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E ditorial
Objetivos propostos, 

metas alcançadas

Por diversos motivos, este editorial, para nós, tem sabor es-
pecial de missão cumprida. Além dos vários projetos da SBACV-
SP realizados com sucesso na gestão 2010-2011, o 39º Con-
gresso Brasileiro veio coroar o êxito administrativo da Regional. 
Parabéns ao maior responsável pela perfeita organização desse 
evento, o Dr. Roberto Sacilotto que por esse e por muitos ou-
tros motivos foi escolhido para este ano receber o Prêmio Alexis 
Carrel. 

O 39º Congresso Brasileiro recebeu 2.600 inscritos, tornan-
do-se uma referência de evento da nossa especialidade. Os ex-
celentes trabalhos apresentados, a programação científica, so-
cial, a participação relevante das empresas patrocinadoras e o 
empenho de toda a Comissão Científica e Organizadora, foram 
recompensados.

Em nome da Chapa União Brasil, como presidente eleito da 
Nacional não poderíamos deixar de agradecer a todos os cole-
gas que votaram e deram seu apoio ao programa apresentado. 
Estamos certos que aqueles que por motivos políticos ou pes-
soais não estiveram alinhados conosco, compreenderão nossas 

intenções e trabalharão juntos para uma SBACV cada vez me-
lhor e mais unida.

Não podemos deixar de parabenizar os novos membros da 
diretoria da Regional São Paulo para o Biênio 2012-2013. Temos 
a absoluta certeza que sob a liderança do Dr. Adnan Neser, rea-
lizarão um ótimo trabalho e que lutarão para o crescimento da 
nossa Regional e, consequentemente, da nossa especialidade.

Esperamos ter a Regional São Paulo atuando junto  com a 
Nacional em muitos projetos em benefício dos associados, como 
no curso TEVASC na Web que continuará sendo aperfeiçoado. 
Esperamos contar com o desprendimento de todos os profes-
sores, principais responsáveis pelo sucesso. 

Nossa Folha Vascular está repleta de reportagens com mui-
tas informações importantes sobre os últimos acontecimentos.

Boa leitura!
calógero Presti

Presidente da SBACV-SP 2010-2011

E xpediente
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d efesa profissional
23ª Gestão da SBacv-SP

Se meu cálculo estiver certo teremos iní-
cio, em 2012, a 23ª gestão da SBACV-SP, que 
até 2013 dará continuidade às realizações de 
seu crescimento. Em todas as gestões anteri-
ores, até agora só assistimos dedicações al-
truístas de seus diretores. Sempre acontecem 
novas ideias positivas para seus associados 
usufruírem.

Se fosse enumerar todos os feitos das di-
retorias passadas que a governaram, desde a 
sua fundação até hoje, um livro de 200, 300 
páginas seria pouco para descrever.

Falhas houve, dificuldades existiram, co-
branças compreensíveis dos associados se 
repetiram. Perfeição só Deus possui.

Em compensação, em cada gestão,
assistiu-se melhorias que destacaram a Re-
gional de São Paulo a ponto de despertar 
ciúme, críticas, tachando-a de soberba, pre-
potente, discriminadora, ao invés de imitá-la, 
e até mesmo sobrepujá-la para o bem geral 
de todos. Não temos culpa, no jargão tradi-
cional, se somos agraciados com contínuas e 
inú-meras chances, oportunidades de crescer. 
O ditado popular é verdadeiro: “Chegue-te 
aos bons e será um deles”. É gostoso este-
nder a mão amiga ao outro e incentivá-lo gal-
gar o triunfo. 

BRASIL, conte sempre com seu filho São 
Paulo! 

A nova gestão da nossa querida Regional 
de São Paulo será dirigida por uma equipe de 
colegas Angiologistas e Cirurgiões Vascula-
res altamente credenciados, tendo como seu 
Presidente o destemido, o capaz, o guerreiro 
Adnan Neser, que sempre demonstrou dis-
posição de luta contínua. Seus antecessores 

e respectivas diretorias se sentem tranquilos 
(posso afirmar sem medo de errar), certos 
de que os associados, aspirantes, efetivos 
e titulares, se convencerão, cada vez mais, 
que vale a pena participar das atividades da 
SBACV-SP. 

Com isso, São Paulo estará cumprindo 
com a sua obrigação, com muita honra, junto 
a NACIONAL, para que a nossa Sociedade 
Médica de Especialidade Vascular seja, cada 
vez mais, respeitada pelas demais Sociedades 
Médicas de outras Especialidades, pelo poder 
público e pela sociedade brasileira.

Dado a complexidade de uma metrópole 
gigante como São Paulo, é deveras traba-
lhoso organizar reuniões mensais da nossa 
sociedade, de eventos anuais como o Encon-
tro São Paulo e agora como o 39º Congresso 
Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. 

A maioria de nós está longe de entender 
e avaliar o imenso trabalho dessas organiza-
ções. Em compensação vem o prêmio do 
sucesso fantástico antecipado atraindo por 
volta de 2.600 congressistas, da capital sede, 
dos paulistas do interior, de irmãos brasileiros 
de todos os Estados e países vizinhos. Mas a 
dedicação da Regional não para por aí. Como 
Sacilotto, Cid, Castelli, Baptista e Calógero, 
apoiados e fortalecidos pelos membros de 
suas diretorias, entenderam a imensa im-
portância de voltar a atenção para com o 
interior de São Paulo, fundando, cada vez 
mais, Seccionais. Estas congregam um núme-
ro apreciável de associados que merecem a 
mesma atenção dedicada aos da capital.

Adnan também assumiu esse com-
promisso com os associados do interior. 

Como não poderia deixar de ser, Adnan 
e toda sua diretoria, certamente trará novi-
dades, o que acontece com a renovação de 
um comando.

Nós, os associados de todas as catego-
rias, temos o dever de prestigiar até as reu-
niões mensais de nossa Regional, onde são 
apresentados trabalhos destacados enrique-
cendo nossos conhecimentos, em um congra-
çamento, em uma convivência amigável que 
aprimora nossos espíritos.

Colegas, valorizem com suas presen-
ças que é a razão de ser de uma Sociedade 
Médica, impulsionando-a, cada vez mais, no 
cenário da medicina brasileira. Vocês ga-
nharão com essa atitude, estejam certos.

“Se queres ter uma vida Feliz e 
coberta de êxitos, seu trabalho é...

deixar de lado os medos, pensamen-
tos de brigas e temores. apague as más 
notícias e coloque em sua mente ima-
gens de PaZ MundIal e  aMOR!”

Rubem Rino
Diretor do Departamento de 

Defesa Profissional da SBACV-SP

J antar

confraternização 2011

No dia 2 de dezembro, a partir das 20 horas, a Regional São Paulo realizará o seu tradicional 
jantar anual de confraternização, no Hotel Renaissance, em São Paulo.

Na ocasião, os associados estarão reunidos e poderão conferir os ganhadores dos quatro prê-
mios que serão entregues àqueles que mais contribuíram nas reuniões científicas da regional 
São Paulo:

• Prêmio Alexis Carrel
• Prêmio Geza de Takats
• Prêmio Cid dos Santos
• Prêmio Berilo Langer
 
Faça sua adesão pelo telefone (11) 5087-4888.

Contamos com sua presença!
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nova diretoria da Regional 
São Paulo para o Biênio 2012-2013 

Na pauta da reunião extraordinária da 
noite de 27 de outubro, no Teatro da Facul-
dade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, os sócios elegeram por chapa única 
e por aclamação, Adnan Neser como presi-
dente da SBACV-SP, atual vice-presidente da 
Regional, que assumirá o posto em 2012.

Feliz com o resultado, em seu primeiro 
discurso, o presidente eleito agradeceu o 
apoio de todos. “Obrigado pela confiança. 
Tenho certeza de que esta Regional tem se 
caracterizado, especificamente, por uma con-
tinuidade. É fundamental que ela ampare os 
projetos tanto do ponto de vista estrutural 
quanto acadêmico, atitude que tem sido rea-
lizada por todos os presidentes que me an-
tecederam”. 

Durante seu pronunciamento, o novo 
presidente disse que a entidade tem que 

E leição SBACV-SP

Gestão anterior

Neser fez questão de enaltecer os ex-
celentes trabalhos realizados pelo então 
presidente, Calógero Presti, principalmente 
no seu empenho durante o último 39º Con-
gresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vas-
cular. “Com garra e determinação, Calógero 
Presti lutou bravamente para obter um ótimo 
resultado pela Regional São Paulo, unificando 
seu nome”.

Ainda sobre o Congresso, Adnan  Neser 

Adnan Neser é eleito presidente da Regional São Paulo
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Fausto Miranda e Marcelo Rodrigo de Souza Moraes comandaram a reunião  extraordinária

Adnan Neser

componentes da nova 
diretoria  
Presidente 
Adnan Neser

vice-Presidente
Adilson Ferraz Paschoa 

Secretário Geral
Arual Giusti 

vice-Secretário
Nilo Izukawa 

tesoureiro Geral
Marcelo Calil Burihan 

vice-tesoureiro
João Correia 

Diretor Científico
Rogério Neser 

Vice-Diretor Científico
Walter Campos Júnior 

diretor de Publicações
Jorge Agle Kalil 

vice-diretor de Publicações
Alberto José Kupcinskas Jr. 

Diretor de Defesa Profissional 
Salomão Goldman 

Vice-Diretor de Defesa Profissional 
Marcos Augusto de Araújo Ferreira 

diretor de Patrimônio
Francisco Brochado 

vice-diretor Patrimônio
Newton de Barros

se dirigir para se fortalecer e oferecer ao 
seu associado aquilo que ele busca que 
é o amparo da Sociedade e o desenvolvi-
mento da especialidade – afinal, esse é o 
objetivo maior dela. “Esse desenvolvi-
mento, sem dúvida nenhuma, é científico 
e político porque ela não pode deixar de 
se qualificar como tal. Ela precisa ter os 
olhos voltados para as ações e atitudes que 
possam contribuir para o seu próprio cresci-
mento. Esse é o meu chamado e o objetivo 
maior que tenho como futuro presidente 
desta Regional”.

Adnan Neser afirmou que vai lutar pela 
qualificação dos profissionais. “Acima de 
tudo, temos um rótulo que é o de ser um an-
giologista ou cirurgião vascular e devemos 
congregar a Sociedade. Convido a todos a 
trabalharem comigo nesse objetivo”.

também parabenizou o Roberto Sacilotto 
que, segundo ele, soube muito bem conduzir 
o evento. “Para mim, esse foi o maior con-
gresso vascular já realizado e esse resultado 
é uma demonstração daquilo que vínhamos 
buscando ao longo dos anos que é a união 
e a consolidação de um objetivo que é dar 
amparo e apoio aos profissionais que levam 
de forma séria a especialidade de cirurgia 
vascular”.

A posse de solenidade da nova diretoria 
acontecerá em janeiro de 2012.

conselho Fiscal

Membros titulares 
Ivan de Barros Godoy
José Carlos Ingrund
Leonardo Hisao Hirose 

Membros Suplentes
Armando Lisboa Castro
Carlos Eduardo Pereira
Rubem Rino
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Estacionamento Gratuito
O estacionamento da palestra será o da Faculdade de Medicina da USP, que 

pode ser  acessado tanto pela av. dr. arnaldo, 455 quanto pela av. dr. 
Enéas carvalho de aguiar, 250 

(Portão 13).

teatro da Faculdade de Medicina da uSP 
Av. Dr. Arnaldo, 455 - Consolação - São Paulo (em frente a Estação 

Clínicas do Metrô). Possibilidade de acesso pelo Metrô:
Linha Verde - Estação Clínicas - sentido Emílio Ribas

P alestra 24/11/2011

telemedicina discute 
prioridades médicas

No dia 24 de novembro, às 20h30 a tradi-
cional Reunião Científica será substituída pela 
presença do diretor da Telemedicina da Uni-
versidade de São Paulo (USP), Prof. Dr. Chao 

Lung Wen que fará uma palestra com o tema 
“Telemedicina e suas aplicações para a me-
lhoria do atendimento médico, da educação 
em saúde e da qualidade de vida”.

E leição SBACV

No dia 13 de 
outubro, os sócios 
da SBACV elege-
ram Calógero Presti 
para ser o novo 
presidente para a 
gestão 2012-2013. 
Tendo trabalhado 
na lide-rança da 
Chapa União Brasil, 
Presti assumirá o 

cargo a partir de janeiro de 2012.
Na trajetória profissional de Calógero 

Presti, incluem os seguintes cargos: Diretor 
de Eventos da SBACV-SP (2004-2005); Di-
retor Científico da SBACV-SP (2006-2007); 
Vice-Presidente da SBACV-SP (2008-2009); 
Presidente da SBACV-SP (2010-2011); Mem-
bro do Conselho Fiscal da SBACV de 2006 
a 2009; Cirurgião Vascular do Hospital das 
Clínicas e do Hospital Sírio-Libanês, ambos 
em São Paulo; Prof. Dr. do Serviço de Cirurgia 
Vascular e Endovascular do Hospital das Clíni-
cas da Faculdade de Medicina da USP; Doutor 
em Clínica Cirúrgica pela Faculdade de Me-
dicina da USP em 1995; Título de Especialista 
em Angiologia e Cirurgia Vascular obtido em 
1991; Certificado de Atuação em Angiorradio-

nova diretoria da SBacv

Propostas de trabalho são voltadas para a união e o fortalecimento 
da especialidade

logia e Cirurgia Endovascular obtido em 2003.
As propostas de trabalho da nova diretoria 

são voltadas para a união e o fortalecimento 
da especialidade. Enquanto uma sociedade 
de especialidade, a nova diretoria prezará por 
uma administração focada em uma política de 
descentralização de poder, onde o diálogo e 
o bom senso virão em primeiro lugar. A me-
lhoria da defesa profissional e a qualidade de 
vida da população são pautas que sempre 
farão parte das discussões. Todas as propos-
tas do programa de trabalho serão intensa-
mente discutidas e abertas às novas opiniões.

Dentre os planos e propostas estão: 
Desenvolver e concluir o Projeto Diretrizes; 
Profissionalizar a SBACV na Administração e 
Departamento de Defesa Profissional; Incre-
mentar a Plataforma Educacional na WEB, 
usando-a como instrumento de atualização, 
aperfeiçoamento profissional e para a divul-
gação da especialidade; Criar a Rede Colabo-
rativa SBACV – Administração integrada à 
distância unindo as Regionais de todo o Brasil 
pela WEB através de reuniões com o Cole-
giado de Presidentes da Nacional.

Pensar estrategicamente em atividades 
que beneficiem à especialidade e que con-
tribuem para o crescimento profissional dos 
especialistas também fazem parte do plane-
jamento. 

E junto às demais propostas estão: A área 
da Defesa Profissional será delicadamente 
estudada e batalhada para que o médico 
trabalhe com independência e receba uma 
remuneração justa pelo seu trabalho; Ela-
boração de um projeto educacional, na Área 
Científica, utilizando educação interativa à 
distância, contribuindo para divulgar a espe-
cialidade para todos os médicos e também 
para o público leigo; Incrementar o Jornal 
Vascular Brasileiro, estimulando as pesquisas 
e as suas publicações; o Prêmio Berilo Langer, 
criado pela SBACV-SP para estimular os tra-
balhos apresentados por alunos de medicina 
e residentes, será estendido à Nacional.

Os novos integrantes da diretoria da 
SBACV, que representam vários estados 
brasileiros e que são ativos nas suas Regio-
nais, líderes locais e expressivos no cenário 
nacional, são:

Presidente 
calógero Presti (SP)

Vice-Presidente
vasco lauria da Fonseca Filho (RJ)

Secretário Geral
celso Ricardo Bregalda neves (SP)

Vice-Secretário
ana terezinha Guillaumon (SP)

Tesoureiro Geral
Marcelo Fernando Matielo (SP)

Vice-tesoureiro
Pedro Pablo Komlos (RS)

Diretor Científico
João luiz Sandri (ES)

Vice-Diretor Científico
andré valença Guimarães (PE)

Diretor de Publicações
Ivanésio Merlo (RJ)

Vice-Diretor de Publicações
tulio Pinho navarro (MG)

Diretor de Defesa Profissional
José Fernando Macedo (PR)

Vice-Diretor de Defesa Profissional
Roberto teodoro Beck (Sc)

Diretor de Patrimônio
Bruno de lima naves (MG)

Vice-Diretor de Patrimônio
Giuliano Paiva Santa Rosa (MS)
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S eccionais aBc

A 7ª Reunião Científica da Seccional 
organizada pelo diretor Edson Fernando 
Strefezza, foi realizada no dia 20 de setem-
bro cujo tema central foi Pé diabético.

Na ocasião, Priscila Rosalba Domingos 
de Oliveira e Alexandre Leme Godoy, ambos 
do Instituto de Ortopedia e Traumatologia 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), 
falaram sobre “Novas diretrizes no tratamento 
do Pé diabético”; o Cirurgião Vascular do Hos-
pital Ipiranga - Secretaria do Estado da Saúde, 
Armando Lisboa Castro, abordou sobre o tema 
“Pé neuropático”; já o professor titular da Dis-
ciplina de Cirurgia Vascular do Hospital das 
Clínicas da FMUSP, Nelson de Luccia, focou a 
sua palestra nas “Amputações e reabilitação”.

Profissionais que fizeram parte da reunião do dia 20 de setembro

Já a 8ª reunião da Seccional aconteceu 
no último dia 25 de outubro, nas dependên-
cias da APM de São Caetano do Sul. As duas 
aulas tiveram como tema central Doença 
Carotídea. O médico responsável pela dis-
ciplina de Cirurgia Vascular do Hospital das 
Clínicas da FMUSP, Ivan B. Casella, abordou 
sobre “Intervenção Endovascular nos Tron-
cos Encefálicos” e o segundo palestrante, 
profissional responsável pela disciplina de 
Cirurgia Vascular do Hospital das Clínicas da 
FMUSP, Paulo Kauffman direcionou a sua pa-
lestra com o tema “Cirurgia Endovascular X 
Cirurgia Convencional na Doença Carotídea”.

As reuniões contaram com o apoio 
da Associação Paulista de Medicina de 
São Paulo, da APM de São Caetano do 
Sul e as empresas patrocinadoras foram: 
Neomex, Aché, Cardiomedical, Meias Medici-
nais MEDI, COMMED, Biolab, Kendall, Covi-
dien, Merck Sharp & Dome-MSD, Boerhinger 
Ingelheim do Brasil e o Buffet Doce a Dois.

Nos eventos houve a entrega das 
Placas para homenagear os palestrantes e 
a entrega de Certificados com pontuação 
para o CNA a todos os participantes, segui-
dos de jantar que finalizou os encontros. 

Na reunião do dia 25, houve a visita da 
empresa SONOSITE, de Ultrassonografia.

Nara Guima, da COMMED, entregando a placa
de comemoração e os Certificados a Paulo 

Kauffman

Leandro Roberto Guastaldi, da SONOSITE, 
entregando a placa de comemoração e os 

Certificados a Ivan B. Casella

Edson Fernando Strefezza, Leandro Guastaldi, Ivan B. Casella, Nara Guima e Paulo Kauffman

Reuniões Científicas do ABC

23/11 - Perspectivas da cirurgia vascular no século XXI e doença 
venosa crônica

O que poderemos esperar para este século - Emil Burhian (Escola Paulista de 
Medicina - UNIFESP) e Atualidades na fisiopatologia da doença venosa crônica - 
Newton de Barros Junior (Escola Paulista de Medicina - UNIFESP).

As reuniões acontecerão às 20 horas na APM São Caetano do Sul  
Rua São Paulo, 1815 – Bairro Santa Paula 

Tel.: (11) 4224-4454

13/12 - varizes dos membros inferiores 

Uso do duplex no intra-operatório - Artur José Rocha Lima (Cirurgião Vascular 
e Ecografista - Bauru) e Terapia da compressão por meias elásticas - José Luiz 
Cataldo (Unicamp).
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A Regional de São José do Rio Preto 
recebeu, no dia 17 de setembro, o Pro-
grama Circulando no Hotel Quality Saint 
Paul. Puderam participar todos os profis-
sionais da região ávidos por conhecimento, 
inclusive os não associados.

O presidente da SBACV-SP, Calógero 
Presti e o diretor da Seccional, Alexandre 
Anacleto, fizeram a abertura do evento. 
E em seguida, tiveram início as palestras, 
começando pelo médico do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo (FMUSP) e do Hos-
pital Albert Einstein (SP), Nelson Wolosker 
que abordou três temas: “Angioplastia In-
frainguinal”, “Tratamento Endovascular do 
AAA Roto” e “Tratamento da Hiperhidrose”. 
O também médico do Hospital das Clínicas 
da FMUSP e do Hospital Albert Einstein, 
Sergio Kuzniec, direcionou a sua palestra 
ao tema “Acessos Vasculares para He-
modiálise” e o profissional do Hospital AC 

 São José do Rio Preto

S eccionais Bauru-Botucatu

Sob a organização do diretor Artur J. 
Rocha Lima, a Seccional realizou a sua 7ª 
reunião em 16 de setembro na sala de 
reuniões do restaurante Baby Buffalo de 
Bauru e contou com a presença de profis-
sionais do interior paulista. Dois palestran-
tes enriqueceram esse dia com as suas 
palestras. O responsável pela disciplina de 
Hematologia da Faculdade de Medicina de 
Botucatu (UNESP), falou sobre “Trombo-
filias-Atualidades”; e a médica de Bauru, 
Suzana Aron, direcionou a sua palestra 
abordando sobre “Tratamento de feridas 
em MMII”.

Winston B. Yoshida, Paulo Arbex, Artur J. Rocha Lima, Suzana Aron e Walter Tarcha

Sorocaba
No dia 21 de outubro, o dire-

tor da Seccional Sorocaba, Eduardo 
Faccini Rocha, organizou as palestras 
de Adilson Ferraz Paschôa, do Hospi-
tal da Beneficência Portuguesa de São 
Paulo, intituladas “Tratamento cirúrgi-
co x Tratamento minimamente invasivo 
das varizes” e “Tratamento clínico da 
doença varicosa”.

O encontro teve o apoio da em-
presa Baldacci, da PUC Sorocaba e da 
Regional Sorocaba da SBACV. Palestrante Adilson Ferraz Paschôa

Camargo (SP), Kenji Nishinari, abordou sobre 
“Acessos Vasculares para QMT e Transplante 
de Medula Óssea”.

Após as discussões dos temas, foi a vez 
do médico do Hospital das Clínicas da FMUSP, 
Nelson de Luccia fazer a sua apresentação so-
bre “Reconstruções Distais Alternativas com 
Substitutos Autógenos” e sobre “Procedimen-
tos Cirúrgicos Ablativos nos Pés e Membros 
Inferiores: a visão vascular de operações or-
topédicas”. 

E o Professor Emérito da UNESP de Botu-
catu e do Hospital Santa Catarina (SP), Fran-

cisco Humberto de Abreu Maffei encerrou 
as atividades falando sobre “Atualização 
em Trombose Venosa Profunda”. Os mode-
radores foram Calógero Presti, José Maria 
Pereira de Godoy e Márcia Maria Morales.

Ao final, todos os participantes rece-
beram Certificados que contaram pontua-
ção do CNA na revalidação do Título de 
Especialista. 

O Programa Circulando é uma iniciativa 
da SBACV-SP e contou com a organização 
da seccional São José do Rio Preto e o apoio 
das empresas Aché, Covidien e Kendall. 
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aPM oferece atestados médico e de saúde ocupacional

anS cria programa de acreditação de 
Operadoras 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) publicou no dia 07 de setembro, a Re-
solução Normativa nº 277, que institui o Pro-
grama de Acreditação de Operadoras de Pla-
nos de Saúde. O Programa é inédito no Brasil e 
inspirado em modelos internacionais. O obje-
tivo é aumentar a qualidade da prestação dos 
serviços por meio de critérios de avaliação que 
possibilitam a identificação e solução de pro-
blemas por parte das operadoras de planos de 
saúde com mais consistência, segurança e agi-
lidade. Quanto mais eficiente for a operadora, 
tanto em aspectos de gestão quanto no aten-
dimento e na satisfação dos consumidores, 
melhor poderá ser percebida a qualidade dos 
serviços prestados. Ou seja, além de incen-
tivar a busca pela eficiência, a norma busca 
oferecer informação capaz de dar ao con-
sumidor maior percepção em relação à quali-
dade de uma operadora de plano de saúde.

O Programa de Acreditação vai identi-
ficar e definir parâmetros de qualidade a 

serem utilizados pelas operadoras, mas sem 
qualquer caráter de obrigatoriedade. Para 
isso, já existem normas criadas pela ANS de 
cumprimento obrigatório. A finalidade é es-
timular a adoção das melhores práticas por 
parte das operadoras, desenvolvendo no 
mercado condições para o estabelecimento 
de uma competição qualitativa, incentivando 
a mudança do modelo técnico-assistencial 
existente. Segundo o Diretor Adjunto de Nor-
mas e Habilitação das Operadoras, Leandro 
Fonseca “a acreditação diminui algumas das 
imperfeições do mercado e permite que as 
operadoras conheçam melhor seu próprio 
negócio, identificando as soluções para os 
problemas com mais segurança e agilidade, 
além de possibilitar que os consumidores te-
nham uma melhor percepção das diferenças 
nos níveis de qualidade entre as operadoras”.

No Programa de Acreditação de opera-
doras da ANS, a qualidade dos serviços co-
locados à disposição por uma determinada 

operadora será confrontada com padrões 
de qualidade preestabelecidos. Para tanto, 
a operadora será visitada pelo comitê de 
uma entidade acreditadora homologada 
pela ANS que fará a análise e a avaliação 
de indicadores, emitindo um parecer so-
bre o grau de conformidade encontrado. 

Caso a operadora seja aprovada, a cer-
tidão de acreditação será fornecida em 
níveis, de acordo com o padrão de quali-
dade encontrado, a partir de um padrão 
mínimo para aprovação. Neste processo, a 
ANS conta com a parceria do INMETRO. As 
entidades acreditadoras homologadas terão 
prazo até 02 de maio de 2013 para obterem 
certificação por aquele órgão para conduzir 
o processo de acreditação nas operadoras.

Esta resolução ficou em Consul-
ta Pública por 30 dias, no período en-
tre 20/12/2010 a 19/01/2011, e rece-
beu inúmeras sugestões por parte da 
sociedade civil e dos agentes regulados. 

Desde o mês de outubro, a Associação 
Paulista de Medicina (APM) passou a oferecer 
novos atestados médico e de saúde ocupacio-
nal impressos a profissionais e empresas inte-
ressadas, seja da capital paulista ou do interior.

Esta arrecadação auxiliará a APM a manter 
todas as suas ações de melhoria das políticas 
de saúde, qualificação do atendimento e de 
responsabilidade social, entre as quais a as-
sistência financeira a médicos em doença ou 

impedimento permanente, além de apoio às 
famílias no caso de falecimento de profissionais.

Os atestados poderão ser obtidos por tele-
fone, e-mail ou pessoalmente, sempre com a 
emissão da devida nota fiscal. Futuramente, os 
atestados também poderão ser comprados em 
loja virtual acessível pelo portal  www.apm.org.br.

No caso da loja virtual, os pagamen-
tos serão feitos com a tecnologia de Paga-
mento Digital e da PayPal, que aceitam 

cartões de crédito; para as outras formas, 
são aceitos depósitos bancários e boleto.

A APM também será a pioneira no Bra-
sil na oferta de atestados médico e de 
saúde ocupacional eletrônicos, que garan-
tem a autenticidade das informações emi-
tidas por médicos de consultórios, clínicas, 
hospitais e empresas por meio de certifi-
cação digital - o que dificulta as fraudes e 
permite a verificação de autenticidade.

nova diretoria da aMB apresenta propostas para 
especialidades e federadas

 No início de novembro, a nova diretoria 
da Associação Médica Brasileira (AMB) reuniu-
se com representantes das Sociedades de Es-
pecialidade e das Federadas para apresentar 
as propostas de atuação para a gestão 2011-
2014 que se inicia. “Vamos trabalhar juntos 
em prol da saúde. A AMB é uma instituição de 
muita credibilidade e vamos alavancá-la ainda 
mais defendendo a dignidade do médico e es-
tando cada vez mais próximos da população”, 
saudou o novo presidente da AMB, Floren-
tino Cardoso, durante a abertura do encontro.

Cardoso apresentou alguns dos novos proje-
tos que estão sendo organizados pela diretoria.

Foram passados, ainda, informes refe-

rentes às principais frentes de atuação da 
AMB. Sobre a Comissão Nacional de Acredi-
tação (CNA), foi frisada a importância de 
que haja esse processo de recertificação do 
título de especialista como forma de garantir 
que os médicos estejam sempre atualizados. 

Florentino Cardoso falou, também, sobre 
atitudes de algumas universidades brasileiras 
no processo de revalidação de diplomas de 
médicos formados no exterior, em que a grande 
maioria dos candidatos é aprovada. “A AMB 
apoia nesse momento que a revalidação de 
médicos formados no exterior ocorra através 
do Revalida”, falou o presidente da AMB.

A situação da residência médica no 

Brasil, a nova estrutura da Comissão Nacio-
nal de Residência Médica (CNRM) e o pro-
grama do Ministério da Saúde de valorização 
do profissional da atenção básica foram os 
últimos pontos da pauta debatidos. O posi-
cionamento da AMB, que é também una-
nimidade entre todos os presentes, é de 
preservar a autonomia da CNRM e que os 
residentes sejam escolhidos pelo mérito.

Em relação às comissões de traba-
lho da associação, o secretário-geral, 
Aldemir Soares, solicitou que todas as es-
pecialidades e federadas encaminhem os 
nomes dos participantes que comporão os 
grupos já existentes nesta nova gestão.

Fórum debate regulamentação da medicina
Para seguir à sanção presidencial da me-

dicina, depende da escolha dos senadores 
entre os projetos aprovados na Câmara em 
2009 e a versão do próprio senado, de 2006. 
Não é mais possível fazer alterações. A fim de 
sensibilizar os parlamentares, as entidades 

médicas nacionais realizaram, em setembro, o 
I Fórum sobre a Regulamentação da Medicina.

Entre os presentes, estavam os diretores 
de Defesa Profissional da APM, Tomás P. Smith-
Howard, e da Associação Médica Brasileira 
(APM), Roberto Gurgel; e o presidente do 

Conselho Federal de Medicina (CFM), Roberto 
D´Ávila. O médico e deputado Eleuses Paiva 
aproveitou para defender a regulamentação da 
profissão, lembrando que “é preciso conscienti-
zar os senadores da importância deste projeto 
para todos os profissionais e para a saúde”.
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F ique por dentro defesa de livre docência de Sidnei 
Jose Galego

No dia 21 de setembro ocorreu o concurso 
para Professor Livre Docente na Faculdade de 
Medicina do ABC, do Sócio Titular da SBACV, 
Sidnei Jose Galego. O concurso constou de 
exame escrito de projeto pedagógico, de apresen-
tação de aula expositiva, análise de memorial e 
defesa de tese cujo tema foi “Experiência Inicial 
com utilização de Dispositivo de Inversão de Fluxo 
para Proteção Cerebral na Angioplastia Carotídea”. 
O candidato foi aprovado com nota 10.

O presidente da Banca Julgadora foi Adilson 
Casemiro Pires (Diretor da Faculdade de Medi-
cina do ABC e Professor Titular da Disciplina de 
Cirurgia de Torácica da FMABC). Os seguintes 
professores doutores foram os Titulares da 
Bancada: Caio Parente Barbosa (Professor Livre 
Docente da Disciplina de Ginecologia Patológica 
e Reprodução Humana na FMABC e Doutor em 
Medicina (Ginecologia) pela USP; Emil Burihan 
(Professor Livre Docente da Disciplina de Cirurgia 
Vascular da Universidade Federal de São Paulo 
– Escola Paulista de Medicina); Roberto Lago 
(Professor Titular da Disciplina de Emergências 
Médicas da Universidade Mogi das Cruzes, Dire-
tor-Coordenador do Curso de Medicina da Uni-
versidade Mogi das Cruzes) e Ronaldo Roberto 
Bérgamo (Professor Titular da Disciplina de Ne-
frologia da Faculdade de Medicina do ABC).

Ronaldo Roberto Bérgamo, Caio Parente Barbosa, Adilson Casemiro Pires, Sidnei Jose Galego, 
Emil Burihan e Roberto Lago
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defesa de mestrado de 
luciano Mendonça

No dia 21 de outubro, o cirurgião vascular 
da Divisão de Cirurgia Vascular e Endovascular 
do programa de Pós-graduação de Clínica Cirúr-
gica do Departamento de Cirurgia e Anatomia 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (FMRP-USP), defen-
deu a tese “Efeitos da bradicinina na lesão de 

isquemia e reperfusão em músculo esquelético 
de ratos”.

A Banca Julgadora foi composta pelos Pro-
fessores Doutores Carlos Eli Piccinato (Orien-
tador) da FMRP-USP, Marcone Lima Sobreira 
(Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP) e 
Edwaldo E. Joviliano (FMRP-USP). 

Carlos E. Piccinato, Luciano Rocha Mendonça, Marcone Lima Sobreira e Edwaldo E. Joviliano
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Próximos eventos
2011
latin american chapter congress of the 
International union of angiology
data: 23 a 27 de novembro
local: Cartagena – Colômbia
http://www.circulacion2011.com/

Simpósio Internacional de Fleboestética
data: 26 e 27 de novembro
local: Hotel Serra da Estrela – Campos do 
Jordão - SP
http://www.cenacon.com.br/eventos/2011/fle-
boestetica/index.php?conteudo=263 

XXI annual Meeting of the Mediterra-
nean league of angiology and vascular 
Surgery (MlavS)
data: 1 a 3 de dezembro
local: Itália
www.aimgroupinternational.com/2011/mlavs/ 

7th  annual  International  External  
Fixation  Symposium  (IEFS)  -  “
an  academic  approach  to  
diabetic  Foot  Reconstruction”  
data: De 8 a 10 de dezembro
local: Hyatt  Regency  Downtown (EUA)  
 

Informações complementares
SBACV-SP Tel.: (11) 5087-4888 

E-mail:secretaria@sbacvsp.org.br

Os suplentes da Bancada foram: Lígia de 
Fátima Nobrega Reato (Professora Titular e Livre 
Docente da Disciplina de Hebiatria da FMABC e 
Coordenadora do Curso de Medicina da FMABC) 

e Carlos Henrique Alvarenga Bernardes (Profes-
sor Titular da Disciplina de Cirurgia Vascular da 
UNIMES de Santos e Doutor pela Universidade 
Federal de São Paulo – UNIFESP).
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5º dia vascular

Sob o tema Prevenção de Doenças Ve-
nosas, Arteriais e Linfáticas, cinco regio-
nais fizeram parte do 5º Dia Vascular de 
São Paulo, que nesta edição ganhou um 
formato diferenciado.

para que ele se tornasse um sucesso por 
onde passou: Edson F. Strefezza (ABC), 
Maria Cristina Souza Correa (Baixada San-
tista); Eduardo Faccini Rocha (Sorocaba), 
Arlindo Nascimento de Lemos Jr. (Campi-
nas-Jundiaí) e Celso Bregalda Neves (São 
Paulo).

Baldacci, Kendall, Servier e Truckvan 
foram as empresas que apoiaram o 5º Dia 
Vascular de São Paulo, com a organização 
da Tecnomarketing. 

Em cada cidade a SBACV-SP contou 
com a parceria também das seguintes ins-
tituições: Secretaria da Saúde e da Pre-
feitura de Sorocaba, Secretaria da Saúde 
de São Caetano do Sul, Secretaria Mu-
nicipal de Saúde da Prefeitura Municipal 
de Santos, Secretaria Municipal de Saúde 
/ Prefeitura Municipal de Campinas e da 
Sociedade de Medicina de Cirurgia de 
Campinas (SMCC) e da Prefeitura de São 
Paulo - Verde e Meio Ambiente.

Sorocaba

São caetano do Sul
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Uma carreta móvel passou, em outu-
bro, pelas cidades de Sorocaba (dia 1, no 
Parque Campolim), São Caetano do Sul 
(dia 8, no Espaço Verde Chico Mendes), 
Santos (dia 9, na Plataforma do Emissário 
Submarino – Praia José Menino), Campi-
nas (dia 22, no Largo do Rosário) e São 
Paulo (dia 23, no Parque do Povo), levan-
do muita informação à população, ori-
entando sobre as doenças vasculares.

Em São Paulo a educadora física e 
apresentadora Solange Frazão, coman-
dou exercícios de alongamento e também 
realizou uma palestra sobre qualidade de 
vida, saúde e os benefícios de atividades 
físicas diárias.

agradecimento

A SBACV-SP agradece o apoio dos di-
retores das Seccionais e de suas equipes 
que acreditaram no evento, contribuindo 
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SantosF ique por dentro

campinas

São Paulo
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F ique por dentro Associações definem novas diretorias e 
novos desafios

associação Médica Mundial - WMa 

José Luiz Gomes do Amaral, após 
duas gestões seguidas, deixa a presidên-
cia da AMB e assume a liderança da 
Associação Médica Mundial (WMA, na 
sigla em inglês). A Associação reali-
zou, no dia 14 de outubro, uma Sessão 
Cerimonial da Assembleia Geral para a 
posse do profissional, em Montevideo, 
no Uruguai.

aPM e aMB homenageiam 
José luiz Gomes do amaral

Em homenagem ao Dia do Médi-
co, comemorado em 18 de outu-
bro, as diretorias da APM e AMB reali-
zaram uma sessão solene de gratidão 
da cidade de São Paulo, por iniciativa 
do vereador Gilberto Natalini, ao a-
tual presidente da Associação Médica 
Mundial. A solenidade aconteceu no 
próprio dia 18, na Câmara Municipal 
de São Paulo. Diversas autoridades 
fizeram parte da mesa diretora, entre 
elas o Vereador Natalini, os secretári-
os Giovanni Cerri, Januario Montone 
e Linamara Rizzo Battistella, o Rei-
tor da Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), Walter Albertoni, o 
presidente da APM, Jorge Curi, entre 
outros. 

associação Médica Brasileira - aMB

Florentino de Araújo Cardoso Filho tomou posse da AMB no dia 22 de outubro, 
em cerimônia realizada no Teatro Municipal, em São Paulo. O novo presidente dará 
continuidade aos trabalhos exercidos pelo ex-presidente da Associação, José Luiz 
Gomes do Amaral. Na ocasião, Florentino Filho citou algumas questões que deman-
darão especial atenção durante sua gestão: defesa profissional, políticas públicas de 
saúde, emenda constitucional 29, qualificação profissional, residência médica e saúde 
suplementar. 

associação Paulista de Medicina - aPM

O otorrinolaringologista Florisval Meinão assume a presidência da APM. Em seu dis-
curso do dia 22 de outubro, na mesma cerimônia realizada no Teatro Municipal diz que 
seguirá empenhado na continuidade da valorização profissional do médico. Sob a sua 
liderança, diz que a APM lutará para recuperar os honorários e as boas condições de 
trabalho. “No Congresso Nacional, já existem projetos de lei que contemplam a relação 
médico-empresa e vamos trabalhar para que eles sejam encaminhados mais rapidamente. 
Defendemos a aprovação do Ato Médico e da Emenda 29, que está sendo alvo de um novo 
marco regulatório”.
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E ducação 46% dos estudantes de medicina foram 
reprovados em exame de avaliação do cremesp

A edição de 2011 do  Exame do Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo 
(Cremesp), que avalia o desempenho dos  es-
tudantes do sexto ano de medicina das escolas 
paulistas, revelou, mais uma vez, o alto índice 
de reprovação (46%) entre os participantes.

Os principais resultados  da avaliação de 
2011 foram apresentados dia 9 de novembro. 
Dentre 523 inscritos, 418 (80%) formandos 

em medicina compareceram ao exame. 
Desses, 191 (46%) foram reprovados. Nos 

últimos sete anos, 4.821 formandos participa-
ram do exame, dos quais 2.250 (46,6%) foram 
reprovados.

A participação no Exame  do Cremesp não 
é obrigatória e nem requisito para a habilitação 
ao exercício da medicina. A avaliação visa con-
tribuir para a melhoria da qualidade do ensino 

no país e o estudante aprovado recebe um 
certificado que pode ser útil no currículo pro-
fissional. As provas da 7ª edição foram apli-
cadas no dia 2 de outubro, em 14 municípios 
paulistas Os testes reuniram 120 questões de 
nove áreas básicas: Bioética, Ciências Básicas, 
Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia e 
Obstetrícia, Ortopedia, Pediatria, Saúde Men-
tal e Saúde Pública.
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Em busca da regulamentação da 
Emenda constitucional 29

Os Conselhos de Medicina de todo o 
País ressaltaram, no dia 16 de setembro, 
por meio de nota, seu apoio à aprovação do 
projeto que regulamenta a Emenda Consti-
tucional 29, depois de quase uma década 
de tramitação no Congresso Nacional.  No 
entanto, as entidades médicas chamam a 
atenção para que a medida seja acompa-

nhada de ações que reforcem os mecanis-
mos de controle e de fiscalização, para 
evitar desperdícios e assegurar o uso dos 
recursos em projetos que contribuam para 
a melhora da assistência.  

A solicitação de mais investimentos 
na Saúde é uma bandeira histórica dos 
Conselhos de Medicina. Neste momento, 

para as entidades, a aprovação da regra 
“será fundamental para dar prioridade 
à saúde no país, assegurando a exten-
são das anunciadas conquistas na área 
econômica ao terreno das políticas so-
ciais, dentre as quais o Sistema Único 
de Saúde (SUS) ocupa espaço de des-
taque”.

nota em defesa da Ec 29 
Brasília, 15 de setembro de 2011

Os médicos brasileiros, preocupados 
com o futuro da assistência oferecida à 
população por meio do Sistema Único de 
Saúde (SUS), vêm a público – por meio do 
Conselho Federal de Medicina (CFM) e dos 
27 Conselhos Regionais de Medicina (CRMs) 
– reforçar seu apoio à votação imediata do 
projeto de regulamentação da Emenda 
Constitucional 29, atualmente em tramita-
ção no Congresso Nacional.  O aporte de 
recursos garantidos pela implementação 

dessa medida será fundamental para dar 
prioridade à saúde no país, assegurando 
a extensão das anunciadas conquistas na 
área econômica ao terreno das políticas so-
ciais, dentre as quais o SUS ocupa espaço 
de destaque.  

No entanto, os médicos defendem que 
o contingenciamento dos orçamentos pú-
blicos para investir em saúde – o que está 
previsto no texto em discussão - seja acom-
panhado de medidas que garantam o con-
trole efetivo dos gastos, o que pode evitar 
desperdícios e desvios e assegurar novos 

avanços para a assistência na rede pública. 
Neste sentido, esperamos que a aprovação 
da regulamentação da EC 29 permita, entre 
outros pontos, a criação de uma carreira de 
Estado no SUS para médicos, enfermeiros 
e cirurgiões-dentistas, o que pode, efetiva-
mente, contribuir para a fixação dos profis-
sionais em áreas de difícil provimento. 

Conselho Federal de Medicina
Conselhos Regionais de Medicina 

Fonte: CFM

Os Conselhos de Medicina querem a 
anulação e a revogação da resolução 267, 
publicada pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (Anvisa), que determina “a 
inclusão obrigatória, por parte das opera-
doras, dos atributos de qualificação de cada 
prestador de serviços em seu material de 
divulgação de rede assistencial”. 

A posição consta de nota aprovada pelo 
Pleno Nacional dos Conselhos (composto 
pelos conselheiros federais de Medicina e 
pelos presidentes dos Conselhos Regionais 
de Medicina), em reunião realizada em 15 
de setembro, em Pernambuco. 

No entendimento dos conselhos, com 
essa medida a ANS tenta transferir para os 
médicos a responsabilidade pela qualidade 
dos planos de saúde, mas não garante a va-
lorização dos profissionais pelas operadoras 
nem o atendimento adequado à população. 

nota de esclarecimento

O Pleno Nacional, reunido em Pernam-
buco, em 15 de setembro, manifesta sua 
posição contrária à Resolução RN nº 267, 
de 24 de agosto de 2011, da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar (ANS), que 
determina “a inclusão obrigatória, por parte 
das operadoras, dos atributos de qualifica-
ção de cada prestador de serviços em seu 
material de divulgação de rede assistencial”. 

Segundo a norma da ANS, são “atribu-
tos de qualificação” dos médicos: título de 

Revogação de medida da anvisa
especialista, participação em programa de 
certificação e de atualização, pós-gradua-
ção, residência médica, dentre outros. 

Os Conselhos de Medicina incentivam 
a titulação, a especialização, a formação 
acadêmica e a educação continuada dos 
médicos, mas advertem que a qualificação 
profissional vai muito além desses indica-
dores. 

Além disso, para o exercício legal da 
Medicina, impõe-se não a qualificação es-
pecializada, mas a inscrição no CRM. 

A ANS tenta transferir para os médicos 
a responsabilidade pela qualidade dos pla-
nos de saúde, mas não garante a valoriza-
ção dos profissionais pelas operadoras nem 
o atendimento adequado à população. A 
ANS sequer fiscaliza suas próprias normas, 
como a RN nº 71-2004, que determina a 
obrigatoriedade de constar nos contratos os 
critérios de reajuste dos honorários médi-
cos, o que é descumprido pelas empresas. 

A medida imposta pela ANS apenas 
discriminará parte dos prestadores, o que 
em nada contribui para a melhoria da as-
sistência médica suplementar. Por isso, o 
Pleno Nacional – composto pelos conselhei-
ros federais e pelos presidentes de CRMs, 
defende a anulação e revogação da RN nº 
267-2011.

Conselho Federal de Medicina 
Conselhos Regionais de Medicina

F ique por dentro

Fonte: CFM
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E special congresso 39º congresso Brasileiro de 
angiologia e cirurgia vascular

De 11 a 15 de outubro, o Palácio das 
Convenções Anhembi, em São Paulo, se-
diou o maior evento da especialidade, o 
39º Congresso Brasileiro de Angiologia e 
Cirurgia Vascular.

O presidente da SBACV-SP, Calógero 
Presti e o presidente do Congresso, Ro-
berto Sacilotto, foram os responsáveis 
pela organização do evento que teve o 
apoio da SBACV Nacional.

A ocasião foi propícia para discutir os 
recentes métodos de aperfeiçoamento 
da especialidade, como os recursos mais 
avançados da medicina e as novas técnicas 
de tratamento que estão se consolidando 
tanto no Brasil como a nível internacional. 
Buscar maior divulgação da especialidade 
na mídia para mostrar as diversas áreas 
que esses profissionais atuam: das doen-
ças venosas às arteriais, também foi um 
dos objetivos propostos e alcançados. O 
Congresso contou com 17 palestrantes 
internacionais e aproximadamente 60 pa-
lestrantes brasileiros e recebeu cerca de 
2.600 inscritos.

Maior evento da especialidade recebeu um público de 2.600 inscritos

Representantes de entidades superi-
ores como o presidente do Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM), Roberto d´Avila; 
o vice-presidente da Associação Paulista 
de Medicina (APM), Florisval Meinão; o 
presidente da Federação Nacional dos 
Médicos (FENAM), Cid Carvalhaes, esti-
veram presentes no evento.

Membros da Regional São Paulo e da 
Diretoria Científica da Nacional foram os 
responsáveis pela elaboração de todo o 
Programa Científico que foi dividido em 
15 sessões e uma conferência. Em cada 
sessão, foram incluídos Temas Especiais 
Correlatos, escolhidos entre os trabalhos 
enviados e selecionados pelo seu inte-
resse e conteúdo, principalmente os es-
tudos prospectivos ou retrospectivos, com 
resultados de médio e longo prazo. Outros 
trabalhos também foram apresentados na 
forma de pôster e comentados por uma 
Comissão.

“Foi um congresso que mostrou a ca-
pacidade de organização e de liderança 
de seu presidente, Roberto Sacilotto, sem 

contar a qualidade que a diretoria cientí-
fica da sociedade teve de fazer um con-
gresso que não deixou a desejar para ne-
nhum outro evento do mundo. Já somos 
a maior sociedade vascular de cirurgia do 
mundo”, enfatiza Calógero Presti.

Para o membro da Comissão Executiva 
do Congresso, Marcelo Rodrigo de Souza 
Moraes, esse sucesso de público era espe-
rado. “Isso foi o fruto de um planejamen-
to muito bem realizado ao longo de três 
anos. As comissões executiva e científica 
vinham regularmente se encontrando para 
planejar o evento, e o resultado é esse 
sucesso que todo mundo viu”.

Sobre as apresentações dos traba-
lhos, Marcelo Moraes afirma que a cultura 
médica estava presente em cada uma de-

Roberto Sacilotto

Calógero Presti

Guilherme Pitta

Emil Burihan
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las. “Cada tema apresentado foi discutido 
por profissionais de maior expressão, que 
melhor pudesse falar sobre o tema em 
questão”.

Sociedade Brasileira de angiolo-
gia e cirurgia vascular lança novas 
diretrizes sobre tratamento de vari-
zes

No primeiro dia de evento, no Grande 
Auditório do Anhembi, a SBACV lançou 
duas Diretrizes sobre o uso da meia elásti-
ca compressiva e sobre a indicação de 
cirurgia de varizes. São elas “Terapia de 
compressão elástica dos membros inferi-
ores” e “Tratamento Cirúrgico das Varizes 
dos Membros Inferiores”. O objetivo dos 
trabalhos é uniformizar as condutas médi-
cas, baseando-as em estudos científicos de 
boa qualidade, o que vai unificar as práti-
cas em saúde e garantir um melhor res-
paldo ao médico e uma maior segurança ao 
paciente. Foram dois anos de estudo com o 
auxílio de 142 especialistas.

Na ocasião, outras quatro Diretrizes, 
em andamento, também foram debatidas 
pelos médicos no Congresso: Esclerote-
rapia, Pé Diabético, Aneurisma de Aorta 
Abdominal e Carótidas. O texto comple-
to das Diretrizes pode ser acessado em 
www.sbacv.com.br. “A atualização con-
tínua é um ponto chave das diretrizes. Por 
isso, a versão eletrônica é mais ágil para 
apresentar as mudanças. As duas diretri-
zes lançadas serão atualizadas e aprimo-
radas constantemente”, diz o coordenador 
nacional das Diretrizes na SBACV, Aldemar 
Castro.  

Programa social 

Os acompanhantes dos médicos par-
ticipantes do Congresso que não conhe-
ciam a cidade de São Paulo, por três dias 
tiveram a oportunidade de realizar Cities 
Tour (Histórico Cultural, Arquitetônico e 
Futebol) para os locais mais charmosos da 
cidade paulistana.

Muitas atividades envolveram os par-
ticipantes. No dia 11, houve a sessão 
Solene de abertura do Congresso e um 
Coquetel no próprio Palácio de Conven-
ções do Anhembi. A apresentação ficou 
por conta do Coral e Orquestra Del Chiaro.

No dia 12, médicos e também músicos, 
se apresentaram na área de exposição 
do Anhembi, para o Vascularte. O Happy 
Hour fez com que todos entrassem em um 
clima descontraído.

Encerrando as atividades, no dia 14, 
todos puderam assistir ao show dos Titãs 
no Sheraton WTC – Golden Hall.

Inscritos por categoria

Fonte: Meeting Eventos
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No dia 13, durante a Assembleia Geral 
Ordinária, foi revelada a chapa ganhadora 
e, consequentemente, o presidente à nova 
diretoria da Nacional para o Biênio 2012-
2013. 

Resultado: Chapa União Brasil 58% x 
40% Chapa Caminhando Brasil.

Após essa divulgação, o presidente da 
chapa ganhadora, Calógero Presti, fez o 
seu pronunciamento: “Quero agradecer 
a todos que participaram dessa decisão 
democrática. Podem ter certeza de que a 
SBACV foi a grande vencedora. Parabenizo 
a chapa liderada por Marcelo Araújo que 
durante todos esses meses de campanha 
manteve uma postura ética. Também con-
to com a colaboração do Guilherme Pitta 
para juntos fazermos a Nacional crescer. A 
Chapa União Brasil, como o próprio nome 
diz, vai trabalhar unida! Obrigado a todos 
que votaram!”

Rio de Janeiro sediará o 41º congresso em 2015 

Também no mesmo dia 13, houve 
a contagem dos votos para a escolha 
da cidade a sediar o 41º Congresso 
Brasileiro de Angiologia e de Cirurgia 
Vascular. Com o auditório lotado, todos 
acompanharam a contagem dos votos e 
a disputa entre as cidades do Rio de Ja-
neiro e Natal.

Antes de começar a votação, foi pas-
sado um vídeo apresentando as duas 
cidades, suas particularidades e seus 

diferenciais. Com uma disputa acirrada 
venceu a cidade carioca.

“É razoável que tenha sido dessa 
maneira. São duas cidades fantásticas 
e foi natural que entrassem em uma 
disputa democrática. No entanto, em 
função dos eventos que vão acontecer 
no Rio de Janeiro, ela será foco mundi-
al, as pessoas escolheram o Rio de Ja-
neiro provavelmente em função disso. 
Mas não tenho dúvidas de que Natal 
será a sede de um grande congresso 
nacional”, disse Marcelo Moraes, com-
pletando que a escolha foi meramente 
numérica. “Ambas as cidades reúnem 
todas as qualidade para presidiar um 
congresso como este. A minha espe-
rança é que a Sociedade cresça ainda 
mais e que tenha congressos cada vez 
maiores. Deixo aqui registrado os meus 
Parabéns para Natal”.

Já está em andamento os prepara-
tivos para o 40º Congresso que acon-
tecerá em Santa Catarina, em 2013.

Eleições
chapa união Brasil x chapa caminhando Brasil

Ainda segundo Presti, a vitória era 
esperada porque todos anseiam por uma 
renovação de pessoas, pensamentos, as-
suntos e isso ajuda a dar um equilíbrio 
muito maior. “Tenho muitos planos para 
a Nacional, mas o maior deles é tornar a 
Nacional em uma verdadeira empresa pro-
fissional e vai começar pela mudança do 
estatuto, tornando-o mais ágil e de acor-
do com as necessidades de hoje”, explica 
Calógero Presti.

Para o Diretor de Defesa Profissional 

da Regional São Paulo, Rubem Rino, esse 
triunfo deve pregar a união entre todos.  
“Espero que essa UNIÃO seja para sem-
pre, e que o propósito de vocês, de dedi-
car suas inteligências, determinações, 
postura ética e sabedoria voltada para o 
engrandecimento da SBACV, oferecendo 
aos sócios de todas as categorias, novas 
e reais oportunidades para se orgulharem 
de nossa Sociedade, se constitua em uma 
diferenciação impar do trabalho dessa Di-
retoria que será empossada”.
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Expositores e patrocinadores

O 39º Congresso também contou com 
uma área de exposições onde cerca de 50 es-
tandes de grandes empresas do segmento da 
saúde apresentaram seus produtos, serviços 
e novidades. Momento de networking e muita 
troca de informações e conhecimentos entre 
os presentes.

A SBACV e a SBACV-SP agradecem aos 
expositores e patrocinadores que contribuíram 
para o sucesso do 39º Congresso Brasileiro de 
Angiologia e Cirurgia Vascular:

Angiomed Importação e Exportação 
Abbott Laboratórios do Brasil
Aché Laboratórios Farmacêuticos 
Bayer 
Biomedical 
Biotronik Comercial Médica 
Boehringer Ingelheim do Brasil Química 
Farmacêutica 
Boston Scientific
Braile Biomédica Indústria, Comércio e 
Representações
CMS Produtos Médicos 
Di Livros Editora
E. Tamussino & CIA 
EV3 Comércio de Produtos Endovasculares do 
Brasil 
Hanesbrands Brasil Têxtil 
Health Tech Farmácia de Manipulação 
Veer Cosméticos
Indústria Technologies - Indústria e Comércio
Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Co-
mércio de Produtos para Saúde 
Laboratórios Baldacci 
Laboratórios Servier do Brasil 
Libbs Farmacêutica 
Medcorp Hospitalar 
Medi Brasil Comércio e Distribuição de Meias 
Elásticas - Chantal
Medmega Indústria de Equipamentos Médicos
Medrad do Brasil, Distribuição, Importação de 
Equipamentos e Produtos Médicos e Serviços 
Técnicos 
MEDTRONIC Comercial 
Micromedical Implantes do Brasil 
Montserrat Comercial, Importadora e Exporta-
dora
MSD – Merck Sharp & Dohme Farmacêutica
Neomex Hospitalar 
Nuclemed S.P. Materiais Médicos Hospitalares
Nycomed Pharma 
Otto Bock do Brasil Técnica Ortopédica 
PZL Indústria Eletrônica Ltda-EPP - CAPI
Rhosse Instrumentos e Equipamentos Cirúr-
gicos
Sanofi-Aventis Comercial e Logística 
SBACV-RJ
SBACV-RN
Selecta Industrial e Distribuidora de Artigos 
Médicos e Hospitalares 
Sigvaris do Brasil Indústria e Comércio 
ST. Jude Medical Brasil 
Tecmedic Com. de Produtos Médicos 
Terumo Medical do Brasil 
Venosan Brasil 
Victalab Farmácia de Manipulação 
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M ovimento Médico SBacv-SP apoia a iniciativa do 
Movimento Médico e une-se a 

Entidades Superiores 
No dia 19 de setembro, aconteceu, na 

sede da Associação Paulista de Medicina 
(APM), uma reunião extraordinária para dis-
cutir dois importantes assuntos que envolvem 
toda a Sociedade de Especialidade Médica: a 
atualização das informações do Movimento 
Médico em São Paulo e o Dia Nacional de Sus-
pensão do Atendimento aos Planos de Saúde.

Calógero Presti esteve presente apoiando 
a iniciativa. “Estamos completamente à dis-
posição das entidades médicas e apoiando as 
reivindicações dos profissionais. Durante toda 
minha gestão, até o momento, dei segmento 
ao trabalho dos meus colegas que me ante-
cederam na Presidência da SBACV-SP, como 
os doutores Roberto Sacilotto, Cid Sitrângulo 
Jr., Valter Castelli, José Carlos Costa Baptis-
ta-Silva, quando teve início essa luta em de-
fesa da dignidade do médico, atingida pelas 
operadoras da Medicina Suplementar”, enfati-
zou Presti.

Calógero Presti, Renato Azevedo Junior, José Roberto de Souza 
Baratella e Jorge Carlos Machado Curi

Rubem Rino, Tomás P. Smith Howard e Calógero Presti 

Profissionais da Comissão Estadual de Mobilização Médica reunidos na APM

angiologia e cirurgia vascular paralisam atendimento 
aos planos de saúde

Em continuidade ao movimento da 
Comissão Estadual de Mobilização Médica 
para a Saúde Suplementar iniciado em 
setembro, nos dias 4 e 5 de outubro, os An-
giologistas e Cirurgiões Vasculares não aten-
deram os pacientes das empresas Ameplan, 
Golden Cross, Green Line, Intermédica, 
Notre Dame, Prosaúde, Blue Life, Dix Amico, 
Medial, GEAP e Volkswagen. Estes são os 
planos de saúde que ainda não atingiram o 
patamar de R$ 50,00 para a consulta.

A pauta de reivindicações do movimen-
to estadual inclui: consulta a R$ 80,00 e 
procedimentos atualizados de acordo com 
a Classificação Brasileira Hierarquizada de 
Procedimentos Médicos (CBHPM), inserção 
do índice de reajuste anual nos contratos 

entre médicos e empresas e fim das interfe-
rências sobre a autonomia do médico. 

“Os médicos não podem mais aceitar a 
maneira como estão sendo tratados pelos 
planos de saúde. A remuneração é baixa e, 
muitas vezes, os profissionais são obrigados 
a se filiar, pois não há opção. A situação é ex-
tremamente difícil: as empresas dão as cartas 
e os médicos são peças secundárias”, afirma 
o presidente da Sociedade Brasileira de An-
giologia e de Cirurgia Vascular – Regional São 
Paulo (SBACV-SP), Calógero Presti.

Sempre antenado às questões que en-
volvem e afetam diretamente a saúde da 
população, Presti também afirma que a Re-
gional de São Paulo não tem medido esforços 
para apoiar essa iniciativa, extensiva à classe 

médica brasileira, sem ter dúvidas da sua 
importância e da necessidade em relação 
ao alinhamento desse trabalho.

O Movimento Médico é coordenado 
pelas três entidades médicas nacionais – 
Associação Médica Brasileira (AMB), Con-
selho Federal de Medicina (CFM) e Federa-
ção Nacional dos Médicos (Fenam). Novas 
operadoras foram procuradas recente-
mente pela Comissão a fim de negociar 
a recomposição dos honorários médicos: 
Allianz, Cabesp, Crusam, Fundação Leonor 
de Barros Camargo, Itálica, LES Brasil, 
Metrópole, Omint, Santa Helena Saúde, 
Santamália, São Cristóvão, Seisa, Sepaco, 
Serma, Trasmontano, Unimed Seguros e 
Universal.
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Calógero Presti também participou do 
Manifesto do Movimento Saúde e Cidadania 
em Defesa do SUS, no último dia 25 de outu-
bro, na sede da APM. Na ocasião, dezenas de 
entidades médicas e da sociedade civil discu-
tiram os crônicos problemas do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e trataram dos fatores que 
determinam as fragilidades atuais do Siste-
ma e apontaram caminhos para superá-los.  
“Sempre apoiei essa iniciativa que é um movi-
mento em valorização do cidadão. O médico 
assumindo a liderança da saúde automatica-
mente está se valorizando e cumprindo o seu 
papel social”.

Nesse mesmo dia, médicos enveloparam 
o prédio sede da APM com a bandeira do 
Brasil para reivindicar mais recursos para o 
sistema público, assistência de qualidade aos 
cidadãos, valorização dos recursos humanos 
e também para chamar a atenção da opi-
nião pública, dos governantes e dos órgãos 
competentes para o grave quadro da saúde 
pública no País.

Um dos próximos passos será o agenda-
mento de encontros com autoridades respon-
sáveis e governantes, para solicitar providên-
cias urgentes no sentido de garantir o respeito 
ao Artigo 196 da Constituição Federal que es-
tabelece: “A saúde é direito de todos e dever 
do Estado, garantindo mediante políticas soci-
ais e econômicas que visem à redução do ris-
co de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.”

Após as discussões e esclarecimentos, 
médicos e autoridades fizeram uma passeata 
da sede da APM até a Câmara Municipal onde 
participaram de uma audiência pública.

José Roberto de Souza Baratella, Calógero Presti e Rubem Rino

Deputado Eleuses Paiva e Calógero Presti

Sociedade na luta pela valorização 
do cidadão e do SuS 

Calógero Presti, Florisval Meinão, Tomás P. Smith Howard e Rubem Rino
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Em razão da grave defasa-
gem dos honorários médicos, 
dezenas de empresas foram con-
tatadas este ano pela Comissão 
Estadual de Mobilização Médica 
para a Saúde Suplementar – for-
mada pela APM, Conselho Re-
gional de Medicina, Sindicatos 
dos Médicos e Sociedades de 
Especialidade. A maioria delas 
tem feito propostas considera-
das positivas, com reajuste mé-
dio acima de 40% nas consultas. 
Em alguns casos, a atualização 
de valores ultrapassou 100%. 

Assim, a Comissão torna pú-
blico os valores de consulta pro-
postos por essas empresas. Vale 
lembrar que ainda é uma lista-
gem preliminar, pois as negocia-
ções continuam em andamento. 
É muito importante que os médi-
cos confiram se os novos valores 
estão sendo praticados pelas 
empresas no prazo previsto e 
informem a Defesa Profissional 
da APM caso haja inconsistên-
cias. Contatos: 0800-17-3313 
(11) 3188-4207/defesa@apm.org.br. 

Os profissionais também 
devem enviar à Comissão os 
contatos de responsáveis nos 
hospitais que possam reforçar 
o movimento de paralisações 
por especialidades.

EMPRESA PROPOSTA VALOR DE CONSULTA*

Abet
R$ 50 em julho

R$ 60 em dezembro

Amil

R$ 45 em junho

R$ 48 em agosto

R$ 51 em outubro

R$ 55 em dezembro

R$ 60 em março

Assefaz R$ 50 em agosto

Bradesco R$ 56 em setembro1

Caixa Econômica Federal R$ 50 em julho

Care Plus R$ 54 2 em agosto

Cassi
R$ 50 em julho

R$ 60 em dezembro

Cesp R$ 53 em setembro

CET R$ 50 em setembro

Cetesb R$ 50 em agosto

Embratel
R$ 50 em agosto

R$ 60 em dezembro

Fundação Saúde Itaú R$ 52 em agosto

Gama Saúde
R$ 54 em agosto

R$ 60 em janeiro

Marítima Essencial, Exclusivo enfermaria, 
Exclusivo apartamento, Ideal enfermaria, Ideal 

apartamento, Básico enfermaria, Básico 
apartamento e Básico especial

R$ 50 a partir de 18 de outubro

Marítima Pleno I e II, Sênior I e II, Master I e 
Executivo I

R$ 54 a partir de 18 de outubro

Metrus
R$ 50 já pratica

R$ 60 em janeiro

MPU Plan. Assist. R$ 50 em agosto

Petrobras R$ 80 desde janeiro

Porto Seguro R$ 56 em outubro4

Prodesp R$ 50 em agosto

Sabesprev
R$ 50 em maio

R$ 60 em 2012

Sul América
R$ 52 em agosto

R$ 54 em janeiro5

Vale
R$ 50 em setembro

R$ 60 em dezembro

comissão divulga valores de 
consulta propostos pelas empresas 

1: Sem proposta oficial
2: Consultórios isolados e 
clínicas especializadas
3: Índice igual ao da Amil
4: Prata, Ouro e Diamante
5: Sem documento

* Negociações até 21/09/11

Associado, confira no site 
www.sbacv.com.br a data, local e 
horário para: 

• Concurso para  Obtenção 
do Certificado de Área de Atuação 
em Angiorradiologia e Cirurgia 
Endovascular - Concurso Regular 

• Exame de Suficiência para 
Obtenção do Título de Especia-
lista em Cirurgia Vascular - Con-
curso Regular 

• Exame de Suficiência para 
Obtenção do Título de Especia-
lista em Angiologia - Concurso 
Regular 

I mportante
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Médicos solicitam a ministro ação 
do Governo e da anS para a crise

As entidades médicas nacionais en-
tregaram, em setembro, uma carta ao 
ministro da Saúde, Alexandre Padilha, 
cobrando  ações do Governo Federal e  
alertando para a cultura do lucro dos pla-
nos e seguros de saúde, que desrespei-
tam os profissionais e geram  insegurança 
dos pacientes. “Conclamamos o Governo 
Federal e o seu órgão regulador na área 
(Agência Nacional de Saúde Suplementar 
– ANS) para que atuem como reais me-
diadores nessa relação que diz respeito à 
saúde e à vida de mais de 46 milhões de 
brasileiros”, diz o texto.

Na reunião, as entidades pediram à 
Padilha que interceda junto à ANS para 
que atue como intermediadora na relação 
entre operadoras e profissionais. 

As entidades reclamam a recom-
posição dos honorários da categoria, 
o estabelecimento de contratos com 
reajustes anuais e o fim da interferência 
das empresas na autonomia dos profis-
sionais. “Em lugar do diálogo e de nego-
ciação com os médicos, grande número 
de operadoras optam pela mercantiliza-
ção da saúde, ressaltando seu descom-
promisso com a assistência. Diante desse 
quadro de equilíbrio ameaçado, con-
clamamos o Governo Federal e seu órgão 
regulador na área (ANS) para que atuem 
como reais mediadores nessa relação que 
diz respeito à saúde e à vida de mais de 
46 milhões de brasileiros”, finaliza o texto.

assembleia de São Paulo pode ter 
subcomissão para investigar planos

Durante audiência pública realizada 
na Assembleia Legislativa de São Paulo, 
em 21 de setembro, os participantes 
discutiram a possibilidade de criar uma 
subcomissão formada pelos deputados 
estaduais com o objetivo de divulgar 
denúncias sobre práticas abusivas dos 
planos de saúde, como defasagem dos 
honorários médicos, restrições a exames 
e procedimentos e insuficiência da rede 
de atendimento.

Saúde inicia reforma de unidades 
Básicas em São Paulo

O Ministério da Saúde está qualifican-
do o atendimento oferecido à população 
brasileira nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS). O governo federal vai investir R$ 
18,9 milhões para reformar unidades em 
São Paulo. A medida faz parte do Pro-
grama Brasil Sem Miséria, lançado pela 
presidenta Dilma Rousseff, no início do 
ano, e reforça a estratégia do governo 
federal de reestruturar a Atenção Básica 

no Sistema Único de Saúde (SUS). Serão 
priorizados municípios localizados em 
regiões de extrema pobreza.

 A indicação das unidades que serão 
reformadas será feita pelos gestores es-
taduais, nas Comissões Intergestores Bi-
partite (CIB). Municípios localizados em 
regiões de extrema pobreza ou com baixo 
Produto Interno Bruto (PIB) per capita 
serão priorizados.  

 

nho ético e compromisso social e com a 
Medicina por profissionais ou instituições 
no esforço de construção de uma socie-
dade mais justa e um mundo melhor. A 
partir de agora, a premiação deverá ser 
entregue anualmente, sempre em outu-
bro, como parte das comemorações do 
Dia do Médico.

Os primeiros homenageados foram os 
médicos Ivo Pitanguy, Hésio Cordeiro e 
Ricardo Paiva.  A eles, serão outorgadas, 
respectivamente, as comendas Moacyr 
Scliar, de Medicina, Literatura e Arte;  Sér-
gio Arouca, de Medicina e Saúde Pública; 
e  Zilda Arns Neumann, de Medicina e 
Responsabilidade Social.

Marketing Médico – criando va-
lor com o paciente

Com uma abordagem direta, o livro 
Marketing Médico – criando valor com o 
paciente, de Renato Gregório, publicado 
pela Editora DOC, esclarece os concei-
tos e a aplicação do Marketing à prática 
médica. Guia o leitor em como agregar 
valor aos pacientes e desenvolver ações 
de comunicação e de orientação para os 
clientes. A obra torna clara a importân-
cia da identificação do público-alvo e da 
análise de informações para a tomada de 
decisões.

cFM homenageia personalidades 
médicas com entrega de comendas

No último dia 26 de outubro, aconte-
ceu a solenidade no Conselho Federal de 
Medicina (CFM), em Brasília, onde foram 
entregues três comendas em homena-
gens a médicos que se destacaram em 
diferentes áreas de atuação e do conhe-
cimento.  Para o secretário-geral do CFM, 
conselheiro Henrique Batista e Silva, os 
escolhidos simbolizam o esforço daqueles 
que buscam o perfeito desempenho ético 
na profissão, sem ignorar seus compro-
missos com a sociedade em diferentes 
campos de atuação, com importantes re-
sultados científicos, técnicos, acadêmicos 
e políticos.

As honrarias, criadas em 2011 pelo 
plenário do CFM, ressaltam o desempe-
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Mudanças no FGtS
A partir de janeiro de 2012, será 

obrigatória a utilização do certificado digi-
tal para emitir as guias do Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço (FGTS) refe-
rente a todos os funcionários de clínicas 
e consultórios, tanto para pessoas físicas 
quanto jurídicas.

Para auxiliar os médicos, a APM dis-
ponibiliza um serviço, por meio de empre-
sas especializadas a valores especiais. 

comissão que revisa manual de 
fiscalização se reúne em Brasília

A comissão responsável por revisar o 
manual de fiscalização do Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM) reuniu-se no úl-
timo dia 9 de novembro, em Brasília, na 
sede do CFM. O grupo, coordenado pelo 
diretor do Departamento de Fiscalização 
do CFM, o conselheiro Emmanuel Fortes, 
discutiu os critérios para o funcionamento 
de centros cirúrgicos, serviços de anes-
tesia e serviços de urgência e emergên-
cia. Também esteve em pauta o glossário 
médico adotado pelo Mercosul e concei-
tos balizadores do trabalho de fiscalização 
dos conselhos de medicina.
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I nformes da Diretoria

Apresentamos as normas para in-
gresso na SBACV e estimulamos os 
membros aspirantes e efetivos a se mo-
bilizarem para uma possível mudança de 
categoria.

normas para Membro aspirante:
1. Apresentar proposta assinada por 

2 (dois) Membros Titulares ou Efetivos 
em formulário próprio (disponível em 
www.sbacvsp.org.br), que será recebida 
em qualquer data pela Secretaria Re-
gional da SBACV;

2. Apresentar curriculum vitae, em 
duas vias, acompanhado de cópias dos 
documentos, inclusive do diploma de 
médico e inscrição no Conselho Regional 
de Medicina;

3. Ser aprovado pela Comissão Re-
gional de Titulação.

OBS.: Para o cumprimento do item 
3 será obedecido um dos seguintes cri-
térios:

1. O candidato deverá ter no mínimo 
dois anos de graduado em Medicina e 
estar cursando, ou ter concluído Pro-
grama de Residência Médica em Angio-
logia, em Cirurgia Vascular, ou em An-
giologia e Cirurgia Vascular; ou Curso de 
Especialização ou de Aperfeiçoamento 
em Angiologia, em Cirurgia Vascular, ou 
em Angiologia e Cirurgia Vascular. 

2. Ter, no mínimo, 5 (cinco) anos 
de graduação em Medicina, e compro-
var atuação em Angiologia e/ou Cirurgia 
Vascular, ou em suas respectivas Áreas 
de Atuação, por um período mínimo de 
1(um) ano.

normas para Ingresso na SBacv-SP
normas para Membro Efetivo:
1.Ser Membro Aspirante há mais de 

dois anos;
2.Estar quite com a Tesouraria da 

SBACV e AMB;
3.Possuir Título de Especialista emi-

tido pela SBACV/AMB;
4.Apresentar a proposta para Mem-

bro Efetivo assinada por 3 (três) Mem-
bros Titulares ou Efetivos em formulário 
próprio (disponível em www.sbacvsp.
org.br), encaminhada em qualquer data 
à Secretaria Regional da SBACV.

normas para Membro titular:
1.Ser Membro Efetivo há mais de 

dois anos;
2.Estar quite com a Tesouraria da 

SBACV e AMB;

3.Exercer atividades comprovadas 
na especialidade nos últimos dois anos;

4.Possuir Título de Especialista emi-
tido pela SBACV/AMB;

5.Apresentar monografia não publi-
cada, em três vias, sobre tema da espe-
cialidade ou título de Livre-Docência ou 
de Doutor;

6. Apresentar curriculum vitae em 
três vias, passível de comprovação;

7. Apresentar proposta para Mem-
bro Titular assinada por 5 (cinco) Mem-
bros Titulares em formulário próprio 
(disponível em www.sbacvsp.org.br), 
encaminhada à Secretaria Geral da 
SBACV;

8.Ser aprovado pela Comissão de 
Progressão de Categoria de Membros 
que seguirá as normas regimentais.

n ovas Adesões

Sócios aprovados em 29/09 e 27/10

aspirantes:
Diel da Costa Meireles
Giovanna Arze Rocha
Katsumi Nakano
Thiago Melo do Espírito Santo
Tiago Augusto Miranda Andrade

Efetivos:
Claudio Gabriele
Daniel Hachul Moreno
Edson Takamitsu Nakamura
Guilherme Camargo Gonçalves de Abreu
Livio Nakano
Marcelo José de Almeida
Marcos Roberto Godoy
Maria Paola Piccarolo Cerávolo
Mauricio Jose Motta Correia Lima
Orivaldo de Almeida Jr.
Paulo D. Melo Jorge
Rafael Couto Melo
Ricardo Andrade Diacov
Rodrigo Bruno Biagioni
Ulisses Ubaldo Mattozinho Mathias

SERvIÇOS dE RESIdÊncIa EM 
cIRuRGIa vaSculaR cREdEn-
cIadOS PElO MEc

1. Casa de Saúde Santa Marcelina
2. Centro de Ciências Médicas e Bi-
ológicas da PUCSP Pontifícia Universi-
dade Católica
3. Complexo Hospitalar Padre Bento de 
Guarulhos
4. Faculdade de Ciências Médicas da 
Unicamp
5. Faculdade de Medicina da USP
6. Faculdade de Medicina de Marília
7. Faculdade de Medicina de São José 
do Rio Preto
8. Faculdade de Medicina do ABC
9. Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto USP
10. Hospital do Servidor Público 
Estadual Francisco Morato Oliveira - SP
11. Hospital do Servidor Público 
Municipal - SP
12. Hospital e Maternidade Dr Celso 
Pierro PUC Campinas SP
13. Hospital Guilherme Alvaro Santos 
- SP
14. Hospital Heliópolis SP
15. Hospital Ipiranga
16. Hospital Municipal Dr Mario Gatti 
SP
17. Instituto Dante Pazzanese de 
Cardiologia - SP
18. Irmandade da S. Casa da 
Misericórdia de Santos
19. Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Limeira - SP
20. Irmandade S. Casa de Misericórdia 
de São Paulo
21. Sociedade Beneficente e Hospitalar 
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão 
Preto
22. Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho UNESP
23. Faculdade de Medicina de Botucatu 
- SP
24. Escola Paulista de Medicina – 
UNIFESP

SERvIÇOS dO EStadO dE SÃO 
PaulO REcOnHEcIdOS PEla 
SBacv

1. Angiocorpore Instituto de Moléstias 
Cardiovasculares (Estágio)
2. Centro de Ciências Médicas e Biológi-
cas – Sorocaba
3. Conjunto Hospitalar do Mandaqui 
(Estágio)
4. Escola Paulista de Medicina
5. Faculdade de Ciências Médicas 
Unicamp
6. Faculdade de Medicina de Botucatu
7. Faculdade de Medicina de Marília
8. Hospital Ana Costa de Santos (Está-
gio)
9. Hospital Beneficência Portuguesa de 
São Paulo (Estágio)
10. Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto - USP
11. Hospital Dante Pazzanese
12. Hospital da Santa Casa de Santos
13. Hospital da Santa Casa de São Paulo
14. Hospital de Base de S. José do 
R.Preto 
15. Hospital do Servidor Público 
Estadual de São Paulo
16. Hospital e Maternidade Dr Celso 
Pierro PUC - Campinas - SP
17. Hospital Santa Helena
18. Incor Rio Preto – Instituto do 
Coração (Estágio)
19. Instituto de Cirurgia Vascular e 
Endovascular de São Paulo (Estágio)
20. IMC - Instituto de Moléstias 
Cardiovasculares (Estágio)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
podem ser obtidas na Secretaria da 
SBACV-SP, com Raquel ou Patrícia – 
secretaria@sbacvsp.org.br ou telefone 
(11) 5087-4888
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