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A Regional São Paulo divulga as novas normas 
para os interessados em associar-se a SBACV-SP. 
Veja quais são os requisitos para as categorias 
Aspirante, Pleno, Efetivo e Titular

O próximo encontro mensal da SBACV-SP, de 
25 de fevereiro, contará com a apresentação de 
três trabalhos. Confira os temas e mais detalhes 
sobre as pesquisas

De 12 a 14 de maio acontecerá, no Centro de 
Convenções Frei Caneca, o XIV Encontro São 
Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular. 
Acompanhe as informações sobre o evento

EVENTO INFORMES DA DIRETORIA REUNIÃO CIENTÍFICA

VIOLÊNCIA
NA ÁREA DA SAÚDE

Impresso fechado pode ser aberto pela ECT

Queixas de médicos que sofrem agressões no exercício 
de sua profi ssão têm aumentado gradativamente. Entenda 
porquê o problema tem se agravado e quais as possíveis 
saídas para essa situação
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Caros associados,
A partir deste mês, começamos 

as reuniões científicas, nas últi-
mas quintas-feiras de cada mês e, 
como já anunciado anteriormente, 
esses encontros serão realizados 
no prédio da administração do 
Hospital do Servidor Público Es-
tadual de São Paulo. Manteremos 
as mesmas características, com 
a apresentação de três trabalhos 
científicos dos associados ou pa-
lestras de interesse. Os eventos 
serão gravados e disponibiliza-
dos no site, posteriormente, mas, 
como sempre, contamos com a 
participação presencial dos asso-
ciados, para dar uma força mais 
expressiva para nossa regional. 
Estamos realizando reuniões com 
as empresas parceiras para orga-
nização de encontros, também, 
nas 13 seccionais da Regional São 
Paulo, a fim de valorizar os even-
tos no interior.

Neste mês também teve início a 
Liga Vascular, com a presença dos 
acadêmicos, residentes e associa-
dos. É importante a participação 
de todos para mostrar aos aca-
dêmicos que nossa especialidade 
tem muito potencial e é uma área 
desafiadora da medicina, com 
muitas possibilidades de atuação 
e com muitas respostas ainda para 
serem dadas.

Na área profissional, ainda te-
remos muita luta para o procedi-
mento de escleroterapia das telan-
giectasias. Apesar do parecer do 
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Conselho Federal de Medicina e 
do ato médico, existe uma norma-
tiva do Conselho Federal de Bio-
medicina em que consta que a re-
alização deste procedimento pode 
ser realizada pelos biomédicos - 
há a divulgação de curso inclusive 
com nome de “procedimento es-
tético injetável em microvarizes”, 
ministrado por biomédica esteta e 
farmacêutica esteta! A Sociedade 
Brasileira de Angiologia e de Ci-
rurgia Vascular (SBACV) já estu-
da, junto com a Associação Mé-
dica Brasileira (AMB), medidas 
legais para defender nossa espe-
cialidade e o ato médico.

Neste ano, tivemos o Carnaval 
mais cedo e, como moramos no 
Brasil, podemos, enfim, dizer que 
o ano finalmente começou. Torce-
mos para que os nossos represen-
tantes eleitos realmente comecem 
seus trabalhos e que façam deste 
país o país do futuro, e que nos 
deixem trabalhar e exercer digna-
mente nossa profissão.

DIRETORIA BIÊNIO
2016 - 2017

EXPEDIENTE

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

Prezados colegas associados,
Naturalmente, a defesa profissional de qualquer 

sociedade de especialidade preza pela melhoria da 
qualidade de trabalho e remuneração dos médicos 
envolvidos. 

Ocorre que as funções desse setor são mais 
amplas do que o habitualmente divulgado. Nesta 
edição, venho mostrar a importância da correta 
documentação dos procedimentos vasculares e 
endovasculares realizados em nosso estado. 

Temos visto, ultimamente, um aumento subs-
tancial no volume dos procedimentos, principal-
mente endovasculares, no nosso arsenal terapêu-
tico. Todos sabemos do alto custo envolvido neles 
e do impacto dos mesmos, tanto no SUS como 
na Saúde Suplementar (planos de saúde e medi-
cina privada). Principalmente desde janeiro de 
2015, quando o programa de televisão Fantástico 
denunciou a “Máfia das Próteses”, que este tema 
tem sido uma constante no nosso meio. Por uma 
atuação inadequada de alguns profissionais, a 
imagem da grande maioria dos médicos atuantes 
e do compromisso ético, social e técnico fica em 
parte tocada. 

Uma ferramenta fundamental, que nos auxilia a 
reverter uma eventual imagem negativa e reforça 
nosso compromisso com as demandas anterior-

DEFESA PROFISSIONAL

mente citadas, é a correta documentação dos pro-
cedimentos executados. 

Vale ressaltar que o uso de radioscopia e US 
Doppler em nossas intervenções permite a ampla 
documentação das imagens, não apenas para fins 
didáticos e de reprodutibilidade na metodologia 
científica, mas também para a comprovação da 
utilização e da pertinência técnica de sua utiliza-
ção.  Este recurso de armazenamento de imagens, 
que já faz parte do arsenal dos aparelhos compo-
nentes dos estudos, pode e deve ser mais utilizado 
em face da defesa do médico em mostrar a trans-
parência sobre a utilização dos dispositivos.

Outro passo considerado importantíssimo é a 
documentação escrita. A descrição do ato ope-
ratório ou intervencionista ajuda a esclarecer as 
eventuais dúvidas, inclusive em inquéritos e pro-
cessos judiciais. Comissões de Prontuário Médico 
de diversos hospitais ainda verificam falhas de 
documentação adequada em atos operatórios e 
intervencionistas. Nossa recomendação é, além de 
escrever as etapas dos atos desenvolvidos, escre-
ver quais dispositivos em termos de características 
e medidas foram efetivamente utilizados. 

Como é um ônus de nossa profissão, sempre há 
a responsabilidade de nossas ações e o questiona-
mento de entidades sobre qualquer divergência nas 

esferas jurídica, de auditorias públicas e de Saúde 
Suplementar. A nossa maior arma de defesa é a 
informação. Sei que pode parecer algo entediante 
e óbvio, mas se temos tanto cuidado em preparar 
nossos pacientes, operá-los e cuidar deles no se-
guimento pós-operatório, por que não podemos 
ter o mesmo cuidado em defender nossas ações, 
ética e honra profissional em uma documentação 
escrita e de imagem adequada para mantermos a 
longevidade da profissão com a menor quantidade 
de percalços possível?  

Um abraço a todos.

REALIZAÇÃO APOIO SECRETARIA EXECUTIVA

Tel.: 11 3831-6382

IV SIMPÓSIO

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

18 a 21 de agosto de 2016
 Grande Hotel SENAC - Águas de São Pedro
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Só no estado de São Paulo, seis em cada 10 médicos já presenciaram ou sofreram algum tipo de 
hostilidade no exercício de sua profi ssão, conforme aponta estudo do CREMESP

Muitas entidades que representam a socie-
dade médica são unânimes em dizer que a vio-
lência contra os médicos tem aumentado de um 
tempo para cá. As crescentes queixas que che-
gam até esses órgãos têm gerado uma visibilida-
de cada vez maior ao problema, que é apenas a 
ponta do iceberg.

Segundo o diretor de Defesa Profissional da 
SBACV-SP, Dr. Carlos Eduardo Varela, não 
são infrequentes as repetições das reclamações 
recorrentes por novos episódios ocorridos. “Já 
aconteceu comigo e com colegas próximos, que 
trabalham em hospitais, em regime de plantão, 
AMAs e postos de saúde. Felizmente, do ponto 
de vista da agressão física, houve apenas uma 
tentativa contra mim, por parte do familiar de 
um paciente. Do ponto de vista psicológico e 
moral, muitas vezes fui xingado, com gritos de 
pacientes e familiares”, aponta Varela.

A Saúde, no Brasil, em seus diversos segmen-
tos, desde a assistência municipal até o âmbito 
da Saúde Suplementar, apresenta vários pontos 
de fragilidade e áreas vulneráveis à corrupção, 
que têm ganhado destaque cada vez maior na 
mídia.

Neste cenário, o Brasil apresenta uma estru-
tura deficiente de acesso à saúde para a popula-
ção, o que causa impaciência e indignação nos 
indivíduos, e os planos de saúde só colaboram 
para que a insatisfação aumente. De acordo com 
o conselheiro federal pelo estado de São Paulo 
do Conselho Federal de Medicina (CFM), Dr. 
Jorge Curi, a falta de financiamento do governo 

Cadeia de problemas na área da Saúde provoca aumento da 
violência contra os médicos brasileiros

federal na Saúde - apenas 8% dos investimentos 
federais é injetado no setor – é um dos grandes 
vilões do problema da violência contra médicos. 
“A proposta do SUS é ousada, moderna, que 
vai ao encontro de outros modelos estrangeiros, 
como o inglês, canadense, australiano. Mas isso 
não está funcionando no Brasil, porque a popu-
lação não consegue ter acesso a esse direito”, 
aponta Curi. E com a atual crise política e eco-
nômica, a situação só se agrava.

Com relação à Saúde Suplementar, a péssima 
gestão das empresas desse segmento é outro ele-
mento apontado pelo conselheiro do CFM como 
causador do aumento da insatisfação da popula-
ção e sua consequente resposta agressiva contra 
médicos. “Os planos de saúde desrespeitam os 
médicos e os pacientes. A falência da Unimed 
Paulistana, por exemplo, é resultado de um mau 
encaminhamento no gerenciamento”, disse.

De acordo com o presidente do Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo 
(CREMESP), Dr. Bráulio Luna Filho, a entida-
de realizou uma pesquisa quantitativa, em 2015, 
para que fosse possível compreender melhor 
esse fenômeno da violência na área da Saúde. 
Segundo o estudo, seis em cada 10 médicos já 
presenciaram ou vivenciaram qualquer tipo de 
hostilidade durante o exercício de sua profissão 
e, desses, 5% já foram agredidos fisicamente. Os 
dados são alarmantes. A pesquisa ainda aponta 
que as maiores reclamações dos pacientes são as 
filas e a falta de estrutura e acesso. É importante 
destacar também que 17% se queixam da pos-

tura do médico no atendimento, o que reforça 
que uma boa relação médico paciente, ou com 
os familiares, pode evitar dissabores.

A agressão física, considerada a mais grave, 
não é a única forma de violência pela qual esses 
profissionais têm passado. Conforme explica 
Bráulio Luna, ofensa verbal, ameaça e pressão 
psicológica estão entre os exemplos de tipos de 
ataques. Ele ainda conta que os jovens e as mu-
lheres são os mais vulneráveis a essa situação. 
“Hoje, 60% das mulheres médicas sofrem com 
a violência. Isso gera um problema no sistema 
de Saúde do Brasil, porque o profissional amea-
çado não quer voltar a trabalhar naquele local”, 
afirma Bráulio Luna. O Dr. Jorge Curi ainda 
apontou como um tipo de violência ao médico 
a não adesão dos pacientes aos tratamentos su-
geridos.

Para o CREMESP, há três tipos de soluções 
à situação da violência na área da Saúde: a res-
posta imediata – que seria a melhora no aten-
dimento, com o provimento de mais médicos, 
mais profissionais da saúde e mais equipamen-
tos nos locais onde há escassez muito grande e, 
paralelamente, a ampliação da segurança, prin-
cipalmente nos prontos-socorros de unidades 
públicas, já que são nesses lugares, em que há 
falta maior de infraestrutura e o espaço é mais 
lotado de pacientes, onde estão os maiores focos 
de violência; segunda medida – educar melhor 
os profissionais da saúde, para que eles se pre-
parem de forma mais satisfatória para atender 
os pacientes e para saber lidar com situações ad-

APENAS 8% 
DOS INVESTIMENTOS FEDERAIS

  É INJETADO NO SETOR   
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Carlos Eduardo VarelaBráulio Luna FilhoJorge Curi

versas de violência; e terceira, que é melhorar as 
condições de trabalho para o médico, a fim de 
que ele consiga exercer plenamente sua função.

Outra medida plausível para combater o pro-
blema, segundo o conselheiro do CFM, seria 
conscientizar a população acerca dessa cadeia 
de problemas que acometem o setor da Saúde e, 

também, sobre a prevenção de doenças. O pre-
sidente do CREMESP também aposta na cons-
cientização dos indivíduos da sociedade para 
que as filas e, com elas, a insatisfação, diminu-
am. “Muitos vão ao pronto-socorro por qualquer 
ocorrência em sua saúde, mas pronto-socorro 
não serve para tudo. Às vezes, as pessoas só 

Foi lançada, no dia 27 de janeiro, no Ministério 
da Saúde, em Brasília, a campanha “Cuidar bem da 
saúde de cada um. Faz bem para todos. Faz bem para 
o Brasil”, com foco na saúde integral, atendimento 
humanizado e respeito para as travestis, mulheres 
transexuais e homens trans. O objetivo é informar e 
conscientizar toda a sociedade, bem como profissio-
nais de saúde, trabalhadores e gestores do Sistema 
Único de Saúde (SUS), sobre garantias ao atendi-
mento, considerando as especificidades de saúde 
dessa população.

“A ampliação do acesso das travestis, das mu-
lheres transexuais e dos homens trans aos serviços 
de saúde passa pelo respeito ao nome social e pelo 
enfrentamento à discriminação por identidade de 
gênero, construída a partir de como a pessoa se re-
conhece ou se apresenta. Hoje, temos relatos de pre-
conceito e discriminação. Por isso, temos a obrigação 
de abordar o tema”, disse no evento de lançamento 
a secretária de Gestão Estratégica e Participativa do 
Ministério da Saúde, Lenir Santos.

A campanha foi desenvolvida em parceria com o 

Ministério lança campanha voltada à saúde
da população trans

NOVAS ADESÕES

Sócios Aspirantes:
Anna Paula Weinhardt B. Sincos
Clayton Aparecido de Paula
Danielle Milani Bernardes
Eduardo Cundari Natél
Fernando Reis Neto
Larissa S. B. S. Torres de Melo
Lucmen Abed Ghazzaoui
Maria Clara S. Barreto Pereira
Marília Leite de Araújo
Veridiana Borges Costa
Victor Augusto Sampaio C. Barreto

Sócio Pleno:
Sergio Vitasovic  Gomes  

Efetivo
Igor Rafael Sincos

Sócios aprovados 
em 28 de janeiro:

VISIBILIDADE

A ação, em parceria com o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e
 dos Direitos Humanos, objetiva garantir o acesso à saúde, com respeito 

aos direitos de transexuais e travestis

aumentam as filas dos hospitais desnecessaria-
mente, já que o médico especialista seria o mais 
indicado para atendê-las naquele momento”, 
explica.

Apesar dos prontos-socorros de hospitais 
públicos serem considerados os maiores focos 
da violência contra médicos, conforme relata o 
Dr. Carlos Eduardo Varela, a agressão ocorre, 
inevitavelmente, em diversas situações. “Vale 
ressaltar que não é uma questão de nível edu-
cacional ou sociocultural. Têm sido crescentes 
os casos de agressões físicas, verbais e morais 
em serviços privados de medicina de grupo ou 
até particulares. Sem contar a esfera de violên-
cia crescente que uma cidade como São Paulo 
vivencia. Os nervos à flor da pele e uma vio-
lência que não sofre a devida punição do sis-
tema judiciário refletem também nos locais de 
atendimento médico nas cidades brasileiras”, 
esclarece Varela. 

Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos 
Direitos Humanos e faz alusão ao Dia da Visibili-
dade Trans, comemorado em 29 de janeiro. Serão 
distribuídas 200 mil cartilhas e 100 mil cartazes para 
unidades de saúde, secretarias estaduais, conselhos 
de saúde, Comitês de Saúde LGBT e para os serviços 
de assistência social e direitos humanos que atendem 
essa população nos estados. Também serão veicula-
das nas redes sociais mensagens e vídeos de sensibi-
lização e informações sobre as necessidades de saúde 
e os direitos das travestis, das mulheres transexuais e 
dos homens trans.

O secretário especial de Direitos Humanos do 
Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos 
Direitos Humanos, Rogério Sottili, lembrou a impor-
tância de uma campanha de promoção da saúde desta 
população para que se possa, cada vez mais, respeitar 
as diferenças. “Muitas vezes, não conseguimos con-
ceber os diferentes em nosso País. Especialmente, 
com a população de travestis, mulheres transexuais 
e homens trans, nós não conseguimos entender essas 
pessoas como sujeitos de direito”, avaliou.
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REUNIÃO ADMINISTRATIVA 

O primeiro encontro mensal do ano da 
SBACV-SP aconteceu em sua sede, no último 
dia 28 de janeiro, com a realização da Reunião 
Administrativa, que reuniu sócios da regional e 
membros da diretoria. O evento foi conduzido 
pelo novo presidente da entidade, Dr. Marcelo 
Matielo, e acompanhado pelo secretário geral da 
sociedade, Dr. Ivan Benaduce Casella.

Durante o encontro, Matielo apresentou os 
projetos que toda a equipe de sua diretoria vem 
planejando para os próximos dois anos e alguns 
avisos para os sócios da SBACV-SP. Dentre 
eles, o presidente informou que, a partir de ago-
ra, para ser sócio efetivo da Regional São Pau-
lo, é preciso não apenas apresentar o título de 
especialista certificado pela Associação Médica 
Brasileira (AMB), mas também entrar com um 
requerimento para se associar a esta última enti-
dade médica, por meio da Associação Paulista 
de Medicina (APM). Essa é uma exigência do 
estatuto da SBACV e, de acordo com Matielo, 
trará força política à Sociedade.

Também foi apresentada, na reunião, a 
parceria da Regional São Paulo com a APM. 
Neste acordo, a sociedade passará a publicar 
informes com temas de economia na saúde, 
mercado saúde, avaliação dos relatórios da 
ANS etc., fornecidos pelo Departamento de 
Economia Médica da APM, e, em contraparti-
da, esta última mencionará a Sociedade como 
apoiadora do projeto. Além disso, o Dr. Matie-
lo anunciou que a SBACV-SP continuará com 
o apoio ao Congresso da Associação Nacional 

Presidente da SBACV-SP fala sobre os projetos para 2016 
em encontro mensal da entidade

Fevereiro
Reunião Científi ca

25/02/2016 – 5ª feira
às 20 horas

Hospital do Servidor Público Estadual
Prédio da Administração - Iamspe - (Sala 102)
Av. Ibirapuera, 981, Indianópolis - São Paulo

Estacionamento: 
gratuito para os participantes 

(entrada pela Av. Ibirapuera, 981)

Informações: Secretaria da SBACV-SP pelo telefone (11) 5087-4888 ou e-mail secretaria@sbacvsp.org.br

Map data ©2016 Google 100 m 

Av. Ibirapuera, 981 - Indianópolis

de Atenção ao Diabetes (ANAD).
Foi tratado, ainda, que a Sociedade está em 

fase de negociação para tentativa de regravação 
do TEVASC e para dar prosseguimento com 
projetos e eventos, como os selos holográficos, o 
prêmio Emil Burihan, os folders especiais, o Dia 
Vascular, apoio às seccionais para realização de 
suas reuniões científicas, anúncios informati-
vos, anúncios na Folha Vascular e digitalização 
e acréscimo, no site, de matérias e fotos sobre 
reuniões antigas, congressos e arquivo histórico 
da SBACV-SP.

Matielo também apresentou, ainda, informa-
ções sobre o próximo XIV Encontro São Paulo 
de Cirurgia Vascular e Endovascular, que será 
realizado nos dias 12 a 14 de maio, no Centro 
de Convenções Frei Caneca, e a respeito do V 

Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovas-
cular / IV Simpósio SVS capítulo brasileiro, que 
ocorrerá de 18 a 21 de agosto, no Grande Ho-
tel SENAC – em Águas de São Pedro. Já estão 
abertas as inscrições para participar do Encontro 
São Paulo e  para enviar os Temas Correlatos, 
pelo site: www.encontrosaopaulo.com.br. O 
prazo para o envio dos trabalhos é até o dia 31 
de março. 

No próximo encontro mensal da SBACV-SP, 
haverá a primeira Reunião Científica do ano, 
que ocorrerá no dia 25 de fevereiro, às 20 ho-
ras, no Hospital do Servidor Público Estadual, 
no Prédio da Administração (sala 102) - Av. Ibi-
rapuera, 981, Indianópolis, São Paulo (SP). Du-
rante a ocasião, serão apresentados três trabalhos 
de pesquisas dentro da especialidade vascular. 

Reunião Administrativa abriu os trabalhos deste ano e contou com a 
presença de vários ex-presidentes e da diretoria
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INFORMES DA DIRETORIA

Apresentamos as normas para ingresso na 
SBACV e estimulamos os membros a se mobili-
zarem para uma possível mudança de categoria.

Para se tornar Aspirante, Pleno ou Efetivo, após 
preencher a documentação, entregue-a em sua re-
gional.

Para se tornar Titular, envie a documentação para 
a SBACV Nacional, com sede em São Paulo.

Todas as propostas estão disponíveis no site 
www.sbacv.com.br.

Aspirante:

Poderão ser membros Aspirantes os médicos inte-
ressados nos objetivos da SBACV, que apresenta-
rem à Regional da SBACV da Unidade da Fede-
ração (UF) onde o candidato exerce sua atividade 
profissional, ou, não havendo, a mais próxima, so-
licitação assinada, com cópia do Curriculum Vitae, 
juntamente com cópia do RG, cópia autenticada do 
diploma de médico, cópia da carteirinha do CRM e 
duas fotos 3x4.

Pleno:

• Estar regularmente inscrito no Conselho Re-
gional de Medicina (CRM) do estado onde exer-
ça sua atividade profissional, encaminhando có-
pia do registro;

Normas para tornar-se sócio da SBACV

39º

3 a 6 11-5051-1075III Curso Estéca Vascular

Mercure Grand Hotel 
Parque do Ibirapuera - SP

2016

MARÇO
Curso Práco: Al dos Jurupis, 

Clínica Vari Medical 4º Curso de Atualização do Tratamento das Telangiectasias e Veias 
Reculares Laser – Santos - SP

452 - Moema (SP)
Curso Teórico: Av. Jamaris, 
100 - Moema (SP)

12 a 14

7 a 10 

8 a 10

secretaria@sbacvsp.org.br  

secretaria@sbacvsp.org.br  

esther@kangurupromocoes.com.br

Centro de Convenções 
Frei Caneca

Ouro Minas Palace Hotel
Belo Horizonte - MG

Seara Praia Hotel
Fortaleza - CE

XIV Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular 

Congresso Brasileiro de Ecografia Vascular 2016

11º Encontro Norte Nordeste de Angiologia, 
Cirurgia Vascular e Endovascular

MAIO

18 a 21 secretaria@sbacvsp.org.br  Grande Hotel SENAC  
Águas de São Pedro - SP 

V Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular 
IV Simpósio SVS capítulo Brasil 

 AGOSTO

SETEMBRO

Informações complementares: SBACV-SP Tel.: (11) 5087-4888 / e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br

AGENDA 

• Participar das atividades da SBACV, na condição 
de aspirante, por pelo menos três anos, podendo ser 
somados períodos;
• Apresentar o formulário de associação em duas 
vias e assinadas por dois associados da SBACV 
pertencentes à categoria Efetivo ou Titular;
• Ter completado residência médica ou curso de 
especialização reconhecido pela SBACV, nas espe-
cialidades ou áreas que são objetivos da associação, 
anexando o comprovante à proposta;
• Anexar à proposta de associação duas cópias do 
RG, do CPF, do diploma de médico e duas fotos 
3x4;
• Apresentar e ter sua proposta de associação apro-
vada pela Regional da SBACV correspondente, es-
tando quite com a tesouraria da SBACV.

Efetivo:

• Ser associado da SBACV na categoria Pleno, por 
pelo menos dois anos, contados a partir da aprova-
ção do ingresso, ou ter participado das atividades da 
SBACV como Aspirante, por pelo menos três anos;
• Estar inscrito no CRM onde exerça sua profissão;
• Possuir o título de especialista em Angiologia ou 
Cirurgia Vascular**;
• Ser sócio da APM ou AMB;
• Apresentar e ter sua proposta de associação apro-

vada pela Regional da SBACV correspondente, es-
tando quite com a tesouraria da SBACV.

**Observa-se que possuir o Titulo de Especialis-
ta significa que o candidato foi aprovado no exame 
+ solicitou o título (no site) + tem este Título de Es-
pecialista devidamente registrado na AMB/MEC e 
CNA. 

Titular:

• Ser associado Efetivo há pelo menos três anos;
• Apresentar artigo original ao JVB, sendo acei-
to para publicação ou publicado há, no máximo, 
seis meses da data da proposta, na qualidade de 
primeiro autor; ou monografia original não pu-
blicada sobre tema da especialidade; ou título de 
livre-docência ou de doutor obtido em instituição 
de ensino superior reconhecido pelo MEC; ou ain-
da acumular 100 pontos nos cinco anos que ante-
cederam ao pedido de progressão, em eventos de 
educação médica continuada nas especialidades e 
área de atuação da SBACV, de acordo com nor-
mas do CNA.
• Apresentar e ter sua proposta de progressão, 
para esta categoria, aprovada pela diretoria na-
cional da SBACV, estando quite com a tesoura-
ria da SBACV.
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TRABALHOS DE 25 DE FEVEREIRO

TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA 
VENOSA SUPERFICIAL COM 

ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA 
VERSUS CIRURGIA CONVENCIONAL: 

SE VOCÊ NÃO CONTAR, ELES 
NÃO VÃO SABER

Autores: Juliana Maria Fukuda, Cynthia de Al-
meida Mendes, Alexandre de Arruda Martins, José 
Ben-Hur Ferraz Parente, Marco Antonio Soares Mu-
nia, Alexandre Fioranelli, Marcelo Passos Teivelis, 
Andrea Yasbek Monteiro Varella, Roberto Augusto 
Caffaro, Sergio Kuzniec e Nelson Wolosker

Instituições: Hospital Israelita Albert Einstein, Ir-
mandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 
e Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch – M’Boi 
Mirim

Resumo | Antecedentes: A insuficiência venosa 
é uma das doenças mais comuns na prática clínica 
do cirurgião vascular. Muitos casos são consequência 
do refluxo da veia safena magna. As vantagens das 
técnicas endovenosas em relação à cirurgia conven-
cional ainda são controversas.

Objetivo: Nós usamos um ensaio clínico duplo 
cego randomizado controlado no qual cada membro 
inferior foi randomizado para ablação por radiofre-
quência ou cirurgia convencional em pacientes sem 
tratamento prévio para insuficiência da veia safena 
magna. Até onde sabemos, nenhum estudo até o mo-
mento comparou ablação por radiofrequência com ci-
rurgia convencional em pacientes que serviram como 
seus próprios controles e que tinham as veias safenas 
magnas intactas.

Métodos: Para um total de 18 pacientes, foram 
programadas consultas de seguimento após a cirurgia 
para avaliar desfechos clínicos e hemodinâmicos. As 
características clínicas incluíram avaliação de hiper-
pigmentação, hematoma, estética, níveis de dor, quei-
maduras, alteração de sensibilidade e tromboflebite. 
As características hemodinâmicas foram: presença de 
ressecção ou oclusão da veia safena magna e refluxo 
da croça e da veia safena magna.

Resultados: Somente a avaliação estética pelos 
médicos apresentou significância entre as variáveis 
clínicas analisadas, sendo a ablação por radiofrequ-
ência considerada melhor. Ambas as técnicas leva-
ram a altos níveis de satisfação dos pacientes sem 
diferença estatística, mas nosso estudo mostrou uma 
taxa de oclusão primária de 80% para a ablação por 
radiofrequência e de 100% para a cirurgia conven-
cional.

Conclusões: Nossos resultados favorecem a esco-
lha da cirurgia convencional em detrimento da abla-
ção por radiofrequência, uma vez que a cirurgia con-
vencional mostrou uma taxa de oclusão maior e pode 
ser mais custo-efetiva. A importância do nosso estu-
do é trazer novas informações que vão contra a ideia 
de que os benefícios justificam os maiores investi-
mentos financeiros para as técnicas termoablativas.

Comentador: Dr. Sérgio Roberto Tiossi

RESULTADOS PRELIMINARES 
DA ANGIOPLASTIA COM BALÃO FAR-
MACOLÓGICO VERSUS IMPLANTE DE 
STENT DE NITINOL PARA TRATAMEN-

TO DAS LESÕES OBSTRUTIVAS DA 
ARTÉRIA FEMORAL SUPERFICIAL

Autores: Bruno L. de Almeida, Fabio H. Rossi, An-
tonio M. Kambara, Thiago O. Rodrigues, Camila B. 
Beteli e Patrick B. Metzger

Introdução: A Doença Arterial Obstrutiva Peri-
férica (DAOP) é uma das possíveis manifestações da 
Aterosclerose, podendo levar à diminuição gradativa de 
fluxo da aorta e seus ramos. O segmento fêmoro-poplí-
teo é de especial interesse nos pacientes portadores de 
DAOP, sendo o território acometido em mais da meta-
de dos casos. Alguns estudos atestam a superioridade 
da angioplastia com stent autoexpansível de Níquel-
Titânio (Nitinol), sobre a angioplastia convencional 
com balão. Por outro lado, o uso de balões eluídos com 
droga antiproliferativa – como o Paclitaxel – mostrou-
se seguro e provocou aumento na perviedade e dimi-
nuição da reestenose em comparação com balões con-
vencionais.

Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar se os re-
sultados obtidos com o tratamento por balão farmaco-
lógico são equivalentes ao implante de stent de nitinol, 
no território da artéria femoral superficial, analisando 
a taxa de perviedade primária ao longo de um ano, por 
meio do eco-Doppler colorido. 

Métodos: Ensaio clínico prospectivo, randomizado, 
unicêntrico, simples-cego, a ser realizado nas depen-
dências do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. 
Serão recrutados 84 pacientes com isquemia crítica de 
membro inferior – Rutherford 3 ou superior – e docu-
mentação angiográfica de estenose maior que 70% ou 
oclusão em artéria femoral superficial, a serem dividi-
dos em dois grupos de tratamento: Stent de Nitinol ou 
Balão eluído em Paclitaxel. Os pacientes serão acompa-
nhados por meio de consultas ambulatoriais realizadas 
após 3, 6 e 12 meses do procedimento. O desfecho pri-
mário a ser estudado será a taxa de perviedade primária, 
definida como ausência combinada de Revasculariza-
ção de Lesão Alvo (Target Lesion Revascularization – 
TLR), restenose >50% ao Doppler e/ou oclusão. 

Resultados Preliminares: A coleta de dados se ini-
ciou em outubro de 2014 e encontra-se em andamento. 
Um total de 15 pacientes foram incluídos no protocolo. 
A taxa de perviedade primária até o momento, anali-
sada por meio do eco-Doppler colorido é de 100% no 
grupo balão e 66,8% (4 de 5 pacientes) no grupo stent. 
Houve aumento do ITB ao longo do tempo, bem como 
melhora na Classificação de Rutherford nos dois grupos 
tratados, não havendo diferença estatística entre eles. 

Discussão: Ainda não foi demonstrada diferença 
entre os dois grupos, no que diz respeito à taxa de per-
viedade primária, sendo o tratamento com uso do balão 
farmacológico equivalente, até o momento, ao implante 
de stent de itinol no território da artéria femoral super-
ficial.

Descritores: Artéria femoral superficial; Stent de 
Nitinol; Balão eluído em droga; Paclitaxel.

Comentador: Dr. Alexandre Fioranelli

A ENDARTERECTOMIA CAROTÍDEA 
PODE SER INDICADA APENAS POR 
ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER?

Autores: EL Hajj, FM; Sarpe, AKP; Espíndola, 
DLP; Manzioni, R; Cury, MVM; Godoy, MR; Matielo, 
MF; Brochado-Neto, FB; Pecego, CS; Sacilotto, R.

Introdução: A angiografia digital (Angio-digital) 
é o exame padrão-ouro para definição do grau de es-
tenose carotídea. Por se tratar de um exame invasivo, 
o mesmo tem sido progressivamente substituído pelas 
angiografias por tomografia (Angio-TC) ou ressonân-
cia (Angio-RMN). Paralelamente, a ultrassonografia 
Doppler (DUS) é um método não invasivo, de baixo 
custo e consagrado na triagem de estenose carotídea. 
O objetivo deste estudo foi comparar os desfechos ope-
ratórios de pacientes submetidos a endarterectomia de 
carótida (ECA) orientada apenas por DUS ou combi-
nada com outro exame de imagem contrastado (Angio-
digital, TC ou RMN).

Método: De outubro de 2000 a maio de 2014, reali-
zamos 340 ECA em 310 pacientes. Através da análise 
retrospectiva de registros médicos, dois grupos de estu-
do foram identificados: grupo DUS (n = 113) e grupo 
Angio (n = 227). Os principais desfechos pesquisados 
foram: ocorrência de eventos neurológicos no pós-ope-
ratório (AVC) e/ou óbito precoce. A análise estatística 
foi realizada pelo qui-quadrado/teste de Fisher e test T, 
admitindo-se significância para P ≤ 0.05.

Resultados: No grupo total houve predominância 
do sexo masculino (62.6 %), com média de idade de 
69.6 ± 8.1 anos. A hipertensão arterial sistêmica foi 
a principal comorbidade (85.8 %) e os grupos foram 
comparáveis quanto às variáveis demográficas, bem 
como sintomatologia, predominando indivíduos assin-
tomáticos (53.5 %). Na avaliação do grau de estenose, 
não houve diferença entre os grupos, com dominância 
de estenoses superiores a 70% (84.4 %). A média de 
clampeamento carotídeo foi de 40.6 ± 11.3 minutos, 
não ocorrendo diferença entre os grupos (DUS = 40.6 
± 9.1 vs. Angio = 40.5 ± 12.2; P = 0.94). Em relação à 
técnica operatória, a ECA convencional com uso de re-
mendo foi a mais frequente em ambos os grupos (DUS 
= 70.8% vs. Angio = 68.3%; P = 0.70). A taxa global 
de AVC e mortalidade operatória foram de 5 % e 2.1%, 
respectivamente, e os grupos foram semelhantes em re-
lação a estes desfechos (AVC: DUS = 4.4% vs. Angio 
= 5.3%; P=0.47; óbito: DUS = 2.7% vs. Angio = 1.8%; 
P=0.69).

Conclusão: A DUS é um método seguro e eficaz na 
indicação da ECA, sem aumento das taxas de AVC e 
mortalidade operatória.

Palavras-chave: Ultrassonografia Doppler, angio-
grafia digital, endarterectomia carotídea, acidente vas-
cular cerebral.

Comentadora: Dra. Érica Nardino
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EVENTO

V Pré-Encontro Interativo de Cirurgia Vascular e Endovascular

O V Pré-Encontro Interativo será reali-
zado no dia 12 de maio, das 13 às 17 horas, 
no mesmo local do XIV Encontro São Pau-
lo. Em sua quinta edição, o evento contará 
com a apresentação de Casos Desafios em 
uma sessão interativa com a participação 
da plateia. 

Os interessados podem encaminhar os 
casos, que devem conter pergunta(s) com 
cinco alternativas cada (e a indicação da 
resposta correta), a serem votadas pela pla-

teia, para o e-mail vascular@meetingeven-
tos.com.br. Cada caso passará pela análise 
e julgamento da Comissão Organizadora. 
As informações de como deve ser o proce-
dimento para a participação estão reunidas 
no site www.encontrosaopaulo.com.br.

Sugere-se o envio de casos raros, diag-
nósticos difíceis, terapêutica não conven-
cional ou tecnicamente complicada, casos 
controversos etc.. Durante a discussão dos 
casos clínicos, serão apresentadas as per-

guntas interativas e a plateia poderá esco-
lher a alternativa mais adequada. 

Ao final do evento, serão premiados os 
melhores casos clínicos e os três partici-
pantes da plateia que tiverem mais acertos 
nos casos. Em caso de empate, será utiliza-
do o critério de velocidade de resposta dos 
participantes.

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

A 14ª edição do Encontro São Paulo de 
Cirurgia Vascular e Endovascular acontece-
rá nos dias 12 a 14 de maio, no Centro de 
Convenções Frei Caneca. As inscrições para 
participar do evento já estão abertas no site 
www.encontrosaopaulo.com.br. Quem efe-
tuar a inscrição antecipada, até o dia 29 de 
fevereiro, terá direito a descontos especiais. 

Os inscritos no evento também podem 
enviar Temas Correlatos para apresentar no 
encontro e debater com os presentes. O pra-
zo para o envio é até 31 de março; mais in-
formações sobre as normas se encontram no 
endereço eletrônico do Encontro São Paulo. 
Os temas serão julgados pela Comissão Or-
ganizadora e a resposta quanto à escolha dos 
melhores, que serão levados ao congresso, 
será divulgada no dia 15 de abril.

A Comissão Organizadora é composta 

pelos doutores Marcelo Fernando Matielo  
(Presidente), Calógero Presti, Edson Taka-
mitsu Nakamura, Erasmo Simão da Silva, 
Ivan B. Casella, José Ben-Hur Ferraz Paren-
te, José Carlos Costa Baptista Silva, Marce-
lo Calil Burihan, Marcelo Rodrigo de Souza 
Moraes, Roberto Sacilotto, Sidnei Jose Ga-
lego e Valter Castelli Junior.

Já estão confirmadas as presenças dos 
convidados estrangeiros Glenn M. Lamura-
glia, da Division of Vascular and Endovas-
cular Surgery Massaschusetts General Hos-
pital – Harvard Medical School; Lowell S. 
Kabnick, diretor da NYU Vein Center - New 
York University Langone Medical Center; e 
o holandês Hence J. M. Verhagen, chefe do 
Department of Vascular Surgery - Erasmus 
University Medical Center.

O congresso será pontuado pela CNA 

para obtenção do Certificado de Atuali-
zação Profissional. Para que os médicos 
participantes do processo de revalidação 
do título de especialista utilizem os pontos 
concedidos pelo CNA ao evento, deverão, 
obrigatoriamente, informar sua opção na fi-
cha de inscrição on-line.

Durante o encontro, haverá uma área de 
exposições que poderá ser frequentada 
apenas pelos inscritos e pelos respectivos 
expositores. A ocasião também é uma boa 
oportunidade para networking entre os pre-
sentes.

Em breve, a SBACV-SP divulgará a pro-
gramação completa do evento. Inscrições 
e mais informações podem ser obtidas pe-
los telefones (11) 3849-0379 / 3849-8263, 
e-mail: vascular@meetingeventos.com.br 
ou pelo site: www.encontrosaopaulo.com.br.

Já estão confi rmadas as presenças dos convidados estrangeiros, que participarão do
mais aguardado evento da especialidade do estado de São Paulo

Acontece em maio a 14ª edição do encontro promovido pela SBACV-SP
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FIQUE POR DENTRO

5º Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular 
será realizado em Águas de São Pedro

De 18 a 21 de agosto, o Grande Hotel Águas 
de São Pedro - Hotel Escola Senac Águas de São 
Pedro, localizado no estado de São Paulo – será 
palco da quinta edição do Controvérsias em Ci-
rurgia Vascular e Endovascular, evento realizado 
pela SBACV-SP. Juntamente ao encontro, também 
acontecerá o IV Simpósio Internacional da Society 
for Vascular Surgery® (SVS) - Capítulo Brasilei-
ro.

O Controvérsias é um evento diferenciado, que 
tem o perfil de promover discussões sobre os as-
pectos ainda não sedimentados na especialidade 
vascular, as incertezas e as polêmicas acerca de de-
terminados assuntos, em um local que proporcione 
total integração entre os debatedores, os congres-
sistas e os patrocinadores.

O encontro costuma receber um público dife-
renciado, em sua maioria, como formadores de 
opinião, professores, chefes de equipe e membros 
reconhecidos e destacados em suas áreas de atu-
ação. A repercussão do evento promete ser mar-
cante, com a chance de que suas conclusões sejam 
divulgadas internacionalmente.

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

Com relação ao SVS - Capítulo Brasileiro, o en-
contro é, hoje, um dos maiores do mundo, que abre 
as portas para comunicação e troca de experiências 
entre médicos brasileiros, canadenses, europeus 
e americanos, de forma mais intensa. O simpósio 
contará com a presença de três convidados ame-
ricanos, que agregarão movimentação e novidade 
ao evento.

A Comissão organizadora é composta pelos 
doutores Marcelo Matielo, Marcelo Moraes, Ca-
lógero Presti, Fausto Miranda Jr., Bonno van Bel-
len, Cid Sitrangulo, Erasmo Simão, Ivan Casella e 
Edson Nakamura. A programação científica já está 
sendo estruturada. Entre os temas propostos, estão:

IV SIMPÓSIO

IV SIMPÓSIO

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

CEAP 2 
* Espuma
* Convencional
* Termoablação

Telangiectasias e veias reticulares
* Laser
* Escleroterapia

Compressão da veia ilíaca
* Tratamento clínico
* Tratamento endovascular

CEAP 2
* Meias
* Flebotônicos

Stent em veia ilíaca
* Antiagregação
* Anticoagulação

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

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

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

Doença Carotídea
Suboclusão carótida bilateral paciente asin-
tomático

* Aneurisma de carótida
* Cirurgia convencional
* Cirurgia endovascular

Doenças da aorta e doença aneurismática

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

Aneurisma de aorta torácica e abdominal 
concomitante
* Tratamento endovascular em tempo único
* Tratamento endovascular em tempo dife-
rentes

Aneurisma aorta abdominal em transplan-
tados renais

Aneurisma de artéria poplítea roto

Aneurisma de esplênica

Dissecção de aorta não complicada

Doenças arteriais periféricas

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

Angiosoma tem que ser utilizado? 

O evento tem a organização da Tecnomkt. Informações sobre as inscrições e hospedagem 
com Marcia Castelo Branco, pelo telefone (11) 3831-6382 ou e-mail marcia@tecnomkt.com.br.
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FIQUE POR DENTRO

Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular

XXIV Encontro dos Ex-Estagiários de Cirurgia Vascular Integrada

Dez motivos para publicar seu Tema Livre no Jornal Vascular Brasileiro

Exames para obtenção de Títulos de Especialista 2016

A próxima reunião da Liga Acadêmica Pau-
lista de Cirurgia Vascular acontecerá no dia 20 
de fevereiro (sábado), das 8h30 às 12 horas, na 
Associação Paulista de Medicina (APM) - loca-
lizada na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, nº 
278, São Paulo (SP). Associados da SBACV-SP, 
acadêmicos e residentes em Cirurgia Vascular 
estão convidados para participar do evento, que 

Será realizada a 24ª edição do tradicional 
Encontro dos Ex-Estagiários de Cirurgia Vas-
cular Integrada, do Prof. Bonno van Bellen, no 
próximo dia 27 de fevereiro, das 8 às 18 horas. 
O evento acontecerá no Mercure Grand Hotel 
Parque do Ibirapuera – Rua Sena Madurei-
ra, 1355, Espaço Versailles, Ibirapuera – São 
Paulo (SP). Realizado pelo serviço de Cirurgia 

Foram apresentados na última Reunião de 
Colegiado, pelo editor-chefe do Jornal Vascu-
lar Brasileiro - publicação científica trimestral 
da SBACV Nacional -, Dr. Winston Yoshida, 
10 tópicos que incentivam os cirurgiões vas-
culares, angiologistas e profissionais de áreas 
afins a encaminharem Temas Livres ao veícu-
lo. 

A missão do jornal é selecionar e disseminar 
conteúdos de qualidade científica comprovada 
acerca de pesquisa original, novas técnicas ci-
rúrgicas e diagnósticas e observações clínicas 
nas áreas de cirurgia vascular, angiologia e ci-

Nos dias 27 e 28 de agosto, serão aplicados os exames de suficiência para 
obtenção de títulos de especialista em Cirurgia Vascular e em Angiologia e 
para obtenção do Certificado de Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular. As 
provas acontecerão na cidade de São Paulo, no Maksoud Plaza – localizado na 
Alameda Campinas, nº 150, Bela Vista.

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

Exame de Suficiência para Obtenção de Título de Especialista em Ci-
rurgia Vascular e Exame de Suficiência para Obtenção de Título de Es-
pecialista em Angiologia

Doenças Vasculares Periféricas. FHA Maffei. 5a ed. Rio de Janeiro: Gua-
nabara Koogan, 2015.

abordará os temas: “Como e porquê investigar 
Trombofilias” e “Quando e como utilizar os an-
ticoagulantes orais inibidores diretos (ou novos 
anticoagulantes orais)”.

Ambas as aulas serão ministradas pela Profa. 
Dra. Dayse Maria Lourenço, professora associa-
da livre-docente da Disciplina de Hematologia e 
Hemoterapia da Escola Paulista de Medicina da 

Vascular Integrada da Beneficência Portugue-
sa, o encontro conta com o apoio da SBACV 
Regional São Paulo. Na ocasião, também será 
comemorado o 39º aniversário da equipe.

O evento, que priorizará a interação entre 
convidados e plateia para sanar dúvidas refe-
rentes à rotina do consultório e dos pacientes 
internados, é coordenado pelo Dr. Adilson 

rurgia endovascular.
Confira os tópicos e contribua com traba-

lhos.
1. Tema Livre é filtrado de imperfeições após 
apresentação;
2. É matéria-prima muito rica para se transfor-
mar em um artigo;
3. Deve ser compartilhado por maior número 
de pessoas;
4. Logo após a apresentação, as referências es-
tão frescas na memória;
5. Os comentários dos que assistiram também 
estão;

UNIFESP. Lourenço também é responsável pelo 
setor de Hemostasia e Trombose da Disciplina 
de Hematologia e Hemoterapia da Escola Pau-
lista de Medicina da UNIFESP.

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

Ferraz Paschôa e organizado pelo Dr. Ivan de 
Barros Godoy. Os temas “Trombofilia e Trom-
boembolismo Venoso”; ”Cirurgia Endovascu-
lar – desafios, avanços e modismos”; “Visão 
ampliada na doença venolinfática”; e “Resul-
tados TIPS & TRICKS – afinal, qual o Brasil 
que realmente nós temos?” serão discutidos na 
ocasião.

6. A maior parte do trabalho já foi feita com 
introdução, materiais e métodos, resultados e 
conclusões;
7. Só faltam pequenos ajustes e inserção da 
discussão e referências;
8. O manuscrito vai ser avaliado por dois reno-
mados referees do JVascBras;
9. A aprovação representa um prêmio para o 
autor e para o serviço que representa;
10. O artigo vai ser acessado por leitores do 
Brasil e do mundo todo por meio da revista 
e dos indexadores SciELO (www.scielo.br) e 
LILACS (www.bireme.br).

* Cirurgia Vascular, Cirurgia Endovascular, Angiologia, 3ª Edição. 
Ed. CJ Brito. Revinter. Rio de Janeiro, 2014.

Exame de Suficiência para Obtenção do Certificado de Angior-
radiologia e Cirurgia Endovascular

* Brito CJ e cols. - Cirurgia Vascular - Editora Revinter, 3ª edição, 
2014.

* Maffei FHA e cols. - Doenças Vasculares Periféricas, Ed.Guanaba-
ra Koogan, 5ª edição, 2015

* Lobato, AC e cols. - Cirurgia Endovascular - Editora ICVE de São 
Paulo, 3ª Edição, 2015.

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

Órteses e próteses no Fantástico

SBACV-SP disponibiliza 
jalecos personalizados 

para sócios adimplentes

A reportagem do Fantástico (TV Globo) de 
6/1/15, que teve a participação da AMB, denun-
ciava um perverso esquema de corrupção en-
volvendo profissionais das mais diversas áreas 
(inclusive médicos) na burla do SUS, dos pla-
nos de saúde e de pacientes. Felizmente, a luz 
jogada sobre o tema fez com que muitas ações 
fossem tomadas. CPIs na Câmara e no Senado 
foram criadas e regras ainda mais claras e rígidas 
foram definidas para evitar que criminosos se 
apropriem indevidamente do dinheiro que deve-
ria ajudar a salvar vidas.

Nova reportagem do Fantástico, exibida no 
dia 3/1/16, mostra os resultados práticos alcan-
çados pela mobilização da sociedade em torno 
da moralização no segmento de órteses e próte-
ses. “O Brasil tem médicos qualificados e éticos, 

A Regional São Paulo agora dispõe de 
jalecos estilizados para os sócios adim-
plentes da entidade. O avental possui o 
logo da SBACV-SP bordado na manga e 
o nome do médico no bolso. Os tamanhos 
variam de P a EXG.

Em tecido Oxford, o jaleco sai por 
R$125; e, em tecido microfibra, o preço 
é de R$140. Ambos os valores já estão 
com o frete incluso. Depois de escolhido 
o tamanho e confeccionado o jaleco, não 
haverá troca.

Os interessados devem entrar em con-
tato com a secretaria da SBACV-SP, fa-
lar com Raquel ou Patrícia, pelos telefo-
nes (11) 5087-4888 e (11) 5087-4889, ou 
pelo e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br

que trabalham com fortes evidências científicas 
e indicam com precisão os melhores procedi-
mentos aos pacientes. Punir os maus médicos é 
a melhor forma de proteger a classe e valorizar o 
trabalho e a imagem dos bons médicos. E de ga-
rantir qualidade e respeito aos pacientes”, afirma 
Florentino Cardoso, presidente da AMB.

Para Florentino, os pacientes precisam ter 
segurança e tranquilidade na hora de realizar 
procedimentos complexos. E só realizar com 
profissionais que possam lhes oferecer esta tran-
quilidade. “Procurem médicos da sua confiança 
e, quando desejarem, tenham uma segunda opi-
nião (de outro médico). Tirem todas as dúvidas. 
Somente realizem um procedimento quando se 
sentirem seguros com a indicação e com a equi-
pe médica que fará o procedimento”, orienta o 

presidente da AMB.
Emílio Zilli, diretor de Defesa Profissional 

da AMB, ratifica a confiança que a entidade 
tem na ética, na competência e na qualidade da 
medicina brasileira, e reafirma o compromisso 
da mesma em permanecer atenta e vigilante à 
proteção ao bom médico, à boa prática médica e 
ao atendimento aos pacientes. “Repudiamos ve-
ementemente quaisquer atos ilícitos que, mesmo 
existindo em total minoria, não podem macular 
de forma alguma a dignidade e a honra da totali-
dade dos profissionais de saúde brasileiros, seja 
por sua prática ou pela generalização, sempre 
injusta, por vezes atribuída à imensa maioria dos 
bons profissionais. A correta indicação de órte-
ses e próteses salva vidas, não pode ser compro-
metida pela má prática”.

Fonte: Site AMB

AMB e CFM emitem orientação sobre assinatura de contratos da Saúde Suplementar

A Associação Médica Brasileira (AMB) e o 
Conselho Federal de Medicina (CFM) publica-
ram orientação geral aos médicos sobre a assi-
natura de contratos da Saúde Suplementar. O co-
municado se refere à lei 13.003/2014, que entrou 

em vigor no final de 2015 e que dá às partes 90 
dias para ajustarem e formalizarem as relações 
entre elas.

No texto, as entidades alertam sobre como 
contestar cláusulas que estejam em desacordo 

com a lei.
O texto completo consta no link http://sbacv.

com.br/pdf/ORIENTACAO-CONTRATUALI-
ZACAO-CFM-AMB.pdf

Fonte: SBACV
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Marcar consultas e não comparecer aumenta custo dos planos de saúde

Cadri Massuda*

Uma prática bastante comum dos associa-
dos que têm planos de saúde é a de agendar 
a consulta, não comparecer e não desmarcar 
com antecedência. Hoje, lidamos com núme-
ros absurdos, que chegam a mais de 30% de 
faltas em consultas não desmarcadas em con-
sultórios médicos. Essa é uma realidade que 
ocorre em toda a área da saúde. Nutricionistas, 
fisioterapeutas e psicólogos apresentam nú-
meros ainda maiores de não comparecimento. 
Com isso, os profissionais deixam de atender 
outro paciente naquele horário, o que eleva o 
tempo de espera por consultas, prejudicando a 
todos os envolvidos. 

Além disso, temos que considerar que existe 
o prejuízo financeiro também, pois proporcio-
na um aumento dos custos do plano de saúde e, 
consequentemente, as mensalidades dos usuá-
rios. Os profissionais da saúde desejam rece-
ber por esse tempo reservado e perdido. Pode-
mos dizer que esta realidade é uma epidemia 
que precisa ser combatida para o bem de todos. 

consumidor que se ele não comparecer a uma 
consulta agendada sem motivo justificável 
algum tipo de penalização sofrerá. Isso para 
conscientizá-lo de que quando ele desmarca 
uma consulta com antecedência de até 12 ho-
ras, dá a oportunidade de que outra pessoa seja 
atendida.

Muitos usuários acham que, ao contratar o 
plano, têm o direito de marcar e não desmar-
car consultas e procedimentos, pois conside-
ram que estão “pagando por isso”. Na verdade 
isso é um desperdício. Desperdício do tempo 
do médico, de todo sistema e do dinheiro dos 
próprios usuários, que tendem a pagar por essa 
conta. 

Em muitos países essa prática foi combati-
da com multas impostas aos usuários que não 
desmarcam as consultas. Essa é uma ideia in-
teressante que a ANS deveria regular para o 
bem do sistema. É preciso uma campanha de 
conscientização dos usuários, que muitas ve-
zes não percebem o tamanho dos prejuízos que 
esse ato simples pode causar. 

A Associação Brasileira de Medicina de 
Grupo (Abramge) está iniciando um traba-
lho para levantar dados mais precisos com as 
operadoras. O objetivo é levar uma proposta 
para a ANS para a inclusão de regras claras em 
contrato sobre o tema. A ideia é informar ao 

O setor de saúde precisa entender que o cobre pode salvar vidas

Por Antonio Maschietto Jr.*

Em 2008, a Agência de Proteção Ambiental 
dos EUA (em inglês, Environmental Agency 
Protection, mais conhecida como EPA) com-
provou que o cobre é um metal antimicrobia-
no. Isso quer dizer que as suas propriedades 
eliminam mais de 99,9% das bactérias. Deta-
lhe: em apenas duas horas de exposição. Essa 
comprovação é um marco e tem incentivado 
instituições de vários países a instalarem itens 
de cobre em seus ambientes, principalmente 
locais em que todo cuidado é pouco, como é o 
caso das Unidades de Terapia Intensiva (UTI). 
Chile, Inglaterra, Alemanha, Espanha, França, 
Estados Unidos, México, entre muitos outros 
países, já têm cases nesse sentido, mas, infeliz-
mente, esse ‘outros’ ainda não inclui o Brasil.

Já perdi as contas de quantas foram as vezes 
que li matérias sobre pessoas que morreram 
após serem infectadas por bactérias. Basta ve-
rificar em qualquer mecanismo de busca da in-

quisas, um complemento ao relatório da EPA. 
Os primeiros passos já estão sendo dados, mas 
precisamos de mais.

Precisamos que o setor de saúde, em larga 
escala, compreenda que o cobre pode ajudar 
a salvar vidas de pacientes. Precisamos que 
este mesmo setor esteja aberto a mudanças. O 
governo também poderia criar alguma regu-
lamentação para o uso de itens de cobre em 
instalações hospitalares. O cobre reduz em até 
58% o número de infecções em hospitais. Este 
número não deve ser ignorado.

Bandejas, maçanetas, puxadores, corrimãos, 
mesas, porta soro. Todos esses itens poderiam 
ser fabricados com cobre ou ligas e instalados 
não apenas em hospitais, mas também em es-
tações de trens e metrôs, rodoviárias, escolas, 
edifícios públicos, hotéis, restaurantes. As 
possibilidades são muitas e o Brasil precisa 
saber disso.

ternet para constatar. O cobre, esse metal que 
é um dos mais antigos do mundo, pode ser um 
agente importante para que vidas não sejam 
mais perdidas.

O Instituto Brasileiro do Cobre (Procobre) 
tem se esforçado para informar e conscientizar 
o mercado hospitalar a aderir ao cobre. Em um 
País de grande proporção continental, este é 
um trabalho que demanda tempo, mas que tem 
gerado frutos.

Durante a Feira Hospitalar de 2014 realiza-
da em São Paulo, a Hospimetal e a Fami, am-
bas empresas fornecedoras de produtos para 
hospitais, lançaram, com a nossa consultoria, 
grades de cama, porta soro e bandejas para me-
dicamentos e alimentação de pacientes, tudo 
isso fabricado em liga de cobre. Em breve, o 
Hospital Sepaco (São Paulo - SP), com a nos-
sa parceria, fará a instalação de itens de cobre 
em suas UTIs. Depois poderemos realizar pes-
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Está demorando para passar o Brasil a limpo! Vamos insistir sempre até conseguir

A Polícia Federal, investigadora, trabalha in-
tensamente, apura a corrupção e chega aos cor-
ruptos; o Juiz Sérgio Mora julga, condena, mas... 
está demorando para acontecer a punição dos 
corruptos.

A Suprema Corte brasileira parece ficar com 
dúvida sobre as apurações, os julgamentos e as 
condenações, dando-nos a impressão de que não 
estão convencidos. Bem poucos de nós, brasilei-
ros, que tivemos a sorte de conquistar conheci-
mento e cultura, entendemos a imparcialidade, 
a coragem e a determinação da Polícia Federal e 
do Juiz Sérgio Moro, ficando a maioria à mercê 
do comodismo e do desinteresse.

A postura demagógica dos petistas e de seus 
seguidores condena esse trabalho árduo, difícil, 
por terem se acostumado com o erro.  Tentam 
confundir a mente do inculto, do pobre, dos 70% 
de brasileiros enganados, para os quais foram ne-
gadas educação e saúde, e que acabam seduzidos 
pelo Bolsa Família, dizendo: é mesmo, a oposi-
ção, a Polícia Federal e o Juiz Sérgio Moro estão 
sendo injustos, distorcendo os fatos, perseguindo 
“nossos anjos da guarda”.

A presidente Dilma faz pronunciamentos dis-
torcendo as interpretações, conclusões sérias do 
FMI, referente à péssima e arrasadora situação 
econômica e política do Brasil, para ganhar a 
simpatia do povo, que, infelizmente, na sua 
maioria analfabeta, acaba tendo pena do PT, por 
não entender o que está acontecendo de verda-
de sobre a corrupção destruidora dos últimos 12 
anos, que empurra o Brasil para o abismo do in-
ferno arrasador, por medo de não acabar em “pi-
zza”, como de costume, até no passado recente.

O marketing acintoso do governo federal, 

tando esses personagens, além dos comentários 
e críticas corajosas de alguns radialistas, jorna-
listas da imprensa em geral (falada, escrita e te-
levisiva), em uma linguagem erudita, complexa 
(como disse o grande jurista Joaquim Barbosa), 
fica difícil para o povo entender e muito pouco 
colabora para condenar os corruptos.

Ao invés de milhões e milhões de brasileiros 
irem às ruas festejar o carnaval, como vem acon-
tecendo nas grandes cidades do Brasil (motivo de 
chacota para os americanos e europeus), como se 
nada de ruim ou de mal estivesse acontecendo 
na nossa querida pátria, se o povo circundasse 
o Congresso Nacional, por tempo indetermina-
do, em revezamento, pacificamente, já sugerido 
por muitas inúmeras vezes, aí sim passaríamos o 
Brasil a limpo.

Pátria Educadora, choca a todos, sabendo que 
faltam inúmeras escolas com qualidade míni-
ma, tempo integral de aprendizado dos alunos, 
professores sem oportunidade de conseguirem 
uma boa formação e desestimulados pelo baixo 
salário.

O Conselho Federal de Medicina (CFM), os 
conselhos regionais de medicina e as associações 
médicas brasileiras não cansam de denunciar a 
péssima qualidade da assistência médica públi-
ca: falta de hospitais, pacientes deitados no chão 
dos corredores, em bancos e muitos chegando a 
morrer por falta de materiais em geral; o baixo 
número de contratações de médicos, enfermei-
ros, técnicos, além do aviltante salário. E o go-
verno federal nega tudo isso. “Isto é uma ver-
gonha...”.

Inteligentemente, objetivamente e honesta-
mente, a Lava Jato já está chegando às provas 
concretas para condenar o chefe da gang da cor-
rupção mais louca do universo e seus comanda-
dos como de uma máfia.

Que Deus nos proteja para o Brasil não virar 
uma Venezuela.

E quanto às opiniões e previsões de economis-
tas e de cientistas políticos, “o cientista político 
canadense, Philip Tetlock, da Universidade da 
Pensilvânia (EUA), analisou mais de um milhão 
de previsões, certas ou erradas: a média de acer-
tos para as análises de longo prazo é de apenas 
15% - a mesma de um chipanzé atingir o alvo jo-
gando dardos ao acaso; um pequeno grupo, que 
definiu como de ‘superanalistas’, chegam a acer-
tar 60% mais do que a média”. Philip Tetlock 
lançou um Livro: “A arte e a ciência de antever 
o futuro”, de onde se conclui que ficar entrevis-

ARTIGO

ESPAÇO ABERTO

Outros exemplos de utilização do cobre no 
mundo:

São Paulo: em 2011, o Aeroporto de Congo-
nhas instalou cobre em seus guichês e corri-
mãos do estacionamento;
Paris: o Centro Hospitalar de Rambouillet 
aderiu ao cobre também em 2011. As UTIs e 
pediatria passaram a ser protegidas pelo metal;
Santiago: os corrimãos e alças de apoio da 
estação Santiago Bueras são revestidas com 

cobre;
Hagen: o hospital alemão General Hagen (566 
leitos) instalou cobre em maçanetas, interrup-
tores de luz, espelhos e puxadores de janelas;
Barcelona: o hospital Vall d’Hebron, da Espa-
nha, instalou cobre em portas e paredes;
Londres e Birmingham: o Reino Unido é 
exemplo na utilização do cobre. Os hospitais 
Selly Oak e Universitário Homerton recebe-
ram cobre em mais de 13 superfícies de conta-
to, incluindo maçanetas e assentos.

“Não devemos ter medo do confronto,
até os Planetas se chocam e do caos

nascem as Estrelas” -
Charles Chaplin
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Conselho Federal de Medicina 
amplia número de doenças 
que justifi ca a indicação da

cirurgia bariátrica

O Conselho Federal de Medicina (CFM) di-
vulgou, em janeiro, novas regras para a auto-
rização da cirurgia bariátrica e metabólica.  A 
principal mudança foi a ampliação do número de 
doenças que justificam a indicação de cirurgia 
para pacientes com IMC (Índice de Massa Cor-
pórea) entre 35 e 40 kg/m². Com a nova resolu-
ção, a lista de patologias que justificam a indica-
ção da cirurgia agora é composta por 21 doenças. 
Entre elas, destacam-se problemas cardiovascu-
lares, como infarto e acidente vascular cerebral, 
estenose hepática, disfunção erétil, pancreatite e 
depressão.

“Até então, pacientes com IMC entre 35 e 40 
só podiam fazer a cirurgia bariátrica se tivessem 
pressão alta, diabetes tipo 2, apneia do sono ou 
doenças ósseas. Ao ampliar a gama de doenças 
que podem indicar a operação, o número de 
pessoas que poderão tratar a obesidade e, con-
sequentemente, suas comobidades será maior”, 
explica o cirurgião bariátrico do Centro de Ex-
celência em Cirurgia Bariátrica e Metabólica do 
Hospital e Maternidade São Luiz, unidade Itaim, 
Dr. Luiz Vicente Berti.

56% dos profi ssionais 
brasileiros vão continuar

no Mais Médicos

O interesse dos profissionais brasileiros no 
Programa Mais Médicos se mantém. Prova disso 
é a ampla adesão à permanência no programa por 
parte dos médicos que concluem, nos meses de 
janeiro e fevereiro, um ano de atuação – período 
que garante a bonificação de 10% em exames 
para ingresso em residência médica. Dos 2.246 
profissionais aptos a utilizar o bônus, 1.266 
(56%) vão permanecer na mesma vaga por até 
mais três anos. Já os 1.173 postos restantes serão 
disputados pelos 12.791 médicos brasileiros com 
registro no País inscritos neste edital.

O secretário de Gestão do Trabalho e da Edu-
cação na Saúde do Ministério da Saúde, Hêider 
Pinto, enfatiza a relevância desse grande número 
de brasileiros interessados em continuar no Mais 
Médicos. “Isso reforça o que os dados e pesqui-
sas já vinham indicando: os médicos brasileiros 
não só estão aprovando o programa, como es-
tão vendo nele uma boa oportunidade de apren-
dizado e atuação na Atenção Básica”, declara 

NOTÍCIAS

o secretário. “É possível que vários deles nem 
viessem a ter contato com a Atenção Básica se 
o Mais Médicos não tivesse sido criado. É assim 
que estamos começando uma mudança no perfil 
dos médicos no País”, completa.

Tecnologia modular se 
destaca como solução rápida 

para unidades públicas

Devido à necessidade de rápida expansão, 
unidades escolares, de saúde, entre outros pos-
tos públicos, como o Detran, no Rio de Janeiro, 
São Paulo e Fortaleza foram construídos, com 
módulos habitáveis, a chamada tecnologia modu-
lar. Com eles, uma unidade de até três andares 
fica pronta entre 30 e 60 dias. Como o brinquedo 
“Lego”, os espaços são montados a partir de es-
truturas metálicas e painéis termo acústicos, que 
garantem total proteção ao calor e barulho.

Sem exigência de licenças de construção, a tec-
nologia de construção modular vem sendo cada 
vez mais adotada como solução rápida para a 
criação de espaços.  Os módulos são encaixados 
como um brinquedo no local onde ficarão monta-
dos e podem ser usados em instalações temporá-
rias ou fixas.

De acordo com o diretor comercial da NHJ do 
Brasil - pioneira em projetos de locação e venda 
de módulos habitáveis e containeres marítimos 
-, Jorge Coelho, a tecnologia surgiu na Europa e 
cada vez mais vem crescendo seu uso no Brasil 
pelas vantagens que apresenta, como modificar o 
projeto.

“É possível mudar as paredes de posição e o ta-
manho da planta, sem custos de demolição, e sem 
barulho e sujeira, como ocorre nos projetos de 
alvenaria tradicionais. Os espaços são montados 
de acordo com a necessidade. É possível fazer 
prédios de até três andares com janelas, portas, 
paredes inteiras de vidro, instalações elétricas e 
hidráulicas e ar-condicionado”, enfatiza Coelho.

Comércio Exterior 
de medicamentos sofre 

queda de 14,2%

Apesar da valorização do dólar, as expor-
tações de medicamentos sofreram uma queda 
expressiva de 17% em 2015, passando de R$ 
1,3 bilhão para R$ 1,1 bilhão. As importações 
diminuíram 13,7%, chegando a R$ 5,9 bilhões. 
Juntas, exportações e importações formam a cor-
rente de comércio do setor, que registraram uma 
queda de 14,2% no ano passado.

 Embora o déficit da balança comercial tenha 
reduzido, isso não tem sido interpretado pelo 
mercado de forma positiva. “Ele não diminuiu 
porque estamos exportando mais. Aconteceu 
justamente o contrário, estamos exportando me-
nos, mas como as importações também caíram, 
a diferença negativa da balança comercial dimi-
nuiu”, explica o presidente-executivo da Asso-
ciação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa 
(Interfarma), Antônio Britto

 O desaquecimento de algumas economias 
mundo afora pode justificar o enfraquecimento 
das exportações, apesar do câmbio favorável. 
“As mudanças no câmbio não favoreceram a ex-
portação de medicamentos, seja pela dificuldade 
de portfólio do País, ou pela precariedade vivi-
da por importantes mercados como Argentina 
e Venezuela”, afirma Britto. Já as importações 
continuam muito acima das exportações porque 
86% dos princípios ativos, a matéria-prima dos 
medicamentos, são trazidos do exterior. 

  A partir da edição 183 da Fo-
lha Vascular, que será publicada 
no mês de março, todos os asso-
ciados adimplentes da SBACV-SP 
contarão com um espaço reserva-
do no veículo para anúncios gratui-
tos de vagas de emprego, locação 
ou venda de consultórios e equipa-
mentos, locação de salas comer-
ciais, dentre outros.

Para anunciar, basta enviar um 
texto de 300 caracteres (com es-
paços), com título e descrição das 
especificações do que será anun-
ciado. No texto, deve conter telefo-
ne ou e-mail para contato do anun-
ciante.

Os anúncios serão analisados e 
aprovados pelo Conselho Editorial 
da Folha Vascular.
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