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SBACV-SP aborda atualizações sobre
Cirurgia Vascular e Endovascular no
XIII Encontro São Paulo

Proﬁssionais renomados da área de cirurgia vascular
se reunirão, entre os dias 14 e 16 de maio, no Centro
de Convenções Frei Caneca para promover discussões
referentes ao tema. O evento disponibiliza o aplicativo
EncontroSP, nas plataformas Apple Store e Play Store,
para maior interatividade entre os participantes
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Em abril, o encontro mensal da SBACV-SP
será antecipado para o dia 23
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EDITORIAL

Caros associados,
Espero que todos tenham aproveitado as comemorações da Páscoa. Passado o descanso
é hora de mais trabalho. Ainda neste mês de
abril, a Regional São Paulo fará uma reunião,
marcada para o dia 23 (outras informações
mais a frente), sobre as diretrizes que estão
em fase de finalização pela SBACV Nacional.
Nesta ocasião discutiremos a primeira das
seis diretrizes propostas, a de Aneurisma da
Aorta. É imprescindível a presença e opinião
de todos para emitirmos a posição consolidada e amadurecida da Regional.
No segundo ano da gestão desta diretoria,
gostaria de anunciar mais uma edição, a décima terceira, do nosso tradicional Encontro
São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular programado para os dias centrais de maio.
Um dos mais conceituados eventos de nossa
especialidade no âmbito nacional, mas que em
números e convidados, pode-se dizer, rivaliza
com alguns outros eventos de porte, mesmo
em termos internacionais.
A programação científica vem sendo cuidadosamente planejada pela comissão científica
e encontra-se completamente finalizada, com
importantes presenças nacionais e internacionais confirmadas. Este ano houve a ampliação
dos módulos, sem, entretanto, aumentar de
forma significativa a extensão do evento em
si. A programação divide-se em nove módulos, com conteúdo abrangente, mas sem perder o foco na nossa prática diária. A atenção
a doença venosa, principal prática da maioria
de nossos colegas de especialidade, reflete-se
nos quatro módulos dirigidos exclusivamente a sua discussão, que contarão com palestrantes nacionais de grande experiência, além
de nomes consagrados internacionalmente
como o Dr. Seshadri Raju - certamente uma
das maiores experiências mundiais no manejo da doença venosa, Dr. Alun Davies – um
dos mais experientes cirurgiões dedicados a
doença venosa em Londres e na Europa e o
Dr. Sylvain Chastanet – responsável por uma
interessante clínica dedicada ao tratamento da
doença venosa no principado de Mônaco, com
uma clientela (como podemos imaginar) bastante “diferente e exigente”.
Temas clássicos e que sempre são um desafio em nosso trabalho como a doença carotídea, a doença arterial oclusiva periférica e o

aneurisma de aorta continuam com módulos
exclusivos, onde poderemos observar diferentes soluções e alternativas técnicas propostas
por professores e colegas de destaque em nosso meio, além do Dr. Jean-Baptiste Ricco, de
origem francesa e autor de diversos artigos
sobre tais assuntos.
Como principais inovações, podemos destacar novos módulos exclusivos para discussões de temas de urgência e complicações, ou
seja, situações geralmente desafiadoras e que
invariavelmente ocorrem sem aviso prévio; e
sobre acessos venosos para hemodiálise, uma
prática importante, frequente e em ascensão
entre os colegas.
Uma decisão recorrente e que tem sido a
marca do nosso encontro é a participação
de palestrantes escolhidos apenas por suas
qualidades técnicas e didáticas, não havendo qualquer tipo de interferência ou conflito
de interesse em sua indicação. Julgamos que
em um mundo onde aparentemente menos de
10% das publicações científicas tem esse perfil, o convite a uma opinião livre e desinteressada representa uma importante ferramenta
de evolução do senso crítico e de tomada de
decisões.
Caros amigos e amigas, o Encontro São
Paulo é um evento feito para nós, angiologistas
e cirurgiões vasculares indistintamente, sem
fins comerciais, sem conflitos de interesse,
tendo por objetivo tão e somente nossa evolução profissional. Participem, divulguem, mas
principalmente compareçam. Nosso evento só
tem sentido com a presença de todos.
Muito obrigado.

Dr. Marcelo Rodrigo de Souza Moraes

Presidente da SBACV-SP 2014-2015
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DEFESA PROFISSIONAL

Valorização proﬁssional

Em reunião na sede do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo (SIMESP), com
a presença de representantes desta instituição,
da Associação Paulista de Medicina (APM),
do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), da Academia
de Medicina de São Paulo e de representantes
de diversas especialidades médicas, inclusive
da SBACV-SP, discutiram-se valores a serem
apresentados à Agência Nacional de Saúde
(ANS) em relação à Lei 13003/14.
A partir de belíssimo estudo realizado pela
Defesa Profissional da APM, calculou-se o
valor real da consulta médica a ser aplicado,
tomando como base diversos indicadores. Em
1996, o valor médio da consulta médica girava
em torno de R$ 29,00. De acordo com o acumulado de 1996 a 2014, pelo IGPM, teríamos
um acréscimo de 350,33% no valor de 1996,
o que corresponderia hoje a R$ 130,60. Valor
acima do IGPM foi utilizado pelas empresas de
planos de saúde para correção das mensalidades a serem pagas por seus clientes (223,76%,
contra um IGPM de 213,43% de 2000 a 2014).
Infelizmente, o índice previamente aponta-

do pela ANS é o IPCA, o qual levaria a uma
correção de 226,13% ao valor da consulta de
1996, correspondendo então a R$ 94,58.
Outro ponto importante é que os coeficientes honorários (CH), base de tabelas para cálculo dos procedimentos médicos, aplicado os
índices de correção, deveria estar hoje em torno de R$ 0,94 a R$ 1,30.
Definiu-se em reunião que seja solicitada à ANS a instauração imediata da Câmara
de Negociação citada pela Lei 13003/14. As
Entidades Médicas definiram que: até futuras
deliberações por esta Câmara, que a ANS seja
oficiada no sentido que determine a utilização
do seu índice de reajuste para planos individuais e familiares como balizador mínimo de
reajuste anual dos planos de saúde para os seus
prestadores médicos; tendo em vista as perdas
apontadas a partir do estudo da FIPE de 1996,
seja estabelecida uma pauta de negociação visando repactuação de valores; realinhamento
do valor da consulta balizado sendo o valor
base da Sentença Arbitral FIPE, utilização do
IGPM como critério de cálculo e o valor para
2015 de R$ 130,60.

Também ficou definido que a diferença de
valor para o atualmente praticado ocorra com
um escalonamento do plus em até cinco anos.
Em relação ao reajuste de honorários, a
sugestão é manter a CBHPM. Quanto a esse
critério, vale ressaltar que necessitamos com
urgência que seus valores e codificações sejam
realmente corrigidos, tratativas essas já solicitadas pela SBACV nacional perante à AMB.
Enfim amigos, precisamos de união em
mais essa tentativa da valorização profissional.

Dr. Marcelo Calil Burihan

Diretor de Defesa Proﬁssional da SBACV-SP

PartiCiPe do eVento Com o maior número
de esPeCialistas em angiologia, Cirurgia
VasCular e endoVasCular da amériCa latina.

rio 2015

41º Congresso brasileiro de
angiologia e de Cirurgia VasCular

6 a 10 de outubro

Píer Mauá - arMazéns 2 e 3
www.riovascular2015.com.br. Visite-nos e inscreva-se já!
Realização:

Organização:

Comercialização:

Em outubro de 2015, a cidade do Rio de Janeiro
terá a honra de receber a 41ª EDIÇÃO DO
CONGRESSO BRASILEIRO DE ANGIOLOGIA
E DE CIRURGIA VASCULAR, considerado um
dos maiores eventos da maior sociedade da
especialidade no mundo. A SBACV está trabalhando para realizar no PÍER MAUÁ o maior
congresso da América Latina.
Secretária Executiva:

Agência de Viagem:
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SBACV-SP promoverá o XIII Encontro São Paulo
de Cirurgia Vascular e Endovascular
Entre os dias 14 e 16 de maio, acontecerá o nosso encontro no Centro de Convenções Frei Caneca,
para a atualização proﬁssional. O aplicativo do evento já está disponível para
ser baixado pela Apple Store e Play Store

A 13ª edição do Encontro São Paulo de
Cirurgia Vascular e Endovascular, um dos
mais importantes eventos da especialidade,
acontecerá entres os dias 14 e 16 de maio,
no Centro de Convenções Frei Caneca. A comissão organizadora almeja superar o sucesso do último evento ao reunir profissionais
experientes, tanto do Brasil como de outros
países, para discutirem e trocar experiências
no diagnóstico e tratamento das doenças relacionadas à nossa especialidade.
O encontro promoverá a discussão dos temas relacionados à doença carotídea, aneurisma de aorta, cirurgia vascular de urgência,
complicações e soluções, acessos vasculares,
estética venosa e doença arterial periférica.
O objetivo é proporcionar atualização aos
profissionais da cirurgia vascular e outros
interessados em aprimorar o conhecimento
na área.
O programa científico, foi elaborado pela
Comissão Organizadora, composta pelos
doutores Marcelo R. Souza Moraes (Presidente), Bonno Van Bellen, Carlos Eduardo
Varela Jardim, Erasmo Simão da Silva, Fausto Miranda Jr., Jose Ben-Hur Ferraz Parente,
José Carlos Costa Baptista Silva, Marcelo
Fernando Matielo, Nelson de Luccia, Newton de Barros Junior, Nilo Mitsuru Izukawa,
Roberto Sacilotto, Sidnei Jose Galego e Valter Castelli Junior.
Como convidados internacionais, já estão
confirmadas as presenças de Alun H. Davies

– Londres; Jean-Baptiste Ricco – França;
Seshadri Raju – EUA; e Sylvain Chastanet
– Mônaco.
Os temas livres a serem apresentados em plenária serão divulgados no dia 22 de abril, por
meio do site www.encontrosaopaulo.com.br e
do envio da aprovação aos autores correspondentes. A Comissão Avaliadora selecionará os
melhores trabalhos e os mesmos terão sete minutos para exposição oral e três minutos para
discussão do assunto apresentado.
O congresso será pontuado pela CNA
para obtenção do Certificado de Atualização Profissional. Para que os médicos
participantes do processo de revalidação
do título de especialista utilizem os pontos
concedidos pela CNA ao evento, deverão,
obrigatoriamente, informar sua opção na ficha de inscrição on-line.
Durante o encontro, os participantes
poderão circular pela área de exposições,
onde empresas relacionadas à especialidade
(farmacêuticas, hospitalares, livros, equipamentos, entre outros) apresentarão seus produtos. A ocasião também é uma boa oportunidade para networking entre os presentes.
Informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 5087-4888 / (11) 3849-0379 ou
pelo e-mail: vascular@meetingeventos.com.br.
O aplicativo do Encontro São Paulo já está
disponível na Apple Store e Play Store para
download. Basta procurar em seu smartphone como ENCONTROSP.

IV Pré-Encontro Interativo de
Cirurgia Vascular e Endovascular
O Pré-Encontro, de volta nesta edição, será
realizado no dia 14 de maio, das 13 às 17 horas, com a apresentação de Casos Clínicos em
uma sessão interativa com a participação da
plateia.
Os interessados devem encaminhar os casos que gostariam de apresentar no Pré-Encontro, para análise e julgamento da Comissão. No site, constam as informações de como
deve ser o procedimento para a participação.
Durante a discussão dos casos clínicos, serão apresentadas as perguntas interativas e a
plateia poderá escolher a alternativa mais adequada. Ao final do evento, serão premiados os
melhores casos clínicos e os três participantes
da plateia que tiverem mais acertos nos casos.
Havendo empate, será utilizado o critério de
velocidade de resposta dos participantes.
PROGRAMA
PRÉ-ENCONTRO INTERATIVO
14 de Maio de 2015 (Quinta-feira)
13h00

14h40

PRESIDENTE DO PRÉ-ENCONTRO:
Calógero Presti
COMENTADORES:
Felipe Nasser
Roberto Sacilotto
Ivan Benaduce Casella
Alexandre Maiera Anacleto
Fausto Miranda Junior
APRESENTAÇÕES DE CINCO CASOS
15h10

DIAS
15 16
e

MAIO
4
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16h50

COMENTADORES:
Adnan Neser
Valter Castelli Jr
Adilson Ferraz Paschôa
Francisco Brochado Neto
Jorge Agle Kalil
APRESENTAÇÕES DE CINCO CASOS
16h50

17h00

ENCERRAMENTO
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CAPA

PROGRAMA CIENTÍFICO
14 de maio de 2015 (quinta-feira)
IV Pré-Encontro Interativo de Cirurgia Vascular e Endovascular
15 e 16 de Maio de 2015 (Sexta e Sábado)
XIII Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular
15/5/2015

16/5/2015

MÓDULO 1. Doença Venosa I

MÓDULO 6. Doença Venosa II

08h00

10h00

* Moderadores: Pedro Pablo Komlós | Cid José Sitrangulo Jr
* Aspectos Técnicos da punção e acompanhamento da ablação
térmica com US - Robson Barbosa de Miranda
* Detalhes técnicos que fazem a diferença no resultado da
termoablação com laser - Guilherme Meireles
* Reﬂuxo venoso superﬁcial com incompetência do sistema venoso
profundo - Alun Davies
* Opções para preservação da safena - Sylvain Chastanet
* O diâmetro da veia não é a chave para deﬁnir a estratégia de tratamento
do sistema venoso superﬁcial - Alun Davies
* Discussão
* Temas livres 1, 2 e 3
MÓDULO 2. Carótida e Vertebral

10h30

12h30

* Moderadores: José Carlos Costa Baptista Silva | Dalmo de Araujo
* Estenose carotídea signiﬁcativa com oclusão contralateral: Os critérios
de indicação de intervenção mudam? - Bonno van Bellen
* Resultados da endarterctomia precoce da carótida em pacientes
sintomáticos após ﬁbrinólise - Jean-Baptiste Ricco
* Indicações e técnicas de intervenção endovascular nas artérias vertebrais
- Walter Karakhanian
* Avaliação cognitiva pós-intervenção carotídea - Gisela Tinone
* Discussão
* Temas livres 4, 5 e 6
* Simpósio Satélite - Daiichi Sankyo
MÓDULO 3. Acessos Vasculares

14h00

15h08

* Moderadores: João Antonio Correa | Regina Faria Bittencourt da Costa
* Fístulas arteriovenosas alternativas - Fabio Linardi (Sorocaba)
* Acesso para diálise em crianças - Susume Ikeda
* Salvamento de acesso vascular para diálise - Sidnei José Galego
* Discussão
* Temas livres 7 e 8
MÓDULO 4. Complicações e Urgências Vasculares 15h10

16h30

* Moderadores: Nelson de Luccia | Julio Cesar Peclat de Oliveira
* Resultados da cirurgia aberta nos aneurismas para renais - Jean-Baptiste
Ricco
* Conversão de EVAR - Andre Echaime Estenssoro
* Manejo da infecção de prótese e endoprótese da aorta - Jean-Baptiste
Ricco
* Trauma por projetil de arma de fogo com alta energia - Rossi Murilo
* Tratamento endovascular nas urgências traumáticas - Jong Hun Park
* Temas livres 9, 10 e 11
MÓDULO 5. Aspectos estéticos da Doença Venosa 17h00

19h00

* Moderadores: Ivanésio Merlo | Rogério Abdo Neser
* Laser transdérmico em reticulares e telangectasias - Rodrigo Kikuchi
* Tratar ou não as perfurantes insuﬁcientes no CEAP 1 a 3? - Luis Marcelo
Aiello Viarengo
* Vale a pena investir em tecnologia para escleroterapia em
consultório? - José Ben-Hur Ferraz Parente
* Laser e luz pulsada para o tratamento de manchas pós-procedimentos
venosos - Shirlei Borelli
* Miniﬂebectomia sem lâmina (ﬁlme, dicas e resultados) - Sylvain Chastanet
* Discussão

08h00

10h00

* Moderadores: Nilo Mitsuru Izukawa | Francisco Humberto de Abreu Maﬀei
* Antiacoagulação após tratamento endovascular no território venoso
- Winston Bonetti Yoshida
* Inﬂuência da ausência da veia safena magna no compartimento safeno
da coxa na insuﬁciência venosa crônica - Sylvain Chastanet
* Métodos diagnósticos de escolha na Síndrome de May -Thurner - Seshadri
Raju
* Existe futuro para a cirurgia aberta no tratamento das veias varicosas?
- Sylvain Chastanet
* Técnicas não térmicas vão substituir a termoablação como a primeira
escolha no tratamento da doença venosa superﬁcial? - Alun Davies
* Discussão
* Temas livres 12, 13 e 14
MÓDULO 7. Obstrução Arterial Periférica

10h30

12h30

* Moderadores: Pedro Puech Leão | Marcelo Calil Burihan
* Acessos alternativos no tratamento endovascular da doença obstrutiva
infrainguinal - Rodrigo Biagione
* Papel dos stents na poplítea infra patelar - Alun Davies
* O estado atual da cirurgia aberta no setor infra poplíteo
- Marcelo Fernando Matielo
* Tratamento endovascular da doença obstrutiva no segmento femoro
poplíteo TASC D: uma visão atual - Fabio Henrique Rossi
* Emprego de CO2 como meio de contraste nos procedimentos
endovasculares - Nelson Wolosker
* Discussão
* Temas livres 15, 16 e 17
* Simpósio Satélite - APSEN
MÓDULO 8. Aorta e Ilíacas

14h00

16h00

* Moderadores: Roberto Augusto Caﬀaro | Roberto Sacilotto
* Utilização de métodos de imagem DICOM no planejamento de terapia
endovascular do AAA - Daniel Augusto Benitti
* Tratamento endovascular do aneurisma de aorta envolvendo as artérias
ilíacas e hipogástricas - Alvaro Razuk Filho
* Aneurisma justa renal - tratamento endovascular - Ricardo de Alvarenga
Yoshida
* Com tantas opções de endopróteses, quando não podemos abrir mão
da correção aberta no AAA? - Jose Dalmo de Araujo Filho
* Fatores de risco para a ruptura do aneurisma. Apenas o diâmetro importa?
- José Augusto Monteiro
* Discussão
* Temas livres 18, 19 e 20
MÓDULO 9. Dicas e Truques

16h30

18h00

* Moderadores: Jorge Eduardo Amorim | Walter Campos Junior
* Stent de veias ilíacas: Técnicas - Seshadri Raju
* Stent de veias ilíacas: Indicações e resultados - Seshadri Raju
* Detalhamento técnico da Escleroterapia com espuma - Marcelo Liberato
* Linfocele e linfedema pós-cirurgia de Varizes - Jorge Henrique Guedes Neto
* Tratamento da malformação venosa. Como eu faço? - José Luiz Orlando
* Discussão
Encerramento

18h00

APLICATIVO:
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REUNIÃO CIENTÍFICA

Reunião cientíﬁca de março da SBACV-SP teve apresentação
de três trabalhos da Unesp-Botucatu
A terceira edição do ano da Reunião Científica, ocorrida no dia 26 de março, teve a
apresentação de três trabalhos, todos da Faculdade de Medicina de Botucatu - Unesp.
O encontro mensal da regional aconteceu na
Escola Paulista de Medicina (EPM) e contou
com ilustre presença dos professores doutores
Winston Bonetti Yoshida e Francisco Humberto Maffei.
O primeiro trabalho foi “Amputações em
membros inferiores com gangrena e/ou infecção grave: estagiadas versus não-estagiadas”.
A autoria do trabalho é de Leandro Ramos
e Silva (apresentador), Giordano Masini
Fernandes, Natacha Ueda Morales, Daniel
Fabiano Barbosa dos Santos, Rodrigo Gibin
Jaldin, Matheus Bertanha, Marcone Lima
Sobreira e Winston Bonetti Yoshida (Projeto
FAPESP 2012/15563-8; 2013/16724-8), do
Departamento de Cirurgia e Ortopedia, da
Faculdade de Medicina de Botucatu – Unesp.
O tema recebeu comentários do Dr. Valter
Castelli Jr.
O segundo trabalho da noite intitulado
“Dissecção aguda de aorta em necropsias:
prevalência e fatores de risco associados”
tem a autoria de Leandro Ramos e Silva

André Estenssoro

Leandro Ramos

(apresentador), Rodrigo Gibin Jaldin, Marcelo Padovani Toledo de Moraes, Kunie Iabuki Rabello-Coelho, Viciany Erique Fabris,
Winston Bonetti Yoshida e Maria Aparecida
Marchesan Rodrigues, do Departamento de
Cirurgia e Ortopedia, Faculdade de Medicina
de Botucatu - Unesp. O Dr. André Estenssoro comentou o projeto.
Para finalizar a reunião, o tema “Avaliação de biomarcadores ultrassonográficos
precoces de doenças cardiovasculares em
mulheres na pós-menopausa” foi apresentado
por Marcone Lima Sobreira, que tem como
equipe Eliana A. Petri Nahas, Stephanie Kilaris Gallani, Rodrigo Gibin Jaldin, Matheus
Bertanha, Jamil Victor Oliveira Mariuba,
Rafael Elias Farres Pimenta, Regina Moura,
Winston Bonetti Yoshida e Hamilton Almeida Rollo, da Faculdade de Medicina de Botucatu – Unesp. O trabalho teve os comentários
do Dr. Robson Barbosa de Miranda.
A regional parabeniza a equipe da Unesp
- Botucatu pela qualidade dos trabalhos, em
especial ao acadêmico do 6º ano, Leandro Ramos, que apresentou dois dos três trabalhos,
com grande desenvoltura e conhecimento dos
assuntos, e que se não tivesse nos informado,

Marcone Lima Sobreira

Marcone Lima Sobreira, Winston Bonetti Yoshida, Francisco Humberto Maffei,
Marcelo Moraes e Leandro Ramos
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seguramente ninguém da plateia suspeitaria
que ele ainda não terminou a graduação. Que
sirva de exemplo a outros acadêmicos e residentes para participarem de nossas reuniões.
Convidamos ainda outras escolas ou serviços do interior a enviarem trabalhos para a
apresentação na reunião científica.
A Reunião Administrativa, que antecede
a científica, contou com a participação do
presidente da SBACV-SP, Marcelo Moraes,
de integrantes da diretoria e de sócios adimplentes interessados em se informar e estar
envolvidos nas discussões e novidades sobre
a entidade.
A próxima reunião da SBACV-SP acontecerá na penúltima quinta-feira do mês, no
dia 23 de abril. A alteração da data se deve
em decorrência do feriado prolongado. A
reunião Administrativa será às 19 horas e a
Científica às 20 horas e, nesta edição, não
haverá apresentação de trabalhos científicos.
Será discutido um tema do Projeto Diretrizes.
Confira na página 7.
O Anfiteatro Boris Casoy, da EPM, está
situado na Rua Botucatu, 821, 1º andar - Vila
Clementino – São Paulo (SP). Há estacionamento no subsolo do prédio.

Robson Barbosa de Miranda

Valter Castelli Jr

FOLHA VASCULAR

REUNIÃO DE ABRIL

Tema do Projeto Diretrizes será discutido no dia 23 de abril
Reunião Cientíﬁca será pautada pela discussão de assunto importante da especialidade
No mês de abril, excepcionalmente, a reunião
mensal da SBACV-SP será no dia 23, antecipada
em decorrência do feriado prolongado de 1° de
maio. O horário também foi alterado – a Reunião
Administrativa acontecerá às 19 horas e a Científica às 20 horas.
Na ocasião, a Reunião Científica será substituída pela apresentação e discussão de um dos temas
do Projeto Diretrizes, que já está pronto. A primeira das seis diretrizes a ser discutida é Aneurisma
de Aorta Abdominal (AAA), apresentada pelo
vice-coordenador do assunto, Dr. André Echaime Estenssoro. Em breve, serão organizadas as
discussões sobre as demais diretrizes, em dias e
horários previamente divulgados, bem como as
orientações sobre a forma de participação dos colegas, além do acesso prévio ao assunto.

Para os associados interessados em participar
das discussões, as informações sobre o tema de
AAA estão disponíveis no site da SBACV-Nacional para consulta, a fim de serem analisados
e, posteriormente, discutidos na reunião do dia
23 de abril. Em breve, o link sobre as diretrizes
estará disponível no site da Regional São Paulo
também.
A Reunião Administrativa, que tem a participação de integrantes da diretoria, é aberta a todos
os sócios adimplentes interessados em informações e novidades sobre a entidade.
Os encontros acontecem na Escola Paulista
de Medicina (EPM), no Anfiteatro Boris Casoy,
1º andar, localizado na Rua Botucatu, 821 - Vila
Clementino – São Paulo. O estacionamento, gratuito, encontra-se no subsolo do prédio.

As reuniões da SBACV-SP são realizadas às
últimas quintas-feiras do mês. A partir de maio, o
encontro mensal retorna às datas e horários, normalmente.

Projeto Diretrizes
Iniciativa conjunta da Associação Médica
Brasileira (AMB) e Conselho Federal de Medicina (CFM), o projeto tem por objetivo conciliar
informações da área médica a fim de padronizar
condutas que auxiliem o raciocínio e a tomada
de decisão do médico. As informações contidas
no projeto devem ser submetidas à avaliação e
à crítica do médico, responsável pela conduta a
ser seguida, frente à realidade e ao estado clínico de cada paciente.

Abril

23/04/2015 – 5ª feira às 20 horas
Escola Paulista de Medicina (EPM)

Anﬁteatro Boris Casoy – primeiro andar – Rua Botucatu, 821
Vila Clementino – São Paulo

Estacionamento:

Rua Botucatu, 821 – Subsolo

AGENDA
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Liga Acadêmica Paulista
de Cirurgia Vascular
Dia 21 de março foi realizada mais uma
reunião da Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular organizada pela SBACV-SP,
nas dependências da Associação Paulista de
Medicina (APM).
Novamente um número expressivo de acadêmicos esteve presente, mais de 60 alunos,
de diversas faculdades de medicina do Estado
de São Paulo, dentre elas: Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo,
Faculdade de Medicina da USP, da Universidade de Santo Amaro, Universidade de Mogi
das Cruzes, da Faculdade de Medicina Santa
Marcelina, São Camilo e PUC de Campinas.
O tema apresentado na reunião foi "Diagnóstico diferencial das úlceras de membros
inferiores", tendo como palestrante a Drª Daniele Bernardes, residente do 4º ano de Cirurgia Vascular do Serviço de Cirurgia Vascular
do Hospital Santa Marcelina.
Após a apresentação foram discutidos seis
casos clínicos apresentados brilhantemente
pelos acadêmicos da Faculdade de Medicina
Santa Marcelina.
Além da coordenação do Dr. Marcelo Calil Burihan, diretor de Defesa Profissional da
SBACV-SP e do Dr. Adnan Neser, ex-presidente da Regional São Paulo, estiveram presentes o Dr. Arual Giusti e o Prof. Dr. Walter
Campos Junior que engrandeceram a manhã
com seus comentários.
Para os interessados em participar das
próximas reuniões, basta enviar e-mail para
secretaria@sbacvsp.org.br ou confirmar
presença pelos telefones (11) 5087-4888 ou
5087-4889. As reuniões acontecem na APM
de São Paulo - Av. Brigadeiro Luís Antonio,
278, Bela Vista - São Paulo - SP. O local
possui estacionamento na Rua Francisca Michelina, 103/111 – Paulipark, com 25% de
desconto para os participantes do evento não
sócios.

I Veião - Encontro
Endovascular de Doenças
Venosas

Associados SBACV
têm descontos nos
produtos Sony

Acontecerá, nos dias 19 e 20 de junho, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, o I
Veião – Encontro Endovascular de Doenças Venosas, organizado pelo Grupo Endovascular. O
objetivo do evento é discutir casos complexos da
cirurgia endovascular venosa, a fim de aprimorar
o conhecimento de todos acerca do assunto e divulgar técnicas e estratégias usadas nesses procedimentos.
O encontro terá o seguinte formato: os casos
serão apresentados e, em seguida, debatidos entre
o apresentador, um presidente e dois membros da
mesa; logo após, a plateia participará com perguntas e sugestões. Serão selecionados casos para
apresentação e cada serviço pode mandar mais de
um caso.
A equipe da organização do evento convida todos a participarem. Para isso, basta enviar, resumidamente, a anamnese, o quadro clínico, como
foi feito o diagnóstico, a estratégia pensada do pré
-procedimento, o que realmente foi feito, o resultado e o acompanhamento do caso, acessando o site:
www.veiao.com.br. Casos não resolvidos, mas
que geram dúvidas, também podem ser mandados
desde que sejam relacionados à doença venosa.
Já estão confirmadas as presenças dos seguintes
profissionais: Adilson Ferraz Paschôa, Armando
de Carvalho Lobato, Fábio Henrique Rossi, Fausto Miranda, Francisco José Osse, Henrique Jorge
Guedes Neto, Ivan Godoy, Jorge Amorim, José
Luiz Orlando, Marcelo Calil Burihan, Marcelo
Rodrigo Moraes, Paulo Fernando de Carvalho Iervolino, Robson Barbosa Miranda, Rogério Abdo
Neser, Saulo de Tarso Oliveira Cantoni, Sérgio
Belczak, Sidnei José Galego e Walter Campos.
A coordenação é do Grupo Endovascular, composto pelos doutores Alberto José Kupcinskas Júnior, Álvaro Machado Gaudêncio, Arual Giusti,
Carlos Eduardo Varela Jardim, Júlio César Gomes
Giusti e Rodrigo Martins Cabrera.
Para participar, o investimento é de R$ 100,
para sócios da SBACV e R$ 150 para não sócios.
O estacionamento para não credenciados é de
R$ 10. Mais informações são encontradas no
site: www.veiao.com.br.

A SBACV fechou uma parceria com a multinacional japonesa Sony. Associados adimplentes podem obter condições especiais e desconto
de até 20% sobre produtos da empresa no site
www.store.sony.com.br/parceiros.
É preciso informar o CPF e a senha da SBACV.
Os interessados em utilizar o benefício devem enviar
e-mail para contato@sbacv.com.br com o seguinte
assunto “SENHA SONY” para obter a senha de
acesso.

Curso de Estética
Vascular terá conteúdo
teórico e prático
Acontece entre os dias 30 de abril e 03 de maio,
em São Paulo, o Curso Teórico – Prático de Formação em Estética Vascular e Doenças Vasculares com Comprometimento Estético, promovido
pela Clínica Naturale. Ministrado pelo Docente
Professor Doutor Miguel Francischelli Neto, o
curso terá base teórica e prática sobre a estética
vascular com pacientes voluntários.
O curso será ministrado em Moema, zona sul
de São Paulo, de segunda a quarta, das 13 às 17
horas e de quinta e sexta, das 8 às 18 horas. As
aulas práticas serão realizadas na Clínica Naturale Unidade I, no Conjunto Comercial Casablanca
– Bloco A, CJ 51/52 - e as teóricas acontecerão
no Centro de Convenções Mercure São Paulo, na
Avenida Jamaris, 100.
O objetivo do projeto é promover informações
sobre o universo da Estética Humana com ênfase
nas Doenças Vasculares com Comprometimento
Estético.
Os participantes do curso serão convidados a
acompanharem a cirurgia com laser endovenoso 1470nm e fibra radial, realizadas às terçasfeiras ao longo do ano, no Hospital de Ensino da
Santa Casa de Limeira, mediante reserva. Será
permitido o agendamento a dois participantes para que seja possível a interação prática.
Maiores informações estão disponíveis no site
www.aestheticsgroup.org/corpo_docente.html

Endocurso Web

Walter Campos Junior, Adnan Neser, Arual Giusti e
Marcelo Calil Burihan
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Continuam abertas as inscrições para o Endocurso Web, que acontece de março de 2015
a janeiro de 2016. É o primeiro curso gratuito sobre técnica endovascular totalmente online,
voltado aos profissionais com interesse em aumentar o conhecimento na área de tratamento
das doenças vasculares de forma minimamente invasiva.
A coordenação é dos doutores Marcelo Lacativa e Cristina Riguetti. Para obter informações,
acessar www.endocurso.com.br
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XXIII Encontro dos Ex-Estagiários do Serviço de Cirurgia Vascular Integrada da
Beneﬁcência Portuguesa de São Paulo: discussões de alto nível em clima de descontração
Aconteceu em São Paulo, em 07 de março, o
XXIII Encontro dos Ex-Estagiários do Serviço
de Cirurgia Vascular da Beneficência Portuguesa, do serviço do Dr. Bonno Van Bellen.
O encontro, já tradicional em São Paulo, é
sempre, ou quase sempre, a primeira reunião
científica em formato de congresso do ano no
Brasil. Colegas de várias partes do país estiveram na capital paulista para participarem do encontro. Estavam presentes mais de 200 inscritos.
Este ano, Dr. Ivan Godoy e Dr. Adilson Ferraz
Paschôa inovaram no formato do evento. Ao invés de apresentações ou aulas, todo o tempo foi
destinado a debates e discussões com a plateia,
coordenados pelo Dr. Adilson Paschôa.
Para cada módulo, foram convidados quatro
debatedores, com experiência nos assuntos envolvidos, que responderam às perguntas do coordenador do módulo e dos participantes. Foi
possível, desta forma, uma interatividade ampla
entre os presentes, como se fosse um bate-papo,
que apesar de descontraído, foi cheio de conteúdo.
Com todos que conversei, foi unânime a acei-

tação do novo formato e, sem falsos elogios, um
encontro muito agradável e informativo. Diferente de congressos midiáticos e com interesse
comercial se sobrepondo ao interesse científico,
e me arrisco a dizer, sem interesses políticos, só
tenho elogios aos meus amigos organizadores, e
sinto-me muito honrado em ter participado do
Encontro, que não é mais só dos Ex-Estagiários
da Beneficência Portuguesa, mas de todos os cirurgiões vasculares do país.
Além de tudo, um evento GRATUÍTO! Basta ter interesse e se inscrever. Dessa forma, fica
destacado o caráter informativo e não comercial
do encontro. Que sirva de exemplo a muita gente.
Fechando o encontro, sempre há uma apresentação ou palestra extra-medicina, cultural ou
de entretenimento. Este ano tivemos o prazer de
ouvir, ao vivo e a cores, o historiador Marco Antônio Villa falando de maneira crítica e contextualizando a situação econômica e política do país.
Para quem não conhece o Villa, ele é professor
da Universidade Federal de São Carlos, colunista
da Veja, comentarista do Jornal da Manhã, da rá-

dio Jovem Pan e comentarista do Jornal da Cultura (TV Cultura).
Parabéns aos organizadores e ao Dr. Bonno.
Continuem assim!
Aguardo o evento em 2016.
Dr. Rogério Abdo Neser

Diretor de Publicações da SBACV-SP

Adilson Ferraz Paschôa, Marcelo Rodrigo de Souza
Moraes, Ivan Godoy e Carlos Eduardo Varela Jardim

Auditório em destaque

SBACV entrega requerimento ao CFM
Documento solicita ao órgão que emita norma regulando a atividade de escleroterapia como
procedimento invasivo e exclusivo de médico

A SBACV entregou, no dia 25 de março, um
requerimento ao Conselho Federal de Medicina (CFM) solicitando que o órgão emita norma
regulando a atividade de escleroterapia como
procedimento invasivo e exclusivo de médico
habilitado em Conselho Regional respectivo,
nos termos do art. 4º, inciso III, da Lei do Ato
Médico.
No documento, a SBACV expôs que “tem recebido, de alguns de seus associados, denúncias
de que clínicas de estética têm oferecido no mercado, sem qualquer critério ou indicação do médico responsável, a realização de escleroterapia”.
No texto ainda, a SBACV ressalta que o proce-

dimento vem sendo realizado por profissionais
de diversas áreas – da saúde ou não – “sendo que
este é exclusivo de médico, indelegável, visto
que envolve risco à saúde do paciente e possíveis
efeitos colaterais, inclusive nos termos do art. 4º,
III, da Lei 12.842/13 (Lei do Ato Médico)”.
A escleroterapia foi declarada formal e objetivamente como “procedimento médico” apenas
na Consulta nº 22.018/95, respondida pelo CREMESP no ano de 1995. Contudo, por ter competência restrita ao Estado de São Paulo, esta
consulta não traz o efeito de obrigatoriedade,
especialmente com relação a todos que exerçam
atividades consideradas médicas em âmbito na-

cional. Por isso, a SBACV solicitou a norma ao
órgão federal.
“Embora esteja claramente estabelecido que a
escleroterapia é um procedimento exclusivo do
médico, recentes consultas por parte de associados de diversas Regionais, enfrentando situações
embaraçosas, motivaram esta iniciativa. Necessitamos uma regulamentação clara e específica
para a escleroterapia. De posse dessa determinação, colegas que se sintam prejudicados terão
armas definidas para impedir o eventual exercício ilegal da medicina”, justifica o presidente da
SBACV, Pedro Pablo Komlós.
Fonte: Radar Eletrônico

Nova resolução Cremesp sobre órteses e próteses
Normativa explicita responsabilidade de médicos e diretores de hospitais por utilização incorreta de órteses e próteses

O Conselho Regional de Medicina do Estado de
São Paulo (Cremesp) publicou no dia 05/02/2015,
no Diário Oficial do Estado, Resolução nº
273/2015, que estabelece critérios norteadores da
relação dos médicos com as indústrias de órteses,
próteses, materiais especiais e medicamentos.
Entre os pontos mais importantes, o documento

passa a corresponsabilizar os diretores técnicos e
clínicos dos hospitais quanto à normatização dos
fluxos da correta utilização desses materiais especiais.
A medida editada pelo Cremesp considerou
as informações, amplamente divulgadas, sobre
a existência de “médicos e hospitais cuja relação

com a indústria de medicamentos, órteses, próteses
e materiais ultrapassou os limites éticos, bioéticos
e sociais da boa prática” da Medicina.
A Resolução nº 273/2015 entra em vigor em 60
dias.
Acesse a íntegra: http://www.cremesp.org.br/library/
modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=12948
ABRIL 2015
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Caso 1

Caso 2

Acesso retrógrado através do
cruzamento do arco plantar e dorsal
para recanalização de oclusão total
da artéria tibial anterior

Descrição Clínica: Paciente do sexo feminino,
16 anos, com quadro de TVP Ilíaco-femoral-poplíteo à esquerda, espontânea.
Apresentava, ao exame físico, edema importante do membro inferior esquerdo, acompanhado de dor.
Após 48 horas de tratamento anticoagulante com enoxaparina, foi optado por tratamento
trombolítico devido à ausência de regressão do
quadro de edema e dor, em paciente jovem, com
quadro agudo, além de angiotomografia com
imagens sugestivas de Síndrome de Cockett.

Descrição Clínica: Paciente do sexo feminino, 77 anos, hipertensa, diabética e coronariopata
(IAM pregresso, PO de angioplastia coronariana)
e IRC não dialítica (clearence de Creatinina = 25
ml/min), portadora de DAOP, com quadro de IC,
apresentando necrose de hálux e cianose não fixa
nos demais artelhos do pé direito, há três meses.
À Angiografia: oclusão da artéria tibial anterior
desde sua origem, sem reenchimento distal (artéria
pediosa não visibilizada); oclusão da artéria tibial
posterior, com reenchimento distal da artéria plantar lateral; oclusão proximal da artéria fibular, com
reenchimento em seu terço médio (Figura 1).

Desta maneira, foi realizado:
1) Acesso em veias poplítea e na femoral, guiado
por ultrassom mais implante de dois cateteres:
um no eixo fe-po e outro il-fe
2) Actilyse por 24 horas
3) No controle: boa resposta na dissolução dos
trombos no eixo il-fe, podendo ser evidenciado,
com clareza, grande quantidade de circulação colateral, traves fibróticas e significativa estenose
(compressão) da veia ilíaca esquerda
4) Foi, então, tratado a Síndrome de Cockett com
angioplastia mais stent, com sucesso - recanalização completa e ausência de circulação colateral
ao final do procedimento
5) Manutenção do cateter no acesso poplíteo por
mais 24 horas de fibrinólise no eixo fe-po, devido
à reposta parcial da trombólise, com manutenção
de grande quantidade de trombos neste eixo
6) No controle do eixo fe-po, após 48 horas: resposta parcial na dissolução dos trombos
7) Realizado complemento na dissolução dos
trombos com Angiojet R (sf com heparina, sem
trombolítico), que resultou em completa recanalização do eixo
8) Resultado final: completa recanalização dos
eixos il-fe e fe-po, com preservação das válvulas.
Será anticoagulada por seis meses e, após, será
mantida com antiagregante plaquetário

Desta maneira, foi realizado:

Flebograﬁa após 24 horas de trombólise guiada por
cateter multiperfurado:
– eixo il-fe: boa resposta (pode ser evidenciada circulação colateral, traves ﬁbróticas e signiﬁcativa estenose (compressão) da veia ilíaca). Tratamento da
Síndrome de Cockett com angioplastia mais stent
VenaR. Recanalização completa e ausência de circulação colateral ao ﬁnal do procedimento
– eixo fe-po: resposta parcial; grande quantidade de
trombos remanescentes

Flebograﬁa após 48 horas de trombólise guiada por
cateter multiperfurado, eixo fe-po:
– eixo fe-po: resposta parcial. Presença de trombos
remanescentes comprometendo ﬂuxo venoso. Realizado complemento na dissolução dos trombos com
AngiojetR - completa recanalização do fe-po.

Colaboração: Doutores Ricardo de Alvarenga Yoshida, Renato Fanchiotti Costa e Rodolfo
Lellis Zuppardo, da equipe de Cirurgia Vascular
e Endovascular do Hospital Vivalle Rede D’Or São Luis, de São José dos Campos (SP)

TVP Ilíaco-femoral-poplíteo
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Resultado ﬁnal: completa recanalização do eixo il-fe
e fe-po, com preservação das válvulas

1) Angioplastia anterógrada ipsilateral da artéria
fibular com cateter balão 3,0 x220, com sucesso e
excelente resultado angiográfico.
2) Cateterização seletiva de artéria tibial posterior, progredido fio guia 0,018 ComandR distalmente, guiado por cateter de suporte Quick CrossR,
cruzando toda lesão oclusiva, alcançando a luz verdadeira na artéria plantar. Na angiografia de controle foi notado que, curiosamente, o arco plantar e
dorsal, apesar de apresentarem inúmeras estenoses
graves segmentares, encontravam-se pérvios (Figura 2).
3) Angioplastia com cateter balão 2,5x220 em
todo arco plantar e dorsal, seguido de angioplastias
consecutivas, por via retrógrada das artérias pediosa e tibial anterior, com muita dificuldade, mas
com sucesso (Figura 2). A recanalização da artéria
tibial anterior foi possível até o seu terço proximal,
até onde o comprimento do dispositivo conseguiu
alcançar.
4) Cruzamento da lesão oclusiva, extremante
calcificada, do cajado da artéria tibial anterior com
fio guia hidrofílico stiff 0,035, guiado pode cateter
de suporte Quick CrossR, . Feito uma alça com o
fio guia para vencer a obstrução e, após várias manobras foi possível alcançar a luz da artéria poplítea
infrapatelar, onde foi deixado o fio guia para guiar
(buddy wire) a cateterização seletiva anterógrada
da artéria tibial anterior, com fio guia 0,018, realizada com sucesso (Figura 2).
5) Angioplastia anterógrada da artéria tibial anterior com cateter balão 3,0x220, com sucesso.
6) No controle angiográfico final, a artéria fibular foi totalmente recanalizada e as artérias tibiais
anterior e posterior, apesar de totalmente recanalizadas, havia dissecção hemodinamicamente significativas em seus segmentos proximais e após
inúmeras tentativas de angioplastia, sem sucesso,
foram tratadas com colocação de stent, proporcio-

FOLHA VASCULAR
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nando recanalização completa, reestabelecendo
fluxo normalmente, com bom desague pelas artérias dorsais e plantares (Figura 3). Ao final do
procedimento pulsos TA, TP e fluxo trifásico Fib.
Paciente em cicatrização da lesão trófica necrótica, ausência de cianose em demais artelhos e manutenção dos pulsos TA, TP e fluxo trifásico Fib, após
30 dias de procedimento.
Colaboração: Doutores Ricardo de Alvarenga
Yoshida e Renato Fanchiotti Costa, da equipe de
Cirurgia Vascular e Endovascular da Santa Casa de
São José dos Campos (SP)

Caso 2 – Figura 2

Caso 2 – Figura 3

Caso 2 – Figura 1
ABRIL 2015
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E o juramento de Hipócrates?
Por Cadri Massuda*

Do lado das empresas operadoras de plano de
saúde, esse custo chega a representar até 25%
do sinistro – que é o que se gasta para prestar o
serviço. E não são raras as situações em que o
uso da prótese não é indicado para o paciente,
podendo até piorar o caso.
Neste momento, associações de classe e poder público precisam aproveitar a repercussão
do assunto para de fato promover uma mudança. A punição precisa ser severa e efetiva para
que essas denúncias não se tornem apenas uma
gota no oceano e desapareçam. Há 20 anos, os
Estados Unidos sofriam de um cenário similar
e o governo norte-americano agiu de maneira
inflexível, cassando profissionais, fechando
empresas e prendendo os envolvidos.
Nessa cadeia perversa, além de fabricantes, distribuidores, médicos e hospitais, ainda
há mais um elo que precisa de fiscalização:
os escritórios de advocacias que criaram uma
verdadeira indústria de liminares. Eles são sustentados pelas grandes empresas agindo para
garantir que juízes deem parecer favorável em
relação ao uso de materiais, medicamentos ou
realização de exames, muitas vezes bem intencionados, mas sem o conhecimento especializado para dar suporte à suas decisões.
Ou seja, é um cenário que precisa de mudanças: fiscalização do poder público – Polícia

Federal e Receita Federal – sobre as empresas
fabricantes e distribuidoras, fiscalização das
associações e conselhos de classe sobre os profissionais da saúde, criação de câmaras técnicas
setoriais nos estados que não a possuem para
servirem de consultoria a juízes em casos de
liminares na área da saúde ou nos casos dos
quais estão presentes, uma atuação mais incisiva de conciliação entre as partes envolvidas
e, acima de tudo, ações punitivas efetivas para
mostrar que a saúde e o bem-estar da população
devem estar à frente dos interesses econômicos
de pequenos grupos.

Credito: Fernanda Abreu

Apesar de ter se tornado destaque na mídia,
recentemente, os casos envolvendo próteses e a
conduta inadequada de profissionais da saúde
não são novidades e já têm sido colocados em
discussão há algum tempo pela sociedade. O
que se observa é que há certa omissão por parte
das associações e conselhos da classe médica, e
a ausência de punição adequada tem permitido
que essas práticas continuem acontecendo.
São médicos que indicam não apenas órteses
e próteses, mas também solicitam exames especificando em qual laboratório ou clínica eles
devem ser realizados e, também, receitam medicamentos de altíssimo custo de determinadas
indústrias. Em troca, recebem comissões, que
podem ser em dinheiro ou em benefícios, como
presentes, viagens ou congressos.
Isso mostra que está havendo uma inversão
de valores no setor. Os preceitos de Hipócrates
estão sendo deixados de lado neste cenário em
que o poder econômico se sobrepõe à ética e ao
compromisso do profissional com a saúde do
seu paciente.
Essa situação vem sendo denunciada no caso
das próteses ortopédicas, mas se estende às
cirurgias vasculares, cardíacas, neurológicas,
oftalmológicas e muitas outras áreas. São casos
em que profissionais recebem das fabricantes
até 30% sobre o valor do material utilizado.

Cadri Massuda

Presidente da Abramge PR/SC – Associação
Brasileira de Medicina de Grupo Regional
Paraná e Santa Catarina

Exploração dos médicos pelas empresas de planos de saúde
não faz parte do juramento de Hipócrates
Não há dúvida alguma que há distorções
na relação entre médicos e indústria, seja ela
farmacêutica ou empresas que fabricam ou
comercializam próteses e outros materiais médicos. Indicações de tratamento baseadas ou
reforçadas pelas "comissões" auferidas pelo
uso de materiais ou medicamentos são vexativas para todos os profissionais dignos e que
trabalham de maneira honesta. Essa questão, na
realidade, transcende a medicina e envolve o
caráter, cidadania e respeito que qualquer pessoa deveria "trazer de casa" para com o próprio
ser humano.
Não só a população, mas os planos de saúde
e medicina de grupo têm todo o interesse que
essa prática acabe. Agora a pergunta: o quê os
planos de saúde têm feito para que isso acabe?
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Será que pagando honorários no mínimo menos vergonhosos não poderiam contribuir para
o fim desta relação promíscua? E a relação entre planos de saúde e nós médicos? É justa?
Como citado nesta mesma edição pelo Dr.
Marcelo Calil, nossos honorários estão expressivamente defasados e não há dúvida que isso
só aguça a prática de pagamento de "comissões" pelo uso de materiais e medicamentos.
O pior: muitas dessas empresas, que não estão abertas a negociações, pertencem a médicos
que exploram o trabalho dos próprios colegas.
Nada contra ser empresário na medicina, mas
que tenham, no mínimo, a decência de ter uma
relação justa e não exploradora do trabalho
daqueles que se expõem na linha de frente do
atendimento.

Se eu pudesse dar um palpite na formulação
do juramento de Hipócrates, sugeriria acrescentar: "Não explorar o trabalho profissional
de outro colega, pelo menos não de forma tão
aviltante".

Dr. Rogério Abdo Neser

Diretor de Publicações da SBACV-SP

FOLHA VASCULAR

ESPAÇO ABERTO

“Não há bem que sempre dure, e nem mau que nunca acabe”
Felizmente o Brasil caminha em direção
a acabar com o MAU: O MAU da corrupção que reina há séculos em nossa pátria; O
MAU do bloqueio de investimento na educação, (no Litoral Norte do Estado de São Paulo, próximo a Praia da Lagoinha, na parede
de uma pequena e humilde escola primária
ou fundamental, como queiram, estava escrito: “Aqui começa seu futuro”?); O MAU
do abandono da assistência médica, que nos
deprime ao assistir reportagens de televisão,
exibindo inúmeros brasileiros carentes, deitados pelo chão de Prontos Socorros, hospitais,
mendigando um atendimento de urgência,
emergência, só acontecendo após 5 a 8 horas
de espera, por apenas dois médicos, quando
deveriam ser dez, vinte; esperando por um a
dois anos para submeter a uma cirurgia eletiva; O MAU das acomodações das penitenciárias, com capacidade para mil detentos, se
espremem em três mil, gerando conflitos frequentes com morte e destruição dos imóveis,
de há muito sucateados, sujos, desumanos.
Há ainda, O MAU dos governos Federal,
Estaduais, Municipais, que preferem dar esmolas: como a chamada bolsa família, minha
casa minha vida; salário para os presos, ao
invés de melhorarem as acomodações presidiárias dos mesmos; O MAU em humilhar os
descendentes da Raça Negra, garantindo-lhes
Cotas nas Universidades, ao invés de lhes dar
reais condições de igualdade às demais raças,
para eles mesmos conseguirem; O MAU em
conceder ao pobre, o passe livre no transporte público, dispensável se o seu salário
for digno; O MAU dos olhos vendados, bem
vendados, nos últimos doze anos do Governo
Petista, que permitiu e garantiu, (depois do
Mensalão), o maior roubo do universo, dentro de uma empresa estatal, Petrobras e outras
tantas; estatização defendida, com unhas e
dentes pelo governo do PT do Lula, maquiavélico. Em contra partida, na história da existência do Mundo, a privatização, (condenada
pela esquerda radical), que na grande maioria
das vezes, faz crescer sempre o comércio de
uma nação, e a própria nação, obviamente,
onde, por menor que seja a falcatrua, logo é
descoberta e os safados são punidos.
Se eu fosse enumerar os desmandos, os
desvios de verbas, os superfaturamentos,

obras abandonadas, o chocante gasto interno do governo e dos políticos, encheria páginas e páginas, (desprezados pela maioria
de nós, mas agora protestando) sem falar no
importantíssimo metal nióbio, mais caro que
o ouro, (noventa e oito por cento de sua produção natural é no Brasil, que dizem ser contrabandeado), nunca comentado por qualquer
político, e pela imprensa, desconhecido dos
brasileiros. Este artigo deve irritar a quem o
lê, pela repetição, mas estamos acordando!
Enfim, o Brasil mudará através das passeatas realizadas em todos os Estados, por mais
de dois milhões de seus filhos, sem contar
que a maioria deixa de aderir aos protestos,
receosos de agressões criminosas, a mando
dos culpados pela decadência nunca vista, de
uma nação.
Contradizendo a medíocre e burra afirmação do Governo Federal, que diz ser um
protesto dos que não votaram em Dilma, recentemente informou a pesquisa Datafolha,
que: Atualmente, sessenta e dois por cento
dos brasileiros, reprovam o atual Governo
e o PT, até por parte do nosso querido povo
nordestino, cansado de ser tapeado.
Dia 12 de abril teve nova passeata de protesto, organizado por vários líderes, entre
eles o simpático, humilde, inteligente, idealista, engenheiro Rogério Chequer, que deu
um show no programa Roda Viva da TV Cultura, humilhando os jornalistas entrevistadores, que pareciam petistas. Neste dia cresceu
o número de participantes, maior que a do
dia 15 de março. Que outras e outras e outras
passeatas de protestos, continuem, para não
sermos chamados de “Fogo de Palha”, que
queima rápido, e apaga rápido.
Pacificamente, ordenadamente, o Brasil
dos autênticos brasileiros, do norte ao sul, de
leste a oeste, na sua grande maioria, não dos
hediondos corruptos, que são minoria, em
termos, continuarão a protestar contra os desmandos de políticos, exigindo a condenação
destes, e o cumprimento das suas penas de
trinta anos, nas penitenciárias, pois, seus crimes, são maiores do que a soma dos crimes
cometidos pelos presidiários. Só assim o Brasil mudará, e passará a ser uma pátria voltada
aos seus filhos, oferecendo-lhes, reais oportunidades de crescerem pelo próprio esforço.

Continuemos indo às ruas, mensalmente,
até conseguirmos moralizar a política brasileira, e apoiando a conclusão dos sociólogos:
“Não há mais lugar, nem para comunismo,
nem para capitalismo selvagem”.
“Escolha sempre o caminho que pareça melhor, mesmo que seja o mais difícil; o hábito
brevemente o tornará fácil e agradável” –
Pitágoras
“Se queres que as coisas melhorem, deves
acompanhá-la constantemente” –
Legrand

Rubem Rino

Suplente do Conselho Fiscal da SBACV-SP

NOVAS ADESÕES

Sócia aprovada
em 26 de fevereiro:
Aspirante:
Ana Carolina de Oliveira Calixtro

Sócios aprovados
em 26 de março:
Aspirantes:
Gustavo Botta Hafner
Igor Calixto Novais Dias
Jorgete Barreto dos Santos

Efetivo:
Eduardo Alves Brigídio
ABRIL 2015
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SECCIONAIS

Alto Tietê

Bauru-Botucatu-Jaú

Campinas-Jundiaí

“Abdome Agudo Vascular” foi o tema da palestra ministrada pelo médico coordenador da
Cirurgia Geral do Hospital Santana e Titular da
Sociedade Brasileira de Cirurgia, Dr. Carlos Guilherme Giazzi Nassri.
O encontro foi organizado pela diretoria da
Seccional Alto Tietê e aconteceu na noite de 24
de março, na Sala de Eventos do Hospital Santana, em Mogi das Cruzes. Após o evento, foi oferecido aos participantes um jantar no Restaurante
Oozu.
Para o dia 22 de abril, às 19 horas, no Hospital
Santana, está programada a apresentação do tema
“Responsabilidade civil e criminal do médico”,
proferida pela advogada especializada em direito
médico, Dra. Sandra Franco.

Aconteceu, no dia 27 de março, a primeira reunião da seccional Bauru-Botucatu-Jaú na Casa do
Médico, em Jaú (SP), organizada pelo seu diretor,
Daniel Colares Vasconcelos. A aula foi ministrada pelo Dr. José Caruso, anestesista e professor
Adjunto da Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Itajubá.
O tema “Anestesia para Cirurgias sobre a Aorta Abdominal” contou com a presença de médicos
vasculares, residentes e anestesistas da região.
Após o evento, foi oferecido um jantar de confraternização pelo laboratório Aché.

No dia 23 de março, sob a supervisão da diretora da seccional, Carla Bosnardo houve uma
reunião dos residentes da Unicamp, Santa Casa
de Limeira e Pucamp para apresentação de casos
e discussão com os presentes.
Entre os convidados, estavam os doutores Ana
Terezinha Guillaumon e Arlindo Nascimento Lemos Jr.

Jantar de confraternização entre os participantes

Grupo participante

Fuad Jose Assis, Carlos Guilherme Giazzi Nassri e
Adalcindo Vieira Nascimento Filho

Presidente Prudente
A reunião da Liga Acadêmica de Angiologia e Cirurgia Vascular da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente (FMPP) aconteceu
no dia 16 de março, com o tema “Anatomia Venosa dos Membros Inferiores e Exames Complementares em Flebologia”, apresentado pela
acadêmica Gabriella Viola e pelo Dr. Saymon
Santana, sob coordenação do diretor da seccional Presidente Prudente, César Martelli.

César Martelli, Fernanda Vizzotto, Welington Moraes
e Saymon Santana
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NOTÍCIAS
Brasil tem mais diabéticos do
que se pensava, revela estudo
O Brasil possui cerca de 16 milhões de diabéticos, número 34% superior ao divulgado pela
ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar),
segundo estudo realizado pela Dapx – consultoria
em inteligência de mercado voltada para Saúde.
Sob uma nova metodologia, as informações de pacientes saíram dos bancos de dados exclusivos da
companhia, envolvendo informações dos sistemas
de saúde privado, público e consumo em farmácias
no período de 2008 a 2013.
A metodologia levou em conta os índices de riscos (médio, alto e muito alto), segundo o IBGE,
sobre pacientes que possuem o diagnóstico de Diabetes Mellitus e também são portadores de Hipertensão Arterial, uma das principais doenças associadas ao diabetes. De acordo com a ANS existem
12 milhões de diabéticos no Brasil (Dados de 2013
do IBGE*), enquanto a Dapx registrou 16 milhões
de portadores da doença.
No mundo
O trabalho foi publicado durante evento nacional
da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), no Rio
de Janeiro, e evento internacional, promovido pelo
Instituto de Ciências Biomédicas Alberto Salazar,
da Universidade do Porto, de Portugal, ambos no
final de 2014. A empresa afirma ter se dedicado ao
diabetes por ser uma doença que demanda muita
atenção do Governo e da indústria farmacêutica.

Para a consultoria americana Kantar Health, em
2035, 1 em cada 10 mil habitantes será diabético
no mundo. (Fonte: Saúde Web)

Para ver a lista completa de municípios contemplados
basta acessar: http://portalsaude.saude.gov.br.

Saúde investe R$ 14 milhões
na informatização de farmácias

São Paulo ganha a mais
potente ressonância da
América Latina

O Ministério da Saúde iniciou a distribuição
de 5.112 computadores para informatizar os serviços farmacêuticos dos municípios brasileiros.
Também serão entregues posteriormente 1.704
impressoras. A iniciativa faz parte do Programa
Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS) – QUALIFAR-SUS e vai beneficiar 485 cidades do País, além do Distrito Federal. Para isso,
serão investidos R$ 14 milhões. Os novos equipamentos já seguiram para os municípios do Grande
ABC Paulista, e para as regiões metropolitanas do
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa
Catarina. Esse reforço representa mais agilidade
no atendimento à população e uma melhor organização dos estoques de medicamentos.
“O objetivo geral do projeto é qualificar a gestão
da Assistência Farmacêutica por meio da formação
profissional e informatização dos serviços farmacêuticos e, assim, ampliar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde prestados à população brasileira”, explica o Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa.
Os municípios que receberão os equipamentos fazem parte das 15 regiões do Projeto QualiSUS-Rede.

A Faculdade de Medicina da USP recebeu,
no dia 13 de março, a mais potente ressonância
magnética da América Latina, em um projeto que
também envolve a Fapesp (Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo) e o Hospital
das Clínicas.
O equipamento, o segundo em todo o hemisfério sul, será utilizado em ensino e pesquisa e irá
contribuir para o aperfeiçoamento do diagnóstico
por imagem em doenças como o câncer, por exemplo. A ressonância magnética de sete Tesla, que
possui cerca de 140 mil vezes o campo magnético
da Terra, foi adquirida por US$ 7,6 milhões, com
recursos da USP e da Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Fundação Faculdade de Medicina
e da Fapesp.
O alto nível de refinamento das imagens geradas pelo aparelho propiciará maior detalhamento
das autópsias virtuais, permitindo comparações
precisas com os tecidos biológicos. Isso significará um avanço no diagnóstico por imagem, que ganhará em precisão. Assim, o projeto irá colaborar
para que, por exemplo, o diagnóstico de doenças
como o câncer possa ocorrer de forma mais precisa e cada vez mais precoce.

tudo o que você precisa saber sobre endoprótese de aorta

22 e 23 de maio de 2015
Hotel Maksoud Plaza > Alameda Campinas, 150 - Jardins | São Paulo - SP

COMISSÃO CIENTÍFICA
DR. ALVARO RAZUK
DR. CARLOS ABATH
DR. EDUARDO SAADI
DR. MARCELO FERREIRA
DR. ROBERTO CAFFARO
DR. WALTER KARAKHANIAN

CONVIDADOS INTERNACIONAIS
CONFIRMADOS
ERIC VERHOEVEN
clínica de nurenberg

FEDERICO PARODI
cleveland clinic

GUSTAVO ODERICH
Mayo clinic

JOSEPH S. COSELLI
bcM departMent of surgery

www.simposioaorta.com.br

O Simpósio AORTA tem foco na fisiopatologia,
diagnóstico e tratamento endovascular dos
aneurismas e dissecções de aorta.
Em 2014 o evento contou com a presença de
cirurgiões vasculares, cirurgiões cardiovasculares
e radiologista intervencionista, todos com o
mesmo objetivo: tratar as doenças da aorta.
Aguardamos você!

contato@simposioaorta.com.br | tel.: 11 4306.5080

Organização
Tel: 11 4306.5080
contato@bacanamkt.com.br
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