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EDITORIAL

Prezados associados,

Espero que todos tenham tido um ótimo mês 
de julho e possam ter desfrutado, um pouco, o 
período de férias com os seus filhos. Infelizmen-
te, tirando a oportunidade de férias escolares, 
não tivemos, até o momento, nenhuma boa no-
tícia, realmente palpável, que venha por parte de 
nossos políticos ou do ponto de vista econômico. 
Falam que está tudo ótimo e com boa recupera-
ção, mas é difícil de acreditar, sem retomada de 
emprego e cada vez mais comércios fechando e 
pessoas sendo demitidas. 

Mais uma vez, pudemos observar que quem 
está no comando político deste país, não está 
nem aí com a população. Aumentou a quantida-
de de emendas parlamentares liberadas (milhões 
de reais) para os mesmos votarem no Congresso 
a favor do governo. Quem não deve, não teme a 
justiça. Outro ponto é que pensam somente ne-
les. Além do fundo partidário (que a meu modo 
de ver já é um absurdo), temos agora a tentativa 
de financiamento público de campanha (bilhões 
de reais). Isso é uma afronta à população. En-
quanto cada vez mais BRASILEIROS entram na 
miséria, vamos ter que pagar para eles se reele-
gerem e continuar a trabalhar em causa própria! 
Outro absurdo recente é o ministro da Saúde 
querer responsabilizar os médicos pelo caos da 
saúde pública e, não na incompetência dos ad-
ministradores do SUS. Desculpem-me por este 
breve desabafo.

Vamos aos acontecimentos da nossa regional 
e da nacional. Tivemos no mês de julho o 2º 
módulo do CECACE sobre carótidas e embo-
lizações, com brilhantes aulas realizadas pelos 
professores e com grande aproveitamento por 
parte dos alunos. Este mês teremos o último 
módulo, não deixem de prestigiar e, principal-
mente, de participar. 

Em setembro, no dia 17, ocorrerá o 11º Dia 
Vascular, no Parque Villa-Lobos. Mais uma vez 
a regional de São Paulo oferecerá para a popula-
ção uma triagem com esclarecimentos sobre as 
principais doenças vasculares e seus tratamen-
tos, e quais são as funções do Angiologista e/
ou Cirurgião Vascular para orientar pacientes 
em como devem proceder. Uma retribuição da 
nossa regional para os cidadãos. Esperamos dar 
atendimento a mais de 400 pessoas, para isto, 
contamos com o apoio das Ligas de Cirurgia 
Vascular, dos Residentes e dos Associados. Se 
você quiser e puder doar seu tempo, participe! 
Entre em contato com a secretaria da regional e 
seja um voluntário.  A ajuda de todos é, e sempre 

será muito importante.
Quanto aos acontecimentos da nacional, te-

mos quatro pontos importantes. Neste mês de 
agosto, os associados plenos, efetivos, titulares 
adimplentes e remidos estarão recebendo, em 
seus endereços, as cédulas eleitorais para exer-
cerem o seu direito de voto. Como é de conhe-
cimento de todos, São Paulo tem um candidato, 
Roberto Sacilotto, com uma grande história na 
nossa regional e no cenário nacional. Com pro-
postas bem sólidas, ele traz um tom agregador e 
muita vontade de integrar e trabalhar por todas 
as regionais de nosso País. Além disso, Sacilotto 
tem o apoio da maioria da diretoria da regional 
São Paulo. Espero que analisem as propostas dos 
candidatos e não deixem de votar. 

Dois outros fatos importantes são a Câmara de 
Representantes, onde será decidida a anuidade 
da próxima gestão, e a Assembleia, que deter-
minará o orçamento. Serão realizadas em Natal, 
nos dias 09 e 11 de outubro, respectivamente. 
Não deixe de fazer parte desses dois momentos 
que serão importantes na condução de nossa vida 
associativa. Em breve a regional São Paulo en-
viará e-mail para saber quem tem interesse em 
participar. Candidate-se!

O outro evento relevante é o 42º Congresso 
Brasileiro de Angiologia e de Cirurgia Vascular, 
que também será realizado em Natal, de 09 a 13 
de outubro de 2017. Um evento que, com certe-
za, está sendo muito bem elaborado pela regional 
do Rio Grande do Norte. Solicito que todos parti-
cipem desse, que é o maior encontro nacional de 
nossa especialidade, e que prestigiem os colegas 
que estão trabalhando duro para sua realização.

Bom mês a todos.
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Dr. Carlos Eduardo Varela Jardim
Diretor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP

DEFESA PROFISSIONAL

Prezados colegas, saudações. 
Recebi neste dia (no momento em que escrevo 

este artigo), um e-mail da nossa SBACV Nacio-
nal informando sobre as instruções de votação e o 
envio das cédulas de votação para os associados.

Uma informação simples aparentemente, mas 
com um significado muito importante do que é a 
evolução democrática. 

Esta Sociedade, que foi fundada na década de 
1950, surgida em um breve momento democrático 
nacional (final da era Getúlio Vargas e início de 
Juscelino Kubitschek), tem evoluído com o passar 
das gerações, governos e diferentes épocas. Mes-
mo sendo uma senhora idosa na identidade (idade 
superior a 60 anos segundo a definição da OMS),  
ela se renova e mantém um espírito de jovialidade 
e transformação. Ao invés de encolher ou retrair, 
esta Sociedade cresce a olhos vistos. 

Os mais novos ingressados na nossa SBACV 
talvez não saibam, mas o processo de votação não 
era dessa forma. A eleição ocorria a cada dois anos 
com o voto presencial na data do Congresso Brasi-
leiro da Especialidade. Naturalmente, sempre uma 
parte dos associados não comparecia a esse evento 

ou outros eventos científicos por circunstâncias de 
trabalho, familiares e até financeiras algumas ve-
zes (nenhum dos profissionais é imune a momen-
tos financeiros difíceis). Consequentemente, estes 
colegas não tinham a oportunidade de manifestar 
sua intenção de como pensam e o que querem es-
colher para o futuro de nossa Associação. 

Isso mudou. A reforma estatuária conseguiu 
proporcionar o fato de todos os associados votan-
tes poderem emitir sua verdadeira opinião. E isso 
é fantástico!!

Pode parecer simples, mas em um momento ten-
so de um Brasil sendo passado a limpo de forma 
turbulenta nos aspectos político, social e econô-
mico, uma Venezuela em conflito praticamente 
armado e disfarçado de Assembleia Constituinte e 
conflitos armados em países do mundo árabe, te-
mos a oportunidade de definir o futuro de nossa 
Associação de forma pacífica, polida e elegante. 
Essas condições irão semear a continuidade do 
crescimento sustentável de nossa Sociedade. 

A manifestação de vontade de votar em chapas 
A ou B é livre e pessoal. O voto é livre e espontâ-
neo. As regionais da Sociedade já expuseram quais 

Democracia

chapas irão apoiar neste pleito. O que peço a nos-
sos colegas associados é que não deixem de votar.   
A representatividade de nossos eleitos tem mais 
força quando realizada por uma grande maioria. 

Votar é a oportunidade que temos de viver a 
democracia enquanto ela vive presente em nosso 
meio. 

Um grande abraço a todos e no desejo de elei-
ções plenas e conscientes!

• A SBACV-SP disponibiliza, aos seus sócios, o seu selo holográfico. O ma-
terial, que pode ser anexado em receituários médicos, prontuários, cartões de vi-
sita, laudos médicos ou qualquer local em que o médico julgar importante, custa 
R$ 0,25. A quantidade mínima para a compra são 300 selos, vendidos pelo preço 
de R$ 75. Caso o médico opte por adquirir 600, o valor é R$ 150, e para 900, o 
profissional deverá despender R$ 225. O pagamento precisa ser antecipado e o 
comprovante anexado ao e-mail de solicitação. Os associados podem adquirir 
o produto pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br, e recebê-lo em seu endereço 
de correspondência.

• Os sócios aspirantes residentes que tiverem 80% de participação nas reuniões 
científicas mensais da Regional São Paulo durante o ano de 2017, e ainda forem 
residentes no ano seguinte, terão a isenção do pagamento da anuidade em 2018.

• A Regional São Paulo dispõe de jalecos estilizados para os sócios adimplentes 
da entidade. O avental possui o logo da SBACV-SP bordado na manga e o nome 
do médico no bolso. Os tamanhos variam de P a EXG. Em tecido Oxford, o ja-
leco sai por R$ 125; e, em tecido microfibra, R$ 140. Ambos os valores já estão 
com o frete incluso. Depois de escolhido o tamanho e confeccionado o jaleco, 
não haverá troca. Os interessados devem entrar em contato com a secretaria da 
SBACV-SP, pelos telefones (11) 5087-4888 e (11) 5087-4889, ou pelo e-mail: 
secretaria@sbacvsp.org.br.

QUADRO DE AVISOS
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Chega um momento na carreira em que o médi-
co começa a se perguntar se vale a pena ser pessoa 
física ou pessoa jurídica para atuar em sua espe-
cialidade. Seja como profissional liberal ou dono 
de sua própria empresa, existem muitos fatores 
que podem levar os profissionais a escolherem se 
tornar PJ, mas essa decisão depende de cada caso 
e deve ser feita com atenção para se ter uma menor 
tributação e menos custos.

Existem três principais regimes de trabalho 
para os médicos: CLT, autônomo PF e PJ. De 
acordo com dados da Associação Paulista de 
Medicina (APM), mais de 80% dos médicos que 
trabalham como profissionais liberais no Estado 
de São Paulo atuam como pessoa jurídica. Essa 
escolha se deve principalmente a carga tributária 
que incide sobre essa categoria. 

Quando o médico é contratado como CLT, a 
carga de tributos é de 8% a 11% de INSS e 7,5% a 
27,5% de IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Físi-
ca). Já como PJ, a carga tributária começa a partir 
de 13,3% sobre a receita bruta, quando escolhido 
o regime lucro presumido, que normalmente é o 
mais adotado pela categoria médica. Essa diferen-
ça entre a maior alíquota da tabela do imposto de 
renda (27,5%) em comparação com o Lucro Pre-
sumido chega, aproximadamente, a 14,17%.

Ao atuar como autônomo, o médico como 
pessoa física sofre uma tributação semelhante 
à tributação dos funcionários em regime CLT, e 
ainda está obrigado a fazer a escrituração mensal 
à Receita Federal do Livro Caixa, documento no 
qual deverá registrar todas as suas receitas, além 
das despesas inerentes ao exercício da profissão, 
como aluguel do consultório, água, luz, telefone, 
condomínio e outras.

Por isso, para o diretor Executivo da Merc So-
luções Empresarias, empresa de contabilidade da 
APM, Marcio Rocha, entre as opções disponíveis, 
a PJ é a mais vantajosa, já que tem o menor grau 
de tributação. “Há muitos anos que a tributação 
pelo Lucro Presumido é o melhor regime de tri-
butação na PJ e isso não vai mudar tão cedo”, diz.

Além da menor tributação, a burocracia para a 
abertura de uma empresa tem diminuído nos úl-
timos anos, tornando ainda mais atrativo para os 
profissionais se tornarem PJ. Para os médicos, 
além do processo de abertura de empresas, há a 

Profi ssionais explicam as diferenças sobre tributação PF e PJ, e as dicas para não sair prejudicado

Regime de tributação para PJ: é vantajoso?

necessidade do registro da empresa no Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo 
(Cremesp), onde para realizar o registro é exigido 
de 45 a 60 dias úteis. 

No entanto, não significa que em todos os ca-
sos atuar como PJ seja a melhor solução. Além 
da tributação, o médico deve levar em conside-
ração outros fatores, como a margem de lucrati-
vidade, a quantidade de empregados, o valor do 
pró-labore etc. 

O contador da Oliveira & Nogueira – Consulto-
ria e Assessoria Contábil, empresa de contabilida-
de da SBACV-SP, Abel de Oliveira, ressalta que o 
médico deve estar atento ao seu faturamento men-
sal para fazer a mudança. “Quando as despesas 
vinculadas diretamente ao exercício da profissão 
liberal (autônomo) de médico representar menos 
que 25% do faturamento mensal, está na hora de 
começar a estudar a transformação de Profissional 

Liberal para PJ”, conta. 
Entretanto, não devemos esquecer que além da 

tributação, há gastos com honorários de contabi-
lidade e custos que não incidem sobre os profis-
sionais que atuam como PF, como por exemplo 
Sindicato dos Hospitais e Consultórios, etc. “Se 
o faturamento da sociedade médica for inferior a 
R$ 10 mil mensais e levando-se em conta que os 
custos de honorários do contador sejam de um 
salário mínimo, não valerá a pena constituir so-
ciedade médica, assim é preferível a tributação 
na pessoa física”, ressalta Abel. 

Rocha aconselha o médico a procurar um 
profissional da área contábil e especialista em 
Empresas Médicas para a escolha do regime 
tributário. “Fazer a escolha certa é de suma im-
portância para o médico, pois desta forma terá 
um dispêndio justo dos impostos, resultando em 
maior lucro no seu bolso”, ressalta.

"Além da tributação, o médico deve 
levar em consideração outros fatores, 

como a margem de lucratividade"
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Regimes de tributação como PJ 

Além do Lucro Presumido, os médicos que exer-
cem a profissão como pessoas jurídicas podem optar 
pelo sistema do Lucro Real ou Simples Nacional. 

“No Lucro Real, as alíquotas são 15% para Im-
posto de Renda e 9% para Contribuição Social, 
e incidem sobre o Lucro Fiscal. Ainda no Lucro 
Real existem obrigações de Registros de Atas que 
impactam em custos, etc. No Simples Nacional 
o imposto é apurado com base na Receita Acu-
mulada dos 12 meses, e está vinculado na Tabela 
“Serviços Anexo V”. A 1ª faixa da tabela da re-
ceita acumulada até R$ 180.000,00 a alíquota é de 
16,93%”, esclarece Marcio. 

A aprovação da Lei Complementar nº 155/2016, 
que modifica o status do médico em relação ao 
Simples Nacional, só será vantajosa, comparada 
com o Lucro Presumido, em alguns casos.

“A vantagem do novo Simples Nacional está 
restrita às sociedades médicas que possuem gas-

tos trabalhistas (folha de pagamento; previdência 
social; FGTS; Pró-labore e outros) igual ou su-
perior a 28% de seu faturamento que serão tribu-
tadas pelo anexo III, da nova lei, que inicia sua 
tributação com alíquota de 6%”, explica Abel.

Cada regime também afeta a alíquota dos tri-
butos incidentes sobre PJ, que são PIS, Cofins 
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL). Por exemplo, no Lucro Presumido, a 
taxa do PIS (0,65%) e do Cofins  (3%) são meno-
res quando comparada com o Lucro Real, (1,65% 
e 7,6%, respectivamente).

De acordo com a legislação tributária, a época 
do ano na qual deve ser feita a mudança de regi-
me tributário é em janeiro. O regime definido nesse 
mês será válido para todo o ano, não podendo ser 
efetuado nenhuma alteração tributária no decorrer 
do calendário. Os profissionais liberais ou socieda-
des médicas devem fazer a reavaliação com base 

no faturamento. Além disso, deve levar em conta 
os custos e despesas que teve no ano anterior, para 
que assim crie uma projeção de faturamento para o 
ano vigente. 

Outro fator que pode afetar a tributação é a forma 
como o médico se constitui sendo PJ. Para a catego-
ria médica no Estado de São Paulo existem as op-
ções de Sociedade Simples Pura (SUp – Sociedade 
Uniprofissional) e Sociedade Simples Limitada. As 
diferenças entre elas são que na SUp o médico res-
ponde às dívidas da empresa com bens pessoais e na 
outra não há essa possibilidade. 

“Na SUp a tributação do ISS será um valor fixo, 
com cobrança trimestral, por profissional que exer-
cer a função de médico. Na sociedade simples limi-
tada a cobrança do ISS se dará por um percentual 
(2%) do faturamento mensal. Nas sociedades médi-
cas limitadas e nas sociedades médicas empresárias 
a tributação será a mesma”, ressalta Abel.

CONVITE AOS SÓCIOS 
ASPIRANTES DA SBACV-SP

A SBACV-SP convida os seus sócios aspirantes a se tornarem 
sócios efetivos ou plenos. Mas o que é necessário? 

Para a progressão a sócio efetivo:
1. Cópia simples do seu certificado do título de especialista;

2. Ser sócio aspirante por pelo menos três anos;
3. Ser sócio da APM/AMB; 

4. Proposta de efetivo preenchida em duas vias;
5. Duas fotos 3x4;

6. Estar quite com a SBACV-SP.

Para a progressão a sócio pleno:
1. Cópia simples da carteirinha do CRM;

2. Ser sócio aspirante por pelo menos três anos;
3. Proposta de pleno preenchida em duas vias;

4. Ter completado residência médica ou curso de especiali-
zação reconhecido pela SBACV, nas especialidades ou áreas 
objetivas da associação, anexando o comprovante à proposta;

5. Cópias simples do RG, CPF, foto 3x4 e do diploma de médico;
6. Estar quite com a SBACV-SP.

Endereço para envio: 
Rua Estela, 515, Bloco A, Conj. 62 - Vila Mariana 

CEP: 04011-002 – São Paulo (SP). 
Para maiores informações, entre em contato com a secretaria  

da  SBACV-SP  via e-mail – secretaria@sbacvsp.org.br 
ou telefone: (11) 5087-4888.
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Evento contou com a presença de pesquisadores e médicos da especialidade

SBACV-SP realiza a reunião científi ca de julho

A reunião científica mensal da SBACV-SP aconteceu na noite de 27 de 
julho, no prédio da administração do Hospital do Servidor Público Estadual,  
sede dos encontros mensais da atual gestão.  Foram apresentados e discutidos 
três trabalhos científicos.

O primeiro deles foi “Protocolo otimizado para angiotomografia computa-
dorizada de membros inferiores usando um detector de 160 canais”, pela Insti-
tuição Hospital Israelita Albert Einstein. Com comentários do Dr. Valter Cas-
telli Jr., o trabalho é de autoria dos doutores Adriano Tachibana – também o 
apresentador –, Bianca Oberhuber Dias, Bruna Bonaventura Failla, Camila dos 
Santos Silva, Sergio Quilici Belczak, Cynthia de Almeida Mendes, Alexandre 
Fioranelli e Nelson Wolosker. 

O grupo do A.C. Camargo Câncer Center apresentou “Tratamento do trombo-
embolismo venoso sintomático com rivaroxabana em 400 pacientes com câncer 
ativo” e contou com o Dr. Adilson Ferraz Paschôa como comentador. De autoria 
dos doutores Bruno Soriano Pingnataro (apresentador), Kenji Nishinari, Rafael No-
ronha Cavalcante, Guilherme Centofanti, Guilherme Yazbek, Mariana Krutman, 
Guilherme Andre Zotelle Bomfim, Igor Yoshio Imagawa Fonseca, Marcelo Passos 
Teivelis, Nelson Wolosker, Solange Moraes Sanches e Eduardo Ramacciotti.

O terceiro e último trabalho da noite, comentado pelo Dr. Ivan Benaduce 
Casella, foi “Uso de enoxaparina seguido de rivaroxabana para o tratamento 
de tromboembolismo venoso agudo de membro inferior. Experiência inicial 
em um único centro”. De autoria dos doutores Nelson Wolosker, Andrea Va-
rela, Juliana Fukuda, Marcelo Passos Teivelis (apresentador), Sergio Kuzniec, 
Mariana Krutman, João Guerra e Eduardo Ramacciotti, pelo Hospital Israelita 
Albert Einstein.

A próxima reunião científica acontecerá na última quinta-feira de agosto 
(31/08), às 20h, no Hospital do Servidor Público Estadual, no Prédio da Ad-
ministração – Av. Ibirapuera, 981, Indianópolis, São Paulo (SP). Mais infor-
mações com a secretaria da SBACV-SP, no telefone (11) 5087-4888 ou e-mail 
secretaria@sbacvsp.org.br.

Reunião Administrativa
Na ocasião, também ocorreu a reunião administrativa da SBACV-SP. A di-

retoria debateu sobre diversos temas referentes à Sede e seus associados. Entre 
eles o Dia Vascular – que acontecerá no dia 17 de setembro, no Parque Villa-
-Lobos –, a Câmara de Representantes e uma proposta de negociação com ope-
radoras de planos de saúde.

ENCONTRO MENSAL

AGOSTO
Reunião Científi ca 

31/08/2017 – 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)

Adriano Tachibana

Bruno Soriano Pingnataro

Marcelo Passos Teivelis 

Valter Castelli Jr.

Adilson Ferraz Paschôa

Ivan Benaduce Casella
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Roberto Sacilotto e Bruno Naves

ELEIÇÕES SBACV

Regionais Fortes: esse é caminho II

Olá amigos e colegas, 
Na edição anterior, o candidato a presidente 

da SBACV na Chapa 1 Compromisso e Valori-
zação, Roberto Sacilotto, apresentou um projeto 
sólido, arrojado e inovador, baseado em uma Co-
municação Estratégica, bem como um breve his-
tórico de sua vida dedicada ao ensino, à atuação 
pública e à nossa especialidade. 

Esse é um projeto coletivo, fruto do nosso in-
tenso diálogo com Angiologistas e Vasculares, 
dirigentes e ex-dirigentes da Sociedade de várias 
regiões do País, que defende o fortalecimento 
das Regionais para atuarmos juntos mais incisi-
vamente pela Defesa Profissional; não invasão 
da especialidade por médicos de outras áreas e 
não médicos; contra honorários críticos e por 
mais visibilidade. Para a atuação mais agressiva, 
propomos a criação da Assessoria de Relações 
Institucionais, que será facilitadora nas discus-
sões técnicas e políticas entre a Nacional e as 
Regionais e outras esferas (Ministério da Saúde, 
SUS, AMB, ANS, CRMs, CFM, Câmara e Sena-
do Federal, Judiciário, planos e seguros de saúde 
etc.). Vamos defender melhorias na formação 
profissional, fiscalizar mais as residências médi-
cas e estimular a troca de experiências entre elas, 
com intercâmbios. 

Com Comunicação Estratégica vamos formar 
uma rede forte, motivada, comprometida, com 
diálogo permanente e alinhado. Propomos a cria-
ção do Portal da SBACV, mais amplo e fácil de 
navegar, com novos serviços, como atendimen-
to administrativo e jurídico online e tempo de 
resposta de até 72 horas; área para discutirmos 
artigos científicos e casos clínicos; e mural de 
incentivo às boas ideias. Vamos ampliar o uso 
do YouTube para aulas, cursos e palestras; e do 
Facebook, com transmissões ao vivo e compar-
tilhamento de conteúdos das Regionais e dos as-
sociados; e também modernizar o aplicativo da 
Sociedade.

Propomos flexibilizar a anuidade em parcelas 
e reavaliar a prova para Título de Especialista. 
Para estimular a participação ativa de todos, 
vamos aplicar questionários online regularmen-
te no Portal SBACV e assim, medir satisfação, 
gerar indicadores e nortear novos projetos. De-
fendemos a criação da Frente Nacional de Es-
pecialidades pela Saúde Preventiva, em parceria 
com outras especialidades, para atuar em escolas 
e realizar campanhas. Isso é mais visibilidade e 

CHAPA 1 – Compromisso e Valorização

é uma alternativa de sucesso para melhores ho-
norários.

Não há espaço para marketing pessoal. Pre-
cisamos modernizar e fortalecer nossa imagem, 
marca e valor, com Compromisso e Valorização. 
Juntos! Sem personalismos, com honestidade, 
ética e seriedade, pedimos o seu voto! O nosso 
maior valor está acima de todos. É você, asso-
ciado!  Visite o facebookcom/drrobertosacilotto 
e nos ajude a construir uma nova SBACV.

popularização da Vascular.
Todo esse trabalho agora é possível porque a 

SBACV está organizada e com as contas em dia. 
Obtivemos conquistas importantes, como inclu-
são de novos procedimentos na tabela CBHPM. 
Entregamos o pedido de atualização dos valores 
da tabela SUS ao Ministro da Saúde. Mas temos 
grandes desafios. Por isso, o comprometimento 
de cada um é imprescindível. Vamos descentra-
lizar e orientar negociações. Experiências como 
o Rol do Rio de Janeiro demonstram que atuar 
considerando as peculiaridades de cada região, 
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ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO 
E TÉCNICOS PARA O TRATAMENTO 

ENDOVASCULAR DO SETOR
FEMOROPOPLÍTEO TASC II D

Autores: Rodrigo Bruno Biagioni, George Dias 
Brandão, Luisa Ciucci Biagioni, Orlando da Costa Bar-
ros, Marcelo Calil Burihan, Felipe Nasser, José Carlos 
Ingrund.

Instituição: Hospital Santa Marcelina
Objetivo: Avaliar os fatores de risco e técnicos as-

sociados a perviedade, salvamento de membro e sobre-
vida dos pacientes submetidos ao tratamento endovas-
cular TASC II D femoropoplíteo.

Casuística e Métodos: Foram avaliados retrospec-
tivamente 90 pacientes submetidos ao tratamento no 
período de janeiro de 2011 a dezembro de 2016. Foi 
utilizado prontuário eletrônico MV sistemas e a análise 
da arteriografia e vídeos de cada procedimento. Desses 
44,4% são homens e em 61,1% foi tratado o lado es-
querdo. Em relação aos fatores de risco 92,3%; 66,6%; 
7,6%; 25,6%; 62,8% e 21,7% são hipertensos, diabéti-
cos, renais crônicos, portadores de insuficiência coro-
nária, ICC e em tabagismo ativo; respectivamente. Em 
relação ao quadro clínico 11,5%; 84,6% e 3,8% eram 
Rutherford 4, 5 e 6; respectivamente. Quanto a técnica, 
o TASC II D por oclusão da artéria femoral superficial 
com mais de 20 cm ocorreu em 20% dos casos e em 
80% a oclusão de artéria poplítea com envolvimento 
da trifurcação. Para a análise estatística foi utilizado o 
programa SPSS-23. Foram utilizados os testes T de stu-
dent e fisher e regressão de cox para análise dos fatores 
de risco. Para a confecção de curvas atuariais utilizou-se 
Kaplan-Meier e Log Rank para comparação de curvas. 
Considerado significativo p menor que 0,05.

Resultados: Houve insucesso técnico imediato em 
três pacientes (incapacidade de ultrapassar a lesão). O 
número médio de stents utilizado em cada procedimen-
to foi de 0,70±0,65 por paciente. A perviedade primária 
em 30 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e 4 anos 
foi de 91%; 69,9%; 60,1%; 55,7%; 50,6% e 38,6%; 
respectivamente. Para a perviedade secundária para 30 
dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos e 4 anos de 92,4%; 
76,7%; 65,9%; 60,6%; 53,9% e 46,2; respectivamente. 
Para o salvamento de membro em 30 dias, 6 meses, 
1 ano, 2 anos, 3 anos e 4 anos foi de 95,2%; 88,3%; 
82,2%; 76,9%; 71,8% e 63,7%; respectivamente. A 
incidência de reintervenções foi de 17,9%. O acesso 
retrógrado foi necessário em 11,1% dos casos. Em re-
lação as complicações, em dois casos houve trombose 
arterial necessitando fibrinolítico, em dois pacientes 
houve slow-flow e em três pacientes perfuração da 
artéria femoral superficial ou poplítea. Analisando os 
fatores de risco e técnicos, os que evidenciaram signifi-
cância estatística foram: sexo feminino para pior sobre-
vida OR: 8,942 (IC: 1,105-72,36) e maior incidência de 
amputação com o uso de stents para a oclusão de po-
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plítea que envolve a trifurcação (Log-Rank: p=0,033). 
Quando se compara os dois tipos de TASC II D, o que 
envolve a poplítea com a trifurcação apresenta melhor 
perviedade primária assistida e secundária (P=0,025 e 
P=0,036; respectivamente).

Conclusão: No tratamento endovascular do TASC 
II D a perviedade primária e secundária para a oclusão 
de poplítea com envolvimento da trifurcação é melhor 
que no caso de oclusão maior que 20 cm da artéria 
femoral superficial. O sexo feminino apresenta maior 
risco de amputações.

Comentador: Dr. Jorge Eduardo Amorim

AVALIAÇÃO DO IMPACTO NA 
QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES 
PORTADORES DE VARIZES PRIMÁRIAS 

SUBMETIDOS À CIRURGIA DE 
TERMOABLAÇÃO VENOSA DE SAFENA 

E SAFENECTOMIA

Autores: Sayonê Moura, Natália Soldi, Celso Al-
ves, Roberta Lisi, Savio Pastor, Mariana Miyaoka, 
Thiago Villari, Renato Manzioni, Lucas Portela, Valter 
Furlan, Fábio Bonafé Sotelo.

Instituição: Hospital do Ipiranga
Introdução: Aproximadamente 25% das mulheres 

e 15% dos homens têm varizes em membros inferio-
res, causando frequentemente desconforto, dor, perda 
de dias de trabalho, incapacidade funcional dos mem-
bros e deterioração da qualidade de vida. Numerosos 
tratamentos estão disponíveis para as varizes em todos 
os seus estágios, sendo que os procedimentos menos 
invasivos, de melhor custo-efetividade e que possibili-
tam mais rápida recuperação vêm sendo cada vez mais 
utilizados. Assim, principalmente para varizes CEAP 
C2-6, as cirurgias minimamente invasivas, como o 
tratamento endovenoso por termoablação (LASER e 
Radiofrequência), vêm se propondo nos últimos anos 
como métodos que atendem a este anseio. 

Objetivo: Avaliar primariamente os efeitos na 
qualidade de vida dos pacientes que realizaram cirur-
gia de termoablação venosa e safenectomia aberta no 
tratamento de varizes primárias C2-4 dos membros 
inferiores de setembro a dezembro de 2016; e secunda-
riamente avaliar complicações e/ou recanalização com 
os métodos utilizados. 

Método: Aplicação do Questionário doença-es-
pecífico denominado de Aberdeen Varicose Veins 
Questionnaire (AVVQ). Todos os pacientes foram sub-
metidos a aplicação do questionário nos períodos pré 
e pós-operatórios (1 mês e 3 meses), bem como a reali-
zação de USG doppler venoso do membro tratado nos 
mesmos períodos. Os dados foram avaliados com foco 
na melhoria da qualidade de vida proporcionada pelos 
procedimentos, bem como complicações em todos os 
procedimentos e recanalização quando da termoabala-
ção no mesmo período. 

Resultados: Todos os métodos ofereceram uma 
melhora significativa na qualidade de vida no período 
pós-operatório. Não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos safenectomia aberta, ra-
diofrequência e laser quando comparados o delta score 
AVVQ com 30 dias e 90 dias (delta = score AVVQ 
pré-operatório – score AVVQ pós-operatório/ score 
AVVQ pré-operatório). A classificação clínica CEAP 
4b apresentou um menor impacto na qualidade de vida 
quando comparada com os CEAP C3 e C4a (p<0,05). 
Como complicação, a trombose ocorreu em um mem-
bro do grupo tratado com radiofrequência e a infecção 
em sítio cirúrgico em um membro tratado com safe-
nectomia. 

Conclusão: O tratamento cirúrgico das varizes pri-
márias, seja por termoablação a LASER, radiofrequ-
ência ou por safenectomia, são alternativas que ofere-
cem uma melhora significativa na qualidade de vida 
dos pacientes portadores de varizes primárias. Não 
houve, em nosso estudo, uma técnica que tenha se 
sobressaído sobre as demais no que se refere a melho-
ra na qualidade de vida nos grupos C2-4 estudados.  
Ambos os grupos apresentaram complicações descri-
tas tratadas e no subgrupo termoablação com trata-
mento a LASER observou-se em um membro tratado 
recanalização da veia safena no período estudado.

Comentador: Dr. Rodrigo Kikuchi

AVALIAÇÃO DOPPLERFLUXOMÉTRICA 
E ANATOMOPATOLÓGICA DA 
ISQUEMIA RENAL: MODELO 

EXPERIMENTAL DE KIDNEY-KIDNEY 
CROSSTALK

Autores: Anna Paula W Baptista-Sincos, Angela 
Mazzeo, Igor Rafael Sincos, Felipe Coelho Neto, Vi-
toria Penido de Paula, Nelson Wolosker, Ricardo Aun, 
Katia R M Leite, Oskar G Kaufmann.

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein, São 
Paulo; Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert 
Einstein, São Paulo; Hospital – University of São Pau-
lo, São Paulo.

Introdução: A instalação da insuficiência renal 
aguda (IRA) pós-isquêmica correlaciona-se direta-
mente com o tempo de intervenção cirúrgica, gravida-
de da patologia instalada e complexidade do procedi-
mento. Na prática clínica, a lRA pré-renal relacionada 
a procedimentos cirúrgicos é agravada pela reperfusão. 
Estudos experimentais têm demonstrado que a isque-
mia renal pode estar associada ao surgimento de lesões 
leves a moderadas em órgãos à distância, tais como 
fígado, pulmão, coração e cérebro, num mecanismo 
conhecido como organ crosstalk. Considerando-se a 
importância clínica dos pacientes com IRA, decidi-
mos estudar a relação entre as alterações morfológicas 
e estruturais sofridas pelo rim em diferentes tempos de 
isquemia, e diferentes tipos de clampeamento, com o 
uso do Doppler vascular tanto do rim ipsilateral quan-
to do contralateral à lesão. 

Objetivo: A finalidade desse estudo é analisar os 
possíveis efeitos da isquemia no rim contralateral, em 
diferentes tipos de clampeamento e identificar parâ-
metros ecográficos ao Doppler capazes de predizer o 
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grau de lesão renal. 
Material e Método: O estudo experimental foi 

conduzido com 18 suínos divididos randomicamente 
em dois grupos de trabalho: Grupo AV; no qual foi 
realizado clampeamento unilateral da artéria e da veia 
renal esquerda. O rim direito (contralateral) foi usa-
do como controle não isquêmico. Grupo A; no qual 
houve clampeamento unilateral envolvendo somente 
a artéria renal esquerda. O rim direito foi usado como 
controle não isquêmico. Após o clampeamento dos 
vasos, todos os animais foram submetidos a biópsias 
e mapeamentos com ecografia vascular em interva-

los de 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90 minutos. 
Além disso, após 30 e 60 minutos de reperfusão (120 
e 150 minutos de procedimento cirúrgico total), nova 
avaliação ecográfica e biópsia foram realizadas. Os 
tecidos foram submetidos à análise histopatológica 
por microscopia óptica e os dados encontrados com-
parados com os parâmetros ecográficos registrados no 
intraoperatório: Índice de Resistência (IR) e Índice de 
Pulsatilidade (IP). 

Resultados: A análise ecográfica do rim contrala-
teral mostrou elevação além dos valores normais do 
IR e IP no grupo A, a partir de 30 minutos (p<0,001) 

de isquemia. O clampeamento da artéria e veia simul-
taneamente está relacionado a um menor número de 
alterações histológicas e ausência de trombose.

Conclusão: A avaliação do IR e IP do rim contra-
lateral à isquemia é um elemento útil na previsão da 
instalação de dano renal. O rim não isquêmico sofre de 
forma aguda em decorrência da isquemia contralateral 
e o tipo de clampeamento do hilo parece ter influên-
cia sobre o fenômeno de crosstalk, representado pela 
piora da perfusão, aumento do IR e IP, e tendência a 
trombose.

Comentador: Dr. José Carlos Costa Baptista-Silva 

ARTIGO

Uma nova ordem para todas as coisas

Vivemos dias difíceis no Brasil, extremamente 
difíceis. A corrupção e a falta de valores teceram 
intricadas redes em nossas instituições, ameaçan-
do solapá-las, transformando o país em terra de 
ninguém. Ou melhor, em terra de uma horda in-
filtrada em partidos diversos, governos, entidades, 
órgãos gestores, empresas e por aí vai.

Resistimos, é verdade. Cidadãos de bem, de 
caráter, lisos e de sonhos límpidos, seguimos re-
mando contra essa maré. Venceremos e recons-
truiremos a Nação, não tenho dúvida. No entanto, 
a fatura a pagar já é altíssima.

Na Medicina e na Saúde, os estragos deixa-
dos por décadas de desatinos e pela roubalheira 
generalizada, intensificada nos últimos anos, são 
quase que imensuráveis. Basta entrar em um posto 
de saúde de qualquer cidade ou região, ou ainda 
em um hospital público, para ver crianças, idosos, 
gestantes, enfim, cidadãos, sofrendo sem acesso 
à atenção em todos os níveis, com a carência de 
profissionais, falta de medicamentos e de leitos. É 
o reflexo do subfinanciamento do setor e da gestão 
desqualificada.

O dinheiro público vazou em negociatas. Os 

de entendimento e a compreensão de que as con-
cordâncias valem muito mais do que eventuais 
divergências, podendo-nos levar longe se traba-
lharmos com sabedoria.

Entendo que é assim, agregando todas as forças 
– criando uma nova ordem em que a transparência 
e a honestidade sejam à base de nossos planos, es-
tratégias e ações –, que teremos maior possibilida-
de de elevar o movimento médico e de colocá-lo 
como um exemplo a ser trilhado por outros setores 
da sociedade. Afinal, é o que almejamos também 
para o Brasil, respeito, tolerância, transparência e 
honestidade.

investimentos em Saúde estão congelados por 20 
anos. A situação é crítica. Mas a sociedade segue 
vigilante e em busca de dias melhores. Crê, traba-
lha e exige mudanças imediatamente.

Em nosso meio, entre os médicos, o clamor é 
o mesmo. Queremos mudanças profundas para 
o Brasil, já. Porém, também há um clamor para 
que a nossa própria casa seja arrumada. É a tal 
história do exemplo pelas ações. Fazendo a coisa 
certa, mais autoridade teremos para cobrar ações 
corretas.

No estado de São Paulo, vemos um bom exem-
plo de como agir de forma proba e afinada com 
as demandas dos médicos. A APM, o Cremesp, o 
Simesp, a Academia e as sociedades de especiali-
dades buscam sempre caminhar de braços dados 
em prol da valorização dos profissionais de Me-
dicina e da qualificação da assistência em saúde 
à população.

Essa coesão, obviamente, se faz em cima de 
pontos comuns, pois como ocorre em quaisquer 
grupos, até em nossas famílias, nem sempre co-
mungamos todos dos mesmos pensamentos. O 
que importa é o respeito às diferenças, a tentativa 

Por Roberto Lotfi  Júnior*

Roberto Lotfi  Júnior
1° vice-presidente da APM e conselheiro do Cremesp

AGENDA
 

SETEMBRO 

DATA EVENTO LOCAL INFORMAÇÕES 

1717 Dia Vascular de São Paulo Parque Villa-Lobos - SP (11)  3831-6382 / 3836-0593 | marcia@tecnomkt.com.br  

    OUTUBRO 

09 a 13 42º Congresso Brasileiro de Angiologia e de Cirurgia Vascular Natal (RN) (84) 3221-3200 

Informações complementares: SBACV-SP - Tel.: (11) 5087

11º

-4888 - e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br 
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ARTIGO

“Crimes” contra pacientes, planos de saúde e SUS

Uma cena muito comum nos hospitais e clí-
nicas brasileiras pode se tornar crime: a auto-
rização prévia para atendimento de urgência e 
emergência. No último dia 12 de julho, o Se-
nado Federal aprovou um projeto de lei que 
veda e enquadra como crime a exigência de 
autorização prévia de operadoras de planos de 
saúde para atendimento de casos de urgência ou 
emergência. A proposta prevê pena de detenção 
de três meses a um ano, além de multa. Se a 
recusa de atendimento resultar em lesão grave 
ou morte, o tempo de detenção poderá ser au-
mentado em metade ou triplicado.

Alguns senadores queriam estender a pena 
para outros atendimentos, mas num primeiro 
momento apenas a autorização prévia de ur-
gência e emergência será considerada um de-
lito. Quando se trata de um caso de alto risco o 
atendimento deve ser imediato, sem qualquer 
tipo de consulta a operadora. O paciente corre 
risco de vida e, como em milhares de casos 
que acompanhamos diariamente pela mídia, 
pode perder a vida por conta da falta de aten-
dimento urgente.

Para os serviços de pronto atendimento, cria-
-se a necessidade maior de serviços de triagem. 
Uma classificação de risco do paciente mais 
eficiente permitirá aos serviços de urgência e 
urgência a defesa diante de alegações infunda-
das de pacientes e familiares. Lamentavelmen-
te, há aqueles que, sabedores da criminalização 
da exigência de autorização, poderão tentar 
aproveitar-se de condições já sabidas de atraso 

mento, Duvanier Paiva Ferreira, morreu de in-
farto agudo do miocárdio após ter seu atendi-
mento recusado em dois hospitais. Ele deixou 
de ser socorrido pelo fato de não ter podido for-
necer um cheque-caução, garantia exigida até 
que fosse emitida a autorização do seu plano de 
saúde para o atendimento. Esse é um exemplo 
que ocorre cotidianamente nos estabelecimen-
tos hospitalares pelo País.

No relatório dos senadores, o fundamento 
utilizado para apresentar o projeto de lei, foi 
ressaltada nota técnica encaminhada pela Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que 
descreve as autorizações prévias como meca-
nismos de regulação aceitos no mercado de 
saúde complementar, desde que não impeçam 
ou dificultem o atendimento em situações de 
urgência e emergência.

Logicamente, no papel, o texto impressiona 
e pode ser uma forma populista de se resolver 
um problema maior que é a precariedade no 
atendimento nos hospitais de portas abertas 
do SUS. Fato é que as punições demorarão a 
chegar. A responsabilização criminal e civil 
poderá salvar milhares de vidas todos os anos 
daqueles que procuram os serviços privados, 
mas e a questão dos públicos, os quais não 
exigem caução, mas acabam por trazer danos 
aos pacientes pela demora no atendimento e 
na precariedade dos serviços?

Deve-se analisar com cautela esse projeto, 
para que ele não sirva apenas como mais um pa-
liativo a esconder os reais problemas na saúde.

de pagamentos e quiçá da ausência mesmo de 
plano, como ocorreu quando da proibição da 
exigência de caução para a realização de aten-
dimentos.

Como em qualquer crime tipificado no Códi-
go Penal Brasileiro, será necessário instaurar um 
inquérito policial e a ação da equipe médica e do 
estabelecimento hospitalar deverá ser apurado, 
antes da aplicação de qualquer pena ou sanção.

Tal medida, se aprovada visa barrar a práti-
ca de hospitais e clínicas que tratam a vida co-
mercialmente. Ainda que nossa sociedade seja 
capitalista, em que se visa sobretudo o lucro, 
a saúde deve ser vista como um bem social e 
coletivo a ser priorizado a qualquer custo. O 
paciente não deve ser enxergado somente como 
cifras, em especial ao ingressar em um hospital 
entre a vida e a morte.

O projeto aprovado pelo Senado também 
prevê que deverá responder pelo crime o re-
presentante, funcionário, gerente ou diretor 
dos planos de saúde ou da unidade de saúde 
que condicionar o atendimento à prévia auto-
rização dos planos de saúde. A proposta tam-
bém estende a punição a qualquer outro tipo 
de condição para o atendimento de urgência e 
emergência, como a exigência de cheque-cau-
ção ou nota promissória.

Ou seja, qualquer tipo de garantia financei-
ra para o atendimento de urgência emergência 
também poderá resultar em crime. Vale lem-
brar que em Brasília, em 2012, o secretário de 
Recursos Humanos do Ministério do Planeja-

Por Sandra Franco*

Sandra Franco 
Consultora jurídica especializada em Direito Médico 

e da Saúde, presidente da Comissão de Direito da 
Saúde e Responsabilidade Médico-Hospitalar da OAB 
de São José dos Campos/SP, presidente da Academia 

Brasileira de Direito Médico e da Saúde, membro do 
Comitê de Ética da UNESP para pesquisa em seres 

humanos e Doutoranda em Saúde Pública

"Saúde deve ser vista como 
um bem social e coletivo a 
ser priorizado a qualquer custo"
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Por que a Chapa 2 UNIÃO BRASIL?

Prezado associado,
Peço permissão para apresentar a chapa 

União Brasil que concorrerá na próxima eleição 
da SBACV 2018-2019. Sou Fausto Miranda Jr., 
com o cargo de vice-presidente.

Vou relatar como ela foi organizada. No con-
vívio com Dr. Gutenberg do Amaral, nas últi-
mas quatro gestões no Conselho Científico da 
SBACV-Nacional, surgiu a ideia de fazermos 
uma chapa a partir do diálogo com associados. 
Feito os contatos, foi reunido um grupo grande 
de associados simpatizantes de todo o Brasil. 
Foram debatidos, via internet, os problemas e as 
dificuldades de gestão relacionadas à SBACV. 
Dessa discussão saíram os projetos de trabalho 
desta chapa. O fato inédito é que os cargos de 
diretoria foram ocupados por manifestação es-
pontânea dos associados. Quem se sentiu com 
tempo, disposição e capacidade para cumprir 
o projeto relacionado, ocupou o cargo. O inte-
ressante é que são pessoas já experientes com 
cargos ocupados nas diversas regionais do País. 
Sentimos com isso, que temos uma chapa com-
posta por diretores capazes de discutir diferen-
tes problemas que possam ocorrer nas diversas 
regiões do Brasil. O melhor de tudo é que os 
demais associados consultados, se dispuseram 
a compor grupos de trabalho para acompanhar, 
discutir e colaborar nos projetos.

Nos debates realizados, a defesa profissional 
foi o tema mais presente. Vamos continuar o 
trabalho já iniciado pelas gestões anteriores e 
implementá-lo junto às regionais para difundir 
tratativas já conquistadas por outras regionais 
na melhoria dos honorários. Quanto à invasão 
da nossa especialidade por outros profissionais 
da saúde, vamos manter a vigilância em todo o 
País e continuar atuando contra os mesmos, com 
o suporte do jurídico da SBACV. Além disso, 
oferecer suporte administrativo e jurídico para 
as regionais que necessitarem. A educação mé-
dica continuada será ofertada através de cursos 
a distância, vídeos ou teleconferência para aces-
so a qualquer hora. Também serão incluídos 
temas de como gerir o consultório, como fazer 
contrato com plano de saúde, marketing pessoal 
e aposentadoria. Fortalecer a marca SBACV em 
todos os eventos, ações públicas e atos a favor 
da classe médica. Divulgar junto à população a 
importância do programa “Checkup Vascular”, 

Dr. Fausto Miranda Jr.
Sócio Titular SBACV

que será uma ferramenta que dará maior visibilidade 
à nossa especialidade. Poderíamos listar uma série de 
problemas, que não foram pontuados neste texto, e que 
fatalmente irão ocorrer durante a futura gestão. Pro-
pomos um portal de comunicação com o associado ou 
regional para solução ou encaminhamento destas ques-
tões através do site da SBACV.

Estarão disponíveis elementos renovados, motivados 
e com disposição de trabalhar na próxima gestão da 
SBACV.

Contamos com seu voto. Visite nossa página no facebook: 
https://www.facebook.com/GutenbergGurgel2/ 
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A 11ª edição do Dia Vascular de São Paulo 
acontecerá no dia 17 de setembro, das 9 às 14 
horas, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo 
(SP). A ação de cidadania, que é organizada pela 
SBACV-SP, prestará serviço gratuito à popula-
ção, por meio do atendimento individual, com 
informações a respeito das doenças vasculares, 
formas de prevenção e tratamento. 

O atendimento será realizado por meio de tendas 
de apoio e uma carreta, onde os médicos farão uma 
triagem das principais doenças venosas e arteriais 
periféricas e orientarão o público quanto aos sinais 
e sintomas dessas doenças. 

Também haverá apresentação de vídeo sobre do-

11º Dia Vascular de São Paulo será realizado em setembro

Prêmio Doutor Cidadão 2017: inscreva seu projeto

3º Prêmio Dr. Emil Burihan Residente Pesquisador

Até o dia 15 de setembro, estarão abertas as 
inscrições para a oitava edição do Prêmio Doutor 
Cidadão. A iniciativa da Associação Paulista de 
Medicina (APM) visa a reconhecer e valorizar 
os projetos sociais de médicos e acadêmicos nas 
áreas da saúde, assistência social, educação, cul-
tura ou meio ambiente no estado de São Paulo.

A inscrição deve ser feita pelo portal da APM, 

Com realização da SBACV-SP, já estão abertas 
as inscrições para os interessados em participar do 
3º Prêmio Dr. Emil Burihan Residente Pesquisa-
dor, que tem como objetivo incentivar as pesquisas 
científicas de jovens médicos. Podem participar 
especialistas recém-formados (máximo de dois 
anos) ou residentes/estagiários de Cirurgia Vascu-
lar. As inscrições vão até o dia 1º de novembro 
de 2017.

O trabalho não precisa ter um tema específico, 
mas deve ser ligado à especialidade de angiologia, 
cirurgia vascular, radiologia vascular ou ultrasso-
nografia vascular. 

É necessário ter um residente/estagiário entre os 
autores principais, e que este seja o apresentador do 
trabalho, além disso, o grupo deve ter ao menos um 
associado SBACV como coautor.

Ação de cidadania e responsabilidade social acontece no Parque Villa-Lobos

ença venosa e a exposição de banners explicativos 
sobre trombose venosa, doença arterial periférica, 
aneurisma de aorta e obstrução de artérias caróti-
das. Cartilhas com orientações serão distribuídas 
aos visitantes do parque, que também serão con-
vidados para participar de uma aula de aeróbica.

O evento, que tem o patrocínio da Kendall e 
Farmoquímica, contará com a contribuição de ci-
rurgiões vasculares, residentes da especialidade, 
acadêmicos e alunos ligados à SBACV-SP.

Os alunos das Ligas Vasculares, residentes e 
associados que participarem da ação, ajudando 
a atender a população, ganharão a inscrição para 
participar do Encontro São Paulo de 2018.

em página específica do prêmio. Os projetos se-
rão divididos em duas categorias: Acadêmicos 
de Medicina (1º e 2º lugar) e Médicos – Pessoa 
Física (1º e 2º lugar). Os prêmios variam de R$ 
3.500 a R$ 15.000.

Devem ser enviados em arquivo PDF por 
e-mail premiodrcidadao@apm.org.br. Serão 
aceitos os trabalhos entregues até às 23 horas do 

dia 15 de setembro. Lembrando que não serão 
considerados os encaminhados via correspon-
dência ou pessoalmente.

O anúncio dos vencedores acontecerá em 27 
de outubro, na sede da APM, em solenidade 
de premiação. O edital com o regulamento das 
inscrições estará disponível em breve no site da 
entidade.

Fonte: APM

Com categoria única, a premiação para o 1º colo-
cado é de R$ 5.000,00; ao 2º lugar, o prêmio tem o 
valor R$ 3.000,0, e para 3º colocado, R$ 2.000,00. 
Os trabalhos inscritos serão avaliados por uma co-
missão formada por seis médicos escolhidos pela 
SBACV-SP.

Os três finalistas serão divulgados no dia 16 de 
novembro, pelo site da SBACV-SP e cada autor 
principal será notificado por e-mail. Eles deverão 
realizar uma apresentação oral (com duração má-
xima de 20 minutos) na última reunião científica 
da SBACV-SP em 2017, que acontece no dia 30 de 
novembro, a partir das 20 horas.

A colocação dos finalistas só será definida no 
dia da apresentação, a que se seguirá a entrega da 
premiação. 

Para realizar a inscrição os interessados devem en-

trar em contato pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br. 
No assunto deve estar escrito: Inscrição – Prêmio 
Dr. Emil Burihan. O corpo do e-mail deve conter: 
o nome completo do autor principal com a identi-
ficação sobre o status atual (residente/estagiário ou 
especialista com até dois anos de término da resi-
dência ou estágio), nome da instituição ou equipe 
responsável pela elaboração da pesquisa, nome 
completo de todos os coautores e as respectivas ins-
tituições ou equipes, e e-mail e telefone de contato 
com DDD do autor principal.

Como anexo, o candidato deve encaminhar o re-
sumo do trabalho em formato Word, tipo de fonte 
Times New Roman ou Arial, tamanho 12 e máxi-
mo de 3.500 caracteres. No anexo não deve haver 
nenhuma identificação sobre os autores, instituição 
ou equipe responsável pelo trabalho.
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Liga Acadêmica Paulista

SBACV-SP no 22º Congresso Brasileiro 
Multidisciplinar em Diabetes 

Cremesp se reúne com CFM para traçar estratégias de proteção ao Ato Médico

O Conselho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (Cremesp) se reuniu com a Comis-
são de Estratégia Jurídica do Conselho Federal 
de Medicina (CFM) para discutir a defesa do Ato 
Médico. O Cremesp foi representado no encon-
tro, que aconteceu no dia 18 de julho, na sede do 
CFM em Brasília, pelo superintendente Jurídico, 
Osvaldo Simonelli.

Durante a reunião, foram discutidas questões 
relativas à revalidação de diplomas pela Univer-
sidade Federal de Mato Grosso (UFMT), assim 
como algumas resoluções de outros conselhos 
profissionais que podem estar invadindo o Ato 
Médico.

A Comissão reúne-se mensalmente para avaliar 
situações pontuais de invasão do Ato Médico, den-
tro das indicações da Lei Federal nº 12.842/2013, 
que dispõe sobre o exercício da Medicina. Assim, 
a cada nova norma publicada que afronte as prer- Guilherme Brun, Paulo Sérgio da Costa, José Alejandro Bullon, Carlos Vital, Osvaldo Simonelli e Irineu Ramos Filho

Rafael de Athayde Soares e Marcelo Fernando Matielo
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No dia 29 de julho, a SBACV-SP marcou presença no 22º Congresso Brasileiro Mul-
tidisciplinar em Diabetes. A participação especial aconteceu na Universidade Paulista 
(UNIP), com o Simpósio nº 18 - “Do Cirurgião Vascular para o Clínico”, coordenado 
pelo Dr. Guilherme Yazbek.

Na ocasião, foram apresentados os seguintes temas: Doença arterial obstrutiva crônica 
- Etiopatogenia e Tratamento Clínico – Dr. Rafael de Athayde Soares; Doença arterial 
obstrutiva crônica - Tratamento cirúrgico convencional – Dr. Marcus Vinicius Martins 
Cury; e Doença arterial obstrutiva crônica - Tratamento cirúrgico endovascular – Dr. 
Luis Carlos Nakano. 

O congresso foi organizado pela Associação Nacional de Atenção ao Diabetes 
(ANAD) e teve duração de três dias, do dia 27 a 30 de julho. 

rogativas da atuação médica, é traçada uma estra-
tégia para contestação, judicial ou administrativa.

Além de Simonelli, participaram da reunião 
Carlos Vital, presidente do CFM; Irineu Ramos 
Filho, assessor jurídico do Conselho Regional de 
Medicina do Estado de Santa Catarina (CRM-SC); 

Guilherme Brun, assessor jurídico do Conselho 
Regional de Medicina do Estado do Rio Grande 
do Sul (Cremers); Paulo Sérgio da Costa, assessor 
jurídico do Conselho Regional de Medicina do Es-
tado do Rio de Janeiro (Cremerj); e José Alejandro 
Bullon, coordenador jurídico do CFM.

O próximo encontro da Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular será 
realizado no dia 19 de agosto, na Associação Paulista de Medicina (APM) - Av. 
Brigadeiro Luís Antônio, 278, 10º andar, Bela Vista - São Paulo (SP). A Liga 
contará com duas aulas, nas quais serão discutidos casos clínicos.

A primeira, Formação da Placa de Aterosclerose, das 8h30 às 9h, será apre-
sentada pela residente de cirurgia vascular do Hospital Santa Marcelina, Kamilla 
Boute. Das 9h às 10h, o médico cardiologista do Hospital Incor e do Hospital 
Santa Marcelina, Dr. Juliano Cardoso, tratará sobre Dislipidemia/ Tratamento. 

As reuniões da Liga são mensais e coordenadas pelos doutores Marce-
lo Calil Burihan e Adnan Neser, respectivamente vice-presidente e membro 

do Conselho Superior da SBACV-SP, e supervisionada pelo presidente da 
SBACV-SP, Dr. Marcelo Fernando Matielo. Destaca-se pela grande presen-
ça de estudantes de medicina, residentes e acadêmicos, além de cirurgiões 
vasculares da SBACV-SP, que se reúnem com o intuito de expandir os co-
nhecimentos sobre a especialidade.

As outras reuniões estão previstas para acontecer nos dias 23 de setembro, 
21 de outubro e 25 de novembro, das 8h30 às 12 horas. As datas estão sujeitas 
a sofrer alterações ao longo do ano.

Para participar, basta enviar e-mail para secretaria@sbacvsp.org.br ou 
confirmar presença pelos telefones (11) 5087-4888 ou 5087-4889.
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O dilema da doença carotídea assintomática 

O manejo da doença carotídea extracraniana 
tem sido foco de interesse há mais de 50 anos, 
desde a introdução da endarterectomia de caróti-
da (EC) para prevenção do acidente vascular ce-
rebral isquêmico (AVCI). Apesar do entusiasmo 
inicial, a EC não mudou a evolução do AVCI 
instalado, e somente no fim da década de 1960 é 
que se estabeleceu o papel da EC no tratamento 
do ataque isquêmico transitório (AIT). Com o 
passar dos anos, a técnica da EC foi ganhando 
refinamentos e foram incluídos os pacientes as-
sintomáticos no rol dos pacientes candidatos à 
cirurgia, porém com estenoses carotídeas extra-
cranianas graves.

E como a evolução não para, nas últimas dé-
cadas testemunhamos o aparecimento e o aper-
feiçoamento de uma nova ferramenta para o 
tratamento da doença oclusiva extracraniana: an-
gioplastia com colocação de stent (ACS). Sendo 
considerada por muitos como uma terapia mini-
mamente invasiva, a ACS não mostrou redução 
global no número de complicações e de mortali-
dade no longo prazo em comparação com a EC.

Nos Estados Unidos, em 2011, dentro de um 
universo de 135.000 pacientes tratados, 90% das 
intervenções foram realizadas em pacientes as-
sintomáticos. 

Diante destes números, a pergunta que faço é: 
por que tantos pacientes assintomáticos são tra-
tados? Será que todos estes pacientes assintomá-
ticos realmente necessitam de uma intervenção?

Certamente não há uma resposta unânime para 
estas questões, sobretudo quando diferentes es-
pecialistas estão envolvidos no assunto, como ci-
rurgiões vasculares, neurologistas, radiologistas 
intervencionistas, neurorradiologistas interven-
cionistas, etc. Há literatura farta, tanto favorável 
quanto desfavorável à intervenção no universo 
de pessoas sem sintomas neurológicos. 

Em uma análise dos estudos mais antigos 
(NASCET, ACAS, ECST, VACS), todos reco-
mendam EC para pacientes assintomáticos com, 
pelo menos, 60% de estenose. Entretanto, é de 
fundamental importância considerar a expectati-
va de vida destes pacientes, idade, comorbidades 
e sexo. Embora os movimentos feministas pre-
guem veementemente que não há diferenças en-
tre os sexos, a natureza se encarregou de mostrar 
que homens e mulheres são diferentes, já que não 
está bem definido que as mulheres beneficiam-se 
da EC tanto quanto os homens. Considerar-se o 

risco para um grupo de pacientes é diferente de 
considerar para um paciente em particular. 

Além disso, obviamente nem todos os centros 
apresentam os mesmos índices de complicações. 
Portanto, considerar o tratamento a pessoas que 
não apresentam sintomas neurológicos está rela-
cionado a uma responsabilidade enorme. Equi-
pes médicas com baixo volume de procedimen-
tos ou sem um treinamento substancial, devem 
se questionar antes de realizar o tratamento in-
vasivo. 

Outro ponto fundamental é quando indicar 
a pesquisa da estenose carotídea em pacientes 
assintomáticos. De acordo com Guidelines da 
SVS, The American Society of Neuroimaging, 
American Stroke Association / AHA Stroke 
Concil, entre outras sociedades médicas impor-
tantes, a pesquisa só é custo-efetiva em popula-
ções cujo risco de AVCI for maior ou igual a 
20%. Portanto, fazer o rastreamento da popula-
ção geral não é vantajoso.

Quem seriam os candidatos assintomáticos a 
uma avaliação por exame de imagem da bifur-
cação carotídea? As diretrizes recentes sugerem 
a pesquisa apenas em populações específicas, 
como: pessoas acima de 60 anos, hipertensos, 
portadores de doença coronariana, tabagistas - 
na época da avaliação-, diabéticos, portadores de 
doença arterial periférica ou familiares em pri-
meiro grau vítimas de AVCI. Neste grupo, como 
era de se esperar, o risco é tanto maior quanto 
mais fatores estiverem presentes. 

Além disso, as diretrizes da SVS recomendam 
não fazer a triagem nos pacientes que apresen-
tam sopro carotídeo isoladamente, ou seja, sem 
fatores de risco para doença aterosclerótica ou 
doença periférica ou coronariana instalada. Da 
mesma forma, o screening para doença carotídea 
assintomática em pacientes candidatos a reparo 
de aneurisma da aorta abdominal (AAA) tam-
bém aparenta ser somente efetivo quando ou-
tros fatores de risco estejam presentes. Diga-se 
de passagem, é muito fácil encontrar pacientes 
portadores de AAA hipertensos, coronariopatas, 
etc., mas vale a dica.

Por fim, para que servem estas reflexões? No 
meu modo de ver, principalmente, para não so-
brecarregarmos desnecessariamente os serviços 
de saúde com uma avalanche de exames que não 
são custo-efetivos e para estimular os nossos 
residentes a refletirem antes de solicitar algum 

exame. A medicina moderna está vinculada a 
inúmeros exames extremamente úteis e muitas 
vezes indispensáveis, porém o critério para so-
licitá-los deve ser muito bem sedimentado para 
não nos tornarmos robôs e muitas vezes solicitar-
mos os exames complementares sem sabermos 
a finalidade. Também para nos perguntarmos, 
quando estivermos frente a um paciente assin-
tomático: vale o risco de indicar o tratamento? 
Em pleno século XXI, com a disponibilidade de 
antiagregantes potentes e estatinas eficientes, o 
best medical treatment não deve ser negligencia-
do apenas pelo fato de sermos cirurgiões.

Até o próximo mês!

Dr. Rogério Abdo Neser
Diretor de Publicações da SBACV-SP 

NOVAS ADESÕES

Sócios aprovados 
em 27/07/2017:

Aspirante residente:
Lucas de Mendonça Cocenza  

Aspirantes:
Giuliano Filippini Cacciacarro 
Gustavo Tavares do Nascimento
Karine Porto de Arruda 
Marco Henrique Ferreira de Souza 

Pleno:
Paula Angeleli Bueno de Camargo 
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“Pagar bem os médicos para 
cobrar a presença nos postos 
de saúde”, defende o ministro
Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, no dia 

20 de julho, em que anunciou R$ 345 milhões para 
ampliar o atendimento odontológico nos postos de 
saúde, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, reforçou 
que é um avanço o governo federal reconhecer os 
baixos salários oferecidos aos médicos. Disse tam-
bém que é preciso enfrentar o problema da falta de 
profissionais nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), 
que são, exatamente, os serviços mais próximos do 
cidadão. 

“Fiz referência, exclusivamente, aos médicos da 
Atenção Básica. Os secretários municipais de saúde 
bem sabem que temos um problema de remuneração 
que precisa ser ajustado para que possamos exigir o 
cumprimento da carga horária contratada. O prefeito 
não cobrava a presença, porque sabia que o salário 
não era adequado. E isso nós vamos resolver”. A de-
claração do ministro foi em referência à frase, dita no 
começo do mês, que repercutiu de forma distorcida: 
“vamos parar de fingir que pagamos o médico e o mé-
dico fingir que trabalha”.

Reforçou ainda que o seu discurso se dirigiu, ex-
clusivamente, aos médicos da Atenção Básica, cuja 
realidade de baixos salários e falta de cumprimento da 
carga horária já é reconhecida pelas prefeituras e po-
pulação.  “A todos os médicos do Brasil, que não es-
tavam incluídos, não se sintam ofendidos porque não 
foi a eles que foi dirigida a nossa palavra”, afirmou.

No dia 19 de julho, o ministro recebeu o presiden-
te do Conselho Federal de Medicina (CFM), Carlos 
Vital, e os representantes dos conselheiros estaduais 
da categoria. 

Sobre a pauta entregue pelo CFM, apontando os 
problemas estruturais encontrados nas Unidades 
Básicas de Saúde, o ministro Ricardo Barros disse 
que oferecer melhores condições de trabalho aos 
profissionais de saúde é um desafio do SUS, que 
tem sido tratado com prioridade pela gestão. “Fo-
ram investidos R$ 18 bilhões em equipamentos, só 
no ano passado, para as unidades de saúde e estamos 
investimento muito na ampliação. São 7 mil obras 
em andamento na área de saúde em todo o país que, 
agora, estão sendo pagas em parcela única. Nosso 
objetivo é não haver obra parada e nem desperdício 
de dinheiro”, afirmou.

ANS propõe norma para tornar 
fi scalização mais efi ciente 

na saúde suplementar

A Consulta Pública nº 65 foi aberta no dia 15 de 
agosto, e ficará pelo prazo de 30 dias, para receber 
contribuições de toda a sociedade acerca da proposta 
normativa para implementação de um novo sistema 
de fiscalização na Agência Nacional de Saúde Suple-

NOTÍCIAS

dos adequados, os produtores conseguirão realizar 
os ensaios com confiabilidade e reprodutibilidade, 
elevando a consciência dos compradores com rela-
ção aos produtos e promovendo economia. “Como 
consequência, o ganho para o consumidor final é a 
garantia de um produto de qualidade, que o deixa 
confortável e seguro mesmo em pequenos procedi-
mentos”, conclui.

Além da expertise para realizar testes laboratoriais 
de conformidade, identificar os ensaios adequados 
para cada tipo de material, atualizar o mercado com 
relação aos testes mais modernos e ajudar no estabe-
lecimento de parâmetros no contexto brasileiro são as 
principais atribuições do IPT na criação e revisão das 
normas

Infraestrutura para assistência 
ao AVC no SUS é inadequada, 

apontam 76% dos especialistas 
ouvidos pelo CFM

A maioria dos hospitais públicos brasileiros 
(76%) apresenta infraestrutura pouco adequada 
(39%) ou inadequada (37%) ao atendimento de 
crises agudas de acidente vascular cerebral (AVC), 
uma das principais causas de mortalidade por do-
enças crônicas não transmissíveis no País. Apenas 
25% desses estabelecimentos se enquadram em 
parâmetros que os tornariam adequados (22%) ou 
muito adequados (3%) para essa finalidade.

Essa é a percepção de neurologistas e neurocirur-
giões, especialistas com maior grau de qualificação 
para atender a esses casos, expressa em pesquisa 
do CFM (Conselho Federal de Medicina). Os pro¬-
fissionais que atendem na rede pública foram con-
vidados a expressar suas opiniões em questionário 
estruturado a partir de itens definidos por nomes 
que são referência na área, incluindo representantes 
da ABN (Academia Brasileira de Neurologia).

Os dados foram colhidos entre janeiro e março 
deste ano, sendo que a avaliação incluiu itens so-
bre estrutura física, equipamentos, medicamentos, 
capacitação e equipes multiprofissionais, entre ou-
tros. Também se buscou conhecer o grau de satis-
fação com os resultados alcançados com o atendi-
mento oferecido.

Para os neurologistas e neurocirurgiões consulta-
dos, em 87,9% dos hospitais públicos que acolhem 
pacientes em crise aguda de AVC faltam leitos de 
internação; em 93% não há ressonância magnética 
disponível em até 15 minutos; e em 32% inexiste 
tomogra¬fia computadorizada. O grupo ainda re-
latou ausência de leitos de UTI/ emergência para 
pacientes isquêmicos, que precisam usar trombolí-
ticos em 63,6% dos serviços. De forma geral, essas 
unidades carecem desse medicamento (52,6%) e 
de uma triagem para identi¬ficar os pacientes com 
AVC (57,5%).

mentar (ANS). O objetivo é tornar as atividades fis-
calizatórias mais eficientes, aprimorando a regulação 
do setor e promovendo melhoria no atendimento aos 
beneficiários de planos de saúde.

Além de mudanças nos fluxos dos processos fis-
calizatórios, a proposta traz novidades como o tra-
tamento diferenciado pela faixa de desempenho das 
operadoras, medido através de indicadores sobre o 
atendimento ao beneficiário e o cumprimento da re-
gulação. Quanto pior o desempenho, mais rigorosas 
serão as ações e medidas adotadas, repercutindo tam-
bém na dosimetria do valor da multa pecuniária. A 
expectativa é que as alterações reduzam o prazo má-
ximo de duração dos processos, dos atuais 250 dias 
para 180 dias.

Outra importante medida proposta é a proporcio-
nalidade do valor das multas. Hoje, uma negativa de 
cobertura, por exemplo, tem a sua multa-base fixada 
no valor em R$ 80 mil, não importando se a negativa 
foi referente a um exame de sangue ou uma interna-
ção. A partir das conclusões extraídas do GT Debates 
Fiscalizatórios, houve adequação de alguns tipos in-
frativos de forma a estabelecer uma sanção específica 
e proporcional ao dano causado. (Fonte: CRM-PR)

IPT revisa normas que visam 
agregar segurança, qualidade, 

conforto e economia a materiais 
têxteis em hospitais

O Laboratório de Tecnologia Têxtil do Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas (IPT) está trabalhando 
junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) na revisão de três normas relacionadas a 
artigos têxteis odonto-médico-hospitalares (NBR 
13841 - Tecido de gaze hidrófila purificada; NBR 
15053 - Curativo cirúrgico e NBR 14108 - Gaze 
em rolo), além da criação de uma nova norma, que 
visa estabelecer critérios de avaliação para aven-
tais, campos e roupas privativas de procedimentos 
mais simples (não cirúrgicos).

A técnica responsável pela participação do labo-
ratório no comitê de revisão das normas, Daniela 
Aparecida dos Santos, explica que entre produto-
res, fornecedores, compradores (hospitais, clínicas, 
laboratórios e ambulatórios, entre outros), entida-
des de classe e consumidores, com diversos inte-
resses entre si, o papel do IPT é funcionar como um 
órgão técnico neutro. 

“Apoiamos as especificações das normas visando 
a qualidade e desempenho mínimo de cada artigo, a 
fim de garantir materiais confiáveis e seguros para o 
uso dos consumidores finais, sejam esses utilizados 
em hospitais, farmácias ou ambientes domésticos”, 
explica Daniela.

A pesquisadora Gabriele Paula de Oliveira, que 
trabalha no comitê de criação da nova norma de 
vestimentas para procedimentos não cirúrgicos, afir-
ma que, garantindo que as normas possuam méto-



16 AGOSTO 2017

FOLHA VASCULAR

Dia

26
AGOSTO

Módulo 3 do curso

CECACE
1º CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM ANGIORRADIOLOGIA E 

CIRURGIA ENDOVASCULAR PARA RESIDENTES DO ESTADO DE SÃO PAULO

Para se inscrever, envie um email para secretaria@sbacvsp.org.br
ou pelos telefones: (11) 5087-4888/ 5087-4889

PROGRAMAÇÃO 26 DE AGOSTO DE 2017 - SÁBADO

Realização Apoio

HORÁRIO LOCAL TEMA SPEAKER

08:00 - 09:00

AUDITÓRIO

ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL - PROTOCOLOS INTERNACIONAIS E SBACV Dr. Marcelo Calil

09:00 - 09:30 MORFOLOGIA DO ANEURISMA - LOCAIS E CARACTERÍSTICAS Dr. Erasmo Simão

09:30 - 10:00 COMO PLANEJAR UMA ENDOPRÓTESE FENESTRADA Dr. André Estenssoro

10:00 - 10:20 INTERVALO

10:20 - 10:40

AUDITÓRIO

GERENCIAMENTO DE COLOS DESAFIADORES - CURTOS/ANGULADOS    Dr. José Augusto de Jesus Ribeiro

10:40 - 11:00 GERENCIAMENTO DE ENDOLEAK - DICAS E TRUQUES E A IMPORTÂNCIA DOS 
MATERIAIS ACESSÓRIOS CORRETOS Dr. Edwaldo Joviliano

11:00 - 11:20 ENDOPROTESE FENESTRADA/CHIMNEY TECHNIQUE/PEVAR Dr. Alvaro Razuk

11:20- 11:50 EVAR X OPEN SURGERY - O QUE NOS DIZEM OS ESTUDOS CLÍNICOS? Dr. Marcelo Almeida

11:50 - 12:20 TRATAMENTO ENDOVASCULAR DO AAA ROTO Dr. Nelson De Luccia

12:20 - 12:35 QUAL A IMPORTÂNCIA DE UMA BOA MEDIÇÃO ANATÔMICA? 
É FATOR CHAVE PARA O PROCEDIMENTO? Dr. Luiz Furuya

12:20 - 13:30 ALMOÇO

13:30 - 14:40

SALA OUTBACK SIMULAÇÃO VIRTUAL - GRUPO AZUL

SALA FRONTRUNNER SIMULAÇÃO VIRTUAL - GRUPO VERMELHO

SALA SMART FLEX WORKSHOP MEDIÇÕES E OSIRIX - GRUPO AMARELO

SALA INCRAFT WORKSHOP MEDIÇÕES E OSIRIX - GRUPO VERDE

SALA ANGIOGUARD FÍSICA E ARCO EM C - GRUPO PRETO

AUDITÓRIO FÍSICA E ARCO EM C - GRUPO BRANCO

14:40 - 15:50

SALA OUTBACK SIMULAÇÃO VIRTUAL - GRUPO PRETO

SALA FRONTRUNNER SIMULAÇÃO VIRTUAL - GRUPO BRANCO

SALA SMART FLEX WORKSHOP MEDIÇÕES E OSIRIX - GRUPO VERMELHO

SALA INCRAFT WORKSHOP MEDIÇÕES E OSIRIX - GRUPO AZUL

SALA ANGIOGUARD FÍSICA E ARCO EM C - GRUPO AMARELO

AUDITÓRIO FÍSICA E ARCO EM C - GRUPO VERDE

15:50 - 16:20 INTERVALO

16:20 - 17:30

SALA OUTBACK SIMULAÇÃO VIRTUAL - GRUPO AMARELO

SALA FRONTRUNNER SIMULAÇÃO VIRTUAL - GRUPO VERDE

SALA SMART FLEX WORKSHOP MEDIÇÕES E OSIRIX - GRUPO PRETO

SALA INCRAFT WORKSHOP MEDIÇÕES E OSIRIX - GRUPO BRANCO

SALA ANGIOGUARD FÍSICA E ARCO EM C -GRUPO VERMELHO

AUDITÓRIO FÍSICA E ARCO EM C - GRUPO AZUL

17:20 - 17:40 ENCERRAMENTO
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