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de Cirurgia Vascular e Endovascular
Encontro São Paulo 
de Cirurgia Vascular e Endovascular

Um dos eventos de maior importância e credibilidade da especialidade, no 
País, aconteceu de 12 a 14 de maio, e foi um sucesso, tanto em número de 
participantes como em conteúdo científi co
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Prezados associados, 

Neste mês, o editorial será mais leve. 
Temos motivos de sobra para celebrar-
mos os dias 12, 13 e 14 de maio de 2016. 
No mesmo dia em que iniciamos nosso V 
Pré-Encontro Interativo (12), amanhece-
mos com a notícia de um passo importan-
te dado para que dias melhores possam 
vir, com a declaração do impedimento 
de nossa presidente, com a perspectiva 
de podermos passar este País a limpo e 
sonharmos com o Brasil do futuro, so-
nharmos com um lugar mais justo, livre 
da corrupção desenfreada, livre das pes-
soas que querem levar vantagem em tudo 
e que possamos exercer nossa profissão 
com dignidade e remuneração adequada. 
E esse dia continuou com bons momen-
tos: 14 Casos Desafios sendo apresenta-
dos de forma brilhante, gerando muita 
discussão acadêmica e com desfechos, 
muitas vezes, surpreendentes.

Continuamos, nos outros dois dias (13 
e 14), com o XIV Encontro São Paulo de 
Cirurgia Vascular e Endovascular, em 
alto nível de palestras, apresentadores 
mostrando toda a sua experiência e amplo 
espaço para discussão dos temas. Infeliz-
mente, o Dr. Hence Verhagen não pôde 
comparecer, devido ao grave acidente so-
frido no final de semana que antecedeu o 
encontro, mas, mesmo assim, teve a pre-
ocupação de nos avisar (mesmo estando 
internado em hospital de trauma na Ho-
landa) e de dar dicas de como faríamos 
para substituir suas aulas. Estas foram 
substituídas por colegas que, na mesma 
hora do convite, aceitaram-no, a apenas 
três dias do encontro.

Venho agradecer os doutores Nelson De 
Luccia, Erasmo Simão, Álvaro Razuk e 
Carlos Peixoto. Pudemos também contar 
com as apresentações dos colegas america-
nos Lowell Kabnick e Glenn LaMuraglia, 
que fizeram questão de permanecer no en-
contro e assistir às apresentações dos con-
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vidados nacionais, elogiando as apresenta-
ções e temas escolhidos. Não terei espaço 
aqui para agradecer nominalmente todos 
os palestrantes, moderadores e avaliadores 
de Temas Correlatos e do Pré-Encontro In-
terativo, mas muito obrigado a todos.

Tivemos o total de 846 inscritos. Isso só 
demonstra que, apesar da crise econômi-
ca e política de nosso País, nós não deixa-
mos de querer nos aprimorar e nos manter 
atualizados, separando um momento para 
nosso academicismo. A presença maciça 
de inscritos também é fruto de todo es-
forço da Comissão Organizadora, que in-
cansavelmente realizou reuniões para que 
o encontro tivesse os temas mais relacio-
nados ao dia a dia da nossa especialidade, 
mesmo assim trazendo atualizações sobre 
os temas. Meu muito obrigado a essa co-
missão.

E o encontro só foi um grande sucesso, 
como disse no encerramento, graças às 
pessoas que se inscreveram e foram pres-
tigiar o evento da nossa regional; nada 
disso surtiria efeito se vocês não compa-
recessem, todo o esforço realizado não 
teria sentido. Muito obrigado a todos que 
se juntaram a nós nesse evento.

DIRETORIA BIÊNIO
2016 - 2017

EXPEDIENTE

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

DEFESA PROFISSIONAL

Vivemos um momento muito peculiar na 
história desta nação.  Tivemos o decreto de 
impedimento da presidente da República, por 
um período de 180 dias, para o julgamento 
do mérito de crime de responsabilidade fiscal 
supostamente cometido pela citada gestão.

Naturalmente, é impossível que os brasilei-
ros aceitem a decisão do Congresso Nacional 
de forma unânime. Sempre haverá grupos 
favoráveis e contrários a qualquer decisão 
proferida. Também é verdade que, no que se 
refere ao novo governo constituído, a aceita-
ção será dividida. Essa aceitação dependerá 
do empenho, das ideias e das metas a serem 
propostas pela nova gestão.

A situação econômica atual, infelizmente, 
já é quase uma unanimidade.  Quase todos es-
tão descontentes e preocupados com o apre-
sentado até o momento. É praticamente certo 
que qualquer um de nós, ou amigos e familia-
res, tenha passado pela situação de perder o 
emprego ou posto nestes últimos dois anos.

Mas há um preceito em economia profe-
rido por um eminente economista nacional, 
Antônio Delfim Neto, que diz o seguinte: 
“Economia é expectativa”.

Quando percebemos que os consultórios 
tiveram diminuição de consultas, que os pa-
cientes têm procurado menos os médicos de 
consultórios privados e de planos de saúde 
suplementar, pelo medo de perder o empre-
go ou por já tê-lo perdido, temos apenas uma 
opção: continuar a ter expectativa e trabalhar 
para isso.

Certamente, haverá ainda momentos difí-
ceis na nossa economia, mas a atitude posi-
tiva, a continuidade do trabalho, mantendo a 
expectativa favorável, são um caminho para 
a solução dessa atual crise. O trabalho do mé-
dico é um dos mais honrados que existem. A 
tradição e a honra de nossa profissão são ele-
mentos que nos trazem força para enfrentar 
todas as agruras do “momento Brasil”.

Apesar de todos os problemas, o Brasil ain-
da dispõe de muitos recursos para evoluir em 
uma direção progressista. A vida associativa, 
com uma sociedade civil organizada, arrega-
çando as mangas e caminhando, mesmo com 
as dificuldades, vai fazer com que passemos 

pela turbulência com a devida sustentabilida-
de econômica e social.

Agora é o momento de acreditar. Neste as-
pecto, convido todos os associados a continu-
ar o trabalho, o pensamento positivo e a orga-
nização associativa que a nossa sociedade de 
especialidade proporciona, para que a turbu-
lência termine gradativamente, independente 
da posição política de cada indivíduo.

Peço a todos que sejamos brasileiros, por-
que, no fundo, não desistimos nunca. Não 
deve haver “coxinhas” ou “mortadelas”. 
Deve haver esperança e trabalho para todos.

Nossa saída é a boa expectativa
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o tesoureiro geral da Regional São Paulo, Edson 
Nakamura; e o diretor científico da SBACV-SP, 
Erasmo Simão da Silva.

Segundo Ivanésio Merlo, a Regional São Paulo é 
uma das mais atuantes, das sociedades da SBACV, 
e possui o maior número de participantes em seu 
quadro associativo. “O trabalho das regionais é, 
sem dúvida nenhuma, o grande sustento e o gran-
de apoio das nossas atividades na Nacional. Essa 
dimensão científica da entidade é resultado do tra-
balho de outras gerações passadas e vamos tentar 
honrar toda essa geração. Não tenham dúvida de 
que Marcelo Matielo e toda sua equipe trabalharam 
bastante para que este evento acontecesse, e vamos 
colher bons frutos”, disse Merlo, durante a cerimô-
nia de abertura.

O presidente da SBACV-SP complementou sua 
fala e disse que a Regional São Paulo está traba-
lhando com afinco para o desenvolvimento cien-
tífico, para a defesa profissional e para a valoriza-
ção de seus associados e de toda a especialidade. 
“Mesmo com a situação política atual que estamos 
vivendo agora, com a notícia do impeachment e o 
clima de instabilidade, não é por isso que vamos 
deixar de atingir nosso objetivo de aumentar o 
conhecimento e continuar com o nosso trabalho. 
Gostaria de agradecer, novamente, a presença de 
todos”, concluiu Matielo.

Congresso reuniu grandes nomes da especialidade

Evento permitiu maior intercâmbio de conhecimentos e troca de experiências entre os convidados 
palestrantes, nacionais e estrangeiros, e os pesquisadores, devido ao novo formato organizacional das 

palestras e a apresentação de Temas Correlatos

A cidade de São Paulo foi palco de mais uma 
edição do Encontro São Paulo de Cirurgia Vascu-
lar e Endovascular – evento de maior importância 
da especialidade no estado paulista, que reúne no-
mes da área, nacionais e estrangeiros, para a pro-
moção de intercâmbio de conhecimento e atualiza-
ção sobre temas da cirurgia vascular, por meio de 
palestras e debates entre a plateia e os convidados. 
A 14ª edição do encontro aconteceu de 12 a 14 de 
maio, no Centro de Convenções Frei Caneca.  Nes-
ta edição, os Temas Correlatos foram expostos en-
tre as palestras dos convidados, a fim de aproximar 
e incentivar os pesquisadores, já que estes puderam 
interagir com os palestrantes.

Organizado pela SBACV-SP, o congresso con-
tou com a presença de 846 participantes, prove-
nientes de diversos locais do País. Eles tiveram a 
oportunidade de se aprofundar e discutir sobre as-
suntos que envolvem as doenças venosas e arteriais. 
Como novidades, o encontro trouxe a apresentação 
de diversos estudos e descobertas da especialida-
de, tais como o uso de cola na cirurgia de varizes; 
utilização do contraste de microbolhas para ultras-
sonografia vascular; novos curativos no tratamento 
das úlceras venosas; uso de novos anticoagulantes; 
novos critérios para acompanhamento de pacientes 
submetidos à correção endovascular do aneurisma 
de aorta; tratamento minimamente invasivo dos 

aneurismas viscerais; tratamento minimamente in-
vasivo de compressões venosas, dentre outros. 

Os debates foram enriquecidos com as expe-
riências dos convidados internacionais Glenn 
M. LaMuraglia, da Division of Vascular and 
Endovascular Surgery Massaschusetts General 
Hospital – Harvard Medical School; e Lowell S. 
Kabnick, diretor da NYU Vein Center - New York 
University Langone Medical Center.

A Comissão Organizadora do XIV Encontro 
São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular 
foi composta pelos doutores Marcelo Fernando 
Matielo (Presidente), Calógero Presti, Edson Taka-
mitsu Nakamura, Erasmo Simão da Silva, Ivan B. 
Casella, José Ben-Hur Ferraz Parente, José Carlos 
Costa Baptista-Silva, Marcelo Calil Burihan, Mar-
celo Rodrigo de Souza Moraes, Roberto Sacilotto, 
Sidnei Jose Galego e Valter Castelli Junior.

O congresso foi pontuado pela CNA (Comissão 
Nacional de Acreditação) para obtenção do Certifi-
cado de Atualização Profissional.

Abertura do evento

Fizeram parte da mesa de abertura o presidente 
da SBACV-Nacional, Ivanésio Merlo; o presidente 
da SBACV-SP, Marcelo Fernando Matielo; o di-
retor científico da Nacional e integrante do Con-
selho Superior da SBACV-SP, Roberto Sacilotto; 

CAPA

Erasmo Simão da Silva, Ivanésio Merlo, Marcelo Fernando Matielo, Roberto Sacilotto e Edson T. Nakamura
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V Pré-Encontro Interativo de Cirurgia Vascular e Endovascular

O V Pré-Encontro Interativo aconteceu no dia 12 de maio, no mesmo local 
do XIV Encontro São Paulo. O evento, presidido pelo Dr. Calógero Presti, 
do Conselho Superior da SBACV-SP, contou com a apresentação de Casos 
Desafios, em uma sessão interativa com a participação da plateia. Foram dis-
cutidos casos raros, diagnósticos difíceis, terapêutica não convencional ou tec-
nicamente complicada e casos controversos. 

Durante o debate, foram apresentadas cinco perguntas interativas para que a 
plateia escolhesse a alternativa mais adequada para cada uma delas. Ao final, 
os dois melhores casos clínicos e os quatro participantes da plateia que tiverem 
mais acertos receberam premiações. 

Os sete primeiros casos receberam comentários dos doutores Erasmo Simão 
da Silva, Bonno van Bellen, Ivan Benaduce Casella e Carlos C. dos Santos Pei-
xoto, e os comentadores dos sete últimos foram Erasmo Simão da Silva, Valter 
Castelli Jr., Roberto Sacilloto, Carlos Peixoto e Arno Von Ristow. 

O primeiro caso apresentado foi “Aneurisma de carótida”, por Mayara Leite 
Coutinho; o segundo, intitulado “Aneurisma de artéria mesentérica superior”, 
teve como locutor Marcus V. C. R. Camara, que também apresentou o sexto 
caso - “Caso clí nico aneurisma aorta ”; o terceiro, abordado por Rafael Birelo 
Martins, teve como tema “Fratura e embolização cardíaca de cateter de diáli-
se”; em seguida, José Teixeira Magalhães Neto apresentou “Um caso raro de 
aneurisma de aorta toracoabdominal”, e também, posteriormente, o nono caso 
- “Tumor de retroperitoneo acometendo a aorta abdominal”; Nicole Inforsato 
foi a apresentadora do caso “Tratamento de endoleak tipo II após correção de 
aneurisma de arco aórtico com endoprótese torácica e derivação em Y de aorta 
ascendente - bicarotídeo e circularem da aorta”; e Dafne B. D. Leiderman le-
vou o caso clínico “Angioplastia combinada de artéria carótida interna direita 
e tronco braquicefálico com acesso cervical e braquial direitos: relato de um 
caso e revisão da literatura”.

Depois, houve intervalo, seguido da apresentação dos temas: “Fistula aor-
to-duodenal”, por Maria Paula V. Mariz; “Fí stula jugulo-carotídea e pseudo-
aneurisma da artéria vertebral pó s-ferimento por arma de fogo”, por Tatiane 
Carneiro Gratão; “Relato de caso - derivação arterial membro inferior direito”, 
por Romolo Pellegrino de Ávila; “Embolectomia da MAS”, por Zally Siqueira 
Reges; “Aneurisma roto de carótida interna extracraniana”, por Eduardo Perei-
ra Savi, e “Alongamento carotídeo”, por Beatriz M. Almeida. 

CAPA

Erasmo Simão da Silva, Ivan Benaduce Casella, Marcelo Fernando Matielo, Calógero Presti, Bonno van Bellen e Carlos C. dos 
Santos Peixoto 

Carlos C. dos Santos Peixoto, Valter Castelli Jr., Pedro Pablo Komlós, Calógero Presti, Arno Von Ristow, Marcelo Fernando Matielo, 
Roberto Sacilotto e Erasmo Simão da Silva

Beatriz M. Almeida

Marcus V. C. R. Camara

Rafael Birelo MartinsDafne B. D. Leiderman

Maria Paula V. Mariz

Romolo Pellegrino de ÁvilaEduardo Pereira Savi

Mayara Leite Coutinho Tatiane Carneiro Gratão

José Teixeira Magalhães Neto

Nicole Inforsato Zally Siqueira Reges
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CAPA

Programação Científi ca do Encontro São Paulo

O congresso foi dividido em oito módulos, cada um com a apresenta-
ção de palestras sobre o tema proposto, entremeados por Temas Correla-
tos, com debates entre os convidados e a plateia, ao final.

Dia 13 de maio (sexta-feira) 
O primeiro módulo, cujos moderadores foram os doutores Ivanésio 

Merlo e Pedro Pablo Komlós, teve como tema Doença Venosa I. Nesse 
dia, foram abordadas as palestras “Vantagens e desvantagens da escle-
roterapia em telangiectasias associada à cirurgia de varizes (intraope-
ratória)”, por Paulo Celso Motta Guimarães; “Terapia compressiva pós
-escleroterapia e cirurgia de varizes”, por José Luiz Cataldo; “Uso de 
cola e outros métodos não térmicos no tratamento venoso”, por Lowell 
S. Kabnick, que também apresentou “Dúplex scan perioperatório após 
ablação endotérmica da veia safena: é inútil?”; e “Há vantagens no ma-
peamento venoso com ecoddopler na cirurgia de varizes reticulares es-
téticas?”, por Charles Esteves Pereira.

Nesse módulo, houve a apresentação de três Temas Correlatos: “Es-
tudo clínico, randomizado, controlado e triplo cego comparando poli-
docanol diluído em glicose versus glicose pura para o tratamento es-
cleroterápico de veias reticulares em membros inferiores” – Matheus 
Bertanha; “Hemodinâmica e diâmetros venosos de membros inferiores 
durante a gestação e após o parto em primigestas saudáveis” – Leandro 
A. Gardenghi; e “Presença de insuficiência em croça de veia safena 
magna em pacientes do serviço de cirurgia vascular da equipe Dr. Bon-
no van Bellen submetidos a tratamento com endolaser 1470 avaliados 
por método ultrassonográfico” – Patrícia Dias Fernandes.

E no quarto e último módulo do dia, sobre Doença Venosa II, os mode-
radores foram os doutores Sérgio Kusniek e Nelson Wolosker. As palestras 
apresentadas foram: “Acessos alternativos por cateter para hemodiálise e 
quimioterapia”, por Ricardo Amaral Gurgel; “Complicações do cateter de 
longa permanência”, por Antonio Eduardo Zerati; “Compressão venosa 
assintomática (Nutcraker e May-Thurner) deve ser tratada? Quando in-
vestigar?”, por Fábio Henrique Rossi; “Curativos na doença venosa”, por 
Sérgio Roberto Tiossi; e “Análise crítica dos resultados em longo prazo 
das angioplastias stents no território venoso: ilíaca, axilar-subclávia, veia 
renal”, por Giuliano de Almeida Sandri.

Os temas correlatos deste módulo foram: “Fístulas arteriovenosas bran-
quiobasílicas com superficialização: avaliação da perviedade e fatores de 
riscos para oclusão” – José Teixeira Magalhães Neto; “Eficácia de angio-
tomografia venosa (atv) quando comparada com o Doppler venoso (dv), 

Veridiana Borges Costa, Erasmo Simão da Silva, Álvaro Razuk, Pedro Puech-Leão, Arnaud Rivayrand, Roberto Augusto Caffaro, 
Carlos C. dos Santos Peixoto, Andre Erchaime V. Estenssoro,   Rafael Noronha Cavalcante e Kenji Nishinari

No segundo módulo, sob o tema Doença Arterial I, e moderado pe-
los doutores Edwaldo Edner Jovilliano e Adnan Neser, foram discutidos 
os assuntos: “Tratamento endovascular do AAA no Brasil – evolução 
e perspectivas”, por Arno Von Ristow; “Anatomia desafiadora prediz 
mortalidade e complicações após o tratamento endovascular de aneuris-
ma da aorta abdominal roto”, por Nelson De Luccia; “Quando e como 
o endoleak pós EVAR deve ser tratado?”, por Alexandre Fioranelli; “O 
impacto crescente das órteses, próteses e materiais especiais nos custos 
assistenciais”, por Carlos Peixoto; “Resultados contemporâneos no tra-
tamento aberto do aneurisma de aorta abdominal justarrenal”, por Glenn 
M. LaMuraglia; e o Simpósio Satélite Daiichi Sankyo “NOACs na pre-
venção e tratamento do TEV: perspectivas do cirurgião vascular”, por 
Luiz Frederico G. de Oliveira.

Foram apresentados, ainda, três Temas Correlatos: “Análise dos resul-
tados do tratamento endovascular do aneurisma de aorta infrarrenal de 
acordo com dois períodos distintos de tratamento” – Larissa S.D.S. Tor-

O terceiro módulo, com o tema Doença Arterial II, englobou as palestras: 
“Forma de tratamento dos aneurismas esplâncnicos: qual o espaço para trata-
mento clínico, endovascular e cirúrgico?”, por Andre Erchaime V. Estensso-
ro; “Indicação de intervenção no aneurisma de aorta abdominal infrarrenal”, 
por Erasmo Simão da Silva; “Tratamento endovascular de AAA infrarrenal 
de colo curto, é seguro?”, por Álvaro Razuk; “Dissecções crônicas: o trata-
mento estagiado é a melhor escolha”, por Pedro Puech-Leão; e “Revasculari-
zação arterial associado a tumores”, por Kenji Nishinari. O módulo foi mode-
rado pelos doutores Roberto Augusto Caffaro e Carlos C. dos Santos Peixoto.

O Temas Correlatos apresentados foram: “Diversas técnicas endovascula-
res para tratamento de aneurismas viscerais” – Arnaud Rivayrand; “Resulta-
dos das estimativas de salvamento de membro em pacientes submetidos ao 
tratamento endovascular no setor aortoilíaco do Hospital do Servidor Público 
Estadual de São Paulo” – Veridiana Borges Costa; e “Resultados de recons-
trução vascular em sarcomas de partes moles de membros inferiores” – Ra-
fael Noronha Cavalcante.

José Luiz Cataldo, Paulo Celso Motta Guimarães, Ivanésio Merlo, Pedro Pablo Komlós, Matheus Bertanha, Lowell S. Kabnick, 
Leandro A. Gardenghi, Charles Esteves Pereira e Patrícia Dias Fernandes

Glenn M. LaMuraglia, Carlos C dos Santos Peixoto, Arno Von Ristow, Adnan Neser,  Edwaldo Edner Jovilliano, Larissa S.D.S. 
Torres de Melo, Nelson De Luccia, Alexandre Fioranelli, Ariele Milano O. Nascimento e Luiz Frederico G. de Oliveira

res de Melo; “Experiência com endoprótese anaconda. O que aprende-
mos após 16 casos nos últimos 2 anos?” – Ariele Milano O. Nascimento; 
e “Avaliação comparativa entre os tratamentos convencional e endovas-
cular de aneurisma de aorta abdominal” – Antonio Anderson F. Freire.
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Dia 14 de maio (sábado)
No segundo dia, o módulo 5 teve como tema Doença Venosa III. Os assuntos 

apresentados foram: “Cirurgia de varizes é um procedimento refinado e necessi-
ta ser feito sob internação?”, por Calógero Presti; “Tratamento ambulatorial da 
veia safena com radiofrequência – dicas e truques”, por Lowell S. Kabnick, que 
também apresentou, no mesmo módulo, a palestra “A escolha do método de tra-
tamento para varizes leva em conta aspectos econômicos e jurídicos?”; “Varizes 
pélvicas: como diagnosticar e quando tratar?”, por Felipe Nasser; e “Complica-
ções não trombóticas relacionadas com os filtros de veia cava”, por Glenn M. 
LaMuraglia. Os moderadores foram os doutores Fausto Miranda Jr. e Jorge Kalil.

Os Temas Correlatos exibidos foram “Perfil dos pacientes atendidos no servi-
ço de emergência em cirurgia vascular do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo” – Juliana Puggina; “O papel do ultras-
som doppler transabdominal no diagnóstico da síndrome da congestão pélvica 
(SCP)” – Nicolle de Luca; e “Tratamento do tromboembolismo venoso sinto-
mático com rivaroxabana em 400 pacientes com câncer ativo” – Bruno Soriano 
Pignataro.

No sexto módulo, sob o tema Doença Arterial III – Carótida, e moderado pelos 
doutores José Carlos C. Baptista-Silva e Bonno van Bellen, foram abordados os 
assuntos: “Risco de realizar uma endarterectomia carotídea em paciente assinto-
mático”, por Glenn M. LaMuraglia; “O valor do ultrassom com microbolhas na 
investigação da estenose carotídea”, por Marcos Roberto Godoy; “Angioplastia 
carotídea em situações de anatomia hostil”, por Ivan Benaduce Casella; “Cirur-
gia carotídea, como eu faço?”, por Marcelo Rodrigo de S. Moraes; “Tratamento 
clínico x tratamento clínico e endarterectomia carotídea”, por Márcia Maria Mo-
rales; e o Simpósio Satélite E.M.S. “A chegada da 2ª geração de heparina peso 
molecular no Brasil”, por Roberto Rocha Giraldez.

Como Temas Correlatos, houve a apresentação dos trabalhos: “Resultados 
em longo prazo do tratamento da suboclusão carotídea com sinal de barbante 
(STRING SIGN)” – Celso Ricardo Bregalda Neves; “Alterações hemodinâmi-
cas em pacientes submetidos a tratamento endovascular da estenose carotídea” – 
Marcelo José Almeida; e “A velocidade do fluxo sanguíneo carotídeo em artérias 
normais varia com o gênero do indivíduo?” – Caroline Kazue Matida.

José Teixeira Magalhães Neto, Sérgio Roberto Tiossi, Ricardo Amaral Gurgel, Sérgio Kusniek, Nelson Wolosker, Antonio Eduardo 
Zerati, Fábio Henrique Rossi, Mariana Krutman e Giuliano de Almeida Sandri

Juliana Puggina, Nicolle de Luca, Fausto Miranda Jr., Jorge Kalil, Calógero Presti, Lowell S. Kabnick, Felipe Nasser, Bruno Soriano 
Pignataro e Glenn M. LaMuraglia

Marcelo José Almeida, Ivan Benaduce Casella, Marcos Roberto Godoy, José Carlos C. Baptista-Silva, Bonn van Bellen, Glenn M. 
LaMuraglia, Celso Ricardo Bregalda Neves, Marcelo Rodrigo de S. Moraes, Caroline Kazue Matida e Márcia Maria Morales

O módulo 7 (Doença Arterial IV – Obstrutiva), moderado pelos doutores 
Fábio Linardi e Fabio Husemann Menezes, englobou as palestras: “Endovas-
cular vs tratamento cirúrgico em pacientes jovens sintomáticos com doença 
obstrutiva infrainguinal”, por Glenn M. LaMuraglia; “Quando realizar a cor-
reção cirúrgica convencional do território aorto-ilíaco-femoral?”, por Roberto 
Sacilotto; “Sua visão para indicar tratamento endovascular na obstrução aor-
to-ilíaca (extensa)”, por Francisco Leonardo Galastri; “Acessos alternativos 
para revascularização infrainguinal convencional”, por Francisco Cardoso B. 
Neto; e “Angioplastia e/ou revascularização aberta para salvamento de nível 
de amputação”, por Nelson De Luccia.

Os três últimos Temas Correlatos do dia foram: “Ensaio clínico randomi-
zado do tratamento endovascular da doença obstrutiva infrapatelar em pa-
cientes com lesão trófica: avaliação comparativa da revascularização de uma 
versus mais de uma artéria distal” – Rodrigo Bruno Biagioni; “Correlação 
entre sobrevida global e o modelo preditivo de sobrevida basil em pacientes 
submetidos a revascularização infrapoplítea – Marcus Vinicius Martins Cury; 
e “Acesso retrógrado complementar da artéria tibial posterior no tratamento 
endovascular de obstruções arteriais complexas” – Tatiane Carneiro Gratão.

Nelson De Luccia, Francisco Leonardo Galastri, Roberto Sacilotto, Rodrigo Bruno Biagioni, Fábio Linardi, Glenn M. LaMuraglia, 
Marcus Vinicius Martins Cury, Francisco Cardoso B. Neto e Tatiane Carneiro Gratão

No oitavo módulo, moderado pelos doutores Regina F. Bittencourt da Cos-
ta e Rogério Abdo Neser, com o tema Doença Venosa IV, foram discutidos 
assuntos sobre: “Qual o papel das técnicas de espuma e termoablação de va-
rizes secundárias (com refluxo venoso profundo e úlcera perimaleolar com 
limitação tíbio-társica)?”, por Walter Campos Junior; “Dificuldades técnicas 
no tratamento da estenose/oclusão da veia ilíaca”, por Carlos Eduardo Vare-
la Jardim; “Desafio na prática clínica: Hormonioterapia e TEV”, por Day-
se Maria Lourenço; “Por quanto tempo a anticoagulação deve ser mantida: 
os parâmetros Dímero D, Trombofilias e Recanalização influenciam?”, por 
Francisco Humberto de A. Maffei; e “O uso dos NOACS na prática clínica: 
câncer, trombofilias, idosos e outros pacientes especiais”, por Winston Bo-
netti Yoshida.

Winston Bonetti Yoshida, Francisco Humberto de A. Maffei, Dayse Maria Lourenço, Walter Campos Junior, Rogério Abdo Neser, 
Regina F. Bittencourt da Costa e Carlos Eduardo Varela Jardim

venografia multiplanar (vm) e ultrassonografia intravascular (ui) no diag-
nóstico da obstrução venosa ilíaca (ovi) em portadores de insuficiência 
venosa crônica (IVC)” – Fábio Henrique Rossi; e “Avaliação de seguran-
ça, efetividade e satisfação de cateteres centrais totalmente implantáveis 
de inserção periférica pela veia basílica, estudo prospectivo” – Mariana 
Krutman.
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Pré-Encontro 

No último dia do Encontro São Paulo, os melhores trabalhos apresentados 
durante o Pré-Encontro foram reconhecidos e devidamente homenageados 
com a entrega de prêmios.

O melhor caso do Pré-Encontro foi “Relato de caso - derivação arterial mem-
bro inferior direito”, de Romolo Pellegrino de Ávila, Allana Maryel Tobita, 
Quisy Ribeiro Storti, Viviane Chaib Gomes Stegun, Camila Leandro Gadelha, 
João Paulo Neves Beraldo, Júlio César Gomes Giusti, Márcio Takaki Hayashi 
e Francisco Cardoso Brochado Neto, que ganharam o prêmio de R$1,5 mil. Em 
segundo lugar, ficou o trabalho “Tumor de retroperitoneo acometendo a aorta 
abdominal”, de autoria dos doutores José Teixeira Magalhães Neto, Marcelo 
Calil Burihan, José Carlos Ingrund e Adnan Neser, que receberam R$750 pela 
colocação.

Também foram premiados os quatro melhores acertadores das perguntas in-
terativas. O terceiro lugar foi para as doutoras Veiridiana Borges Costa e Allana 
Maciel Tobita, que tiveram empate nas notas e alcançaram a mesma coloca-
ção; em segundo lugar, ficou Yaeko Awata; e a primeira colocada foi Beatriz 
Moschiar Almeida, que ganhou prêmio de R$1,5 mil. Todos eles receberam 
inscrição gratuita para o próximo Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e 
Endovascular. 

1º Lugar 
Título: Resultados em longo prazo do trata-

mento de suboclusão carotídea com sinal de bar-
bante (string sign)

Autores: Celso Ricardo Bregalda Neves, Ivan 
Benaduce Casella, Erasmo Simão da Silva e Pe-
dro Puech-Leão

Instituição: Disciplina de Cirurgia Vascular 
do HC-FMUSP

A Comissão Julgadora também elegeu três Temas Correlatos com as me-
lhores notas nos quesitos apresentação, conteúdo e contribuição. A premiação 

No final do evento, foi sorteada uma Cafeteira 
Nespresso entre os participantes. O ganhador foi 
o secretário da SBACV-SP, Dr. Ivan Benaduce 
Casella. A cafeteira foi entregue por Felipe Sousa, 
da empresa Mister Liber Corretora, Marcia Caste-
lo Branco, da Tecnomarketing e pela Dra. Flavia 
Fidelis, da ANADEM.

2º Lugar
Título: Ensaio clínico randomizado do tratamen-

to endovascular da doença obstrutiva infrapatelar 
em pacientes com lesão trófica: avaliação compa-
rativa da revascularização de uma versus mais de 
uma artéria distal

Autores: Rodrigo Bruno Biagioni, Luisa Ciucci 
Biagioni, Felipe Nasser, Marcelo Calil Burihan, José 
Carlos Ingrund, Adnan Neser e Fausto Miranda Jr.

Instituição: Hospital Santa Marcelina e Univer-
sidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

3º Lugar
Título: Resultados de reconstrução vascular 

em sarcomas de partes moles de membros infe-
riores

Autores: Kenji Ishinari, Mariana  Krutman, 
Guilherme   Yazbek, Guilherme André Zottele 
Bomfim, Marcelo Passos Teivelis, Nelson  Wo-
losker, Rafael Noronha Cavalcante, Guilherme  
Centofanti, Igor Yoshio Imagawa Fonseca e 
Bruno Soriano Pignataro

Instituição: AC Camargo

Beatriz Moschiar Almeida e Edson Nakamura

Veridiana B. Costa e Ivan Benaduce Casella

Yaeko Awata e Ivan Benaduce Casella

Romolo Pellegrino de Ávila e Ivan B. Casella 

Allana Maryel Tobita e Edson Nakamura

José Teixeira Magalhães Neto e Edson Nakamura

Rodrigo Bruno Biagioni e Ivan Benaduce Casella Kenji Nishinari e Edson NakamuraMarcelo Fernando Matielo e Celso Ricardo Bregalda Neves

Felipe Sousa, Marcia Castelo Branco, Ivan Benaduce Casella e Flavia Fidelis   

Sorteio

Temas Correlatos

desses temas cumpriu com o objetivo de incentivar e estimular a prática da 
pesquisa científica da especialidade vascular e endovascular no Brasil.

Premiação
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O XIV Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e En-
dovascular foi realizado graças ao apoio e patrocínio das 
empresas: Aché e Bionsintética, Angiomedical, Apsen, 
Baldacci, Bayer, BSN Medical, Daiichi Sankyo, Endocar-
dio Material Médico, E-Tamussino, E.M.S., Farmoquími-
ca, Health Tech, Invasive, Johnson & Johnson, Kendall, 
Medi Brasil, Medic Solution, Micromedical, MM Medical, 
Montserrat, Servier, Sigvaris, Sonosite, Takeda, Tecme-
dic, Venosan e Vitória Hospitalar.

Durante o encontro, foi reservada uma área para ex-
posição de alguns produtos das empresas Biomedical, Di 
Livros, Marjan, Medicalway, Medmega, Rhosse, Selecta 
e TV Med. A ocasião foi uma boa oportunidade para ne-
tworking entre os presentes e para conferir os lançamentos 
destinados à especialidade vascular, dentre os quais o novo 
anticoagulante parenteral, novo anticoagulante oral, novos 
materiais para tratamento minimamente invasivo da aorta 
e membros inferiores e a nova meia para tratamento de úl-
cera venosa.

Também houve, na ocasião, pela primeira vez em um 
congresso regional da especialidade, a exposição da quin-
ta edição do livro “Doenças Vasculares Periféricas”, dos 
autores Francisco H. de A. Maffei, Sidnei Lastória, Wins-
ton B. Yoshida, Hamilton A. Rollo, Mariangela Giannini 
e Regina Moura.

Normas para tornar-se sócio da SBACV
Apresentamos as normas para ingresso na SBACV 

e estimulamos os membros a se mobilizarem para uma 
possível mudança de categoria.

Para se tornar Aspirante, Pleno ou Efetivo, após pre-
encher a documentação, entregue-a em sua regional.

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 apresentarem 
à regional da SBACV da Unidade da Federação (UF) 
onde o candidato exerce sua atividade profissional, ou, 
não havendo, a mais próxima, solicitação 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 regional de 
Medicina (CRM) do estado onde exerça sua atividade 
profissional, encaminhando cópia do registro;

♦ Participar das atividades da SBACV, na condição de 
aspirante, por pelo menos três anos, podendo ser soma-
dos 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 espe-
cialização reconhecido pela SBACV, nas especialidades 
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 aprovada 
pela regional da SBACV correspondente, estando quite 
com a tesouraria da SBACV.

Efetivo:

♦ Ser associado da SBACV na categoria Pleno, por 
pelo menos dois anos, contados a partir da aprovação 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 Ci-
rurgia Vascular**;

INFORMES DA DIRETORIA

♦ Ser sócio da APM ou AMB;
♦ Apresentar e ter sua proposta de associação aprovada 
pela regional da SBACV correspondente, estando quite 
com a tesouraria da SBACV.
**Observa-se que possuir o Titulo de Especialista signi-
fica que o candidato foi aprovado no exame + solicitou 
o título (no site) + tem este Título de Especialista devi-
damente registrado na AMB/MEC e CNA. 

Titular:

♦ Ser associado Efetivo há pelo menos três anos;
♦ Apresentar artigo original ao JVB, sendo aceito para 
publicação ou publicado há, no máximo, seis meses da 
data da proposta, na qualidade de primeiro autor; ou mo-
nografia original não publicada sobre tema da especiali-
dade; ou título de livre-docência ou de doutor obtido em 
instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC; 
ou ainda acumular 100 pontos nos cinco anos que ante-
cederam ao pedido de progressão, em eventos de edu-
cação médica continuada nas especialidades e área de 
atuação da SBACV, de acordo com normas da CNA.
♦ Apresentar e ter sua proposta de progressão, para esta 
categoria, aprovada pela diretoria nacional da SBACV, 
estando quite com a tesouraria da SBACV.

Exposição paralela
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SBACV-SP realiza mais um encontro mensal com ampla 
presença de convidados na plateia

Marcelo Fernando Matielo

Adnan Neser Marcio Barreto de Araujo Marcus Vinicius Cury Nelson De Luccia Roberta Lisi Tatiane Carneiro Gratão

Evento reuniu a apresentação de três trabalhos científi cos elaborados por profi ssionais e 
estudantes da especialidade do estado paulista

No dia 28 de abril, a SBACV-SP promoveu 
mais um encontro mensal, que reuniu especialis-
tas e residentes da especialidade e estudantes de 
medicina do estado de São Paulo. Durante a Reu-
nião Científica, que aconteceu no Prédio da Ad-
ministração do Hospital do Servidor Público Esta-
dual, com a plateia repleta de convidados, ocorreu 
a apresentação de três trabalhos científicos.

O primeiro é intitulado “Avaliação do treina-
mento de simulação de suturas no território fêmo-
ro-poplíteo em sistema de modelos antropomór-
ficos com fluxo pulsátil”. Elaborado por Nelson 
De Luccia (apresentador), Inez Ohashi, Fabio 
Rodrigues do Espírito Santo, Grace Mulatti, Car-
los Scian Oliveira, Vivian Ribeiro e Karina Rosa 
Schneidwind, do Serviço de Cirurgia Vascular e 

Endovascular do Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(HC-FMUSP), o trabalho recebeu comentários do 
Dr. Adnan Neser.

“Acesso retrógrado complementar da artéria 
tibial posterior no tratamento endovascular de 
obstruções arteriais complexas” foi o segundo 
trabalho da noite. De autoria de Tatiane Carneiro 
Gratão (apresentadora), Ivan Benaduce Casella, 
Nicole Inforsato, Felipe Soares Ribeiro, Dafne 
Braga Diamante Leiderman, Nelson De Luccia e 
Pedro Puech-Leão, a pesquisa teve comentários 
do Dr. Marcus Vinicius Cury. Todos os autores 
são do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (HC-
FMUSP).

Junho
Reunião Científi ca

30/06/2016 – 5ª feira – às 20 horas
Local: Hospital do Servidor Público Estadual 

– Prédio da Administração – Sala 102
Endereço: Av. Ibirapuera, 981, Indianópolis - São Paulo

Estacionamento: Gratuito para os participantes 
(entrada pela Av. Ibirapuera, 981)

Por fim, “Avaliação da perviedade primária e 
de salvamento de membro no tratamento endovas-
cular dos pacientes com isquemia crítica de mem-
bros inferiores tratados no Hospital Ipiranga-SP” 
foi o terceiro trabalho apresentado, dos autores 
Roberta Lisi (apresentadora), Thiago F.N Villari, 
Fabio J Sotelo, Lucas A Portella, Sofia O Nasser, 
Mariana Buragosque, Armando Lisboa Castro e 
Artur J G Merlini, do Hospital Ipiranga. O comen-
tador foi o Dr. Marcio Barreto de Araujo.

A próxima reunião científica será realizada no 
dia 30 de junho, às 20 horas, no Hospital do Ser-
vidor Público Estadual – Prédio da Administração 
– Sala 102 - Av. Ibirapuera, 981, Indianópolis - 
São Paulo. O estacionamento é gratuito para os 
participantes.
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IMAGEM DO MÊS

Descrição do caso: As fístulas aortocavas são entidades raras e de 
etiologia variada,  sendo que a imensa maioria resulta da erosão ou rup-
tura de aneurismas da aorta abdominal para a veia cava inferior. Apre-
sentamos o tratamento endovascular de um caso de urgência de Fístula 
Aortocava em paciente com Aneurisma de Aorta Abdominal, utilizan-
do um Oclusor Vascular associado a uma Endoprótese bifurcada. 

Paciente masculino, 71 anos, tabagista e ex-etilista, com diagnós-
tico de Aneurisma de Aorta Abdominal infrarrenal há 15 anos. Re-
latava massa abdominal pulsátil, associada a dor abdominal difusa, 
intermitente, surgimento de edema de membros inferiores há oito me-
ses, adinamia e emagrecimento de 20 kg nos últimos seis meses. Ao 
exame, apresentava tumoração pulsátil em mesogástrio, com abdome 
difusamente doloroso à palpação e com presença de frêmito em flanco 
esquerdo. Angiotomografia de aorta evidenciou dilatação aneurismá-
tica, fusiforme, na porção infrarrenal da aorta abdominal, estendendo-
se até a bifurcação das artérias ilíacas comuns, medindo 9,2 cm em seu 
maior diâmetro e presença de comunicação entre aorta abdominal e 
veia cava inferior, em sua parede pósterolateral direita, medindo cerca 
de 8 mm de diâmetro, localizada  2 cm acima da bifurcação das ilíacas.  

Realizada cateterização do trajeto fistuloso por aceso venoso direito 
com cateter JR diagnóstico 5F e guia hidrofílico 0,035, posteriormente 
trocado por guia Amplatz extra stiff 0,035, 260 cm. Posicionada, en-
tão, bainha Flexor Check-Flo 12F 45 cm (Cook) através do orifício da 
fístula. Posicionado e liberado oclusor vascular Figulla flex II 21 mm 
(Occlutech) com dois discos concêntricos, obtendo sucesso na oclusão 
do trajeto fistuloso. 

Realizou-se, então, o tratamento do aneurisma de aorta abdo-
minal infrarrenal, com corpo principal de endoprótese Endurant 
(Medtronic) 36x20x166mm pelo acesso arterial esquerdo, com ex-
tensões 16x16x124mm e 16x24x82mm contralateral e 16x20x93 
ipsilateral, com sucesso. O paciente apresentou recuperação adequada 
no pós-operatório, recebendo alta no quinto dia, em boas condições 
clínicas e com edema de membros inferiores em regressão. Segue em 
acompanhamento ambulatorial.

Angiotomografi a em reconstrução 3D de Aneurisma de Aorta Abdominal roto com Fístula Aorto-Cava

Angiotomografi a em reconstrução 3D de correção Endovascular de Aneurisma de Aorta Abdominal roto com Fístula Aorto-Cava, utilizando 
Endoprótese bifurcada e Oclusor Vascular

Autores: Bruno Lorenção de Almeida, Fabio Henrique Rossi, Antônio Massamit-
su Kambara, Carlos Augusto Cardoso Pedra, Thiago Osawa Rodrigues, Leandro 
Berutto Ahouagi e Sthefanie Fauve Andrade Cavalcante

Instituição: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

Contribuição: Dr. Bruno Lorenção de Almeida (Cirurgia Vascular e Endovascu-
lar; Doppler Vascular. E-mail - brunolorencao@gmail.com)

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Membro da SBACV-SP apresenta trabalho de mestrado

Rimarcs Gomes Ferreira, Ester Nei Aparecida Martins Coletta, Marcone Lima Sobreira, Fausto Miranda Jr., Melissa Andreia de Moraes Silva, Walter Campos 
Jr. e Murched Omar Taha

No dia 20 de abril, ocorreu defesa da dissertação de mes-
trado da Dra. Melissa Andreia de Moraes Silva, ex-resi-
dente de Cirurgia Vascular do Hospital Santa Marcelina. 
O tema apresentado no anfiteatro José Laredo Filho, da Es-
cola Paulista de Medicina (EPM), foi "Ação da espuma de 
polidocanol no parênquima pulmonar após administração 
em veia periférica de ratos”. 

Seu orientador e co-orientador foram, respectivamen-
te, os professores doutores Fausto Miranda Jr. e Rimarcs 
Gomes Ferreira. Na banca examinadora, estiveram os ti-
tulares professores doutores Walter Campos Jr. (FMUSP), 
Murched Omar Taha (UNIFESP) e Marcone Lima Sobrei-
ra (UNESP/Botucatu). Como suplente, estava a Profa. Dra. 
Ester Nei Aparecida Martins Coletta (UNIFESP).
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Em agosto, mais dois importantes eventos da especialidade ocorrem conjuntamente

De 18 a 21 de agosto, a Regional São Paulo da SBACV 
promoverá o 5º Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endo-
vascular, no Grande Hotel Águas de São Pedro - Hotel Es-
cola Senac Águas de São Pedro, localizado no estado de São 
Paulo. Juntamente ao encontro, também acontecerá a quarta 
edição do Simpósio Internacional da Society for Vascular 
Surgery® (SVS) - Capítulo Brasileiro.

Controvérsias é um evento diferenciado, que tem o per-
fil de promover discussões sobre os aspectos ainda não se-
dimentados na especialidade, as incertezas e as polêmicas 
acerca de determinados assuntos, em um local que propor-
cione total integração entre os debatedores, os congressistas 
e os patrocinadores.

O encontro costuma receber um público distinto, em sua 
maioria, como formadores de opinião, professores, chefes de 
equipe e membros reconhecidos e destacados em suas áreas 
de atuação. A repercussão do evento promete ser marcante, 
com a chance de que suas conclusões sejam divulgadas in-
ternacionalmente.

Nesta edição, é aguardada a presença de cerca de 200 ins-
critos, 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 encontro é, 
hoje, um dos maiores do mundo da especialidade vascular, 
que abre as portas para comunicação e intercâmbio de ex-
periências entre médicos brasileiros, canadenses, europeus e 
americanos, de forma mais intensa. O simpósio contará com 
a presença de três convidados americanos, que agregarão 
movimentação e novidade ao evento.

A Comissão organizadora é composta pelos doutores 
Marcelo Matielo, Marcelo Moraes, Calógero Presti, Fausto 
Miranda Jr., Bonno van Bellen, Cid Sitrangulo, Erasmo Si-
mão, Ivan Casella e Edson Nakamura. 

IV SIMPÓSIO

IV SIMPÓSIO

Insufi ciência 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

A programação científica já está sendo estruturada. Entre os temas propostos, estão:

5º Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular e IV Simpósio Internacional da Society for Vascular Surgery® 
(SVS) - Capítulo Brasileiro serão realizados em Águas de São Pedro, no estado de São Paulo

Doença Carotídea
Suboclusão carótida bilateral
paciente asintomático
• 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 tempos diferentes

Aneurisma aorta abdominal em 
transplantados 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?

Recentemente, a Regional São Paulo criou sua página nas redes sociais do Facebook e Instagram, com o intuito de divulgar a SBACV-SP para a população 
em geral, assim como difundir informações importantes de cuidados para a saúde e prevenção de doenças vasculares. 

Para curtir a página e ajudar na divulgação da especialidade, basta acessar o link abaixo, clicar no botão “curtir” e compartilhar os "posts".

https://www.facebook.com/Sociedade-Brasileira-de-Angiologia-e-de-Cirurgia-Vascular-SP-1002085466528017/?ref=aymt_homepage_panel

https://www.instagram.com/sbacvsp/

SBACV-SP agora possui fanpage no Facebook e Instagram

Informações sobre as inscrições e hospedagem com Marcia Castelo Branco,
pelo telefone (11) 3831-6382 ou e-mail marcia@tecnomkt.com.br.

FIQUE POR DENTRO
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Na manhã de 9 de abril, a SBACV-SP promoveu, na Associação Paulista de 
Medicina (APM), mais uma reunião da Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vas-
cular, evento que ocorre mensalmente. O encontro teve como tema Pé Diabético, 
e trouxe a visão de três especialistas: o cirurgião vascular Dr. Rodrigo Bruno Bia-
gioni, o ortopedista Dr. Sérgio Prata e a infectologista Dra. Zarifa Khoury. Após a 
apresentação de cada palestrante, houve a discussão de casos clínicos.

E no dia 7 de maio, ocorreu outra edição do encontro, também na APM. Du-
rante a ocasião, foi apresentado o tema “Aneurismas Aórticos Acometendo as 
Artérias Ilíacas. Casos e Soluções”, pelo especialista Dr. Sérgio Belczak. Após a 
palestra, os presentes participaram da discussão de casos clínicos.

O próximo encontro acontecerá no dia 18 de junho, das 8h30 às 12 horas, na 
APM, que está localizada na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 278 – São Paulo 
(SP). Em breve, serão divulgados o tema e o nome do palestrante. O local possui 
estacionamento com 25% de desconto para os participantes que não são sócios 
da APM, localizado na Rua Francisca Michelina, 103/111 – Paulipark.

Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular

A Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular é coordenada pelos doutores 
Adnan Neser e Marcelo Calil Burihan, respectivamente vice-presidente e mem-
bro do Conselho Superior da SBACV-SP, e supervisionada pelo presidente da 
SBACV-SP, Dr. Marcelo Fernando Matielo.

Save the date:

A SBACV-SP organiza o I Congresso Brasileiro das Ligas Acadêmicas de Cirurgia Vascular e 
Endovascular, que ocorrerá na cidade de São Paulo. Todos estão convidados para o evento, que será 
realizado no dia 12 de novembro, das 8 horas às 18h45, na Associação Paulista de Medicina (APM). 
Reserve a data na agenda e acompanhe as novidades ao longo do ano.

Adnan Neser, Marcelo Calil Burihan, Marcelo Fernando Matielo e Sérgio Prata

1º Curso preparatório para obtenção de Título de Especialista em
Ecografi a Vascular com Doppler da SBACV–SP - Prova Prática

Data do curso - 30 e 31/07/2016
Local: Hospital do Servidor Público Estadual
Rua Pedro de Toledo, 1800 - Prédio do Ambulatório de 
Clínica Médica - 1° andar
Investimento: R$ 1.000 
Pré-requisito para a inscrição: comprovante de inscrição 
na prova de título de  Especialista em Ecografi a Vascular 
com Doppler e ser sócio adimplente da SBACV
Inscrições: até 30/06/2016, na secretaria da SBACV-SP.
Patrícia ou Raquel - Tel: (11) 5087-4888 ou 5087-4889, 
e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br

1. Módulo - exame de carótidas e vertebrais: 
 
a) Posicionamento do paciente e do examinador
b) Anatomia - com identifi cação dos vasos
c) Avaliação da característica do fl uxo de cada vaso
d) Roubo de fl uxo da artéria vertebral
e) Discussão sobre as patologias

Dia 30/07/16 

08h00 - 10h00 - Módulo - Vasos Abdominais
10h00 - 12h00 - Módulo - Carótidas e vertebrais
12h00 - 13h00 - Brunch no local
13h00 - 15h00 - Módulo - Exame arterial  dos membros inferiores e superiores
15h00 - 17h00 - Módulo - Exame venoso dos membros inferiores e superiores

Dia 31/07/16 

08h00 - 10h00 - Módulo - Vasos Abdominais
10h00 - 12h00 - Módulo - Exame arterial  dos membros inferiores e supe-
riores
12h00 - 13h00 - Brunch no local
13h00 - 15h00 - Simulação de prova prática no aparelho
15h00 - 17h00 - Simulação da prova no computador  em auditório com discus-
são das questões em conjunto

2. Módulo - exame venoso  dos membros inferiores e superiores:   
a) Posicionamento do paciente e do examinador
b) Anatomia - com identifi cação dos vasos dos sistemas superfi cial, 
profundo e perfurantes
c)  Avaliação da característica do fl uxo normal
d) Testar refl uxo e perviedade
e) Discussão sobre as patologias

3. Módulo - exame arterial  dos membros inferiores e superiores:  
a) Posicionamento do paciente e do examinador
b) Anatomia - com identifi cação dos vasos
c) Avaliação da característica do fl uxo normal
d) Discussão sobre as patologias
e) Manobras para desfi ladeiro cérvico-torácico

4. Módulo - Vasos Abdominais
a) Artérias e veias renais - avaliação dos sinais de compressão da veia renal 
esquerda
b) Sistema porta
c) Artérias mesentéricas superior e inferior - discussão sobre as variações no 
padrão de fl uxo
d) Tronco celíaco - manobra para avaliar seu pinçamento 
e) Aorta e ilíacas
f) Cava e ilíacas - avaliação da compressão da veia ilíaca comum esquerda

Programação: máximo de três alunos por aparelho

Vagas limitadas
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Selos holográfi cos para os sócios da SBACV-SP

A Regional São Paulo, com o intuito de dar destaque ao trabalho 
de seus associados e da própria especialidade, disponibiliza, aos seus 
sócios, o selo holográfico da SBACV-SP. O material, que pode ser 
anexado em receituários médicos, prontuários, cartões de visita, lau-
dos médicos ou qualquer local em que o médico julgar importante, 
custa R$ 0,25.

Além de auxiliar na divulgação da especialidade e da SBACV-SP, 
o selo ainda atesta ao paciente que o profissional faz parte de uma 
sociedade de especialistas, com acesso a cursos, congressos e diversas 
formas de atualização profissional que o diferenciam.

A quantidade mínima para compra são 300 selos, que saem pelo 
preço de R$ 75. Caso o médico opte por adquirir 600 selos, o valor é 

R$ 150, e para 900 selos o profissional pagará R$ 225. O pagamento 
deve ser antecipado e o comprovante anexado ao e-mail de solicitação.

Os associados podem adquirir o produto solicitando pelo e-mail 
secretaria@sbacvsp.org.br, e recebê-lo em seu endereço de corres-
pondência.

SBACV-SP disponibiliza jalecos personalizados para sócios adimplentes

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

Em tecido Oxford, o jaleco sai por R$125; e, em tecido micro-
fibra, 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 contato com a secretaria da 
SBACV-SP, falar com Raquel ou Patrícia, pelos telefones (11) 5087-
4888 e (11) 5087-4889, ou pelo e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br. 
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secretaria@sbacvsp.org.br  Grande Hotel SENAC  
Águas de São Pedro - SP 

Av. dos Andradas, 224 

Rua Pedro de Toledo, 1800

14º andar, Vila Clemen�no

Curso de Imersão em Ecografia Vascular – Módulo Venoso de Membros Inferiores

São Paulo (SP)

Vila Santa Tereza 

San�ssimo Resort

Tiradentes (MG)

(11) 4573-8156 e (11) 4573-8374 ou 

Santo André, São Paulo - SP

(11) 4990-0366, (11) 4990-0168 

 AGOSTO

2016

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

21º Encontro Pernambucano Angiologia, Cirurgia Vascular e Endovascular Mercure Recife Mar Hotel
Conven�ons- Recife (PE)

Encontro Mineiro de Angiologia e Cirurgia Vascular

18 a 21 V Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular 
IV Simpósio SVS capítulo Brasil 

VIII Simpósio de Trombose Venosa e Tromboembolismo 

AGENDA 
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Marcelo Hirsch 
Vice-presidente de vendas da ScanSource POS

e Barcode para América Latina

ARTIGO

Tecnologia e saúde: um importante investimento

Por Marcelo Hirsch*

Não importa a situação econômica do País, o 
fato é que a demanda por serviços médicos não 
para nunca. Tanto em cidades grandes quanto 
em pequenas comunidades rurais, os hospitais 
estão sempre tentando melhorar a produtivida-
de e a precisão dos seus diagnósticos, por meio 
da Tecnologia da Informação (TI), que exerce 
um papel estratégico na área de saúde, tanto 
nos cuidados diretos aos pacientes quanto nos 
laboratórios.

Agora, mais do que nunca, os fabricantes es-
tão criando soluções que preencham os requisi-
tos específicos das instalações de cuidados de 
saúde, possibilitando aos revendedores ofere-
cer soluções exclusivas de hardware para esse 
mercado - tais como produtos que podem ser 
desinfetados com frequência ou soluções mó-
veis que proporcionam visibilidade em tempo 
real dentro dos hospitais e laboratórios.

O uso de sistemas computadorizados pos-
sibilita integrar o controle dos vários departa-
mentos hospitalares e gera informações confiá-

veis sobre todos os processos logísticos, desde 
o check-in até o check-out do paciente. A mo-
bilidade e a adoção de soluções tecnológicas, 
como impressoras de código de barras e scan-
ners, também são importantes para diagnósti-
cos exatos e para a redução de custos. Além 
disso, essa prática ajuda a resolver o problema 
de pouca disponibilidade de recursos humanos.

Essas ferramentas contribuem para aumentar 
a segurança dos pacientes e, ao mesmo tempo, 
maximizar o fluxo de trabalho. Hoje em dia, 
scanners e impressoras conseguem verificar 
com rapidez todas as informações dos pacien-
tes. Um setor de enfermagem que tenha a pró-
pria impressora de código de barras aumenta 
a produtividade e economiza tempo. No caso 
da coleta de sangue, por exemplo, os pacientes 
não precisam mais se dirigir ao setor de enfer-
magem. O profissional pode fazer a coleta em 
seu local de trabalho, etiquetar e enviar a amos-
tra diretamente ao laboratório.

Essas impressoras também produzem etique-

tas de longa-duração, fáceis de ler e que po-
dem ser rapidamente traduzidas pelo scanner. 
Além disso, esse sistema agiliza o processo de 
etiquetação, o rastreamento de medicamentos 
e garante que o paciente receba o tratamento 
correto.

Quando o assunto é saúde, não podemos 
esquecer que o profissional da área não é um 
técnico e, por isso, é essencial que ele tenha fá-
cil acesso às ferramentas. Não adianta ter uma 
impressora de ótima qualidade, se os cartuchos 
de tinta são difíceis de trocar; um scanner de 
conexão complicada pode atrapalhar em vez de 
ajudar.

O mercado da saúde está cheio de oportuni-
dades. Quando há vidas em jogo, não há mar-
gem para erros.

SECCIONAIS

Alto Tietê

Franca

A Seccional Alto Tietê da SBACV-SP, no dia 
19 de abril, abriu espaço para a discussão científica 
sobre as viroses que causam sérios problemas para 
a Saúde Pública. Com o tema “Manejo das Epide-
mias Virais”, a palestra foi ministrada pelo médico 
infectologista Dr. Wagner Ferreira dos Santos.

O evento aconteceu na sala de eventos do Hos-
pital Santana, em Mogi das Cruzes (SP), e foi co-
ordenado pelos doutores Adalcindo Vieira Nasci-
mento Filho e Fuad José Assis.

No dia 28 de abril, com o patrocínio do labora-
tório Myralis e a organização do Dr. Daniel Urban 
Raymundo, aconteceu o primeiro Encontro dos Cirur-
giões Vasculares de Franca do ano. A reunião foi rea-
lizada no restaurante Nonno Grill, onde, além da parte 
recreativa, foram discutidos diversos temas referentes 
ao futuro da especialidade na cidade de Franca. 

Um dos assuntos de maior relevância da reunião 
foi o debate sobre a relação entre os vasculares e os 
planos de saúde.

Fuad José Assis, Wagner Ferreira dos Santos, Sylvio Sebastião de Souza Junior, Adalcindo Vieira Nascimento Filho e Acácio Toge 

Participantes do Encontro dos Cirurgiões Vasculares de Franca durante confraternização
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Dr. Rubem Rino
Associado da SBACV-SP

Humildade

Se o Sr. Lula, ex-presidente do Brasil, e a 
Da. Dilma, recente ex-presidente do Brasil, 
cultivassem a nobre postura de humildade, 
reconhecendo os erros cometidos, acumula-
dos nos 13 anos de mandatos do PT, como: 
excesso de gastos; o exageradíssimo aumento 
de 30 ministérios, resistindo sua diminuição 
para 15; o tsunami destruidor da economia; a 
demagógica e mentirosa propaganda “Pátria 
Educadora”; o total abandono do ensino em 
todos os níveis; a persistente mediocridade 
da assistência à Saúde Pública; e a fuga da 
responsabilidade do Mensalão e do Pretrolão, 
e dissessem, ao contrário do que falou Dom 
Pedro I, à nação brasileira: “se é pra o bem da 
nação, digam ao povo que saio”, com certeza 
seriam homenageados, ovacionados, por esse 
ato nobre, reconhecendo a má gestão gover-
namental.

Se os políticos e os seguidores do PT supe-
rassem suas arrogâncias, deixando de insistir 
que o impeachment de Dilma, embora base-
ado na Constituição Brasileira, é um golpe - 
afirmação que os expõe ao ridículo do com-
portamento de um ser humano esclarecido, 
degradando-se -, evitariam ficar humilhados 
até pelos seus eleitores, além da maioria mas-
sacrante dos brasileiros decepcionados com 
tamanha postura acintosa dos mesmos.

 Até a imprensa estrangeira, condenando 
essa avalanche de erros, de corrupções ja-
mais vistas no universo político brasileiro, 
com tamanha grandeza, talvez semelhante ao 
do império romano de Nero, de dois mil anos 

ser uma religião específica, mas formado por 
uma população impregnada da fé em Deus, 
alicerçada na humildade dos que amam o 
próximo como a si mesmos, desejosa em der-
rotar o mal, antes que ele se agigante e des-
trua o nosso querido Brasil.

O processo contra o crime do colarinho 
branco, que acabava em pizza, passou a não 
se concretizar.

Até o Conselho Federal de Medicina e os 
conselhos regionais, e demais entidades da 
classe médica, perderam o medo de condenar 
os desmando dos governos, que há décadas 
ignoram a importância do trato com a saúde 
do povo brasileiro.   

ESPAÇO ABERTO

“Seja humilde para admitir seus erros, 
inteligente para aprender com eles, 

e maduro para corrigi-los”.

“A força de um guerreiro não se encontra 
no ataque, mas sim na resistência”.

atrás, comentando com deboche, convida 
Dilma, Lula e os petistas a deixarem de insis-
tir, cegamente, em que não houve crimes do 
governo atual, respeitando sua condenação, 
para ajudarem o Brasil a renascer das cinzas.

Infelizmente, como a arrogante e insistente 
imaturidade dos petistas, defendendo apenas 
seus interesses pessoais, querem implantar 
o mesmo regime bolivariano da Venezuela, 
Bolívia, Equador e o derrotado na Argentina, 
com a saída da Cristina Kirchner, desenca-
deia uma instabilidade e retrocesso em nossa 
pátria. Se é que se pode chamar de regime. 
Não é um comunismo, nem uma democracia, 
apesar de Lula, Dilma e asseclas defenderem 
como tal (ou como se esta fosse). É uma di-
tadura disfarçada, aberrante, em que predo-
mina o interesse da minoria, escravizando 
demagogicamente a maioria da população 
(70% de pobres) de qualquer país da Amé-
rica do Sul, que compreensivamente aceita, 
facilitado ainda pelo péssimo ensino educa-
cional, a achincalhada e limitada assistência 
à sua saúde, fortalecendo o poder da corja.

É uma pena como o mal, por um bom 
tempo, sobrepujou o bem. Um sociólogo co-
mentou que até na natureza isso acontece: se 
deixarmos uma laranja podre entre várias la-
ranjas boas, em uma cesta, estas últimas aca-
bam apodrecendo. Estamos separando o “joio 
do trigo”.

Porém, estamos sentindo uma revolução 
se agigantando em defesa do bem, porque 
vem crescendo o exército da salvação, sem 

“Ser humilde não te faz superior a ninguém, mas te faz diferente de muitos” – Karlos Duarte

"Estamos sentindo uma revolução..."
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Fraudes corporativas 
afetaram 69% das empresas 
de saúde, medicamentos e 

biotecnologia  

De acordo com a última edição do Global Fraud 
Report, da Kroll - líder mundial em soluções de ris-
co -, mais de dois terços (69%) das empresas dos 
setores de saúde, medicamentos e biotecnologia fo-
ram vítimas de algum tipo de fraude. Os resultados 
mostram que os tipos mais comuns de fraude refe-
rem-se à gestão de conflito de interesses (17%) na 
área de saúde. Em seguida, vêm os casos de fraudes 
resultantes do roubo de ativos físicos ou em estoque 
(14%) e falhas de compliance (14%). Mais de uma 
a cada dez empresas (13%) do setor sofreu alguma 
fraude relacionada ao roubo de propriedade inte-
lectual, sendo este o maior número entre todos os 
setores pesquisados.

A pesquisa também mostra que quatro a cada 
cinco (78%) empresas dos setores de saúde, me-
dicamentos e biotecnologia disseram que sua ex-
posição a fraudes aumentou em 2014. Os princi-
pais motivos foram a alta rotatividade (28%) e o 
aumento da terceirização e de operações offshore 
(19%), sendo este um caminho fácil para o roubo 
de propriedade intelectual. Embora 19% tenham re-
portado o aumento na terceirização e nas operações 
offshore, apenas 18% disseram incrementar a prote-
ção de propriedade intelectual este ano.

Médicos defendem 
metas ainda mais baixas 

para o colesterol ruim
Cardiologistas estão trabalhando em um novo 

documento que define metas ainda mais baixas 
para colesterol ruim (LDL-C), principalmente para 
pacientes que sofrem com alto risco de problemas 
cardiovasculares. A 5ª Diretriz Brasileira de Disli-
pidemia e Prevenção da Aterosclerose estabelece 
que pacientes de alto risco devam estar com LDL
-C abaixo de 70 para evitar possíveis complicações. 
A nova meta, que está em discussão, prevê que os 
especialistas procurem atingir LDL-C abaixo de 50 
mg/dL (miligramas por decilitro de sangue). 

Atualmente, especialistas contam com a 5ª Di-
retriz para facilitar o cuidado de pacientes com di-
ficuldade de controlar os níveis de colesterol, mas 
a proposta é alterar esse conteúdo. A defesa dessa 
nova diretriz é feita com base em recentes estudos 
clínicos, o que inclui o IMPROVET-IT. O que a 5ª 
Diretriz preconiza são o Escore de Risco Global e 
o Escore de Risco pelo Tempo de Vida, que levam 
em conta: sexo, idade, valor do colesterol total, o 
valor do HDL-C, se a pressão arterial é normal ou 

NOTÍCIAS

controlada à custa do uso de medicamentos, pre-
sença do tabagismo e de diabetes.

AMB pede ao STF 
suspensão de lei que libera 
o uso da ‘pílula do câncer’

A Associação Médica Brasileira (AMB) proto-
colou, no dia 15 de abril, ação direta de incons-
titucionalidade (ADI) e mandado de segurança, 
junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), pedin-
do a suspensão imediata da lei 13.269/2016, que 
autoriza o uso da fosfoetanolamina sintética, co-
nhecida como “pílula do câncer”, sancionada pela 
presidente Dilma Rousseff e publicado no DOU, 
no dia 14 de abril.

A justificativa das ações é “o amplo desconhe-
cimento acerca da eficácia e dos efeitos colaterais 
da substância, incompatível com o direito à saúde, 
previsto nos artigos 6º e 196º da Constituição Fe-
deral”, segundo o coordenador jurídico da AMB, 
Carlos Michaelis Júnior.

Os textos solicitam a suspensão imediata dos 
efeitos da lei, garantindo o conhecimento cientí-
fico em prol da sociedade e de forma a não gerar 
falsas expectativas de sucesso no tratamento do 
câncer, ou comprometer de maneira irresponsável 
pacientes com reais chances de cura por tratamen-
tos já reconhecidos.

Projetos de pesquisa em 
saúde suplementar recebem 
apoio do IESS e da Fapesp

O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar 
(IESS) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp) selecionaram qua-
tro propostas de pesquisa para receber bolsas, pela 
primeira chamada de projetos de pesquisa acadê-
mica das duas organizações. Trata-se da primeira 
parceria entre o instituto e a fundação estadual para 
fomentar estudos e debates sobre a sustentabilida-
de da saúde suplementar brasileira. Os projetos 
escolhidos serão desenvolvidos nos próximos dois 
anos.

 O superintendente executivo do IESS, Luiz Au-
gusto Carneiro, destaca a qualidade dos projetos 
selecionados. “São projetos sofisticados, de gran-
de densidade acadêmica, provenientes de grupos 
de pesquisa de excelência”, avalia. “Temos expec-
tativa de que os trabalhos serão de alto nível e, com 
certeza, vão contribuir com boas propostas para a 
sustentabilidade da saúde suplementar”, adiciona.

Além da concessão de bolsas de pesquisa em 
conjunto com a Fapesp, o IESS também realiza, há 
cinco anos, o Prêmio IESS de Produção Científica 
em Saúde Suplementar, voltado para trabalhos de 

pós-graduação (especialização, MBA, mestrado 
ou doutorado) nas áreas de Economia, Direito e 
Promoção da Saúde.

Sudeste e Sul 
concentram 72% dos médicos 

com especialidades
O atendimento médico especializado está pro-

porcionalmente mais concentrado nas regiões Su-
deste e Sul. É o que mostram os dados da versão 
definitiva do Cadastro Nacional de Especialistas, 
lançado pelo Ministério da Saúde, no dia 29 de 
abril, durante cerimônia no Palácio do Planalto, 
em Brasília, sobre o Programa Mais Médicos. Se-
gundo dados da plataforma, mais da metade dos 
médicos com especialidades (54%) estão localiza-
dos na região Sudeste, onde a proporção desses 
profissionais (154 por 100 mil habitantes) é maior 
que o índice nacional de 119 médicos por 100 mil 
habitantes. Já a proporção do Norte é a menor do 
país, de 50 especialistas por 100 mil habitantes.

As regiões Sul e Centro-Oeste também apre-
sentam, ao lado do Sudeste, altas proporções de 
especialistas por 100 mil habitantes: são, respec-
tivamente, 145 e 134. Já o Nordeste do País se 
aproxima da realidade da região Norte e conta 
com apenas 68 médicos com especialidades por 
cada 100 mil habitantes. O Cadastro Nacional de 
Especialistas foi criado para fornecer um diagnós-
tico correto da distribuição dos médicos com título 
de especialista ou residência no Brasil. Os dados 
enfatizam a importância de se implementar ações 
que promovam maior equidade entre as regiões.
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