Fonte: SBACV

Advogado e gerente executiva da AMB se reuniram com a 
diretoria da sociedade no dia 18 de março

AMB entrará na Justiça, com apoio 
da SBACV, contra biomédicos

Luta pela inclusão dos 
médicos na tabela IV do Simples Nacional

Edital de Convocação Assembleia Geral - 12 de maio de 2016
A Sociedade Brasileira de Angiologia 

e de Cirurgia Vascular - SBACV, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 30113997/0001-57, 
convoca os associados, nos termos do seu 
Estatuto Social, para a Assembleia Geral, 
que será realizada no Centro de Conven-
ções Frei Caneca, 6º andar, Cidade de São 
Paulo, estado de São Paulo, em 12 de maio 

Foi aberta petição para que empresas médicas passem a ser enqua-
dradas no regime do Simples Nacional e, assim, contribuam com 4,5% 
de impostos. Os advogados, corretores de imóveis e fisioterapeutas já 
foram atendidos quanto a essa reinvindicação pelo Congresso Nacional, 
e agora chegou a hora dos médicos lutarem por essa mudança. Para as-
sinar a petição, basta acessar o link http://www.peticaopublica.com.br/
pview.aspx?pi=BR87762.

NOVAS ADESÕES

Aspirantes:
Túlio Fabiano de Oliveira Leite

Pleno:
Jamil Victor de Oliveira Mariuba 
Rafael de Athayde Soares

Sócios aprovados em 31 de março:

de 2016, às 17h45, em primeira convocação, 
com a presença de mais da metade dos associa-
dos em pleno gozo de seus direitos sociais, ou, 
não havendo quórum, meia hora mais tarde, em 
segunda convocação, com qualquer número dos 
associados presentes, para deliberar sobre: exa-
minar, discutir e, se for o caso, aprovar as contas 
dos administradores, demonstrações financeiras 

do exercício, balanço e relatório de atividades da 
SBACV, do ano-exercício de 2015.

São Paulo, 11 de abril de 2016. 

Dr. Ivanésio Merlo 
Presidente

Dr. Julio Cesar Peclat de Oliveira
Tesoureiro-Geral
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SECCIONAIS

ABC

(11)

Na noite de 4 de abril, na sede da Associação Paulista 
de Medicina (APM) de São Bernardo do Campo / Dia-
dema, foi realizado o fórum “Como está o atendimento 
em Cirurgia Vascular pelo SUS na região do ABCD?”. 
O evento foi organizado pelo diretor da Seccional ABC, 
Dr. Márcio Barreto de Araújo.

A abertura do encontro foi dirigida pelo presidente da 
APM São Bernardo do Campo / Diadema, Dr. Marcelo 
Ferraz de Campos. Em seguida, houve a apresentação 
da Chefe do Serviço de  Cirurgia Vascular do Hospi-
tal Marcia Braido - S.C.S., Dra. Lidiane Rocha Brand, 
sobre o atendimento em Cirurgia Vascular pelo SUS, 
em seu serviço, no município de São Caetano do Sul. 
A situação em Mauá e Ribeirão Preto foi exposta pelo 
Chefe do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Nar-
dini – Mauá,  Dr. Rafael Furst, e, por fim, a Chefe do 
Serviço de Cirurgia Vascular do Complexo Hospitalar 
de S.B.C., Dra. Yumiko Regina Yamazaki, apresentou 
o quadro atual em São Bernardo do Campo. 

Na ocasião, ainda houve debate entre convidados e a 
plateia, com a apresentação de sugestões para a melho-
ria do atendimento em Cirurgia Vascular na região do 

ABCD. Os debatedores convidados foram o professor 
titular de Angiologia e Cirurgia Vascular da Faculdade 
de Medicina do ABC e diretor técnico do Centro Hospi-
talar de Santo André, Dr. João Antonio Correa, o presi-

dente da SBACV-SP, Dr. Marcelo Matielo, e o advoga-
do de Defesa Profissional da APM, Dr. Fernando Godoi. 

Ao fim, ocorreu, no local, um jantar de confrater-
nização.

Márcio Barreto de Araújo, Fernando Godoi, João Antonio Correa, Yumiko Regina Yamazaki, Lidiane Rocha Brand, Rafael Furst e 
Marcelo Matielo
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Dr. Sérgio Roberto Tiossi 
Vice-diretor de Publicações da SBACV-SP

ARTIGO

Podemos oferecer consultas pelo WhatsApp para nossos pacientes?

Sérgio Roberto Tiossi*

Nas duas últimas décadas, vivemos uma fantás-
tica e apaixonante revolução tecnológica, em que 
foi possível praticamente eliminar barreiras físicas, 
geográficas e temporais. A nanotecnologia tornou-
se uma importante aliada ao nosso modo de vida 
e nos proporcionou facilidades imediatas para a 
resolução dos problemas, tanto em âmbito pessoal 
como profissional. A internet - a revolução digital 
que conectou tudo, a todos e ao mesmo tempo - 
permitiu interligar vários tipos de pessoas, objetos 
e dispositivos do cotidiano, de forma automática 
e natural, embora isso tenha ocasionado algumas 
questões de privacidade. E, para nós, médicos (as), 
surgiram questionamentos éticos, profissionais e 
até jurídicos. 

Quem nunca passou por situações constrange-
doras de solicitações de pacientes, familiares e/ou 
amigos para que avaliássemos e tratássemos al-
guém à distância, para vossas comodidades?  Quem 
dos colegas sabe, por exemplo, que existe uma re-
solução sobre a proibição de consultoria médica a 
pacientes - em substituição à consulta presencial 
- pela internet ou por telefone? “Doutor, tem o pai 
de uma amiga minha que tem uma ferida na per-
na, passou com fulano de tal e não melhorou; você 
poderia dar uma olhadinha e passar um remédio? 
Olha aqui as fotos no WhatsApp!”.

Desde o dia 15 de fevereiro de 2011, os pro-
fissionais médicos devem começar a cumprir os 
novos critérios para divulgação de assuntos mé-
dicos estabelecidos pela Resolução nº 1974/2011 
do CFM e publicada no Diário Oficial da União, 
em 19 de agosto de 2011.  Uma das formas de nos 
posicionarmos perante aos pacientes seria citarmos 
essa normativa do CFM, pois é uma forma elegan-
te, ética e legal de explicação sobre ser vetado ao 
médico consultar, diagnosticar ou prescrever por 
qualquer meio de comunicação de massa ou à dis-
tância. Dessa forma, são desautorizadas avaliações 
via redes sociais ou aplicativos móveis, além de 
atestados médicos não presenciais. A íntegra dessa 
cartilha pode ser encontrada no site www.portalme-
dico.org.br.

Em Belém/PA, o CRM-PA deu parecer, em 2015 
(processo consulta 05/2015, protocolo 2752/2015), 
em que se concluiu, em resumo, que consulta por 
mídias sociais (WhatsApp, e-mails etc.) não se 
constitui ato médico completo. O atendimento mé-
dico à distância, nos moldes de telemedicina ou 
de outro método, dar-se-á sob regulamentação do 
CFM; é vetado, ao médico, deixar de elaborar pron-
tuário legível para cada paciente. 

Além do mais, na situação mais aguda, o pacien-
te/responsável busca as unidades de pronto-atendi-

mento, porém, naquelas em que, segundo sua ótica, 
não parece haver maior gravidade, ele acaba bus-
cando o atendimento por meio eletrônico, assim, a 
atividade do médico de consultório se vê cada vez 
mais ameaçada de extinção, visto que, nesse tipo de 
“consulta”, por não se caracterizar ato médico com-
pleto, não poderá o médico receber remuneração. 
Esse tipo de “consulta”, em que o paciente envia 
uma imagem ou texto para o médico, não está pre-
visto como procedimento de telemedicina, já nor-
matizado pelo CFM. O último agravante: a men-
sagem de WhatsApp pode ser usado como meio de 
prova contra nós. Você percebe a real importância 
das conversas? Basta olharmos para a Operação 
Lava-Jato.

REALIZAÇÃO APOIO SECRETARIA EXECUTIVA

Tel.: 11 3831-6382

IV SIMPÓSIO

18 a 21 de agosto de 2016
 Grande Hotel SENAC - Águas de São Pedro

18 a 21 de agosto de 2016
 Grande Hotel SENAC - Águas de São Pedro
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Dr. Rubem Rino
Associado da SBACV-SP

Até que enfi m, o Brasil está sendo passado a limpo

Os acomodados, os displicentes e os individu-
alistas não acreditam e nem querem saber. Mas, 
os brasileiros autênticos, os defensores da plena 
democracia, da Constituição, da justiça intransi-
gente, alicerçada na ética, na moral, sempre con-
fiaram que um dia o Brasil iria se libertar dos 
corruptos, dos oportunistas, egoístas, construto-
res de suas próprias sepulturas.

O jurista professor Modesto Carvalhosa co-
mentou sobre uma solução óbvia, impedidora 
da corrupção, já aplicada nos Estados Unidos 
da América do Norte: toda obra projetada pelo 
governo americano, realizada por uma empresa 
construtora, vencedora da concorrência, é exigi-
do um seguro de 120%, superior ao valor total de 
empreendimento. A companhia de seguro jamais 
deixa de vigiar o contrato assinado entre a firma 
responsável pela execução das obras e o gover-
no, evitando sua responsabilidade em concluir 
a obra ou arcar com a indenização da mesma. 
Aqui no Brasil, esse seguro não ultrapassa a 10% 
do valor aprovado. Essa é a razão principal do 
desencadeamento da corrupção desenfreada na 
nossa pátria. Sem contar com o exageradíssimo 
número de deputados e senadores, os desman-
dos idiotas dos gastos públicos sem licitações, 
concessões desnecessárias, abusivas, de benes-
ses ao político, que se submete ao “toma lá da 

saprova o atual governo, da imprensa nacional e 
internacional, chamam de golpe, na tentativa de 
continuarem errando conscientemente.

Que o novo governo, após o impeachment, 
ouça também o Conselho Federal de Medicina, 
os conselhos regionais de medicina, sociedades 
de especialidades médicas, para uma reforma 
autêntica e produtiva na área da Saúde, e na for-
mação do médico.

ESPAÇO ABERTO

“Uma sociedade de carneiros acabará 
gerando um governo de lobos”

Victor Hugo

“Educar uma pessoa apenas no 
intelecto, mas não na moral, é criar uma 

ameaça a Sociedade”
Theodoro Roosevelt

cá”, evitando perder a mamata nojenta, sem se 
importar com a destruição do seu caráter, con-
sequentemente, impedindo o progresso da nação 
brasileira.

O novo governo do Brasil que logo virá se 
usar de sua inteligência, atenderá de imediato 
aos antigos e constantes reclamos básicos para o 
nosso País crescer: educação, saúde e pesquisa. 
Zerando o analfabetismo, dando continuidade 
ao conhecimento geral, oportunidade de pro-
fissionalização, o povo passará saber escolher 
bem seus representantes no Congresso Nacional, 
vigiando-os sempre.  Infelizmente, temos que 
insistir diuturnamente nessas ideias, até que as 
desigualdades diminuam substancialmente e o 
equilíbrio do Brasil se consolide.

Entre muitas crescentes decepções, agora, 
como já não bastasse a vergonhosa postura des-
truidora da maioria dos políticos, várias desta-
cadas e renomadas pessoas do mundo artístico 
e intelectual conseguem ter coragem de apoiar 
o Governo Federal, que acintosamente vem 
destruindo todas as classes sociais e o Brasil, 
como um todo, obviamente. Além da coragem 
de ignorar a Constituição brasileira, na qual são 
respaldadas as razões óbvias de aprovação do 
impeachment da presidente Dilma, desrespeitan-
do a inteligência de 80% de brasileiros que de-

PROGRAMA DE INTERCÂMBIO

Projeto SBACV - intercâmbio para residentes

A SBACV-Nacional, por meio da Diretoria 
Cientifica, está iniciando um projeto de inter-
câmbio voltado para residentes e estagiários do 
4º e 5º ano, dos programas de residência e está-
gio reconhecidos pela SBACV.

O objetivo principal do projeto é proporcionar 
ao residente a troca de experiências e contatos, 
observar condutas, participar de discussões de 
casos e participar de cirurgias no serviço esco-
lhido. Cada intercâmbio terá período variável, 
com previsão de cerca de 15 a 30 dias.

Neste momento, a SBACV está entrando em 
contato com os programas de estágio e residên-
cia para que conheçam o projeto.

Os residentes e estagiários interessados em 
participar do projeto deverão: 

1) Verificar os programas de residência e estágio 
reconhecidos pela SBACV, no site; 

2) O residente e estagiário interessado solicita-
rá autorização para participar do projeto ao seu 
chefe do serviço, onde regularmente faz o cur-
so. Essa autorização, por escrito e informando 
o programa de residência ou estágio que o can-
didato escolheu para o intercâmbio, deverá ser 
encaminhada à Diretoria Científica da SBACV-
Nacional, aos cuidados do Dr. Roberto Sacilotto 
(robsacilotto@uol.com.br).

3) Após receber a solicitação/autorização, o Di-
retor Científico da SBACV fará a intermediação 
da solicitação entre o programa regular do candi-
dato e o programa de residência ou estágio onde 

há o interesse de intercâmbio.
4) Caso o programa, objeto de interesse do can-
didato, concorde em participar do projeto e rece-
ber o residente ou estagiário solicitante, este dis-
ponibilizará um preceptor específico, que ficará 
responsável pelo candidato. 

5) Finalizado o intercâmbio, o residente ou esta-
giário receberá um certificado, autenticado pela 
SBACV.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
A SBACV ou os programas envolvidos não 

arcarão com custos de transporte e estadia dos 
candidatos residentes e estagiários, competindo 
a eles verificar a possibilidade real de participa-
rem do projeto. 
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CFM orienta que médicos
peçam exames de hepatites

B e C, sífi lis e HIV  
O médico deve orientar seus pacientes a realiza-

rem os exames de hepatites B e C, sífilis e HIV. Esse 
é foco da Recomendação nº 2/2016, aprovada pelo 
plenário do Conselho Federal de Medicina CFM), 
com o objetivo de ajudar no diagnóstico em tempo 
oportuno dessas doenças infectocontagiosas. A Re-
comendação foi publicada no site do CFM, no dia 15 
de março, e enviada aos médicos brasileiros, passan-
do a valer a partir dessa data.

O presidente do CFM, Carlos Vital, espera que 
a partir de agora os médicos façam a doutrina da 
prevenção no que diz respeito a assuntos ligados à 
sexualidade. “Queremos que tanto médicos, quanto 
pacientes, percam a inibição de falar sobre o assunto. 
Ainda temos um universo grande de pessoas que so-
frem com essas doenças e não estão diagnosticadas. 
Esperamos que, em médio prazo, aumente o número 
de diagnósticos e tratamentos”, afirmou. Os serviços 
de saúde dos Estados Unidos e da Comunidade Eu-
ropeia também orientam seus médicos a oferecerem 
testagem para o HIV. A Recomendação nº 2/2016, 
proposta pela Câmara Técnica de Bioética do CFM, 
é dirigida a todos os médicos.

Planos de saúde 
médico-hospitalares perdem 
766 mil benefi ciários em 2015
O mercado brasileiro de planos de saúde médico

-hospitalares perdeu 766 mil beneficiários em 2015, 
o que representou uma queda de 1,5% em relação 
ao ano anterior. Os dados constam no boletim Saúde 
Suplementar em Números, produzido pelo Instituto 
de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), que regis-
trou um total de 49,73 milhões de beneficiários em 

NOTÍCIAS

dezembro de 2015, ante 50,50 milhões, em dezem-
bro de 2014. A base de dados pode ser consultada 
no IESSData, serviço interativo disponibilizado pelo 
IESS para consulta de indicadores do setor de saú-
de e da economia brasileira: http://www.iess.org.br/
iessdata.

 Os contratos coletivos empresariais, aqueles ofe-
recidos pelas empresas aos seus funcionários, foram 
o principal segmento a pressionar as perdas: o saldo 
foi negativo em 404,8 mil vínculos, uma diminuição 
de 1,2% em relação a 2014. Isso significa que, so-
mente os planos coletivos empresariais responderam 
por 52,85% de todos os beneficiários que deixaram 
de ter plano de saúde em 2015.

Fatec Sorocaba estuda 
tecnologia para reduzir tempo 

e custo de cirurgia
Para reduzir o tempo de cirurgia e os custos das 

operações, professores e alunos da Faculdade de 
Tecnologia do Estado (Fatec) Sorocaba pesquisam 
os benefícios da utilização de biomodelos durante 
procedimentos médicos. Os biomodelos são cópias 
de ossos ou órgãos do corpo humano reproduzidas 
em material plástico por uma impressora 3D, a partir 
de tomografias computadorizadas. As cópias são fi-
éis às estruturas anatômicas em que foram baseadas: 
possuem o mesmo tamanho e a mesma proporção.

Com os biomodelos, os profissionais da área mé-
dica podem planejar previamente as cirurgias com 
mais exatidão. O planejamento cirúrgico pode dimi-
nuir a duração da intervenção em 50%. Além da eco-
nomia de tempo, os pesquisadores da Fatec preten-
dem comprovar que o uso de biomodelos reduz os 
custos dos procedimentos. O estudo será desenvol-
vido em parceria com o Conjunto Hospitalar de So-

rocaba. Serão analisadas e comparadas dez cirurgias 
bucomaxilofaciais, cinco delas com a utilização de 
biomodelos. A estimativa é que as operações sejam 
realizadas no fim do primeiro semestre deste ano.

Uso de biometria em Saúde 
deve gerar receita anual de 3,5 

bilhões de dólares em 2024
Pesquisa desenvolvida pela consultora norte-a-

mericana Tractica aponta que a indústria da saúde 
é um dos segmentos mais promissores em termos 
de implantação de identificação biométrica – e deve 
gerar receita de 3,5 bilhões de dólares por ano em 
2024, com taxa de crescimento anual de 34%. Em 
2015, esses ganhos foram de apenas 250 milhões de 
dólares. As principais vantagens, segundo o estudo, 
provêm de processos administrativos mais ágeis, di-
minuição de erro e redução de fraude. 

Ainda assim, a consultora reconhece que se trata 
de um mercado muito iniciante e um grande desafio 
para as equipes comerciais – que são mais bem-su-
cedidas quanto mais conseguem demonstrar, para os 
gestores de saúde, os pontos altos da tecnologia bio-
métrica. De acordo com Phil Scarfo, vice-presidente 
global de vendas e marketing da HID Biometrics 
– líder mundial no fornecimento de sensores de im-
pressão digital de imagem multiespectral –, como o 
setor de saúde é altamente regulamentado e automa-
tizado, quanto menos tempo investir em processos 
burocráticos, mais tempo poderá dedicar ao aperfei-
çoamento da experiência dos pacientes.

Scarfo ressalta que os quatro principais usos da 
biometria em saúde são: 1. Identificação e autenti-
cação de médicos e colaboradores; 2. Identificação 
e autenticação de pacientes; 3. Controle de acesso a 
medicamentos de uso restrito; 4. Controle de vacina-
ção e histórico de saúde dos pacientes.

AGENDA 
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