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Evento da SBACV-SP será realizado em Águas de São Pedro. Os 
convidados estrangeiros Robert Crawford, da University of Maryland 
Medical Center, e Daniel Clair, Chair do Departamento de Cirurgia 
da University of South Carolina, já confi rmaram presença. 
Concomitantemente, acontecerá o IV Simpósio Internacional da 
Society for Vascular Surgery® (SVS) - Capítulo Brasileiro.
Confi ra a programação científi ca!

IV SIMPÓSIO

Após árdua luta, associação conquistou a inclusão dos 
médicos no novo Supersimples aprovado pelo Senado

VITÓRIA DA APM
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Dr. Marcelo Fernando Matielo
Presidente da SBACV-SP 2016-2017

Prezados associados, 

Neste mês, tivemos a reunião de cole-
giado dos presidentes das regionais. Foi 
um encontro muito proveitoso, em que a 
SBACV Nacional pôde apresentar o pla-
nejamento e o que está sendo feito para os 
associados. Na ocasião, foram apresentadas 
as ações de marketing planejadas, que aler-
tarão a população sobre os riscos da reali-
zação da escleroterapia de telangiectasias e 
varizes por não médicos, já que, hoje, estão 
se proliferando, por profissionais não mé-
dicos, anúncios de curso e realização des-
ses procedimentos, para a população, com 
o nome de tratamento de microvasos. Isso 
é um perigo real para a sociedade, já que a 
maioria ainda não sabe sobre os riscos des-
sas técnicas quando são realizadas por não 
médicos; os vasculares são os profissionais 
que mais entendem e sabem realizá-las, 
além de serem os mais capacitados para re-
conhecer e tratar eventuais complicações. 

Como dizia um professor meu, a diferen-
ça entre um especialista e um não especia-
lista é que um especialista sabe reconhecer 
e tratar uma complicação, enquanto um 
não especialista não sabe nem reconhecer 
uma complicação. Têm sido tomadas me-
didas jurídicas, em conjunto, pela SBACV, 
AMB e CFM, quanto à realização desses 
tratamentos pelos não médicos, e para mu-
dança na lei do ato médico. Se você encon-
trar um anúncio de  procedimento da nossa 
especialidade por não médicos ou cursos 
de semi-residência, por favor, enviar a 
denúncia para secretaria@sbacvsp.org.br. 
Elas serão encaminhadas para o setor jurí-
dico da SBACV Nacional.

Outro ponto importante abordado foi so-
bre a contratação de uma empresa para a re-
alização de um planejamento estratégico da 
nossa associação, que nos auxiliará quanto 
ao caminho que devemos tomar e onde que-
remos estar nos próximos anos (um passo 
fundamental na solidificação da nossa so-
ciedade e fortificação de nossos associados). 
Em breve, será enviado um questionário a 
todos os associados, que ajudará a responder 
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a algumas perguntas importantes para esse 
planejamento.

No próximo mês, teremos dois fatos 
importantes acontecendo em nosso dia a 
dia. Primeiro, de cunho político e econô-
mico, com o impedimento definitivo da 
presidente, o que dará, quem sabe (vale a 
pena sonhar), um rumo melhor para nosso 
País (não vou usar a frase “pior que está 
não fica”, pois nesses anos de minha vida 
já pude perceber que alguns conseguem 
deixar pior). Acredito que esse fato ocorra 
antes do nosso evento marcado para agosto. 
O segundo fato importante no mês de agos-
to, mais agradável e de cunho científico, é 
o 5º Controvérsias em Cirurgia Vascular e 
Endovascular e IV SVS Simpósio Capítulo 
Brasileiro, que serão realizados dos dias 18 
a 21 de agosto, no Hotel Grande SENAC 
– Águas de São Pedro. Dentro da Folha 
Vascular, vocês encontrarão os temas con-
troversos selecionados para amplo debate 
entre os apresentadores e a plateia, em um 
formato interessante de evento, no qual os 
presentes podem e devem interagir exaus-
tivamente com os formadores de opinião. 
Temos dois convidados americanos confir-
mados: Dr. Robert Crawford e Dr. Daniel 
Clair. Contamos com a presença de todos.

DIRETORIA BIÊNIO
2016 - 2017

EXPEDIENTE

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

É de conhecimento geral as dificuldades 
econômicas e sociais vividas em nossa so-
ciedade, neste ano. Sabemos do impacto 
sentido pelos médicos a respeito da falta de 
recursos financeiros, tanto na saúde pública 
como na saúde suplementar. Uma das alter-
nativas para sair da crise (são poucas a meu 
ver) é manter o ritmo de trabalho e os inves-
timentos na nossa área de atuação.

Em uma das minhas reflexões, imaginei 
se esta situação econômica é a pior que já 
vivemos na nossa história. Percebi que, tão 
importante quanto organizar o futuro, é en-
tender o passado. Em 25 anos de história 
recentes, nós já vivemos outras situações 
turbulentas: José Sarney, ministro Dilson 
Funaro, Plano Cruzado, Collor, PC Farias, 
inflação de 80% ao mês, remarcação de pre-
ços nos mercados de duas a três vezes ao 
dia, sequestro da poupança dos brasileiros, 
denúncias de um irmão, racionamentos de 
carne e gás, desemprego.

DEFESA PROFISSIONAL

LIVRO

A Editora Roca acaba de lançar a 2ª edição do 
livro Procedimentos Médicos: Técnica e Tática, 
escrito por Alexandre Campos Moraes Ama-
to, médico, especialista em Cirurgia Vascular 
pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular 
(SBACV) e doutor em Cirurgia Torácica e Car-
diovascular pela Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo (FMUSP). 
O livro foi elaborado com o objetivo de propor-
cionar a estudantes, enfermeiros, cirurgiões e 
demais profissionais da área da saúde um con-
teúdo que visa às melhores práticas. Mesmo os 
procedimentos médicos mais simples podem co-
locar em risco a vida de um paciente; por isso, 
devem ser realizados com cautela e precisão. 
Esses foram os aspectos principais que levaram 
à sua concepção.
Em sua segunda edição, a obra foi totalmente re-
visada e aprimorada, para apresentar as melhores 
tecnologias para cada situação clínica, desde o 
preparo e o cuidado com o paciente, até os possí-
veis erros que o colocam em risco. O título reúne 

o essencial para a realização correta de cada pro-
cedimento, com ilustrações dos materiais e passo 
a passo das técnicas. 

Destaques: 

• Conteúdo brasileiro, com participação de co-
autores internacionais. 
• Material anexo com fórmulas, escalas, ela-
boração do prontuário médico, cálculo do risco 
cirúrgico, pesquisa na internet, termo de consen-
timento informado e profilaxia da endocardite 
infecciosa. 
• Figuras, esquemas e tabelas para melhor enten-
dimento dos procedimentos.

Editora: ROCA 
Edição: 02ª/2016 
Páginas: 470 
Formato: 17x24 
Cor: 2/2 
Preço Impresso: 129,00
Preço E-book: 90,00

Procedimentos Médicos: Técnica e Tática

Um olhar otimista sobre a atual situação

Teoria e prática em uma única obra

Mesmo com tudo isso, passamos e cres-
cemos. Sobrevivemos e tiramos algumas 
lições. Aprendemos que, quando um país 
mantém certa ordem frente ao caos, inves-
tindo em trabalho, educação e bom senso, 
nossa pujança econômica volta a aparecer. 

Sempre haverá otimistas e pessimistas so-
bre um mesmo assunto. Mais do que isso, é 
muito importante a serenidade. Em um mun-
do com períodos cíclicos, não será a última 
vez que nossa nação viverá problemas. E 
também sobreviverá.

Nessas horas, vale muito a pena conversar 
com quem tem todos esses atributos anterior-
mente citados, vive nosso momento atual e 
tem muita bagagem adquirida e acumulada. 

Recomendo a todos que conversem com o 
Dr. Rubem Rino, um dos melhores diretores 
de Defesa Profissional que a nossa Socie-
dade já teve. A experiência acumulada por 
ele expressa uma sabedoria ímpar frente ao 
nosso Brasil, à nossa realidade como povo e 

à nossa realidade como sociedade de espe-
cialidade. 

Tenho uma grande alegria e honra por 
ter você, Rubem, no convívio da Sociedade 
e desejo que você continue nos orientando 
com toda a vivacidade e poesia, característi-
cas de sua personalidade.



4 JULHO 2016

FOLHA VASCULAR

5º Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular será realizado no Grande Hotel Águas de São Pedro,
 conjuntamente ao IV Simpósio Internacional da Society for Vascular Surgery® (SVS) - Capítulo Brasileiro

No próximo mês, a Regional São Paulo da SBACV pro-
moverá o 5º Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovas-
cular, que ocorrerá de 18 a 21 de agosto, no Grande Hotel 
Águas de São Pedro - Hotel Escola Senac Águas de São Pe-
dro, localizado no estado de São Paulo. Já estão confirmadas 
as presenças de dois convidados norte-americanos: Robert 
Crawford, da University of Maryland Medical Center, e Da-
niel Clair, Chair do Departamento de Cirurgia da University 
of South Carolina. 

Juntamente ao evento, também será realizada a quarta 
edição do Simpósio Internacional da Society for Vascular 
Surgery® (SVS) - Capítulo Brasileiro. O encontro abre as 
portas para a comunicação e intercâmbio de experiências en-
tre médicos brasileiros, canadenses, europeus e americanos.

Controvérsias é um evento diferenciado, tem o perfil de 
promover discussões sobre as incertezas e as polêmicas acer-
ca de determinados assuntos, em um local que proporcione 
total interação entre os debatedores, os congressistas e os 
patrocinadores.

O evento 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 promete ser marcante, com 
a chance de que suas conclusões sejam divulgadas interna-
cionalmente.

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

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.

O evento é realizado com o apoio da SBACV Nacional 
e o patrocínio de Aché, Anadem, Apsen, Daiichi Sankyo, 
Mister Liber, Pfizer, Sanofi e Venosan.

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

CAPA

• Suboclusão carótida bilateral paciente 
assintomático e risco intermediário

Cirurgia convencional
Cirurgia endovascular

• Pós-amputação e desbridamento 
no pé diabético 

Curativo simples
Curativo subatmosférico

• Estenose > 60 % artéria renal com 
perda parcial de função renal e hipertensão 
(duas drogas)

Tratamento clínico
Tratamento endovascular

• Placa complexa aorta terminal com 
microembolização

Cirurgia convencional
Endovascular com stent convencional
Endovascular com stent revestido

• Aneurisma torácico concomitante com aneu-
risma infrarenal de diâmetros para indicação 
cirúrgica, em paciente com risco cirúrgico mo-
derado e função renal preservada

Tratamento endovascular em tempo único
Tratamento endovascular em tempos diferentes

• Tasc D infrainguinal 

Dispositivos com droga
Dispositivos convencionais
Cirurgia convencional

• Aneurisma de artéria esplênica 1,9 cm 
diâmetro (colo de 1,5) – tronco visceral 

Cirurgia endovascular
Acompanhamento clínico

• Aneurisma abdominal em transplantados 
com função renal limítrofe

Cirurgia endovascular
Cirurgia convencional

• Aneurisma roto de poplítea 

Cirurgia endovascular
Cirurgia convencional

• Aneurisma carótida 

Cirurgia endovascular
Cirurgia convencional

• CEAP 2 

Tratamento com espuma
Tratamento convencional
Tratamento com termoablação

• May-Thurner C3 leve 

Tratamento clínico
Tratamento endovascular

• Nutcracker 

Tratamento com cirurgia convencional
Tratamento com cirurgia endovascular

• Oclusão venosa central pós cateter 

Tratamento somente com balão
Tratamento com stent convencional
Tratamento com stent revestido

• TVP aguda  

Heparina e Varfarina
Edoxabana
Rivaroxabana
Dabigratana

• Telangiectasias e veias reticulares 
Tratamento a laser

Tratamento com escleroterapia química
Tratamento cirúrgico convencional e esclerose

• CEAP 2 com dor, com recusa para tratamento 
cirúrgico

Preferência para uso de meia elástica
Preferência para uso de flebotônicos

• Paciente feminino, 35 anos, TVP proximal es-
pontânea em tratamento há 9 meses, será sub-
metida a clipagem de aneurisma intra-cerebral 

Profilaxia com métodos físicos
Profilaxia com filtro de veia cava

Programação CientíficaIV SIMPÓSIO

IV SIMPÓSIO

Acontece, em agosto, grande evento da SBACV-SP que aposta na interação e no debate
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Aspirantes:
Allana Maryel Tobita 
Claudia Marceli Calide Barga      
Felipe Soares Ribeiro 
Harue Santiago Kumakura
João Alexandre Natividade 
José Teixeira Magalhães Neto 
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Marcelo Ubiratan Zachetti
Marina Helena Fernandes de Aguiar Alioti
Pablo Alvarez Auth
Rafael Cespedes Catto
Rogério Duque de Almeida

Efetivos:
Adailza Alves Correia
Flávia Patrícia Salmazo

REUNIÃO CIENTÍFICA

SBACV-SP promoveu evento científi co mensal no Hospital do Servidor Público

Auditório

Encontro aconteceu na última quinta-feira do mês de junho e reuniu pesquisadores que discorreram sobre
suas contribuições científi cas para a especialidade 

No dia 30 de junho, a SBACV-SP realizou 
Reunião Científica mensal, no Prédio da Admi-
nistração do Hospital do Servidor Público Es-
tadual. 

No primeiro trabalho apresentado, foi aborda-
do o tema “Confecção de simulador para treina-
mento da correção endovascular do aneurisma 
da aorta infrarrenal: uso da impressão 3D”. O 
trabalho, que foi comentado pelo Dr. Roberto 
Sacilotto, é de autoria dos doutores Inez Ohashi 
Torres (apresentadora) e Nelson De Luccia, fi-
nanciados pela Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp)/Hospital Sírio 
Libanês.

“Estudo da prevalência de aneurisma de aorta 
abdominal em pessoas idosas atendidas em São 
Caetano do Sul” foi o segundo trabalho apre-
sentado. Os autores do trabalho, que recebeu 
comentários do Dr. Marcelo Rodrigo de Souza 
Moraes, são os doutores Diego Monteiro de 
Melo Lucena, Sidnei José Galego, Luisa Biseo 
Henriques, Ramon Félix Fernandes, Sorai He-
lal, Lidiane Rocha Brand (apresentadora), Se-
taphania Morreale, Giovanna Vizentini e João 

Marcelo Rodrigo de S. Moraes Roberto Sacilotto

Jorge Eduardo Amorim

Fábio Henrique Rossi 

Lidiane Rocha Brand

Inez Ohashi Torres

NOVAS ADESÕES

Sócios aprovados
em 30 de junho:

Julho
Reunião Científi ca

28/07/2016 – 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)

Antônio Correa, do Serviço de Angiologia e 
Cirurgia Vascular de São Caetano do Sul - Liga 
Acadêmica de Angiologia e Cirurgia Vascular 
da Faculdade de Medicina do ABC.

E o terceiro trabalho da noite, comentado 
pelo Dr. Jorge Eduardo Amorim, é intitulado 
“Aspectos técnicos e resultados no tratamento 
endovascular da Síndrome de May-Thurner-Co-
ckett em pacientes portadores de Insuficiência 
Venosa Crônica (IVC) avançada”. A autoria 
é dos doutores Fábio Henrique Rossi (apre-
sentador), Antônio M. Kambara, Nilo Mitsuru 
Izukawa, Patrick Bastos Metzger, Camila. B. 
Betelli, Bruno Lourenção de Almeida, Thiago 
O. Rodrigues, Ibraim P. Masciarelli, Cybelle B. 
O. Rossi e Amanda G. Sousa, do Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia de São Paulo.

A próxima reunião acontecerá no dia 28 de 
julho, às 20 horas, no Hospital do Servidor 
Público Estadual, no Prédio da Administração 
(sala 102) - Av. Ibirapuera, 981, Indianópolis, 
São Paulo (SP).  Informações com a secretaria 
da SBACV-SP, no telefone (11) 5087-4888 ou 
e-mail secretaria@sbacvsp.org.br.
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TRABALHOS DE 28 DE JULHO

PALESTRA DO PROF. DR. MAFFEI FARÁ 
PARTE DA REUNIÃO CIENTÍFICA

Na próxima Reunião Científica, que acontece-
rá no dia 28 de julho, a partir das 20 horas, no 
Hospital do Servidor Público Estadual, o Prof. 
Dr. Francisco Humberto A. Maffei, do Conselho 
Superior da SBACV-SP, abordará sobre o tema 
"A evolução da Angiologia e da Cirurgia Vas-
cular no Brasil - o que vi e vivi ao longo dos 
anos". Além da palestra, haverá apresentação da 
pesquisa científica "Desenvolvimento de endo-
prótese para o tratamento de aneurismas justar-
renais: do conceito à experimentação". Abaixo, 
descrição completa do trabalho.

DESENVOLVIMENTO DE ENDOPRÓTESE 
PARA O TRATAMENTO DE ANEURISMAS 

JUSTARRENAIS: DO CONCEITO À 
EXPERIMENTAÇÃO

Autores: Sergio Belczak (apresentador), Erasmo Si-
mão da Silva, Ricardo Aun, Luiz Lanziotti, Guilher-
me Agrelli, Glaucia Basso, Yuri Botelho, Domingos 
Braile, Pedro Puech-Leão e Nelson De Luccia.

Instituição: Serviço de Cirurgia Vascular do Hospi-
tal das Clínicas - Faculdade de Medicina de São Paulo

Objetivos: Os Aneurismas Justarrenais (AJRs) 

correspondem a 16% dos aneurismas infrarrenais. 
Há evidências promissoras do tratamento endovascu-
lar desses aneurismas, mas com morbimortalidade e 
custos maiores em relação ao tratamento dos outros 
aneurismas infrarrenais. Neste contexto, objetivamos 
analisar parâmetros angiotomográficos de pacientes 
portadores de AJRs e projetar e desenvolver modelo 
de endoprótese para o tratamento desses pacientes. 
Objetiva-se, também, criar e utilizar modelos in vitro 
e in vivo para a avaliação da endoprótese desenvol-
vida. 

Métodos: Análise de parâmetros angiotomográfi-
cos (diâmetros da aorta, comprimento do colo, distân-
cias e angulações de emergência do tronco celíaco, 
artéria mesentérica superior e artérias renais e varia-
ções anatômicas) de pacientes com aneurismas de 
aorta justarrenais, no período de janeiro 2009 a outu-
bro 2013. Desenvolvimento de modelo de endopróte-
se aplicável nos pacientes analisados. Criação de mo-
delo de AJR em vidro para testes e experimentação 
do dispositivo. Criação de modelo porcino de AJR 
(seis animais 50-60kg) para avaliação do tratamento 
do aneurisma com a endoprótese desenvolvida. 

Resultado: Foram selecionadas 49 angiotomogra-
fias de pacientes portadores de AJR, no período, e 
os parâmetros avaliados utilizando OsiriX® freewa-
re foram semelhantes aos encontrados na literatura. 

De acordo com esses parâmetros, desenvolveu-se 
endoprótese com conceitos inovadores (hourglass 
concept), que foi aplicável para 85,8% desses casos. 
O modelo de AJR em vidro evidenciou boa radiopa-
cidade e funcionalidade, favorecendo a realização de 
ajustes no projeto e refinamento técnico do procedi-
mento de tratamento desses aneurismas. No experi-
mento porcino idealizado para este estudo, criou-se, 
com sucesso, modelo de aneurisma justarrenal em 
todos os casos, utilizando patch de pericárdio bovi-
no e, após a realização de três pilotos, evidenciou-se 
factibilidade de tratamento com o dispositivo desen-
volvido (endoprótese Hourglass). 

Conclusão: A endoprótese Hourglass, alterando 
apenas o seu diâmetro, é aplicável em 85,8% dos pa-
cientes portadores de AJRs das angiotomografias do 
estudo. Os modelos de experimentação in vitro e in 
vivo realizados evidenciaram ser bons modelos para 
avaliação dessa endoprótese e possíveis futuros ex-
perimentos para o tratamento endovascular de aneu-
rismas justarrenais. Após a realização de testes finais, 
a endoprótese desenvolvida poderá ser submetida em 
protocolo para utilização em humanos. Atualmente, 
o protocolo para teste em humanos está em andamen-
to no Hospital das Clínicas (HCFMUSP), em fase de 
liberação pelo Comitê de Ética e Pesquisa.

Comentador: Carlos Eduardo Varela Jardim

SECCIONAIS

Bauru-Botucatu

Campinas Taubaté
Foi realizado evento na Seccional Campinas, 

no dia 27 de junho, com o tema “Atualização 
no Tratamento das Varizes”, apresentado pelo 
Dr. Luiz Baldini. Após a reunião, foi  realizada 
confraternização, com o apoio das empresas Ve-
nosan e Servier. O encontro foi organizado pelo 
diretor da seccional, Dr. Antonio Chrispim.

No dia 23 de junho, a Seccional Taubaté promo-
veu evento que contou com a apresentação do tema: 
“Doença Venosa Crônica – tratamento do refluxo 
troncular”, pelo Dr. José Luiz Cataldo. O encontro 
aconteceu no restaurante Tepuia, com o patrocínio do 
Laboratório Servier. 

E no dia 28 de junho, no Hospital Regional do Vale 
do Paraíba, aconteceu evento sobre "TEV - do diag-
nóstico ao tratamento", apresentado pelo Dr. Adilson 
Ferraz Paschôa, com patrocínio do laboratório Sanofi 
(Clexane).

Os encontros contaram com a organização do dire-
tor da seccional, Dr. Sandro Eurico Ferrielo

A Seccional Bauru-Botucatu promoveu workshop, 
no dia 28 de junho, com o tema “Tecnologia e ino-
vação ao alcance de suas mãos – apresentação da 
tecnologia IVUS e endoprótese Ovation”. O evento 
aconteceu no anfiteatro do Departamento de Cirurgia 
Vascular da Faculdade de Medicina de Botucatu – 
UNESP.

Na ocasião, houve a discussão com o especialista 
de produtos Dr. Rafael Elias Pimenta, de Botucatu 
(SP). O evento foi realizado pela Vitória Hospitalar, 
com organização do diretor da Seccional da SBAC-
V-SP de Bauru-Botucatu, Dr. Rodrigo Gibin Jaldin.

Dentro do cronograma de atividades estavam: apre-
sentação da tecnologia IVUS; palestra sobre o impac-

Reunião da Seccional Campinas

Anfi teatro UNESP, onde ocorreu o evento Sandro Eurico Ferrielo e José Luiz Cataldo

to da tecnologia na prática diária; apresentação do por-
tfólio de produtos Philips Volcano; discussão de dois 
casos editados; debate e perguntas; e palestra sobre 
“Endoprótese Ovation Prime – indicações e medidas”.
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Marcone Lima Sobreira, Edvaldo Jovilliano, Ana Terezinha Guillaumon, Matheus Bertanha, 
Regina Moura e Marcondes Figueiredo

Marcelo José de Almeida, Edvaldo Jovilliano, Regina Moura, Rodrigo Gibin Jaldin, Winston 
Bonetti Yoshida e Norma Sueli Pinheiro Modolo

Gustavo Muçouçah Sampaio Brandão, Rogério Uema, José Bitu Moreno, Hamilton Almeida 
Rollo, Regina Moura e Winston Bonetti Yoshida

DEFESA DE TESE

Sob orientação do professor Dr. Marcone Lima Sobreira, o Dr. Ma-
theus Bertanha defendeu tese de doutorado em bases gerais da Cirur-
gia, pela Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP, com o tema: 
“Estudo clínico randomizado e duplo cego comparando dois métodos 
de escleroterapia para veias reticulares e telangiectasias em membros 
inferiores”.

A banca foi composta pelos professores doutores Marcone Lima 
Sobreira (Orientador), Regina Moura (FMB-UNESP), Ana Terezinha 
Guillaumon (FCM-Unicamp) e Marcondes Figueiredo (Uberlândia)

O Dr. Rodrigo Gibin Jaldin defendeu tese de doutorado no progra-
ma de Cirurgia, pela Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP, 
com a orientação do professor titular Dr. Winston Bonetti Yoshida e 
co-orientação do professor Dr. Ricardo de Alvarenga Yoshida. O título 
da pesquisa é “Efeito do clampeamento aórtico no estresse oxidativo e 
na função renal durante cirurgia aórtica minimamente invasiva: estudo 
experimental em porcos”.

A banca foi composta pelos professores doutores Winston Bonetti 
Yoshida (FMB-UNESP), Regina Moura (FMB-UNESP), Edvaldo Jo-
villiano (FMRP-USP), Marcelo José de Almeida (FAMEMA) e Norma 
Sueli Pinheiro Modolo (Anestesiologia - FMB-UNESP).

Com o título “Pentasaccharides para o tratamento da trombose veno-
sa profunda”, o trabalho de doutorado do Dr. Gustavo Muçouçah Sam-
paio Brandão foi defendido perante banca examinadora, no programa 
de Cirurgia, pela Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP. O tra-
balho foi orientado pelo professor adjunto Dr. Hamilton Almeida Rollo.

A banca foi composta pelos professores doutores Hamilton Almeida 
Rollo (FMB-UNESP), Winston Bonetti Yoshida (FMB-UNESP), Re-
gina Moura (FMB-UNESP), José Bitu Moreno (FMRP-USP), Rogério 
Uema (FAMEMA) e Norma Sueli Pinheiro Modolo (Anestesiologia - 
FMB-UNESP).

Sócios da Seccional Bauru-Botucatu e Jaú apresentaram trabalhos de doutorado

PROJETO DE INTERCÂMBIO

Projeto SBACV - intercâmbio para residentes
SBACV-Nacional, por meio da Diretoria Científica, está iniciando um 

projeto de intercâmbio voltado para residentes e estagiários do 4º e 5º ano, 
dos programas de residência e estágio reconhecidos pela SBACV.

O objetivo principal do projeto é proporcionar ao residente a troca de ex-
periências e contatos, observar condutas, participar de discussões de casos e 
participar de cirurgias no serviço escolhido. Cada intercâmbio terá período 
variável, com previsão de cerca de 15 a 30 dias.

Neste momento, a SBACV está entrando em contato com os programas 
de estágio e residência para que conheçam o projeto.

Os residentes e estagiários interessados em participar do projeto deverão:

1) Verificar os programas de residência e estágio reconhecidos pela 
SBACV, no site;
2) O residente e estagiário interessado solicitará autorização para participar 
do projeto ao seu chefe do serviço, onde regularmente faz o curso. Essa 
autorização, por escrito e informando o programa de residência ou es-

tágio que o candidato escolheu para o intercâmbio, deverá ser encaminhada à 
Diretoria Científica da SBACV Nacional, aos cuidados do Dr. Roberto Sacilotto 
(robsacilotto@uol.com.br).
3) Após receber a solicitação/autorização, o Diretor Científico da SBACV fará a 
intermediação da solicitação entre o programa regular do candidato e o programa 
de residência ou estágio onde há o interesse de intercâmbio.
4) Caso o programa, objeto de interesse do candidato, concorde em participar do 
projeto e receber o residente ou estagiário solicitante, este disponibilizará um pre-
ceptor específico, que ficará responsável pelo candidato.
5) Finalizado o intercâmbio, o residente ou estagiário receberá um certificado, au-
tenticado pela SBACV.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 
A SBACV ou os programas envolvidos não arcarão com custos de transporte e 
estada dos candidatos residentes e estagiários, competindo a eles verificar a pos-
sibilidade real de participarem do projeto.



8 JULHO 2016

FOLHA VASCULAR

FIQUE POR DENTRO

Com os temas “Insuficiência Renal Terminal: como fazer o diagnóstico? 
Quando indicar a confecção da FAV? Quando indicar a hemodiálise?”; 
“Acessos Vasculares para Hemodiálise”; e “Hipertensão Renovascular”, 
a SBACV-SP realizou mais um encontro da Liga Acadêmica Paulista de 
Cirurgia Vascular, no mês de junho. O evento aconteceu no dia 18, na 
Associação Paulista de Medicina (APM). O primeiro assunto foi apresen-
tado pela Dra. Fabiana Rodrigues; o segundo pela Dra. Rhumi Inoguti; e o 

No dia 15 de agosto, comemora-se o Dia do Cirurgião Vascular, no Brasil. A SBACV-SP e a equipe da Folha Vascular felicita todos os profissionais 
da especialidade, pelo desempenho e constante busca por atualização, a fim de prover saúde e melhor qualidade de vida a todos os pacientes. Parabéns!

SBACV-SP promove mais uma edição da Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular

SBACV-SP parabeniza todos os cirurgiões vasculares

terceiro pela Profa. Dra. Ana Terezinha Guillaumon.
A Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular é coordenada pelos 

doutores Adnan Neser e Marcelo Calil Burihan, respectivamente vice-pre-
sidente e membro do Conselho Superior da SBACV-SP, e supervisionada 
pelo presidente da SBACV-SP, Dr. Marcelo Fernando Matielo.

Para informações sobre os próximos eventos, entre em contato pelo 
e-mail secretaria@sbacvsp.org.br ou no telefone (11) 5087-4888. 

Marcelo Matielo, Adnan Neser, Ana Terezinha Guillaumon, Marcelo Calil Burihan, Carlos 
Hugo Guillaux Chavez, Rhumi Inoguti, Arual Giusti e Lucas Portela

Marcelo Calil Burihan, Fabiana Rodrigues, Adnan Neser, Carlos Hugo Guillaux Chavez, 
Arual Giusti e Marcelo Matielo

No último encontro da Reunião Científica, que aconteceu no dia 30 de 
junho, o diretor do departamento de Marketing e Informática da SBACV-SP, 
Dr. Júlio César Gomes Giusti, anunciou o lançamento do novo site da Regio-
nal São Paulo e apresentou ao público o relatório dos primeiros três meses 
de mídia social. 

 O site foi estruturado para facilitar a navegação e favorecer o acesso via 
smartphone - além do material novo, o portal manteve todo o conteúdo pré-
vio de sua base de dados (reuniões, eventos etc.). O layout foi modernizado 
e a plataforma já permite a inclusão futura de diferentes recursos e mídias, 
conforme surjam novos projetos. Além disso, o site oferece acesso direto às 
redes sociais da SBACV-SP (Facebook e Instagram).

Quanto às mídias sociais, o sucesso frente à população geral foi expressivo 
e, hoje, a sociedade já conta com mais de 27 mil visualizações por "post", as-
sim como 200 compartilhamentos a cada assunto disponibilizado na internet. 

Ao final, foi feito um convite para que todos os associados, e também os 
colegas que acompanham a Sociedade, visitem o novo site e acompanhem as 
publicações nas mídias sociais.

Perfi s SBACV e SBACV Orienta, serão unifi cados no Facebook

Novo site da SBACV-SP e a criação de sua fanpage nas mídias 
sociais trazem resultados para a Regional São Paulo

Em breve, as fanpages da Nacional no Facebook – SBACV e SBACV 
Orienta – serão unificadas em apenas um perfil, com o intuito de que 
todas as informações da sociedade possam ser encontradas em apenas um 
lugar e, assim, facilitar a comunicação entre a diretoria e os associados. 

A página que permanecerá será a SBACV Orienta, que pode ser acessada 
pelo link: https://www.facebook.com/SBACVorienta/.

Confira o perfil e curta a página para ficar por dentro dos principais 
acontecimentos e verificar os avisos da SBACV Nacional.

 Endereços das Mídias Sociais:
FACEBOOK - https://www.facebook.com/sbacvregionalsp/
INSTAGRAM - https://www.instagram.com/sbacvsp/
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Nos dias 16 e 17 de setembro, os serviços 
de Cirurgia Vascular e Endovascular dos hospi-
tais universitários do interior do estado de São 
Paulo realizarão o II Simpósio de Cirurgia Vas-
cular e Endovascular do Interior de São Paulo 
(SIMVASC 2016), no Centro de Convenções 
de Ribeirão Preto (SP) – Rua Bernardino de 
Campos, nº 999. O evento conta com a chance-
la da SBACV Nacional.

O encontro terá a participação de renomados 

A sétima edição do Congresso Brasileiro de 
Ecografia Endovascular acontecerá em Belo 
Horizonte (MG), nos dias 7 a 10 de setembro, 
no Ouro Minas Palace Hotel. Neste ano, serão 
abordados oito temas científicos: Procedimentos 
Ecoguiados; Avaliação dos acessos vasculares 
para hemodiálise; Aneurismas da aorta abdomi-
nal – avaliação pré e pós-operatória; Seguimento 
pós-operatório da DAOP; Síndromes compres-
sivas vasculares; Mapeamento venoso pré e pós
-operatório; Diagnóstico e seguimento da trom-
bose venosa; Anatomia do sistema venoso de 
acordo com os consensos. O evento é promovido 
pela SBACV-MG.

A Comissão Científica do congresso, coor-

Simpósio de Cirurgia Vascular e Endovascular do Interior de São Paulo 2016

VII Congresso Brasileiro de Ecografi a Endovascular será realizado em setembro

profissionais nacionais e internacionais e pro-
moverá a discussão, do ponto de vista científi-
co e de forma aprofundada, sobre os principais 
temas da especialidade: doença venosa, doença 
carotídea, doença da aorta abdominal e seus ra-
mos, urgências vasculares, doença arterial obs-
trutiva periférica, doença tromboembólica ve-
nosa, doenças da aorta torácica, doença venosa 
II e malformações.

Inscrições e envio de trabalhos podem ser rea-

denada pelo Dr. Nicos Labropoulos e composta 
pelos doutores Adriano Jose de Souza, Ana Cris-
tina Lopes Albricker, Carlos Alberto Engelhorn, 
Jose Olimpio Dias Junior, Fanilda Souto Barros 
e Robson Miranda, está trabalhando em uma 
programação intensa e variada, com renomados 
palestrantes, para que todos os participantes pos-
sam desfrutar de novos conhecimentos e apro-
veitar ao máximo os espaços para discussão. A 
programação científica completa encontra-se no 
site: http://ecografia2016.com.br/programacao-
cientifica/.

Já estão confirmadas as presenças de cinco 
convidados estrangeiros para o evento: os nor-
te-americanos Luis Leon, professor de Cirurgia, 

lizados por meio do site: www.simvasc.com.br, 
até o dia 22 de agosto. O melhor trabalho será 
premiado com R$ 2 mil. O regulamento com-
pleto e outras informações sobre investimento e 
inscrições se encontram no site do evento.

A Comissão Organizadora é formada pelos 
doutores Edwaldo Edner Joviliano, Carlos Eli 
Piccinato, Winston Bonetti Yoshida, Ana Tere-
zinha Guillaumon, Marcelo José de Almeida e 
Selma Regina Raymundo.

da University of Arizona Health Science Cen-
ter - Tucson, Arizona (USA); Nicholas Sikalas, 
professor assistente de Cirurgia da Stony Brook 
University Medical Center – Stony Brook, New 
York (USA); Laurence Needleman, professor da 
Jefferson University Physician – Philadelphia, 
Peensylvania (USA); Nicolas Labropoulos, pro-
fessor de Cirurgia e Radiologia da Stony Brook 
University Medical Center – Stony Brook, New 
York (USA); e o mexicano Ignacio Escotto San-
chez, professor adjunto de Cirurgia Vascular e 
Endovascular da Universidad Nacional Autóno-
ma de México – Cidade do México (MEX).

Mais informações e inscrições pelo site 
http://ecografia2016.com.br/.

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

Os editais estão disponíveis no site da SBACV Nacional. Abaixo, a prévia 
da bibliografia:

Exame de Suficiência para Obtenção de Título de Especialista em 
Cirurgia Vascular e Exame de Suficiência para Obtenção de Título de 
Especialista em Angiologia
• Doenças Vasculares Periféricas. FHA Maffei. 5ª ed. Rio de Janeiro: Gua-

Exames para obtenção de Títulos de Especialista 2016
nabara Koogan, 2015.
• Cirurgia Vascular, Cirurgia Endovascular, Angiologia, 3ª Edição. Ed. CJ 
Brito. Revinter. Rio de Janeiro, 2014.

Exame de Suficiência para Obtenção do Certificado de Angiorra-
diologia e Cirurgia Endovascular
• Brito CJ e cols. - Cirurgia Vascular - Editora Revinter, 3ª edição, 2014.
• Maffei FHA e cols. - Doenças Vasculares Periféricas, Ed. Guanabara 
Koogan, 5ª edição, 2015
• Lobato, AC e cols. - Cirurgia Endovascular - Editora ICVE de São Paulo, 
3ª Edição, 2015.

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

Estava programada, para os dias 30 e 31 de 
julho, a realização do 1º Curso Preparatório para 
Obtenção de Título de Especialista em Ecografia 
Vascular com Doppler da SBACV–SP - Prova 
Prática. Entretanto, o curso está suspenso, con-

Cancelado o curso preparatório para Título de Especialista 
em Ecografi a Vascular com Doppler

forme foi discutido no último encontro da Reu-
nião Administrativa da Regional São Paulo, no 
dia 30 de junho. “A fim de evitar conflitos entre 
a SBACV Nacional e o Colégio Brasileiro de 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), 

devido aos questionamentos desta última en-
tidade com relação ao curso, apesar dele estar 
enquadrado nos padrões éticos, estão canceladas 
as aulas”, disse o presidente da SBACV-SP, Dr. 
Marcelo Matielo.
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Evento acontecerá no dia 12 de novembro, das 8 horas às 18h45, na Associação Paulista de Medicina (APM)

Diante do incentivo da SBACV-SP, represen-
tada pelos cirurgiões vasculares Adnan Neser e 
Marcelo Calil Burihan, a Liga Paulista de Cirur-
gia Vascular foi criada em 2012, com o intuito de 
aproximar o estudante de medicina e a cirurgia, por 
meio da tríade ensino, pesquisa e extensão. Com 
reuniões e aulas mensais na Associação Paulista de 
Medicina, a Liga promove estudos epidemiológi-
cos multicêntricos e ações sociais que expandam 
o conhecimento da população acerca das áreas da 

I Congresso Brasileiro das Ligas Acadêmicas de Cirurgia Vascular e Endovascular

atuação da especialidade médica. 
Após o sucesso das reuniões e os benefícios 

acadêmicos do contato mais intenso com essa área 
pouco explorada durante a graduação médica, será 
promovido um evento de caráter nacional itineran-
te - I Congresso Brasileiro das Ligas Acadêmicas 
de Cirurgia Vascular e Endovascular, que ocorre-
rá na cidade de São Paulo, na sede da Associação 
Paulista de Medicina (APM), com a organização 
da SBACV-SP, no dia 12 de novembro, das 8 horas 
às 18h45. 

O encontro tem como objetivo intensificar e ex-
pandir o estudo da Angiologia, Cirurgia Vascular, 
métodos diagnósticos e terapêuticos invasivos e 
não-invasivos, Angiorradiologia, Cirurgia Endovas-

cular, entre outras áreas de estudos, e busca propiciar 
um ambiente para o intercâmbio de experiências en-
tre as ligas de Cirurgia Vascular do Brasil, aumentar 
a qualidade e a relevância das ligas acadêmicas e 
incentivar a atualização contínua dos alunos e pro-
fissionais.

“É com muita cautela e comprometimento que 
estamos trabalhando para o desenvolvimento da 
programação científica, de forma a aprofundar os 
conhecimentos e experiências dos acadêmicos que 
serão os cirurgiões vasculares do futuro”, enfatiza 
o presidente do congresso e acadêmico da Univer-
sidade de Mogi das Cruzes, Luiz Fernando Segura.

Em breve, será divulgada a grade de palestrantes 
e temas do evento. 

realização de exames e do atendimento individual, 
com informações acerca das doenças vasculares. O 
evento também é uma ótima oportunidade dos mé-
dicos divulgarem a especialidade vascular e a sua 
importância. 

O atendimento acontecerá em uma carreta e tendas 
para pré-atendimento, onde os médicos farão uma tria-
gem das principais doenças venosas e arteriais perifé-
ricas e orientarão o público quanto  aos sinais e sinto-
mas das doenças vasculares, na intenção de que todos 
fiquem atentos quanto aos perigos de alguns compor-
tamentos e as devidas precauções a serem tomadas.

Serão apresentadas palestras sobre doença ve-
nosa, trombose venosa, doença arterial periférica, 

aneurisma de aorta e obstrução de artérias carótidas. 
Cartilhas com orientações serão distribuídas aos vi-
sitantes do parque. 

Após os atendimentos, acontecerá uma caminha-
da de conscientização sobre as doenças vasculares. 
Os exercícios de aquecimento serão comandados 
pelo professor Audi, da Aeróbica do Bem.

O evento, que tem o patrocínio da Kendall, terá 
a contribuição de cirurgiões vasculares, residentes 
da especialidade, acadêmicos e alunos ligados à 
SBACV-SP. Os interessados em prestar o aten-
dimento, podem entrar em contato por meio do 
e-mail secretaria@sbacvsp.org.br. As inscrições 
são limitadas.

AGENDA 

A 10ª edição do Dia Vascular de São Paulo será 
realizada no dia 11 de setembro, das 8 às 14 horas, 
no Parque Villa Lobos, em São Paulo. O evento, 
organizado pela SBACV-SP, tem como objetivo 
prestar serviço gratuito à população, por meio da 
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APM

INFORMES DA DIRETORIA

O Senado aprovou por unanimidade (65 votos a 
favor), no dia 21 de junho, a atualização das regras 
para o enquadramento das empresas no Supersim-
ples. Assim, os médicos passarão a pagar menos 
impostos, pois serão enquadrados na Tabela III, 
com alíquotas de 6% para quem tem até R$ 180.000 
de receita bruta em doze meses. 

Essa é uma luta da atual diretoria da Associação 
Paulista de Medicina (APM) e de sua Defesa Profis-
sional, que começou em 2014. À época, o presiden-
te, Florisval Meinão, e os diretores João Sobreira de 
Moura Neto e Marun David Cury articularam com 
o então ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pe-
quena Empresa, Guilherme Afif Domingos, para 
que o modelo de recolhimento do Supersimples se 
estendesse também aos profissionais da Medicina. 

A partir daí, como relata Meinão, todos os esfor-
ços foram empenhados para enquadrar a classe em 
uma faixa mais benéfica, com alíquotas de contri-
buição menores. 

"Fomos falar com Domingos mais de uma vez, 
em busca de apoio. Depois, estivemos no gabinete 
da senadora Marta Suplicy, relatora do projeto, e 
também argumentamos a todos os senadores que 
não havia motivos para que os médicos tivessem 
uma faixa de tributação diferente, mais elevada que 
as de outros profissionais”. 

Agora, além do benefício de um recolhimento 
mais favorável, conforme explica Marun Cury, ha-
verá estímulo às clínicas que tiverem folhas maio-
res no que diz respeito à Previdência Social. 

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 assina-
da, com cópia do Curriculum Vitae, juntamente com 
cópia do RG, cópia autenticada do diploma de médi-
co, cópia da carteirinha do CRM e duas fotos 3x4.

Pleno:
• Estar regularmente inscrito no Conselho regional 
de Medicina (CRM) do estado onde exerça sua ativi-
dade profissional, encaminhando cópia do registro;
• Participar das atividades da SBACV, na condição 

“Batalhamos, incansavelmente, nesta luta por 
anos, pois entendemos que essa é uma maneira de 
o médico ser valorizado. Não é justo o profissio-
nal usar todo o seu conhecimento tecnológico, o 
trabalho de uma vida inteira, e fazer parte de um 
dos segmentos da sociedade com maior taxação de 
imposto”, completa.

 Segundo recentemente declarou Marta Supli-
cy à TV Senado, essa reestruturação poderá ainda 
ter grande impacto econômico. “Uma das preocu-
pações do projeto é permitir ao micro e pequeno 
empresário – que hoje passam por extremas di-
ficuldades no País – não fecharem as suas portas, 
com condições de sobrevivência. Eles empregam 
a maior parte dos brasileiros e é isso que temos a 
intenção de manter”.

Florisval Meinão concorda que a redução da tri-
butação traz benefícios para a sociedade, inclusive 
barateando os custos na Saúde, que hoje são bem al-
tos. Para ele, fora isso, existe a questão dos consul-
tórios, que estão se tornando inviáveis pela crise no 
setor, decorrente, inclusive, da alta tributação e da 
baixa remuneração. “Diante disso, houve uma luta 
muito forte da APM, encabeçando essas mudanças 
e que culminou com a aprovação do reenquadra-
mento no Senado”, comemora Meinão.

“Estamos felizes, pois conseguimos a isonomia 
e trouxemos esse avanço na tributação, que se torna 
agora menos burocrática, mais fácil e com uma alí-
quota menor. Nós, da diretoria da APM, temos visão 
do que é importante para o médico e lutamos muito 

de aspirante, por pelo menos três anos, podendo ser 
somados períodos;
• Apresentar o formulário de associação em duas 
vias e assinadas por dois associados da SBACV per-
tencentes à categoria Efetivo ou Titular;
• Ter completado residência médica ou curso de 
especialização reconhecido pela SBACV, nas espe-
cialidades ou áreas que são objetivos da associação, 
anexando o comprovante à proposta;
• Anexar à proposta de associação duas cópias do 
RG, do CPF, do diploma de médico e duas fotos 3x4;
• Apresentar e ter sua proposta de associação aprova-
da 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 aprova-
ção do ingresso, ou ter participado das atividades da 
SBACV como Aspirante, por pelo menos três anos;
• Estar inscrito no CRM onde exerça sua profissão;
• Possuir o título de especialista em Angiologia ou 
Cirurgia Vascular**;
• Ser sócio da APM ou AMB;

Vitória da APM: novo Supersimples aprovado no Senado

Normas para tornar-se sócio da SBACV

para que realmente a valorização do profissional seja 
permanente, em todos os sentidos”, completa Marun.

 
Alterações
O número de faixas de faturamento foi reduzido 

de 20 para seis, segundo a relatora, para simplificar 
a lógica de todo o sistema. A ideia inicial era que 
os ajustes já valessem para o ano que vem. Mas, 
depois de uma emenda do senador Aloysio Nunes 
Ferreira, a maioria dos ajustes entrará em vigor a 
partir de 1º de janeiro de 2018. Um único disposi-
tivo entrará em vigor imediatamente: a criação de 
um parcelamento especial de débitos das empresas 
do Simples, de 120 meses, com a possibilidade de 
redução de multas e juros.

Afif Domingos, atual presidente do Sebrae Na-
cional, que acompanhou a votação e concedeu en-
trevista após o resultado, considera que o prazo para 
início de vigência em 2018 é longo, em função da 
situação das empresas. “De qualquer forma, o resul-
tado foi bom”, disse.

A discussão do PLC já havia sido iniciada na se-
mana passada, mas um grupo de senadores pediu o 
adiamento da votação, para estudar mais a proposta. 
Agora, como houve alteração, a matéria voltará para 
a análise na Câmara dos Deputados. “Continuare-
mos trabalhando junto dos deputados federais – e da 
bancada da Micro e Pequena Empresa – para que o 
texto seja aprovado dessa maneira. E, se necessário 
for, visitaremos o presidente da República, para soli-
citar que o projeto seja sancionado”, adianta Marun.

• Apresentar e ter sua proposta de associação aprova-
da pela regional da SBACV correspondente, estando 
quite com a tesouraria da SBACV.

**Observa-se que possuir o Título de Especialista sig-
nifica que o candidato foi aprovado no exame + solici-
tou o título (no site) + tem este Título de Especialista 
devidamente 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 monografia original não publicada sobre tema da 
especialidade; ou título de livre-docência ou de dou-
tor obtido em instituição de ensino superior reconhe-
cido pelo MEC; ou ainda acumular 100 pontos nos 
cinco anos que antecederam ao pedido de progressão, 
em eventos de educação médica continuada nas es-
pecialidades 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.
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ARTIGO

Aposentadoria especial dos trabalhadores da área de saúde

Médico plantonista e o reconhecimento de vínculo

Por Andrea Caroline Martins*

Por Letícia Loures*

O benefício de aposentadoria especial é conce-
dido às pessoas que trabalham expostas a agente 
nocivo à saúde e integridade física durante 15, 20 
ou 25 anos, conforme o risco do agente agressivo a 
que ficou exposto. Assim, o intuito da aposentadoria 
especial é permitir que estes trabalhadores possam 
deixar de exercer a atividade nociva após um perí-
odo menor de trabalho, para que sejam preservadas 
sua saúde e integridade física.

Com relação ao agente biológico, após 25 anos 
de trabalho sob exposição, adquire-se o direito à 
obtenção do benefício de aposentadoria especial, 
benefício este que não possui redutor pela idade do 
segurado, isto é, não há incidência de fator previden-
ciário. Assim, a aposentadoria especial é devida até 
hoje aos profissionais da área da saúde que traba-
lham expostos ao agente agressivo biológico, tendo 
ocorrido desde a sua criação, pelas Leis Orgânicas 
da Previdência Social (LOPS) - Lei n.º 3.807/60, 
apenas alterações na forma de seu enquadramento 
e da comprovação da atividade especial, e não sua 
extinção.

Embora alguns defendam que a aposentadoria 
especial ou insalubridade tenha acabado, apenas a 
forma de sua comprovação foi alterada ao longo do 
tempo. Assim, para usufruir desse benefício, é ne-
cessária a comprovação da atividade especial.

Até 1995, a atividade especial era regulamenta-
da por decretos, que traziam em seu bojo um rol de 
agentes nocivos e atividades e/ou ocupações profis-
sionais, sob as quais havia presunção da existência 
do risco, com enquadramento dessas atividades. 
Com o advento e a regulamentação da Lei 9.032/95, 
veio a efetivação da alteração na forma do enqua-

Médico contratado por intermédio de Pessoa 
Jurídica (abertura de empresa) para desempenhar 
atividades inerentes à atividade principal e objetivo 
da empresa, com pessoalidade, subordinação, re-
muneração e habitualidade, acabam por ter os seus 
direitos trabalhistas desrespeitados, face à ausência 
de reconhecimento de vínculo e possível fraude na 
contratação.

Médicos que foram contratados por meio de 
Pessoa Jurídica, constituída pelos mesmos, é mera 
formalidade. No Direito do Trabalho, o que vale é a 
realidade, ou seja, o que efetivamente ocorre no dia 
a dia.

Casos em que o médico trabalha por conta pró-
pria, assina ficha com horário de entrada e saída 
para controle de horas, cumpre plantões fixos, em 

dramento da atividade especial, conforme estabelece 
o artigo 285 da Instrução Normativa (IN) 77/2015, 
que afirma que a exposição ocupacional a agentes 
nocivos de natureza biológica infectocontagiosa 
dará ensejo à caracterização de atividade exercida 
em condições especiais.

O artigo 285 da IN 77/2015 prevê que, desde 5 de 
março de 1997, véspera da publicação do Decreto 
nº 2.172, de 5 de março de 1997, o enquadramento 
pode ocorrer para trabalhadores expostos ao contato 
com doentes ou materiais infectocontagiantes, de as-
sistência médica, odontológica, hospitalar ou outras 
atividades afins, independentemente da atividade 
ter sido exercida em estabelecimentos de saúde e de 
acordo com o código 1.0.0 do quadro anexo ao De-
creto nº 53.831, de 25 de março de 1964, e do Anexo 
I do Decreto nº 83.080, de 1979, considerando as ati-
vidades profissionais exemplificadas. 

O artigo prevê, ainda, que, desde 6 de março de 
1997, data da publicação do Decreto nº 2.172, de 5 de 
março de 1997, tratando-se de estabelecimentos de 
saúde, somente são enquadradas as atividades exerci-
das em contato com pacientes acometidos por doen-
ças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais 
contaminados, considerando unicamente as ativida-
des relacionadas no Anexo IV do RPBS e RPS, apro-
vados pelos Decreto nº 2.172, de 5 de março de 1997, 
e n° 3.048, de 1999, respectivamente.

Desta forma, esse decreto e o 3.048/99 permitem 
o enquadramento das atividades laborais em expo-
sição ao agente biológico nocivo até os dias atuais, 
com enquadramento em ambos, no Anexo IV, códi-
go 3.0.1[4], o qual deve ser combinado com a NR15, 
anexo XIV[5], conforme determinação legal trazida 

que as substituições somente poderiam ser reali-
zadas por médicos que trabalhavam no hospital, é 
subordinado a superiores, entre outros, são indícios 
de que a relação de trabalho se desenvolve em regi-
me de emprego e não como contratação de Pessoa 
Jurídica.

A constituição de Pessoa Jurídica pelo médico 
não tem o condão de, por si só, afastar a caracteri-
zação da relação de emprego, uma vez presentes os 
pressupostos contidos no art. 3º da CLT. Por essa 
razão, é cabível, em tal hipótese, à luz do princípio 
da primazia da realidade, a nulidade do contrato de 
prestação de serviços (art. 9º da CLT) e, por con-
seguinte, o reconhecimento do vínculo de emprego 
com o suposto tomador dos serviços.

É certo que muitas empresas correm grande risco, 

pela Lei 9.732/98, de 14 de dezembro de 1998, que 
alterou o §1º do artigo 58 da Lei 8.213/91 §1º, o 
qual passou a determinar a utilização da legislação 
trabalhista (NR15), devendo, portanto, ser descon-
siderada a exclusão expressa trazida no parágrafo 
único do artigo 244, da IN 45/2010, a qual determina 
o reconhecimento da atividade especial apenas para 
aqueles profissionais de saúde que trabalhem em am-
biente “... com pacientes portadores de doenças infec-
tocontagiosas, segregados em áreas ou ambulatórios 
específicos, e aos que manuseiam exclusivamente 
materiais contaminados provenientes dessas áreas”.

A nocividade e o risco de contaminação devem 
ser comprovados, porém não apenas aqueles traba-
lhadores descritos na Instrução Normativa têm o di-
reito ao reconhecimento da atividade especial e, por 
seguinte, ao benefício, e sim todos aqueles que com-
provem o exercício de atividade laboral em exposi-
ção a agente biológico nocivo quanto à sua saúde e 
integridade física, conforme determina a NR.

esquivando-se do registro e do reconhecimento da 
relação laboral. Entretanto, há meios de se fazer a 
contratação, mitigar os riscos e respeitar os direitos 
trabalhistas.

O que a Justiça do Trabalho não aceita é a fraude. 
A contratação, por meio da necessidade inicial de 
abertura de uma empresa, como forma de recebi-
mento de sua remuneração, em que, primeiramente, 
deverá emitir nota fiscal, gera fraude na contratação. 
Como consequência, representa uma deformidade, 
com a afronta dos direitos trabalhistas, princípios 
constitucionais e dignidade humana do empregado, 
o que enseja enriquecimento ilícito do empregador 
em prejuízo do trabalhador.

Andrea Caroline Martins
Advogada previdenciária na ACM 

Advocacia Previdenciária

Letícia Loures 
Advogada do escritório Aith, Badari 
e Luchin Sociedade de Advogados
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Dr. Rubem Rino
Associado da SBACV-SP

Os regressos da sociedade moderna

“O progresso da tecnologia serviu apenas para 
nos fornecer meios mais eficientes de levar ao 
retrocesso” - Aldous Huxley, escritor britânico, 
1894-1963.

É frequente eu comentar com os amigos que, 
enquanto a tecnologia vai para a estratosfera, 
a mente do ser humano vai para o abismo. Só 
recentemente li esse pensamento do Aldous 
Huxley, muito mais profundo e sábio; não tem 
como contestar essa pura verdade, assistida pelos 
que se dispõem a tentar entender o desarranjo da 
sociedade humana, percebido pela sua minoria.

E esse retrocesso acontece individualmente, 
familiarmente, socialmente e coletivamente. 
Chego a pensar que o apocalipse vai acontecer 
um dia, não se sabe quando, porque Deus vem se 
entristecendo com a humanidade desrespeitosa, 
que ignora valores espirituais, sente-se toda po-
derosa e vai no sentido contrário às normas bási-
cas do bem viver, da lógica, do amor, do perdão, 
do respeito, da espiritualidade e da humildade 
(que abre todas as portas, no dizer de São Fran-
cisco de Assis).

 A geração das últimas duas décadas, se der ao 
trabalho de conversar com as pessoas de tempos 
passados, de trinta, quarenta, cinquenta ou déca-
das atrás, ou se ler comentários daquelas épocas, 
irão entender, sentir e perceber a diferença brutal 

ria acabando em “pizza”.
Vários estudiosos e pesquisadores da econo-

mia do Brasil afirmam que o dinheiro roubado 
dos cofres públicos, seguramente apurado, daria 
para oferecer real educação, corrigir a falta de 
leitos na saúde pública de todos os estados bra-
sileiros (sem esquecer a valorização dos respon-
sáveis pela prática da mesma) e os pesquisadores 
científicos impulsionariam o Brasil.

Enfim, a mente do brasileiro precisa evoluir 
muito ainda, que acontecerá com o investimento 
na educação plena, saúde e com a destruição da 
corrupção, que nos faz sofrer. 

ESPAÇO ABERTO

“Quanto maior a difi culdade, tanto 
maior o mérito em superá-la” 

- Henry Ward Beecher

da vida de hoje em relação à vivenciada pelos 
seus pais e avós, em que predominava a práti-
ca do bem. Mas, segundo o Papa Francisco, o 
consumismo vem intoxicando o homem, tanto, 
que este acaba escravo daquele, sem perceber a 
destruição do seu eu, predominando o egoísmo, 
o individualismo, a prepotência, caminhando em 
direção ao isolacionismo, permitindo que o mal 
domine.

Essa decadência, que vimos assistindo, acon-
tece em todas as áreas da sociedade como um 
todo. Quando poderíamos pensar no Brasil como 
um País gigantesco, de imensa riqueza, capaz de 
nos levar ao desaparecimento da desigualdade 
social, estamos vivendo um atropelo da corrup-
ção jamais vista no universo, cultivada por polí-
ticos e movida pelo consumismo de querer mais, 
mais e mais, em que se esquece do velhíssimo 
ditado: “Não há bem que sempre dure, mas não 
há mal que nunca acabe”. 

O mal desencadeado por inúmeros políticos, 
empresas e outras tantas pessoas dos mais va-
riados níveis sociais brasileiros, felizmente, está 
sendo apurado, condenado e está se iniciando o 
passar a limpo da nossa Pátria. Ah, se não fos-
sem cabeças pensantes de fora, para selecionar, 
aperfeiçoar, orientar e assistir nobres autoridades 
brasileiras, a apuração dos desmandos continua-

VII CONGRESSO 
BRASILEIRO DE 
ECOGRAFIA VASCULAR
7 a 10 de setembro de 2016
OURO MINAS PALACE HOTEL 
BELO HORIZONTE/MG

FAÇA JÁ SUA
INSCRIÇÃO
PARTICIPE DE UM DOS MAIORES EVENTOS 
DE ECOGRAFIA DO PAÍS!

Agência de TurismoEmpresa Organizadora

Acesse: ecografia2016.com.br

Realização
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Federação dos Hospitais 
alerta para risco de sobrecarga 

do SUS  
A Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios 

do Estado de São Paulo (FEHOESP), representante de 
mais de 40 mil estabelecimentos de saúde no estado, 
alerta para o risco de sobrecarga do  sistema público 
de saúde, em consequência da saída de 1,6 milhão de 
usuários dos planos de saúde no último ano.

Dados recentes da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) indicam a retirada de 788 mil 
clientes, somente nos cinco primeiros meses do 
ano, a maioria proveniente de planos empresariais, 
por conta de demissões e desemprego. Segundo o 
presidente da federação, Yussif Ali Mere Júnior, o 
maior problema é a transferência dessa imensa mas-
sa de desempregados rumo ao SUS, o que agrava o 
já complicado acesso ao sistema e, mais que isso, 
implica em aumento de custos para o poder públi-
co, que enfrenta sério problema de financiamento da 
saúde.

O acesso universal à saúde está garantido pela 
Constituição e precisa ser obedecido, mas a ques-
tão é que “dar tudo para todos”, como prevê a Carta 
Magna, implica em direitos e esses direitos custam 
e precisam ter orçamento, avalia Ali Mere Júnior. 
“Atualmente, o financiamento do sistema é abso-
lutamente insuficiente, já que, contando com os 
investimentos privados, o Brasil investe cerca de 
US$ 1.000 por habitante/ano, enquanto a Suíça, por 
exemplo, investe US$ 9276 por habitante/ano na 
saúde”, compara o representante dos hospitais. Tam-
bém o Brasil é o país que possui um dos menores in-
vestimentos públicos em saúde, em relação ao PIB, 
segundo dados do próprio Ministério da Saúde. O 
país investe 4,7% do PIB em saúde, enquanto países 
como Canadá, França, Suíça e Inglaterra investem 
de 7,6% a 9% do PIB.

CFM revela desigualdades da 
saúde nas fronteiras do Brasil

Um quarto dos 122 municípios brasileiros que fa-
zem fronteira com outros países não possui nenhum 
leito de internação disponível no Sistema Único de 
Saúde (SUS). Nessas cidades, que perfazem 15,7 mil 
km de fronteiras, também é baixa a oferta de estabele-
cimentos e de profissionais de saúde na rede pública, 
e alta a incidência de doenças já erradicadas em mui-
tos locais do Brasil. As informações fazem parte de 
uma radiografia divulgada pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM) no dia 21 de junho, durante o I Fó-
rum de Médicos de Fronteiras, realizado em Brasília.

“Por serem localidades distantes dos centros urba-
nos, e muitas vezes de difícil acesso, e por acolher 
um grande fluxo de estrangeiros que buscam por tra-
tamentos, a oferta de serviços públicos de qualidade 
tem sido prejudicada”, alerta o presidente do CFM, 

NOTÍCIAS

Carlos Vital. Para ele, além de sobrecarregar a assis-
tência em saúde, muitas vezes o acolhimento massivo 
aos estrangeiros não é contabilizado pelo Ministério 
da Saúde no cálculo do repasse de verbas para o SUS, 
que em alguns casos segue critérios de contingente 
populacional.

Durante o evento, que tem como foco a discussão 
sobre as formas de trabalho e a migração médica 
nestas áreas, o presidente do CFM, Carlos Vital, e a 
coordenadora da Comissão de Integração de Médicos 
de Fronteira, conselheira Dilza Ribeiro, expuseram 
aos participantes os principais desafios enfrentados 
pelos médicos nos 15,7 mil km de fronteiras. Nessas 
regiões, vivem aproximadamente 3,5 milhões de bra-
sileiros, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Uber da medicina revoluciona 
atendimento médico no Brasil

E se, em vez de ir até o consultório, o paciente 
tivesse a oportunidade de realizar as consultas em 
casa, com apenas alguns cliques na tela do celular? 
Com o aplicativo Docway, que trouxe um conceito 
inédito para o setor, é possível chamar o médico para 
uma visita onde quer que o paciente esteja, resgatan-
do um dos principais valores da medicina humaniza-
da. A ferramenta é um sucesso em mais de 40 cida-
des brasileiras, entre elas Curitiba, Belo Horizonte e 
agora em São Paulo. 

Mães com filhos pequenos, idosos, pessoas que 
necessitam de cuidados especiais ou que possuem 
dificuldades de locomoção e até mesmo quem não 
deseja enfrentar filas de hospitais e consultórios 
podem contar com o serviço personalizado. No Do-
cway, que roda nos sistemas Android e IOS, há um 
banco de dados médicos disponíveis. Ao escolher 
a especialidade, o usuário pode solicitar a consulta 
seja para aquele exato momento ou com o dia e hora 
marcada. As consultas não têm preço fixo, variam de 
acordo com atendimento e a especialidade.

Para o médico, aparecem consultas disponíveis, e 
ele aceitará a solicitação conforme a conveniência e 
as atividades já cadastradas por ele. Assim que o pro-
fissional aceita a consulta, o paciente recebe a con-
firmação. “No próprio aplicativo, o paciente é infor-
mado sobre o preço da consulta. Se ele possuir plano 
de saúde, o valor pode ser devolvido integralmente 
ou parcialmente pela operadora de saúde – conforme 
contrato firmado com o plano – ou é possível esco-
lher pela dedução do Imposto de Renda”, explica o 
CEO e Fundador do Docway, Fábio Tiepolo.

Empresa de tecnologia apresenta 
CRM para atender as ouvidorias 

de Planos de Saúde
A M2G, companhia que atualmente administra 

mais de 60 contas dos principais planos de saúde 

no País, habilita, na CRM dos médicos, um módulo 
específico para atender demandas criadas por ouvi-
dorias dessas empresas. Desenvolvida especialmen-
te para tratar as solicitações de reanálise, seguindo 
o prazo definido pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), o sistema permitirá uma com-
pleta classificação de cada Notificação de Investi-
gação Preliminar (NIP) que estiver em Reparação 
Voluntária Eficaz (RVE) pelos planos de saúde.

"Devido à criticidade dos processos de atendi-
mento das ouvidorias, desenvolvemos um módulo 
prático e de alta qualidade para uso efetivo das ope-
radoras. Agora, os processos de ouvidoria podem 
ser tratados de forma mais rápida e efetiva e com to-
das as particularidades necessárias para melhorar a 
qualidade do atendimento, garantindo, assim, todos 
os prazos definidos pela ANS”, comenta a Diretora 
Comercial da M2G, Fernanda Klava.

Recentemente, a M2G também lançou no merca-
do um CRM inovador, que tem como meta melho-
rar a qualidade de gestão das operadoras de planos 
de saúde perante o rol de procedimentos e seus res-
pectivos prazos estipulados pela agência regulado-
ra, conforme a norma RN 395. Entre autorizações 
prévias, franquia, coparticipação e outras solicita-
ções, nota-se que a grande maioria dessas demandas 
seriam mais rapidamente solucionadas com o uso 
de um CRM ideal, composto de uma plataforma de 
gestão de relacionamento com cliente.

INTERFARMA lança cartilha sobre 
judicialização da saúde

A INTERFARMA acaba de lançar a cartilha “Por 
que o brasileiro recorre à Justiça para adquirir medi-
camentos? Entenda o que é a judicialização da saú-
de”, disponível para download gratuito no link http://
www.interfarma.org.br/uploads/biblioteca/101-por-
que-o-brasileiro-vai-a-justiaa-em-busca-de-medica-
mentos-site.pdf. A publicação reúne e esclarece as 
principais causas de ações judiciais movidas contra 
o Governo, em busca de tratamentos.

Os gastos com judicialização têm aumentado e 
podem comprometer a gestão da Saúde. Em três 
anos, o Governo Federal acumulou R$ 1,7 bilhão 
em despesas com ações judiciais – neste período, 
as demandas aumentaram 129%. A cartilha mostra 
também os tipos de medicamentos mais judicializa-
dos e a relação entre doenças raras e judicialização 
da saúde.

Em busca de soluções para o problema, a IN-
TERFARMA sugere algumas estratégicas que po-
dem ser adotadas para reduzir a necessidade das 
ações judiciais, o que favorece o equilíbrio das 
contas públicas, o planejamento da iniciativa pri-
vada e o acesso de terapias modernas e eficientes 
à população.

Se você é especialista recém formado* ou
residente/estagiário de cirurgia vascular,

inscreva-se e participe!

Prêmio
• Categoria única.

• Premiação para os 3 primeiros lugares:
  1º lugar - R$ 5.000,00
  2º lugar - R$ 3.000,00
  3º lugar - R$ 2.000,00

Período de inscrição:  10/07/16 a 30/09/16

Para mais informações: www.sbacvsp.com.br
ou secretaria@sbacvsp.org.br.
*Máximo dois (2) anos.

Realização Patrocínio
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FOLHA VASCULAR
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16 JULHO 2016

FOLHA VASCULAR

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

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

INSCRIÇÕES

Sócios Adimplentes da SBACV                             R$ 500,00

Sócios Inadimplentes da SBACV e Não Sócios    R$ 750,00 
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Realização Apoio Inscrições e Hospedagens

Daniel Clair 
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