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Confira como foi o primeiro encontro 
científico do ano
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XII Encontro SP 
acontece nos dias 28 e 29 de março

Em um dos mais aguardados eventos da Cirurgia Vascular do estado de São Paulo, profi ssionais da especialidade  
terão a oportunidade de atualizar-se com profi ssionais renomados da área. Nesta edição do evento, o público contará 
com ferramentas tecnológicas para facilitar a participação.
Confi ra breve histórico sobre o evento!
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E  ditorial 

Diretoria Biênio    

Passado o feriado do carnaval, espero que tenham 
descansado. Àqueles que como eu, trabalharam, su-
giro Benjamin Franklin que desde o século XVIII já 
afirmava: “o trabalho dignifica o homem”. Bastante 
apropriado.

Neste editorial volto minha atenção completa-
mente ao XII Encontro São Paulo. O evento mais 
importante e tradicional realizado anualmente pela 
regional está pronto. Em seus oito módulos, os temas 
foram cuidadosamente planejados pela comissão 
científica visando o aprimoramento de conhecimen-
tos e esclarecimento de eventuais dúvidas que nos 
perseguem com frequência em nossa prática diária. 

Reconhecendo uma preferência dos associados, 
nesta edição metade do programa contempla temas 
venosos que incluem os aspectos estéticos do trata-
mento de varizes e telangectasias com a utilização 
do endolaser, laser transdérmico e diferentes tipos de 
agentes para escleroterapia com foco na aparência 
final. O tratamento e a prevenção de complicações 
como manchas e úlceras serão discutidos, assim 
como questões polêmicas envolvendo a interferência 
do tipo de pele e a exposição ao sol no período pré e 
pós-procedimento. 

Ainda nos temas venosos, daremos destaque às 
técnicas de escleroterapia com espuma utilizadas 
para o fechamento de úlceras venosas, uma impor-
tante alternativa em nosso País onde muitas vezes a 

Dr. Marcelo Rodrigo de Souza Moraes
Presidente da SBACV-SP 2014-2015

disponibilidade de salas cirúrgicas para a correção 
convencional está abaixo do necessário; e também 
a aplicação em casos apenas com refluxo venoso, 
uma técnica amplamente utilizada em vários países 
principalmente os europeus. As técnicas de termo-
ablação com a utilização de endolaser e radiofre-
quência, tanto para veias tronculares como também 
para o fechamento de perfurantes insuficientes, serão 
apresentadas bem como a utilização cada vez maior 
do ultrassom como meio diagnóstico e adjuvante no 
tratamento. 

A discussão sobre a cirurgia convencional de va-
rizes, principal procedimento realizado para o trata-
mento da doença venosa no Brasil, vem apresentan-
do algumas mudanças em seus conceitos e execução. 
O planejamento meticuloso através do ultrassom 
Doppler, técnicas com conservação da safena e as 
estratégias para o tratamento da recidiva são temas 
de grande interesse e receberão atenção especial.

O Brasil abriga a quinta maior população de pes-
soas diabéticas no mundo e estima-se que muito em 
breve atinja o quarto lugar. Pensando nesse aspecto, 
em um módulo destinado especificamente ao tema 
serão discutidos assuntos de conduta frequente como 
as mudanças nas recomendações de antibioticotera-
pia, técnicas de debridamento e curativos de úlceras 
de forma a melhorar a função e a viabilidade do 
membro. Tanto para diabéticos como para doentes 

simplesmente portadores de doenças arteriais das 
extremidades, precisamos discutir com seriedade e 
sem interferências comerciais as melhores formas de 
tratamento. Otimização do tratamento medicamento-
so, revascularização convencional ou endovascular 
e quando optar por uma ou por outra utilizando, por 
exemplo, conceitos como o de angiossoma, são as-
suntos de interesse para a grande maioria dos colegas 
em sua prática rotineira. 

Precisamos discutir com objetividade o manejo da 
doença carotídea e da doença aneurismática da aor-
ta abdominal. Qual o impacto das novas evidencias 
quanto a otimização do tratamento medicamentoso 
na doença carotídea e se já é possível admitir mu-
danças de paradigmas? Precisamos definir sem in-
teresses externos quais as melhores opções para o 
tratamento individualizado dos doentes portadores 
de AAA, como acompanhar e eventualmente tratar 
complicações após os procedimentos. 

Caros associados, o Encontro São Paulo é um 
evento feito para nós angiologistas e cirurgiões vas-
culares indistintamente, sem fins comerciais, sem 
conflitos de interesse, tendo por objetivo tão e so-
mente nossa evolução profissional. Participem, di-
vulguem, compareçam. 

Muito obrigado.

Caros associados, 
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D    efesa profissional

Dr. Marcelo Calil Burihan 
Diretor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP

Em reunião organizada pela Associação 
Paulista de Medicina (APM) no dia 24 de 
fevereiro, com a participação de seu Presi-
dente, representantes do Conselho Regional 
de Medicina (CRM), das seccionais da APM 
e das Sociedades de Especialidades Médi-
cas, discutiu-se o cronograma das mobiliza-
ções pela saúde pública e privada no Estado 
de São Paulo para o ano de 2014.

Colocou-se em pauta a necessidade dos 
reajustes dos honorários médicos serem re-
alizados tendo como base a Classificação 
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos 
Médicos (CBHPM), em relação à saúde pri-
vada (Projeto que tramita desde 2003). 

Diversos pontos foram discutidos como a 
interferência dos planos de saúde na relação 
médico-paciente; a readequação da rede cre-
denciada das empresas de planos de saúde, 

Luta pela saúde

Literatura médica ganha importante marco na atualização e 
reciclagem de profi ssionais de medicina em todo o País

Com mais de seis mil páginas, coleção tem a participação de mais de 750 renomados especialistas brasileiros 

tanto no acesso eletivo quanto na urgência; 
o problema dos contratos que contemplam a 
Câmara de Arbitragem e a atuação inaceitá-
vel da Agência Nacional de Saúde (ANS) no 
conflito médicos x empresas.

Debateu-se principalmente a atuação das 
entidades/médicos em relação ao dia 7 de 
abril, Dia Mundial da Saúde. Decidiu-se por 
paralisação dos atendimentos eletivos das 
consultas dos planos de saúde e talvez até 
provavelmente do Sistema Único de Saúde 
(SUS) para que tenhamos uma maior abran-
gência no movimento em prol das melhorias 
para a saúde pública e privada.

De extrema importância é a Comissão de 
Negociação junto aos convênios, formada 
pela APM, CRM e Sindicato dos Médicos 
de São Paulo, que muito já conseguiu em 
benefício de várias especialidades médicas. 

Nós, vasculares, necessitamos criar uma 
comissão para rediscutirmos nossos honorá-
rios, a maioria defasado, e então propormos 
à Comissão de Negociação as alterações, 
para que esta tenha argumentos perante as 
empresas de planos de saúde.

L    ivro

Autor: Antonio Carlos Lopes
Editora: Atheneu
Páginas: 6.912

A medicina brasileira acaba de ganhar um novo 
patrimônio: trata-se da coleção “Clínica Médica: 
Diagnóstico e Tratamento”, composta de seis vo-
lumes, que traz abrangente atualização de todas 
as áreas da medicina. A obra, cuja coordenação 
geral é do professor Dr. Antônio Carlos Lopes, 
diretor da Escola Paulista de Medicina, tem a par-
ticipação de 41 coordenadores e 756 colaborado-
res, todos renomados nomes da medicina do País 
nas mais variadas especialidades.

A proposta da publicação é inédita no Brasil, 
com abrangência jamais verificada em língua 
portuguesa. Por isso já é vista no universo da me-
dicina como referência obrigatória tanto para os 
acadêmicos quanto para a reciclagem de médicos 
das diversas especialidades.

“O livro envolveu colegas de vários estados, 
de várias Universidades, e não foram poupados 
esforços, nem da editora Atheneu, nem dos de-
mais envolvidos no projeto, para que fosse con-
cretizado da maneira como havíamos idealizado. 
É a obra mais ousada e importante que temos no 

Brasil para a reciclagem de conhecimentos cien-
tíficos”, afirma Lopes.

No papel de coordenador geral, o prof. Dr. 
Antonio Carlos Lopes participou ativamente de 
todas as etapas, desde a elaboração do conteúdo 
programático, indicação dos coordenadores e 
acompanhamento da definição de todos os auto-
res, até o processo de seleção de fotos e gráficos, 
revisão do conteúdo programático, uniformiza-
ção dos textos, garantindo que a publicação con-
templasse apenas aquilo que já está consagrado 
na prática médica.

“A medicina se aprende nos livros, não nas re-
vistas. Essa é uma frase clássica que tem que ser 
respeitada sempre, a despeito da tecnologia avan-
çada e do progresso das publicações”, aponta o 
diretor da EPM.
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XXVIII Encontro de Angiologia e de Cirurgia 
Vascular do Rio de Janeiro 
Data: 20 a 22 de março
Local: Windsor Barra Hotel (RJ) 
Informações: www.sbacvrj.com.br

IX Curso de Escleroterapia com Espuma
Data: 21 e 22 de março
Local: Spaço Vascular – Av. Angélica, 2491 – 
São Paulo - SP
Informações: 11-4563-2453 | 
cursoespuma@hotmail.com 

Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e 
Endovascular
Data: 28 e 29 de março
Local: Centro de Convenções Frei Caneca – SP
Informações: www.meetingeventos.com.br 

IV International Meeting on Aesthetic Phle-
bology (IMAP 2014)
Data: 27 a 29 de março
Local: Club Med Trancoso - Porto Seguro – 
Bahia 
Informações: secretaria@sbacvsp.org.br 

36th Charing Cross International Symposium
Data: 5 a 8 de abril
Local: Londres
Informações: www.cxsymposium.com

CICE 2014
Data: 23 a 26 de abril
Local: Sheraton São Paulo WTC Hotel – SP
Informações: www.cice.com.br 

XIII Encontro Mineiro de Angiologia e de 
Cirurgia Vascular 
Data: 15 a 17 de maio
Local: Ouro Minas Palace Hotel (Belo Horizon-
te – MG)
Informações: www.sbacvmg.org.br

2014 Vascular Annual Meeting
Data: 5 a 7 de junho
Local: Boston (EUA)
Informações: http://bit.ly/15xgXrq

VIP – Vascular Interventional Padova Con-
gress
Data: 26 a 28 de junho
Local: Pádua (ITA)
Informações: vipcongress2014.org

XXVI World Congress of the International 
Union of Angiology
Data: 10 a 14 de agosto
Local: Sydney (AUS)
Informações: www.iua2014.org

IV Controvérsias em Cirurgia Vascular
Data: 14 a 17 de agosto
Local: Grand Hotel Campos do Jordão (SP) 
|Hotel Escola Senac (SP)
Informações: marcia@tecnomkt.com.br

2014

A    genda

II Encontro do Capítulo Brasileiro do SVS
Data: 14 a 17 de agosto
Local: Grand Hotel Campos do Jordão (SP) 
|Hotel Escola Senac (SP)
Informações: marcia@tecnomkt.com.br

IV Congresso Brasileiro de Ecografia Vas-
cular
Data: 28 a 30 de agosto
Local: Natal (RN)
Informações: www.cbev2014.com.br 

XII Encontro de Angiologia e de Cirurgia 
Vascular do Conesul 
Data: 02 a 04 de outubro
Local: Gramado (RS)
Informações: www.vascular-rs.org.br

X Encontro Norte Nordeste de Angiologia e 
de Cirurgia Vascular
Data: 17 a 19 de outubro
Local: João Pessoa (PB)
Informações: www.sbacv.com.br

2014 Veith Symposium
Data: 18 a 22 de novembro
Local: Nova York (EUA)
Informações: www.veithsymposium.org/index.
php

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

e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br



 | 5

R    eunião Científica 

No dia 27 de fevereiro, a SBACV-SP realizou a primeira Reunião Científica de 
2014, já em novo local – na Escola Paulista de Medicina (EPM). Nesses encontros, 
são apresentados trabalhos realizados por residentes e demais profissionais da SBAC-
V-SP que contribuem para o aprimoramento da especialidade. Os encontros, que são 
abertos para os associados da entidade, residentes e estudantes de medicina, contam 
com o presidente da Regional São Paulo, Dr. Marcelo Moraes, para mediar os traba-
lhos.

A primeira aula a ser apresentada na noite teve como tema “Estudo comparativo 
de cateteres totalmente implantáveis para quimioterapia valvulados e não valvulados 
inseridos por técnica de punção guiada por Ultrassonografia”. Os autores da pesquisa 
são os doutores Guilherme Andre Zottele Bomfim, (apresentador), Nelson Wolosker, 
Guilherme Yazbek, Thiago M. V. de Castro, Daniel Benitti, Luisa Valentim, Christia-
no Bernardi e Kenji Nishinari, do AC Camargo Câncer Center, que contaram com os 
comentários do Dr. João Corrêa.

“Resultados a longo prazo da utilização de oxibutinina para o tratamento da hiperi-
drose axilar”, foi o segundo assunto a ser explanado. De autoria dos doutores Nelson 
Wolosker, Marcelo Passos Teivelis (apresentador), Rafael Pessanha de Paula, Maria-
na Krutman, Paulo Kauffman, Jose Ribas Milanez de Campos e Pedro Puech-Leão, 
do Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) – São Paulo - Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP – HCFMUSP – São Paulo, o trabalho foi comentado 
pelo Dr. Miguel Francischelli Neto.

E o terceiro trabalho a ser exposto foi “Angioplastia eco-assistida de artéria de 
aneurisma degenerativo de carótida com ‘flap’ móvel”, de autoria dos doutores Ro-
bson Barbosa de Miranda (apresentador), Rafael Couto, Edson Nakamura, Leandro 
Baena, Jairo Alves Pinheiro Jr. e Viviane Couto, da Fluxo - Clínica de Cirurgia Vas-
cular e Hospital do Coração – HCOR. Os comentários foram do Dr. Roberto Caffaro.

As Reuniões Científicas acontecem o ano todo, sempre nas últimas quintas-feiras de 
cada mês. Especialmente em março, não haverá o evento, devido à realização do XII 
Encontro São Paulo, que acontecerá nos dias 28 e 29; as reuniões retornarão normal-
mente no dia 24 de abril. Fique atento aos comunicados da SBACV-SP com relação às 
datas das próximas reuniões e aos temas que serão abordados. Ao final da explanação 
das aulas, todos participam de um jantar que acontece nas dependências da EPM, mo-
mento propício para networking entre os presentes. A EPM - Anfiteatro Boris Casoy 
- está localizada na Rua Botucatu, 821, 1º andar, Vila Clementino, São Paulo.

Primeiro encontro científi co do ano estreou em novo local
No mês de fevereiro, a Escola Paulista de Medicina (EPM) sediou a reunião mensal, 

que contou com a apresentação de três contribuições para a especialidade

Anteriormente à Reunião Científica, acontece sempre a Reunião Administrativa da 
Regional São Paulo. Aberta a todos os diretores e associados, o encontro contou com 
a presença do presidente da SBACV-SP, Dr. Marcelo Rodrigo de Souza Moraes, e do 
secretário geral, Dr. Marcelo Fernando Matielo. Foram discutidos, na ocasião, temas 
gerais da entidade. 

Miguel Francischelli Neto Roberto Caffaro

Robson Barbosa de Miranda 

Público prestigia reunião

Guilherme Andre Zottele Bomfi m

João Corrêa Marcelo Passos Teivelis 

Reunião Administrativa

24/04 - 5ª feira - às 20 horas
Escola Paulista de Medicina (EPM) Anfi teatro Boris Casoy

Rua Botucatu, 821 - 1º andar - Vila Clementino – São Paulo
Estacionamento: Rua Botucatu, 821 – Subsolo

Reunião de Abril
ImportanteImportante
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E    vento

O Centro de Convenções Frei Caneca rece-
berá, nos dias 28 e 29 de março, um dos mais 
aguardados eventos da especialidade vascular 
que acontece na capital paulista. Promovido 
pela SBACV-SP, o XII Encontro São Paulo 
de Cirurgia Vascular e Endovascular abordará 
sobre Procedimentos Estéticos Venosos, Aneu-
risma de Aorta Abdominal, Obstrução Arterial 
Periférica, Trombose Venosa Profunda, Va-
rizes dos Membros Inferiores, Pé Diabético e 
Insuficiência Venosa Crônica. O evento reúne 
frequentemente mais de 800 especialistas do 
Estado de São Paulo e de todo a País.

A Comissão Organizadora - composta pelos 
doutores Marcelo R. Souza Moraes (Presiden-
te), Bonno van Bellen, Nelson de Luccia, Car-
los Eduardo Varela Jardim, Newton de Barros 
Junior, Erasmo Simão da Silva, Roberto Saci-
lotto, José Carlos Costa Baptista Silva, Valter 
Castelli Junior e Marcelo Fernando Matielo - 
elaborou o programa científico, com ricas in-
formações e discussões pertinentes acerca dos 
temas propostos. 

Histórico
Em 1983, alguns membros da nova geração 

que assumiram a Diretoria da Regional São 
Paulo verificaram a carência de um evento re-
gional com características renovadas que aten-
desse a qualidade e a crescente demanda da 
produção científica apresentadas nas reuniões 
mensais da Sociedade. 

Até então, além do Congresso Brasileiro 
e da Jornada Brasileira em anos alternados, a 
especialidade contava com pequenos eventos 
promovidos pelos diferentes serviços de Cirur-
gia Vascular, totalmente independentes, com 
participação exclusiva. Visando preencher esta 
lacuna, os colegas Antonio Carlos Simi, Bonno 
van Bellen e Adib Bouabci desenvolveram o 
projeto do novo evento, que deveria ser aberto 
a todos os grupos. 

Esse projeto se tornaria realidade e foi bati-
zado como Encontro Paulista de Cirurgia Vas-
cular. Novos critérios na seleção dos trabalhos 
foram estabelecidos e rigorosamente observa-
dos pelos organizadores, priorizando a qualida-
de, o conteúdo científico e a originalidade.

O objetivo foi iniciar um evento inovador, 
com características bem diversas dos demais 
existentes na época, de curta duração, intenso 
e veloz na transmissão de informações, atua-

lizações e pleno de debates de maneira a pro-
porcionar ampla reciclagem em um único dia. 

Tecnologia
Nesta edição do encontro, os participantes 

contarão com uma nova ferramenta. 
Trata-se de um aplicativo para tablets e 

smartphones (disponível para Android e iOs) 
que traz a agenda científica, avisos importan-
tes sobre o evento, convidados confirmados e a 
possibilidade da plateia avaliar e pontuar cada 
tema livre apresentado. Além de pontuar o 
tema livre, o participante poderá, ainda, eleger 
o módulo da programação científica que mais 
lhe agradou. O download do aplicativo oficial 
do XII Encontro São Paulo de Cirurgia Vascu-
lar e Endovascular pode ser feito gratuitamen-
te. Basta procurar por alguma dessas palavras-
chave ENCONTRO SP, Angiologia, Cirurgia 
Vascular, Endovascular, Angiorradiologia, 
Veias e Artérias na App Store ou Google Play. 
Além disso, os participantes poderão desfrutar 
de internet com alta velocidade, já que o local 
possui Wi-Fi de alto padrão.

Informações
Já confirmaram presença convidados in-

ternacionais provenientes de diversos países. 
Dentre os profissionais estrangeiros que con-
tribuirão para trazer assuntos e discussões de 
grande interesse aos participantes estão Bauer 
Sumpio – USA, Frederico M. Bastos Gonçal-
ves – Portugal, Marc Emmanuel Vuylsteke – 
Bélgica e Richard Bulbulia – Reino Unido.

Quanto aos Temas Livres, os profissionais 
que já preencheram o formulário e enviaram 
seus trabalhos para participar dessas sessões 
serão julgados por nove avaliadores e os me-
lhores pontuados terão 10 minutos para exposi-
ção oral e posterior discussão, durante o evento. 

 Congresso já foi pontuado pelo CNA para 
obtenção do Certificado de Atualização Profis-
sional. Especialidades: Angiologia – 15 pontos 
e Cirurgia Vascular – 15 pontos. Áreas de atua-
ção: Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular 
– 10 pontos e Ecografia Vascular com Doppler 
– 10 pontos. Para que os médicos participantes 
do processo de revalidação do título de especia-
lista utilizem os pontos concedidos pelo CNA 
ao evento, deverão, obrigatoriamente, informar 
sua opção na ficha de inscrição on-line.

Acontecerá ainda, durante o Congresso, feira 

XII Encontro São Paulo será realizado em março
Profissionais da área terão oportunidade de atualização com palestrantes nacionais e

 internacionais capacitados, em um dos eventos mais aguardados pela especialidade vascular

Patrocinadores Platina

Aché e Biosintética
Bayer
Cardiomedical
Johnson & Johnson
Invasive - SP
Micromedical
Takeda

Patrocinadores Ouro

Biomedical
E-Tamussino
Kendall
Servier
Vitória Hospitalar
Tecmedic
Sigvaris

Expositores

Biotronik Ind. e Com Ltda.
CMS Medical
Convatec
Di Livros 
Health Tech
Laboratório Baldacci
LM Farma
Medmega
MM Medical Produtos Médicos 
e Hospitalares
MediBrasil
Montserrat
Selecta
Venosan
Terumo

de exposição, onde empresas do setor de saú-
de - médicos, farmacêuticos, hospitalares, edi-
toras, entre outros - estarão com seus estandes 
para apresentar seus produtos e serviços. Além 
de estar por dentro das novidades e ter contato 
com equipamentos de qualidade, essa será uma 
ótima oportunidade para networking entre os 
presentes.

Pensando na melhor forma de acesso e con-
forto aos participantes, esse ano foi escolhido o 
Centro de Convenções Frei Caneca para abri-
gar esse evento. O local possui fácil acesso a 
partir dos principais pontos da cidade, sala de 
apresentações e hall de exposições com mais 
de três mil metros quadrados, ampla e diversi-
ficada área de alimentação e mais de mil vagas 
de estacionamento que estarão à disposição dos 
participantes.

Mais informações podem ser obtidas pelos 
telefones (11) 5087-4888 ou (11) 3849-0379.

Apoiadores
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E    vento

Sexta-feira 28 março 2014

Módulo 1 - Doença venosa I

08:00 - 08:12: Escleroterapia com espuma para o fechamento de úlceras venosas.

08:12 - 8:24: Segurança e efi cácia da escleroterapia com espuma no tratamento do refl uxo 

venoso.

08:24 - 08:36: Quando e como investigar a doença venosa no território ilíaco.

08:36 - 08:48: Importância do coto residual da safena magna na recidiva de varizes e como 

tratar.

08:48 - 09:00: Mapeamento duplex e planejamento do procedimento. 

09:00 - 09:30: Discussão

09:30 - 10:00: Temas livres 1, 2, 3

10:00 - 10:30: Intervalo

Módulo 2 - Doença arterial periférica

10:30 - 10:42: Defi nindo “best medical therapy” para pacientes com doença arterial 

periférica.

10:42 - 10:54: Evidência atual da melhor forma de revascularização endovascular 

femoro-poplíteo

10:54 - 11:06: Aneurisma de poplítea: correção endovascular ou convencional. Avaliando 

um modelo de decisão.

11:06 - 11:18: Derivações cirúrgicas apos falha da angioplastia

11:18 - 11:30: Importância do conceito de Angiossoma no salvamento de membro

11:30 - 12:00 Discussão

12:00 - 12:30: Temas livres 4,5,6

Módulo 3 - Pé diabético

14:00 - 14:12: Antibioticoterapia no pé DM: o que mudou?

14:12 - 14:24: Ressecções ósseas e função do pé

14:24 - 14:36: Manejo de úlceras neuropáticas no pé diabético

14:36 - 14:48: Revascularização de extremidades p/ salvamento do nível de amputação. 

Vale a pena?

14:48 - 15:00: Curativos a vácuo

15:00 - 15:30: Discussão

15:30 - 16:00: Temas livres 7,8,9

16:00 - 16:30: Intervalo

Módulo 4 - Aspectos estéticos da doença venosa

16:30 - 16:42: Melhorando o resultado estético do endolaser em CEAP 2 e 3

16:42 - 16:54: Tipo de pele e exposição ao sol.  Interações com escleroterapia e 

laser transdérmico

16:54 - 17:06: Qual o agente esclerosante ideal para telangectasias e para veias 

reticulares? 

17:06 - 17:18: Como tratar pigmentação pós escleroterapia e complicações do laser 

transdérmico

17:18 - 17:30: Escleroterapia com espuma nos Ceap I a II

17:30 - 18:00: Discussão

18:00 - 18:30: Temas livres 10,11,12

Sábado 29 março 2014

Módulo 5 - Doenças venosas II

08:00 - 08:12: Ablação de veias perfurantes com radiofrequência. Indicações e técnica

Programação Científica

Vagas Limitadas

As inscrições já podem ser feitas no
 site www.encontrosaopaulo.com.br

08:12 - 8:24: Laser endovenoso: o design da fi bra muda o resultado?

08:24 - 08:36: Termoablação venosa com laser. Prevenindo complicações

08:36 - 8:48: Endolaser (1470nm – tulip fi bre) versus Radiofrequencia (VNUS fast):

 resultados preliminares de um estudo randomizado multicêntrico

08:48 - 09:00: Varizes primárias: quando operar? Quando preservar a safena magna/parva? 

09:00 - 09:30: Discussão

09:30 - 10:00: Temas livres 13,14,15

10:00 - 10:30: Intervalo

Módulo 6 - Doença carotídea

10:30 - 10:42: Tratando a doença carotídea assintomática em 2010’s.

10:42 - 10:54: Idoso e mulher. Meu critério de indicação cirúrgica muda na presença de 

paciente acima de 80 anos e paciente do sexo feminino? 

10:54 - 11:06: Intervenção precoce em paciente com sintomas agudos

11:06 - 11:18: Técnicas para evitar reestenose apos endarterectomia de carótida

11:18 - 11:30: Visão do neurologista sobre a doença carotídea

11:30 - 12:00: Discussão

12:00 - 12:30: Temas livres 16,17,18

12:30 - 14:00: Almoço

Módulo 7 - Doenças da Aorta

14:00 - 14:12: Acompanhamento após EVAR: estratifi cando o risco para adaptar a

 vigilância

14:12 - 14:24: Dissecção de aorta. Critérios morfológicos para prognóstico de dilatação 

aneurismática  no seguimento de pacientes com dissecção tipo B não complicada

14:24 - 14:36: Complicações do colo proximal após EVAR. Dados do estudo ENGAGE

14:36 - 14:48: Porque e quando operar os AAA IR pela técnica aberta? A proporção 70% 

Endo x 30% convencional é exagerada? 

14:48 - 15:00: Evolução natural e tratamento do endoleak tipo II

15:00 - 15:30: Discussão

15:30 - 16:00: Temas livres 19,20,21

16:00 - 16:30: Intervalo

Módulo 8 - TVP

16:30 – 16:42: TVP em membros superiores

16:42 - 16:54: Trombectomia mecânica e fi brinólise

16:54 - 17:06: Tratamento atual da TVP no Brasil.  Uma avaliação crítica

17:06 - 17:18: Filtro de veia cava. Remoção e indicações

17:18 - 17:30: Terapia de compressão na fase aguda da TVP

17:30 - 18:00: Discussão

18:00 - 18:30: Encerramento
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F    ique por dentro 

O 4º Controvérsias em Cirurgia Vascular e 
Endovascular, tradicional evento organizado 
pela SBACV-SP, acontecerá de 14 a 17 de 
agosto de 2014, no Grande Hotel Campos do 
Jordão – Hotel Escola Senac (Campos do Jor-
dão – SP). Juntamente com o Controvérsias, 
ocorrerá também o II Simpósio Internacional 
da Society for Vascular Surgery (SVS), ou 
simplesmente SVS Capítulo Brasileiro, hoje 
um dos maiores capítulos do mundo, que tem 
como fim abrir as portas para comunicação e 
troca de experiências entre médicos brasilei-
ros, canadenses, europeus e americanos, mais 
intensamente.

O Controvérsias, tradicionalmente, é dife-
rente dos demais congressos, pois tem o perfil 
de discutir os aspectos ainda não sedimenta-
dos, as incertezas, as controvérsias da área 
em um local que proporcione total integração 
entre os debatedores, a audiência e os patro-
cinadores. Ocorrendo integrado com o SVS 
Capítulo Brasileiro, promete surpreender os 
cirurgiões vasculares com conteúdo e formato 
diferenciados.

O programa científico, que está sendo estru-
turado pela Comissão Organizadora do evento 
(composta pelos doutores Bonno Van Bellen, 
Calógero Presti, Cid J. Sitrângulo Jr., Erasmo 
Simão da Silva, Fausto Miranda Jr., Marcelo 
Moraes), pretende explorar alguns dos temas 
ao lado:

A Associação Paulista de Medicina (APM) foi palco de mais uma Reu-
nião da Liga Acadêmica Vascular, que aconteceu na manhã do dia 15 de 
março. O evento, que é organizado pela Regional São Paulo da SBACV, 
contou com a supervisão do Dr Henrique Jorge Guedes Neto, e com a co-
ordenação do Dr. Marcelo Calil Burihan. 

O público-alvo do encontro são acadêmicos de medicina, residentes de 
Cirurgia Vascular e cirurgiões, que se reúnem para discutir sobre temas 
básicos em Angiologia e Cirurgia Vascular

Na ocasião, foram discutidos os seguintes assuntos: “Diagnóstico Di-

Em agosto, Campos do Jordão será cenário de 
grande evento da especialidade

Pela primeira vez, evento da SBACV-SP ocorrerá integrado à Internacional Society for Vascular Surgery (SVS) 

Reunião da Liga Acadêmica Vascular

1 - Insuficiência venosa crônica e 
varizes dos membros inferiores

Cirurgia convencional
Endolaser
Radiofrequência
Escleroterapia com espuma
Elastocompressão pós procedimento
Flebotônicos
Escleroterapia estética
Varizes pélvicas

2 - Trombose venosa profunda

Novos anticoagulantes
Heparinas
Elastocompressão
Parâmetros para tratamento domiciliar
Filtros de veia cava 
Trombólise
Recanalização precoce

3 - Doença carotídea

Estenoses assintomáticas
• Endarterectomia convencional
• Angioplastia com stent
Dispositivos de proteção na angioplastia best 
medical therapy
Evento isquêmico cerebral de origem carotídea
• Tratamento agudo

• Tratamento tardio

4 - Doenças da Aorta

Aneurismas de pequeno diâmetro
Tratamento conservador
Intervenção precoce
Endopróteses de aorta
Endoleak tipo 2
Úlceras de aorta
Trombo mural no colo de ancoragem
Aneurisma com ruptura
• Correção com cirurgia convencional
• Correção endovascular
Aneurisma justa renais
• Cirurgia convencional
• Endopróteses fenestradas ou ramificadas
• Endovascular: Snorkel ou sandwich
• Multilayer

5 - Doenças Arteriais Periféricas

Aneurisma de artéria poplítea
• Correção cirúrgica
• Correção endovascular
Obstruções arteriais periféricas
• Tratamento endovascular
• Tratamento cirúrgico
Tratamento conservador
Reestenose pós angioplastia

ferencial de Edema de Membros Inferiores”, ministrado pelo Dr. Lucas 
Michielon de Augusto Isihi, acadêmico da UNISA; “Tratamento do Edema 
Venoso e Linfático dos Membros Inferiores”, apresentado pelo Dr. Igor 
Calixto, residente de Cirurgia Vascular do Hospital Santa Marcelina; e 
“Apresentação de Casos Clínicos”, pelo Dr. Wesley Camilo, residente de 
Cirurgia Vascular do Hospital Santa Marcelina.

As próximas reuniões já estão agendadas e acontecerão na APM – Av. 
Brigadeiro Luiz Antônio, 278, Bela Vista, nas seguintes datas: 12 de abril, 
17 de maio, 14 de junho, 16 de agosto, 20 de setembro e 18 de outubro.

Informações podem ser obtidas com Marcia Castelo Branco 
pelo telefone 11-3831-6382 ou e-mail marcia@tecnomkt.com.br



 | 9

F    ique por dentro 

No dia 22 de fevereiro aconteceu o XXII Encontro dos Ex-Estagiários 
do Serviço de Cirurgia Vascular Integrada do Hospital da Beneficência 
Portuguesa de São Paulo, para comemorar a formatura de mais quatro es-
tagiários. Como todos os anos anteriores, o evento científico contou com 
a participação de importantes cirurgiões vasculares da Sociedade, que 
realizaram palestras e moderaram os módulos, com assuntos de grande 
interesse para a especialidade.

A abertura oficial do evento contou com a presença do Dr. Marcelo 
Rodrigo de Souza Moraes, atual presidente da SBACV-SP que destacou, 
entre outras qualidades, a persistência do Serviço de Cirurgia Vascular 
Integrada, liderado pelo Prof. Bonno van Bellen, na manutenção dessa 
tradição, que acabou sendo incorporada no calendário de eventos oficiais 
que recebem a chancela da SBACV.

Neste ano, houve a participação especial do Dr. Osvaldo Yano, Cirur-
gião Vascular Brasileiro, formado na Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo, mas que trabalha há 23 anos nos EUA e, atualmen-
te, é professor associado da Universidade da Califórnia. A sua presença, 
muito simpática e de grande conhecimento da especialidade, colaborou 
para o sucesso da programação científica.

Nos intervalos da assistência de cerca de 200 colegas, visitou os diver-
sos patrocinadores da indústria farmacêutica e distribuidores de material 

XXII Encontro dos Ex-Estagiários do Serviço de Cirurgia
 Vascular Integrada do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo

Momento acadêmico em clima de festa

médico cirúrgico, em clima de grande confraternização. Destaca-se que 
a participação dessas empresas possibilita o oferecimento da entrada ao 
público do encontro sem a taxa de inscrição - uma tradição que deverá ser 
mantida ao longo dos anos.

Respaldados por esse recente sucesso, o grupo, liderado nessa árdua 
tarefa pelo Dr. Ivan de Barros Godoy, promete oferecer o XXIII Encon-
tro dos Ex-Estagiários em fevereiro de 2015. De antemão, todos já estão 
convidados.

Plateia em destaque

Dos R$ 47,3 bilhões gastos com inves-
timentos pelo Governo Federal em 2013, o 
Ministério da Saúde foi responsável por ape-
nas 8% dessa quantia, segundo levantamento 
do Conselho Federal de Medicina (CFM). 
Dentre os órgãos do Executivo, a Saúde apa-
rece em quinto lugar na lista de prioridades 
no chamado “gasto nobre”. Isto significa que 
as obras em rodovias, estádios, mobilidade 
urbana e até armamento militar como blin-
dados, aviões de caça e submarinos nucleares 
ficaram à frente da construção, ampliação e 
reforma de unidades de saúde e da compra de 
equipamentos médico-hospitalares para aten-
der o Sistema Único de Saúde (SUS).

  “O SUS precisa de mais recursos e por 
isso entregamos ao Congresso Nacional mais 
de dois milhões de assinaturas em apoio ao 
projeto de lei de iniciativa popular Saúde+10, 
que vincula 10% da receita bruta da União 
para o setor. Por outro lado, é preciso que 

Saúde representa só 8% do total de investimentos públicos no Brasil
Não bastasse o setor ter sido preterido em relação a outros, quase R$ 5,5 bilhões 

deixaram de ser investidos na saúde em 2013

o Poder Executivo priorize e aperfeiçoe sua 
capacidade de gerenciar os recursos dispo-
níveis”, criticou o presidente do CFM, Ro-
berto d’Ávila. “Não bastasse o setor ter sido 
preterido em relação a outros, quase R$ 5,5 
bilhões deixaram de ser investidos no ano 
passado”, acrescentou.

 Com base em dados do Sistema Integrado 
de Administração Financeira (Siafi), o CFM 
revela em detalhes os resultados da falta de 
qualidade da gestão financeira em saúde. Do 
total de R$ 9,4 bilhões disponíveis para in-
vestimentos em unidades de saúde em 2013, 
o governo desembolsou somente R$ 3,9 bi-
lhões, incluindo os restos a pagar quitados 
(compromissos assumidos em anos anterio-
res rolados para os exercícios seguintes). Os 
valores foram bem inferiores aos investimen-
tos dos Transportes (R$ 11 bilhões), Defesa 
(R$ 8,8 bilhões), Educação (R$ 7,6 bilhões) e 
Integração Nacional (R$ 4,4 bilhões).

 “Até compreendemos a necessidade de 
proteção da soberania nacional. No entanto, 
milhões de profissionais de saúde e pacien-
tes enfrentam uma guerra real nas filas das 
urgências e emergências de todo o País, onde 
vidas são ceifadas diariamente por falta de 
equipamentos para cirurgias, diagnósticos 
e leitos”, acrescentou o vice-presidente do 
CFM, Carlos Vital. Para 2014, R$ 9,9 bilhões 
estão previstos para investimentos na Saúde

 Em 13 anos, R$ 47 bilhões deixaram de 
ser investidos – os dados apurados pelo CFM 
mostram ainda que, nos últimos 13 anos 
(2001 a 2013), foram autorizados R$ 80,5 
bilhões específicos para este fim. No entan-
to, apenas R$ 33 bilhões foram efetivamente 
gastos e outros R$ 47,5 bilhões deixaram de 
ser investidos. Em outras palavras, de cada 
R$ 10 previstos para a melhoria da infraes-
trutura em saúde, R$ 6 deixaram de ser apli-
cados.
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Dedução é de até 6% do imposto a pagar. 
Para ter o benefício, instituições precisam se 
enquadrar nos critérios do Fisco

Fazer uma doação é uma boa maneira de 
reverter o Imposto de Renda devido à uma 
instituição. Mas para fazer todo o processo de 
maneira correta e evitar dor de cabeça com o 
Leão, é preciso ficar atento a uma série de re-
gras. Quem deseja fazer este tipo de contribui-
ção conta com a possibilidade de abater até 6% 
do imposto a pagar, no caso de contribuições 
feitas às instituições beneficentes ou projetos 
culturais que se enquadram nas regras de doa-
ções com incentivos fiscais.

No entanto, para conseguir deduzir os valo-
res da doação, é preciso verificar se a institui-
ção que receberá o valor se enquadra nas regras 
estabelecidas pela Receita Federal. O ideal, 
segundo especialistas, é anotar para qual fundo 
assistencial ou filantrópico foi feita a doação 
para, no momento da declaração, conferir se 

Contribuinte pode abater 6% de doações do IR 2014
"É preciso se certifi car de que a instituição que receberá a doação se enquadra nos critérios estabelecidos"

o mesmo se enquadra nas regras estabelecidas 
pelo Fisco. 

As doações incentivadas só podem ser fei-
tas aos fundos municipais, estaduais, distrital 
e nacional da criança e do adolescente que se 
enquadrem no Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA). 

Podem ser feitas ainda doações a projetos 
apoiados por incentivo fiscal nas áreas da cul-
tura, esporte e saúde enquadrados na Lei de 
Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), na Lei de 
Incentivo à Atividade Audiovisual, na Lei de 
Incentivo ao Esporte, no Programa Nacional de 
Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com De-
ficiência (Pronas) ou no Programa Nacional de 
Apoio à Atenção Oncológica (Pronon).

Malha fina
De acordo com a Receita Federal, o erro no 

preenchimento do formulário com doações a 
instituições é muito comum e é o principal fator 
para a entrada do contribuinte na malha fina. 

Em 2013, 711 mil contribuintes ficaram re-
tidos na malha fina da Receita Federal por di-
vergências de informações. Para acompanhar a 
declaração e saber se há erros no formulário, o 
site da Receita tem uma sessão para que o con-
tribuinte acompanhe o processamento dos da-
dos. Para isso, basta que o contribuinte acesse 
a página da Receita (www.receita.fazenda.gov.
br) e gere um código para ter acesso ao extrato 
do Imposto de Renda ao longo do ano.

Quem já fez a doação no último ano, basta 
informar na hora de preencher o formulário da 
declaração os pagamentos efetuados no campo 
"Doações Efetuadas" e indicar o nome do bene-
ficiário, o número de inscrição no Cadastro Na-
cional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou no Cadas-
tro de Pessoas Físicas (CPF), o código e o valor 
da doação. Neste caso, o programa da Receita 
Federal informará automaticamente os limites 
de dedução de acordo com o imposto devido do 
contribuinte. (Fonte: Brasil Econômico)

Os médicos, por meio de suas entidades 
representativas nacionais, tornam pública 
sua posição contrária ao conteúdo da Resolu-
ção Normativa expressa na Consulta Pública 
54/2013, proposta pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS).

A formatação final desta Consulta Pública 
não contemplou ou reproduziu as discussões 
e demandas sobre contratualização, levadas à 
ANS pelos médicos desde abril de 2012, quan-
do se iniciaram as discussões.

A temática proposta não atende ao previsto 
na Agenda Regulatória da própria ANS para 
2013/2014, no que diz respeito aos médicos, 

Carta aberta à ANS, aos médicos e à Sociedade
e não resolve os conflitos entre operadoras e 
prestadores médicos na Saúde Suplementar. 
Pelo contrário, nomeada de “boas práticas”, 
cria uma maior interface de problemas.

A ANS foge de seu dever legal de mediar 
a relação entre os agentes do setor, não pro-
duzindo a necessária segurança jurídica que se 
daria através de uma real contratualização.

A ANS propõe soluções chamadas de “boas 
práticas”, que beneficiarão os planos de saúde 
e tenta, nesta proposta de Resolução, impedir 
o recurso dos médicos à Justiça, direito funda-
mental na democracia.

Assim, face ao item três da Agenda Regula-

tória da ANS – “relacionamento entre opera-
doras e prestadores” –, constatamos a exclusão 
dos itens dos prestadores médicos na solução 
proposta. Portanto, sem sua incorporação na 
discussão, veremos editada pela Agência uma 
norma que, de forma unilateral, não atende aos 
médicos e não oferece a necessária segurança 
ao atendimento final dos nossos pacientes. 

São Paulo, 14 de fevereiro de 2014.

Associação Médica Brasileira
Conselho Federal de Medicina
Federação Nacional dos Médicos

Aspirante:
Marcos Pereira Araujo

Pleno:
Andre Vinicius da Fonseca

Sócios aprovados em 27 de fevereiro:

M    udança de Categoria
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I    magem do mês 

Paciente masculino, 92 anos, encaminhado 
para o serviço de cirurgia vascular do Hospital 
Heliópolis por aneurisma esplênico, diagnosti-
cado incidentalmente. Queixas de epigastral-
gia e vômitos eventuais. Risco cardiológico 
moderado. Arteriografia mostrou aneurisma 
esplênico de 3 cm. Frente ao risco cirúrgico, 
optou-se pelo tratamento endovascular, pela 
possibilidade de manutenção de tecido esplê-
nico por circulação acessória.

Aneurisma de artéria esplênica corrigido por técnica endovascular: 
embolização com uso de mola e histoacryl

Foi realizada embolização do aneurisma por 
punção retrógrada em artéria femoral direita 
e cateterismo do tronco celíaco com cateter 
simons 2, cateterismo do aneurisma com mi-
crocateter e embolização com 7 molas inter-
lock (1 mola em artéria distal ao aneurisma, 
4 molas intra-aneurisma e 2 molas em artéria 
proximal ao aneurisma) + histoacryl. Angio-
grafia de controle com oclusão total da artéria 
esplênica, porém, com perfusão esplênica pe-

las artérias gástricas curtas. 
Apresentou náusea e dor abdominal no 1º 

pós-operatório, que melhorou com sintomá-
ticos. Foi dada alta hospitalar no 3º PO. O 
paciente foi vacinado contra haemophilos, 
pneumococo e meningocócica. Segue em 
acompanhamento ambulatorial.

Pré-tratamento Embolização Controle pós-tratamento

Colaboração: Dr. Ulisses Ubaldo – Clínica 
de Cirurgia Vascular do Hospital Heliópolis e 
INRAD do HCFMUSP
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A    rtigo

Uma escola médica precisa, necessariamente, 
de uma visão humanística dos cidadãos, além de 
profunda clareza de seu papel social. Não basta 
apenas repassar conteúdos científicos, possuir 
estrutura adequada e corpo docente de excelên-
cia. É insuficiente estar somente envolvido com 
o ensino, assistência e pesquisa, pois esses são 
itens básicos para qualquer curso de medicina, 
portanto, o mínimo que se espera de uma insti-
tuição dessas.

Uma boa formação vai bem mais longe; va-
loriza e ensina o humanismo. É exatamente essa 
visão cidadã da saúde que falta na educação atu-
almente oferecida. É obrigação da faculdade de 
medicina formar os médicos que o País precisa, 
profissionais sem preconceitos e com amor ver-
dadeiro ao exercício da profissão e aos pacientes.

Digo amor aos pacientes, pois médico precisa 
gostar de gente. Seu dia a dia é um eterno re-

Lidar com saúde e vidas humanas requer 
compromisso e seriedade. Lamentavelmente, 
no campo político, o bom senso não prevalece 
em regra, sendo a assistência aos cidadãos tra-
tada como simples questão política, eleitoreira e 
ideológica.

Qualquer um que tiver a oportunidade de co-
nhecer a realidade do nosso sistema de saúde de 
norte a sul verá que os problemas são comuns. 
Pacientes jogados em macas à espera de leitos, 
equipamentos sucateados, estrutura física pre-
cária, falta de medicamentos e de recursos hu-
manos. A carência não é apenas de médicos; nas 
periferias e regiões remotas não há enfermeiros, 
nutricionistas, cirurgiões-dentistas, fisioterapeu-
tas e assim por diante.

Na ausência de uma política consistente e 
responsável para fazer frente às demandas de 
assistência da população, surgem arremedos de 
todos os matizes. Assim, problemas se eternizam 
e outros surgem de cara nova.

Agora mesmo, assistimos a uma série de de-
serções no programa Mais Médicos do Governo 
Federal. Profissionais cubanos estão desistindo 

Escolas médicas devem ensinar sobre pessoas e não apenas sobre doenças

Mais saúde é a solução

Antonio Carlos Lopes
Presidente da Sociedade Brasileira de Clínica 

Médica e diretor da Escola Paulista de Medicina 

Renato Azevedo Júnior
Conselheiro e ex-presidente do Conselho Regional 

de Medicina do Estado de São Paulo 

lacionar-se. A começar de sua formação, para a 
qual depende de professores, orientadores, fun-
cionários, e outros.

Esse é o tipo de conceito que faz toda a di-
ferença na medicina. As grandes conquistas de-
pendem em muito do humanismo. Um exemplo: 
de acordo com o Ranking Universitário da Folha 
de São Paulo 2013, a Escola Paulista de Medici-
na da Universidade Federal de São Paulo (EPM
-UNIFESP), instituição na qual exerço o cargo 
de diretor, é a melhor do Brasil em ensino e a 
segunda colocada em avaliação do mercado. Em 
um tempo em que se tornou comum abrir uma 
faculdade de medicina a cada esquina, sem mui-
tos critérios, faço questão de destacar que o mo-
tivo do sucesso da EPM é ter o aluno como um 
indivíduo e não apenas um número. Em outras 
palavras, manter uma equipe que gosta de gente.

Toda tarefa difícil é feita de etapas. É muito 

de atender, pois se sentem tratados como escra-
vos. Não recebem 13º salário, férias, não têm 
quaisquer direitos trabalhistas. Ganham, ao mês, 
pouco mais de um salário mínimo (aproximada-
mente R$ 960,00) para atuar em regiões inós-
pitas, sem o mínimo de estrutura para uma boa 
prática da medicina.

Há casos de cubanos há dois meses em nosso 
País sem receber nem essa ajuda de custo. Ou-
tros ainda não possuem onde morar nem rece-
bem recursos para a condução. Existem diversos 
relatos de que parte sobrevive à base de favores 
da comunidade, condoída com a condição subu-
mana a que têm sido submetidos estes médicos.

Fica evidente que, em vez de resolver o pro-
blema de saúde da população, o Governo abriu 
mais uma chaga social no Brasil. Isso sem falar 
que até agora não se deu ao trabalho de explicar 
como os cubanos ganham um salário de fome, se 
o repasse a Cuba é de R$ 10 mil/mês por médico. 

Em São Paulo, o Conselho Regional de Me-
dicina - Cremesp faz tempo denuncia a falta de 
consistência do programa Mais Médicos. In-
clusive, negou-se a registrar profissionais, pois 

importante que todas as escolas médicas adotem 
o espírito cooperativo porque a interação efetiva 
com os futuros médicos, que dá estímulo e entu-
siasmo a eles, talvez seja o primeiro passo para a 
melhoria da saúde no Brasil.

muitos nem possuem documentação necessária 
para comprovar que estão aptos a assistir os bra-
sileiros.

Como registrei no início deste artigo, lidar 
com saúde e vidas humanas requer compromis-
so e seriedade. O horror é que fica cada vez mais 
claro que muitos políticos simplesmente ignoram 
o que seja ética e tratam nossos cidadãos apenas 
como trampolins para o próximo palanque.

*Antonio Carlos Lopes

*Renato Azevedo Júnior
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Nos últimos anos, o setor de saúde bra-

sileira passou por várias mudanças. Além 
da consolidação do número de players, 
mudanças significativas de market share 
entre as diversas empresas do segmento 
aconteceram.

  O exemplo mais recente, apenas em 
se tratando de seguros, foi a aquisição 
da Amil pela gigante americana United 
Health. No segmento de laboratórios de 
diagnóstico e análises clínicas, a DASA, 
maior empresa do segmento, é o resultado 
de várias aquisições tipo roll-up imple-
mentadas desde sua abertura de capital na 
Bolsa de Valores, em 2004. Ainda nesse 
segmento, o Laboratório Fleury, outro 
gigante da indústria, atualmente à venda, 
vem instigando a cobiça de todo tipo de 
investidores, tais como fundos de private 
equity e players estratégicos, tanto nacio-
nais quanto internacionais.

 Ao que tudo indica, essa onda de con-
solidação também terá reflexos no seg-
mento hospitalar. Deverá ser um instru-
mento bastante utilizado, uma vez que, 
por exemplo, essas instituições busquem 
obter economias de escala, no intuito de 
resistir, previamente, às potenciais quedas 
de faturamento provenientes de mudanças 
na indústria e em seus cenários micro e 
macroeconômicos. Nessa linha, um dos 
players mais ativos é a Rede D'or de hos-
pitais, parceira do Banco BTG, que faz 
aquisições nesse segmento desde 2010.

 As sinergias resultantes da fusão ou 
aquisição no setor de saúde, além dos be-
nefícios óbvios advindos da eliminação de 
redundâncias tanto operacionais quanto 
administrativas, seja nos departamentos, 
nos produtos ou nos serviços, possibili-
tam que a nova entidade ou novo hospital 
musculature para aproveitar, ainda, outros 
quatro fatores determinantes.

 O primeiro deles é a economia de es-

Tendências para o setor de saúde no Brasil

Benjamin Yung e Victor Yung 
Especialistas no segmento de reestruturação 

fi nanceira e Diretores da consultoria 
Estratégias Empresariais 

cala. Ao considerar que, por exemplo, o 
novo hospital possuirá várias instalações e 
será capaz de oferecer diferentes tipos de 
serviço aos segurados e pacientes, ele terá 
maior poder de negociação junto às com-
panhias seguradoras, em busca de melho-
res taxas e formas de recebimento. Dessa 
forma, poderá aumentar suas margens de 
lucro e obterá uma vantagem competitiva 
significativa frente a seus concorrentes.

 A economia de escala também será re-
fletida na área de suprimentos, uma vez 
que a entidade deverá desfrutar de des-
contos e condições de pagamento mais 
atraentes, por conta do aumento no volu-
me dos pedidos de compra.

 O recrutamento de colaboradores e mé-
dicos é o segundo fator. O processo terá 
maior êxito, pois esses profissionais es-
tarão mais dispostos a trabalhar em uma 
instituição maior, mais bem equipada, e 
que provavelmente oferecerá melhores 
condições de trabalho com remunerações 
mais atraentes. Eles também desfrutarão 
de benefícios mais relevantes, os quais 
a entidade resultante poderá oferecer em 
virtude de seu novo porte.

 O fator financeiro é outro determinante. 
O acesso ao capital é uma das principais 
razões pelas quais os hospitais menores 
são adquiridos. Instituições que, histori-
camente, se esforçavam para levantar ape-
nas financiamentos bancários podem ago-
ra utilizar a alavancagem, instrumento 
que apenas uma instituição mais robusta 
é capaz de acessar por meio do mercado 
de capitais.

 Novamente, é válido citar como exem-
plo recente a Rede D'or, que vendeu os 
edifícios onde funcionam seus hospitais 
para o fundo imobiliário canadense Nor-
thWest. Essa engenharia financeira, co-
nhecida como desmobilização, permite 
que a rede concentre seu capital totalmen-
te na operação hospitalar, bem como nas 

novas possíveis aquisições. Mais além, o 
acesso ao capital com custo competitivo 
também possibilita que a nova entidade 
implemente reformas e expansões que 
permitirão ao hospital gerar e manter sua 
vantagem competitiva vis-à-vis seus con-
correntes.

 A profissionalização é o quarto fator 
determinante. Historicamente, no Brasil, 
médicos se uniam no intuito de construir 
novos hospitais. Atualmente, muitas des-
sas instituições cresceram e se tornaram 
significativas em tamanho, com a con-
quista de notoriedade em seus campos de 
atuação e de pesquisa. 

 Do ponto de vista administrativo, en-
tretanto, essas mesmas instituições se tor-
naram engessadas, uma vez que diversos 
acionistas atuam na gestão do negócio. 
Esse fato ficou ainda mais evidente na 
medida em que as gerações posteriores de 
acionistas também vieram a participar da 
gestão.

 Hoje, muitas dessas instituições acredi-
tam que a venda para cadeias hospitalares 
profissionais seja a solução de seus pro-
blemas de gestão.
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Rede social para médicos
 ganha aporte estrangeiro 

para expandir negócios

O Ology, rede social exclusiva para os 
profissionais da área médica, acaba de 
ganhar uma nova parceira para integrar 
a missão de expandir a plataforma entre 
os médicos nas diferentes áreas do País. 
A francesa Adélaïde Vandeputte passa a 
fazer parte da equipe de sócios da plata-
forma com o objetivo de deixá-los conec-
tados.

Atuante há 10 anos na área da indús-
tria farmacêutica, a profissional tem pas-
sagens por grandes empresas do setor, 
como a parisiense Sanofi e a Pfizer. Já no 
Brasil, trabalhou em outras organizações 
da área, auxiliando-as em acordos de li-
cença na América Latina.

Agora, como parceira do Ology, rede 
social exclusiva para médicos, ela tem o 
objetivo de aumentar a presença dos pro-
fissionais e entidades do setor na plata-
forma para que eles possam trocar infor-
mações entre si. Para a executiva, é uma 
grande satisfação fazer parte de um pro-
jeto inovador. “As redes sociais de nicho 
já são uma tendência nos Estados Unidos 
e na Europa, onde são muito promissoras. 
Como essas plataformas estão se tornan-
do tendência no Brasil, fico contente em 
poder fazer parte desta oportunidade”, 
detalha.

Academia de Medicina 
discute saúde brasileira 

em março, mês de seu 119º 
aniversário

O Fórum Questões Relativas à Saúde 
no Brasil ocorreu em 12 de março, mês 
em que a Academia de Medicina de São 
Paulo completa 119 anos de fundação, 
preservando a tradição de levar ao médi-
co discussões pertinentes.

O objetivo do Fórum é promover um 
amplo debate sobre os problemas que 
atingem a saúde no País, em particular na 
esfera pública. Entre os tópicos que fo-

ram abordados estão “Análise do Sistema 
Único de Saúde”, “A Falácia na Gestão 
da Saúde Pública” e “Ensino e Saúde Pú-
blica”.

Como palestrantes, além de membros 
da Academia, o evento contou com Nel-
son Guimarães Proença e Francisco Do-
menico Neto; o diretor adjunto de Defesa 
Profissional da APM, Marun David Cury; 
o deputado federal e também membro da 
Academia, Eleuses Paiva; o presidente 
da Associação Médica Brasileira (AMB), 
Florentino Cardoso, entre outros.

Entidades médicas 
anunciam Dia Nacional 

de Advertência e Protesto 

No próximo dia 7 de abril (Dia Mun-
dial da Saúde), entidades médicas de todo 
o País organizam o Dia Nacional de Ad-
vertência e Protesto aos Planos de Saúde. 
A data será marcada por atos públicos 
contra os problemas que afetam o setor 
suplementar de saúde e deverá ainda con-
vergir com o início das mobilizações da 
categoria no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), também previsto para abril. 
Além de reivindicarem a recomposição 
de honorários, as entidades médicas de-
fendem o fim da intervenção antiética das 
operadoras na autonomia profissional e 
a readequação da rede credenciada, para 
que seja garantido o acesso pleno e digno 
dos pacientes à assistência contratada.

A deliberação foi promovida duran-
te encontro da Comissão Nacional de 
Saúde Suplementar (Comsu), realizada 
no dia 14 de fevereiro, na sede da Asso-
ciação Paulista de Medicina (APM). Em 
ato simbólico, as operadoras de planos 
de saúde e a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), reguladora do setor, 
receberam cartão amarelo por ainda não 
atenderem plenamente o pleito dos mé-
dicos. Segundo o coordenador do grupo 
e 2º vice-presidente do Conselho Federal 
de Medicina (CFM), Aloísio Tibiriçá, a 
saúde suplementar cresce cerca 4% ao 
ano em quantidade de beneficiários e, por 

isso, é preciso ter sua rede credenciada 
ampliada e seus prestadores de serviço 
valorizados.

“Temos um compromisso com a socie-
dade e nosso papel é alertar e denunciar a 
insatisfação dos médicos e dos pacientes 
com esse setor que hoje é um dos líde-
res em reclamações nos órgãos de defesa 
do consumidor. Às vezes, pedimos um 
exame que demora meses para ser feito, 
o que pode comprometer o nosso atendi-
mento. Queremos mobilizar todo o Brasil 
neste dia de protesto”, afirmou Tibiriçá.

Gestão e financiamento 
da saúde em debate na 
Associação Paulista de 

Medicina 

Está confirmada para dia 21 de março a 
realização simultânea do VIII Congresso 
Paulista de Política Médica e do VII do 
Brasileiro de Política Médica, na sede da 
Associação Paulista de Medicina.  Pro-
movido pela APM em conjunto com a 
Associação Médica Brasileira, o encontro 
fará um raio-x aprofundado dos proble-
mas de financiamento e gestão do Siste-
ma Único de Saúde (SUS), em debate que 
reunirá expoentes da área.

Estarão presentes o Secretário Estadual 
da Saúde, David Uip, o professor titular 
de Urologia e diretor técnico da Divisão 
Clínica Urológica do Hospital das Clí-
nicas da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo, Miguel Srougi, a 
repórter especial da Folha de São Paulo, 
com especialização em medicina e saúde, 
Claudia Collucci, o coordenador médico 
de pesquisas do Hospital Municipal Dr. 
Moysés Deutsch-M´Boi Mirim e médico 
pesquisador do Instituto Israelita de En-
sino e Pesquisa Albert Einstein, Mário 
Bracco, do médico, deputado federal e 
vice-presidente da Frente Parlamentar da 
Saúde, Eleuses Paiva, além dos presiden-
tes da APM, Florisval Meinão, da AMB, 
Florentino Cardoso e do diretor 2º secre-
tário conselheiro do Cremesp, Renato 
Azevedo Júnior.



 | 15
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sobre endoprótese de aorta
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Acesse o site www.encontrosaopaulo.com.br e acompanhe as novidades

28 e 29 de março de 2014
Centro de Convenções Frei Caneca 4º. Andar São Paulo – SP

Aplicativo ofi cial do XII Encontro São Paulo 

Baixe gratuitamente o aplicativo ofi cial do XII Encontro São 
Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular!
Disponível em Android e iOs, você poderá montar sua agen-
da científi ca, avisos importantes sobre o evento, convida-
dos confi rmados e a possibilidade de avaliar e pontuar cada 
tema livre apresentado. Além de pontuar o tema livre, você  
poderá, ainda, eleger o módulo da programação científi ca 
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Store ou Google Play!

Programação Científi ca
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10:30 às 12:30 - Módulo 2 - Doença arterial periférica 
14:00 às 16:00 - Módulo 3 - Pé diabético 
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venosa

Sábado - 29 março | 2014

08:00 às 10:00 - Módulo 5 - Doenças venosas II 
10:30 às 12:30 - Módulo 6 - Doença carotídea 
14:00 às 16:00 - Módulo 7 - Doenças da Aorta
16:30 às 18:00 - Módulo 8 - TVP
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ecology@ecology.com.br | 
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Convidados estrangeiros 
confi rmados

Bauer Sumpio (EUA)                                      
Frederico M Bastos Gonçalves (Portugal)
Marc Emmanuel Vuylsteke (Bélgica)              
Richard Bulbulia (Reino Unido)

Inscrições online  
www.encontrosaopaulo.com.br 

Apoio:Secretaria Executiva:Realização:

Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular - SP - Rua Estela, 515 - Bloco A - Cj 62 - CEP 04011-002 - São Paulo


