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Grande evento interativo da SBACV-SP
acontece de 18 a 21 de agosto, no Grande Hotel 
Águas de São Pedro (SP). Confira a programação!

Associação Paulista de Medicina alerta sobre o 
envio de contratos irregulares pelas operadoras 
de planos de saúde aos médicos 

APM INFORMA CONTROVÉRSIAS

Impresso fechado pode ser aberto pela ECT

Encontro mensal da SBACV-SP teve formato 
diferenciado, com a apresentação de um trabalho 
científico e de uma palestra do Prof. Dr. Maffei

REUNIÃO CIENTÍFICA

SBACV-SP 
promove 10º Dia Vascular 
de São Paulo em setembro

Ação acontecerá no Parque Villa-Lobos, no dia 11, com a participação de 
médicos e residentes que prestarão serviço à população paulistana, por 
meio do atendimento individual, com informações a respeito das doenças 
vasculares, formas de prevenção e tratamento
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Prezados associados, 

Neste mês, teremos outro importante 
evento da nossa regional, que será o 5º 
Controvérsias em Cirurgia Vascular e En-
dovascular, junto com o 4º Simpósio SVS 
Capítulo Brasileiro. O programa completo 
está disponível nesta edição; com certeza, 
a comissão organizadora escolheu temas 
bem controversos e professores da mais 
alta competência para debaterem os assun-
tos. Será um prazer ter a presença de vo-
cês, associados, no encontro.

Em setembro, teremos a 10º edição do 
Dia Vascular, que será realizado no dia 11, 
no Parque Villa-Lobos, das 9 às 14 horas. 
É importante a participação de nossos as-
sociados, neste dia, pois é quando teremos 
a oportunidade de atender a população que 
lá comparecer, de forma voluntária e gra-
tuita, além dessa ser uma chance de infor-
marmos os indivíduos sobre as principais 
doenças de que tratamos, por que e como o 
fazemos, afinal, ainda no século XXI, boa 
parte da sociedade ainda não sabe exata-
mente o que o angiologista e/ou cirurgião 
vascular faz. Se você estiver interessado 
em participar, entre em contato, por favor, 
pelo e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br.

Em julho, tivemos reunião na APM com 
todas as especialidades médicas, para dis-
cutirmos a Saúde Suplementar e as con-
formidades dos contratos enviados aos 
prestadores de saúde. Das 14 empresas 
que os associados enviaram contrato para 
a APM analisar, somente duas empresas 
não tiveram ressalvas. A maior parte das 
operadoras de saúde, entre outros absur-
dos, está enviando, para os prestadores de 
serviço, uma cláusula de submúltiplo do 
IPCA para reajuste anual. Apesar da obri-
gação do contrato e do reajuste ser uma 
imposição da ANS, a mesma afirma que 
esses submúltiplos podem ser utilizados, 
pois esse item é de livre negociação, e ela 
não interferirá no assunto. Foi decidido 
sobre a verificação da possibilidade de ju-
dicialização desses tipos de reajuste e será 
feito uma campanha via mídias sociais das 
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empresas que estão fazendo e oferencen-
do contratos vexatórios para nós, médicos, 
com o intuito de tentar, assim, sensibilizar 
a população acerca da situação real dos 
prestadores de serviços, que sempre são 
acusados pelas empresas de sermos o mo-
tivo do reajuste do plano.

Em agosto, ainda teremos acontecimen-
tos importantes para nosso País, como as 
Olimpíadas. Esperamos que melhorem as 
condições dos alojamentos para as delega-
ções, que os jogos corram da melhor for-
ma possível e que (permitam-me sonhar) 
possamos passar uma imagem melhor do 
que conseguimos até agora. Outro intento 
é que possamos dar um passo importante 
em nossa nova democracia (permitam-me 
sonhar mais uma vez), tirando do poder 
os corruptos, corruptores e todos os ban-
didos que dizem estar nos representando, 
que sejam mandados todos para a cadeia, 
e que lá permaneçam por longo período. 
Torço para que nosso povo realmente acor-
de e aprenda a votar; não queremos mais o 
“menos pior” e sim o melhor. As eleições 
municipais estão chegando, e já podemos 
começar essa mudança nas nossas cidades, 
dando recado claro para os que querem os 
cargos estaduais e federais.

Um ótimo mês a todos!
 

DIRETORIA BIÊNIO
2016 - 2017

EXPEDIENTE

EDITORIAL



 3AGOSTO 2016

FOLHA VASCULAR

Dr. Luís Carlos Uta Nakano
Vice-diretor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP

Quando nos filiamos à SBACV, temos a satisfação 
pessoal de fazer parte de uma importante Sociedade, 
reconhecida tanto na área médica, como órgão represen-
tativo de uma parcela significativa dos cirurgiões vascu-
lares, quanto na própria sociedade civil, já que muitos 
pacientes procuram médicos filiados à Sociedade, por 
inspirarem maior confiabilidade.

Na prática, para a população leiga, a filiação à Socie-
dade chancela que o profissional é realmente um espe-
cialista.

Esse fato também se observa no Poder Judiciário.  Os 
magistrados, de uma forma geral, tendem a levar em con-
sideração, em suas decisões, a filiação de um determina-
do profissional à sua sociedade de especialidade, além, é 
claro, da sua situação regular nos devidos conselhos de 
classes.   

É inegável que o Brasil passa por uma judicialização 
da Medicina de forma crescente, e que, a cada dia, ve-
mos excelentes profissionais sendo processados, muitas 
vezes, de forma leviana por pessoas que enxergam a via 
judicial como uma maneira fácil de conseguir algum pro-
veito financeiro, mesmo que, para isso, seja necessário 
expor a vida de um profissional que dedicou sua existên-

DEFESA PROFISSIONAL

APM INFORMA

apoio da Academia de Medicina de São Paulo, das so-
ciedades de especialidades e regionais da APM – no dia 
25 de julho, na sede da APM.

 O levantamento das cláusulas inaceitáveis e em de-
sacordo com a Lei 13.003/14 foi feito a partir de con-
tratos de 14 operadoras, recebidos pela Defesa Profis-
sional da APM.

 "Essa é apenas uma amostra das condições que os 
médicos são submetidos pelos planos de saúde, ela não 
contempla toda a gama de contratos. Sabemos que uma 
mesma operadora possui contratos diferentes para os 
prestadores, por exemplo, para os que atuam como pes-
soa física ou jurídica”, declara o assessor da Diretoria 
da APM, Marcos Pimenta.

 O presidente da APM, Florisval Meinão, informa 
que a ANS foi notificada sobre as cláusulas em desa-
cordo e se comprometeu a tomar as devidas providên-
cias. Nos contratos da Apas e Amico Saúde (Grupo 
Amil), por exemplo, não foram encontradas cláusulas 
sobre reajuste e sua periodicidade.

Entretanto, a ANS considera válidas cláusulas im-
pondo frações de índices como reajuste, a exemplo do 
que fez a Sabesprev, Porto Seguro, Notredame/Inter-
médica, Mediservice, Gama, Cassi, Bradesco, SulAmé-
rica, Assefaz, Cabesp, Caixa, entre outros.

 "A ANS entende que, mesmo com a fração de ín-
dice, houve reajuste e, se o médico assinou o contra-
to com a operadora, aceitou os termos, e alega não ter 
como interferir. Por isso fazemos o apelo para que o 

médico não aceite contratos com cláusulas prejudiciais 
a ele e, em caso de dúvidas, encaminhe a minuta para 
avaliação da Defesa Profissional da APM. Temos todo 
o cuidado de preservar o nome dos médicos nos contra-
tos, de maneira a não expô-los diante das operadoras”, 
afirma Meinão.

Muitas vezes, as operadoras de planos de saúde 
pressionam os médicos para que aceitem os contratos, 
conforme denunciado na reunião. A Porto Seguro, por 
exemplo, possui todo o sistema de faturamento on-line, 
e, enquanto o médico não aceita o contrato enviado, não 
consegue enviar seu faturamento do mês.

O diretor adjunto de Defesa Profissional da APM, 
Marun David Cury, esclarece que, durante as reuniões 
de negociação com as empresas, os representantes se 
comprometem a estudar as exigências apresentadas e 
adequar os contratos. "Porém, na prática, vemos que, 
‘no varejo’, eles agem diferente”.

"Em alguns casos, não podemos contestar a legali-
dade das cláusulas, mas sim sua moralidade”, finaliza 
o diretor de Defesa Profissional da APM, João Sobreira 
de Moura Neto. O detalhamento de todas as cláusulas 
inadequadas encontradas nos contratos entre médicos e 
planos de saúde será publicado na matéria de capa da 
edição de agosto da Revista da APM.

Confira documentos que atestam irregularidades no 
link: 

http://www.apm.org.br/noticias-conteudo.as-
px?id=13930

Operadoras de planos de saúde enviam contratos irregulares aos médicos

A importância da fi liação à SBACV e o Judiciário

cia a fazer o melhor pelo paciente.  
Muitos advogados de defesa médica, ao prepararem 

suas contestações, utilizam como argumento de defesa 
a participação do médico na sua sociedade de especia-
lidade, conseguindo, assim, elementos que afastem ale-
gações como, por exemplo, de imperícia do profissional.  

A filiação do médico à sua sociedade de especialidade 
traz credibilidade à sua formação. Em muitas peças de 
defesas, deparamo-nos com pareceres e diretrizes ema-
nados pelas sociedades de especialidades, que auxiliam 
não só o magistrado, mas os próprios peritos indicados 
por eles.

Por outro lado, os advogados de acusação se utili-
zam da não filiação à sociedade como um demérito do 
profissional, colocando em dúvida a competência da 
especialização do profissional, que “nem é filiado à sua 
sociedade de especialidade”. É fato encontrarmos, em 
muitas petições iniciais, alegações como: “o médico que 
assistiu ao paciente não consta no quadro de associados 
da Sociedade X Y Z”, ou “o doutor em questão, apesar de 
se dizer especialista, não faz parte da Sociedade X Y Z, 
conforme pesquisado no site da Sociedade”. Tais infor-
mações tendem a influenciar de maneira negativa o juízo 

de valor do magistrado.
Alguns magistrados consultados para esta publicação, 

tanto de primeira quanto de segunda instância, consi-
deram esse dado relevante e creem que se trata de algo 
importante no momento de formar seu juízo de valor ao 
proferir uma sentença.  

Diante dos fatos acima levantados, torna-se claro a 
importância dos especialistas serem filiados às suas res-
pectivas Sociedades.

Apesar de a Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) ter autorizado um reajuste de até 13,57% nas 
mensalidades dos planos de saúde individuais, e de os 
planos coletivos por adesão terem aumentado cerca de 
20% este ano, as operadoras chegam a oferecer 2,13% 
de reajuste para os procedimentos médicos, ou seja, 
apenas 20% do valor do IPCA, considerando o índice 
de 10,67% acumulado em 2015.

 Este é apenas um dos desrespeitos das empresas aos 
seus prestadores de serviços, que convivem diariamente 
com outras cláusulas leoninas, como a oferta de paco-
tes para o pagamento de consultas e procedimentos; a 
redução dos índices de reajuste por conta de fator de 
qualidade, por problemas financeiros da operadora ou 
simplesmente se não houver solicitação; e até mesmo a 
inexistência de cláusula de reajuste nos contratos, com 
periodicidade, conforme determina a Lei 13.003/14.

 Por outro lado, as operadoras também desrespeitam 
os pacientes diariamente, ofertando redes credenciadas 
cada vez menores, o que dificulta o acesso da população 
a consultas, exames, cirurgias etc., sem contar as nega-
tivas de coberturas, que engrossam cada vez mais as es-
tatísticas de processos judiciais contra planos de saúde e 
as reclamações em órgãos de proteção ao consumidor.

Todos esses pontos foram apresentados em reunião 
da Comissão Estadual de Negociação – formada pela 
Associação Paulista de Medicina (APM), Conselho Re-
gional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) 
e Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp), com 
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5º Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular e IV Simpósio Internacional da 
Society for Vascular Surgery® (SVS) - Capítulo Brasileiro serão realizados de 18 a 21 de agosto

A Regional São Paulo da SBACV promove-
rá o 5º Controvérsias em Cirurgia Vascular e 
Endovascular, de 18 a 21 de agosto, no Gran-
de Hotel Águas de São Pedro (SP). Marcarão 
presença no evento dois convidados norte-a-
mericanos: Robert Crawford, da University 
of Maryland Medical Center, e Daniel Clair, 
Chair do Departamento de Cirurgia da Univer-
sity of South Carolina.

Na ocasião, também será realizada a quarta 
edição do Simpósio Internacional da Society 
for Vascular Surgery® (SVS) - Capítulo Bra-
sileiro. O encontro abre as portas para a comu-

CONTROVÉRSIAS

Evento que explora as polêmicas da especialidade acontece neste mês

nicação e intercâmbio de experiências entre 
médicos brasileiros, canadenses, europeus e 
americanos.

Controvérsias é um evento diferenciado, que 
tem o perfil de promover discussões sobre te-
mas polêmicos da especialidade, em um local 
que proporcione total interação entre os deba-
tedores, os congressistas e os patrocinadores.

O encontro costuma receber um público 
distinto, em sua maioria, como formadores de 
opinião, professores, chefes de equipe e mem-
bros reconhecidos e destacados em suas áreas 
de atuação. 

Nesta edição, é aguardada a presença de cer-
ca de 200 inscritos, 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 Sitrângulo, Erasmo Simão, Ivan 
Casella e Edson Nakamura.

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

Sexta-feira, 19 de agosto de 2016

8h30 - 10h00 - MÓDULO 1

Moderador: Cid J. Sitrângulo Jr.
Moderador: Arno Von Ristow

08h30 – 09h00: Controvérsia 1
Suboclusão carótida bilateral
▪ Apresentação do caso clínico
▪ Endarterectomia - Christiano S. Pecego
▪ Angioplastia  - Daniel Clair
▪ Réplica - Christiano S. Pecego 
▪ Réplica - Daniel Clair
▪ Discussão com a plateia
▪ Votação

09h00 – 09h30: Controvérsia 2
Aneurisma de carótida 
▪ Apresentação do caso clínico
▪ Correção convencional - Erasmo Simão da Silva
▪ Correção endovascular - Ivan Benaduce Casella
▪ Réplica - Erasmo Simão da Silva

▪ Réplica - Ivan Benaduce Casella
▪ Discussão com a plateia
▪ Votação

09h30 – 10h00: Controvérsia 3
Placa complexa de aorta
▪ Apresentação do caso clínico 
▪ Cirurgia convencional - André E. V. Estenssoro
▪ ATP com stent convencional - Edson T. Nakamura
▪ ATP com stent recoberto - Daniel Clair
▪ Réplica - André E. V. Estenssoro
▪ Réplica - Edson T. Nakamura
▪ Réplica - Daniel Clair
▪ Discussão com a plateia
▪ Votação

10h00 - 10h30: Intervalo

10h30 – 12h00 – MÓDULO 2
Moderador: Erasmo Simão da Silva
Moderador: Roberto Sacilotto

10h30 – 11h00: Controvérsia 4

Programação Científi ca:

Aneurisma torácico associado com aneurisma ab-
dominal 
▪ Apresentação do caso clínico 
▪ Correção endovascular único tempo - Armando 
C. Lobato 
▪ Correção endovascular estagiada - Robert S. 
Crawford
▪ Réplica - Armando C. Lobato
▪ Réplica - Robert S. Crawford
▪ Discussão com a plateia
▪ Votação

11h00 – 11h30: Controvérsia 5
Aneurisma abdominal em paciente transplantado
▪ Apresentação do caso clínico 
▪ Correção convencional - José Carlos Baptista-
Silva
▪ Correção endovascular - Robert S. Crawford
▪ Réplica - José Carlos Baptista-Silva
▪ Réplica - Robert S. Crawford
▪ Discussão com a plateia

IV SIMPÓSIO

IV SIMPÓSIO
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▪ Votação

11h30 – 12h00: Controvérsia 6
Aneurisma de poplítea roto 
▪ Apresentação do caso clínico 
▪ Correção convencional - Roberto Augusto 
Caffaro
▪ Correção endovascular - Arno Von Ristow
▪ Réplica - Roberto Augusto Caffaro
▪ Réplica - Arno Von Ristow
▪ Discussão com a plateia
▪ Votação

12h00 - 12h30: Intervalo

12h30h – 14h05 – MÓDULO 3
Moderador: Marcelo F. Matielo
Moderador: Adnan Neser

12h30 – 13h00: Controvérsia 7
Oclusão fêmoro-poplítea TASC D 
▪ Apresentação do caso clínico
▪ ATP com dispositivos convencionais - Sidnei J. 
Galego
▪ ATP com dispositivos farmacológicos - Daniel 
Clair 
▪ Cirurgia convencional - Marcelo Calil Burihan 
▪ Réplica - Sidnei J. Galego
▪ Réplica - Daniel Clair
▪ Réplica - Marcelo Calil Burihan
▪ Discussão com a plateia
▪ Votação

13h00 – 13h40: Controvérsia 8
TVP aguda 
▪ Apresentação do caso clínico
▪ Heparina + Varfarina - Francisco H. A. Maffei
▪ Edoxabana - Adilson F. Paschoa
▪ Rivaxobana - Bonno van Bellen
▪ Dabigratana - Ivan B. Casella 
▪ Apixabana - Calógero Presti 
▪ Réplica - Francisco H. A. Maffei
▪ Réplica - Adilson F. Paschoa
▪ Réplica - Bonno van Bellen
▪ Réplica - Ivan B. Casella
▪ Réplica - Calógero Presti
▪ Discussão com a plateia
▪ Votação

13h40 – 14h05: Controvérsia 9
TVP + clipagem de aneurisma intracerebral
▪ Apresentação do caso clínico
▪ Profilaxia mecânica para EP - Fábio Husemann 
Menezes
▪ Profilaxia com filtro de veia cava para EP - 
Marcone Lima Sobreira
▪ Réplica - Fábio Husemann Menezes
▪ Réplica - Marcone Lima Sobreira
▪ Discussão com a plateia

▪ Votação

Sábado, 20 de agosto de 2016

08h30 – 10h00 - MÓDULO 4
Moderador: Calógero Presti
Moderador: Fausto Miranda Junior

08h30 – 09h00: Controvérsia 10
Varizes Sintomáticas CEAP C2 
▪ Apresentação do caso clínico
▪ Cirurgia convencional - Jorge A. Kalil
▪ Escleroterapia com espuma - Marcelo Rodrigo 
de Souza Moraes
▪ Termoablação - Rogério A. Neser
▪ Réplica - Jorge A. Kalil
▪ Réplica - Marcelo Rodrigo de Souza Moraes
▪ Réplica - Rogério A. Neser
▪ Discussão com a plateia
▪ Votação

09h00 – 09h30: Controvérsia 11
May-Thurner
▪ Apresentação do caso clínico 
▪ Tratamento conservador - Winston B. Yoshida
▪ Tratamento endovascular - Júlio César Gomes 
Giusti
▪ Réplica - Winston B. Yoshida
▪ Réplica - Júlio César Gomes Giusti
▪ Discussão com a plateia
▪ Votação

09h30 – 10h00: Controvérsia 12
Nutcracker
▪ Apresentação do caso clínico
▪ Cirurgia convencional - Nelson De Luccia
▪ Cirurgia endovascular - Álvaro M. Gaudêncio
▪ Réplica - Nelson De Luccia
▪ Réplica - Álvaro M. Gaudêncio
▪ Discussão com a plateia
▪ Votação

10h00 - 10h30: Intervalo

10h30 – 12h00 - MÓDULO 5
Moderador: Marcelo Rodrigo de Souza Moraes
Moderador: João Antonio Corrêa

10h30 – 11h00: Controvérsia 13
Oclusão Venosa Central 
▪ Apresentação do caso clínico
▪ ATP com balão - Paulo Fernando C. Iervolino
▪ ATP com stent convencional - Carlos Eduardo 
Varela Jardim
▪ ATP com stent recoberto - Jong Hun Park
▪ Réplica - Paulo Fernando C. Iervolino
▪ Réplica - Carlos Eduardo Varela Jardim 
▪ Réplica - Jong Park
▪ Discussão com a plateia
 ▪ Votação

11h00 – 11h30: Controvérsia 14
Telangiectasias com veias reticulares 
▪ Apresentação do caso clínico
▪ Laser – Rodrigo Kikuchi
▪ Esclerose - Luis Frederico Gerbase de Oliveira
▪ Esclerose + flebectomia - Ivanésio Merlo
▪ Réplica - Rodrigo Kikuchi
▪ Réplica - Luis Frederico Gerbase de Oliveira
▪ Réplica - Ivanésio Merlo
▪ Discussão com a plateia
▪ Votação

11h30 – 12h00: Controvérsia 15
CEAP 2 com dor 
1 minuto: Apresentação do caso clínico
▪ Preferência por Compressão - José Luiz Cataldo
▪ Preferência por Flebotônicos - Marcelo F. Matielo
▪ Réplica - José Luiz Cataldo
▪ Réplica - Marcelo F. Matielo
▪ discussão com a plateia
▪ Votação

12h00 - 12h30: Intervalo

12h30 – 14h00 – MÓDULO 6
Moderador: Bonno van Bellen
Moderador: Gutemberg do Amaral Gurgel

12h30 – 13h00: Controvérsia16
Aneurisma de esplênica
▪ Apresentação do caso clínico
▪ Correção endovascular -  Edwaldo E. Joviliano
▪ Tratamento conservador - Pedro Puech Leão
▪ Réplica - Edwaldo E. Joviliano
▪ Réplica – Pedro Puech Leão
▪ Discussão com a plateia
▪ Votação

13h00 – 13h30: Controvérsia 17
Estenose da artéria renal 
▪ Apresentação do caso clínico
▪ Tratamento endovascular - Ana Terezinha 
Guillaumon
▪ Tratamento conservador - Robert S. Crawford
▪ Réplica - Ana Terezinha Guillaumon
▪ Réplica - Robert S. Crawford
▪ Discussão com a plateia
▪ Votação

13h30 – 14h00: Controvérsia 18
Curativo pós-amputação 
▪ Apresentação do caso clínico
▪ Curativo convencional - Sérgio R. Tiossi
▪ Curativo subatmosférico -  Rina M. P. Porta
▪ Réplica - Sérgio R. Tiossi
▪ Réplica - Rina M. P. Porta
▪ Discussão com a plateia
▪ Votação
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CAPA

SBACV-SP convida cirurgiões vasculares a se voluntariarem para 
prestar atendimento à população

10º Dia Vascular de São Paulo acontecerá em 11 de setembro, com o objetivo de levar conhecimento, 
aos cidadãos, sobre as doenças vasculares, como preveni-las e as formas de tratamento

O Parque Villa-Lobos, localizado na cidade de 
São Paulo, mais uma vez será palco do Dia Vas-
cular de São Paulo, ação de cidadania promovida 
pela SBACV-SP, com o intuito de prestar servi-
ço à população, por meio do atendimento indi-
vidual, com informações a respeito das doenças 
vasculares, formas de prevenção e tratamento. 
A 10ª edição do evento acontecerá no dia 11 de 
setembro, das 8 às 14 horas. A ocasião também 
é uma ótima oportunidade para a divulgação da 
especialidade aos cidadãos, bem como mostrar a 
sua importância.

Tendas de apoio e uma carreta serão usadas 

para o atendimento, onde os médicos farão uma 
triagem das principais doenças venosas e arte-
riais periféricas e orientarão o público quanto 
aos sinais e sintomas das doenças vasculares, na 
intenção de que todos fiquem atentos quanto aos 
perigos de alguns comportamentos e as devidas 
precauções a serem tomadas. Para esta edição, 
estima-se o atendimento de aproximadamente 
500 pessoas.

Na ocasião, também haverá apresentação de 
vídeos sobre doença venosa e banners sobre 
trombose venosa, doença arterial periférica, 
aneurisma de aorta e obstrução de artérias caróti-

das. Cartilhas com orientações serão distribuídas 
aos visitantes do parque, que também serão con-
vidados para uma caminhada 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, 
conta com a contribuição de cirurgiões vascu-
lares, residentes da especialidade, acadêmicos e 
alunos ligados à SBACV-SP. Os interessados em 
prestar o atendimento podem entrar em contato 
por meio do e-mail secretaria@sbacvsp.org.br. 
As inscrições são limitadas.

SECCIONAIS

Alto Tietê
Em sequência ao ciclo de palestras mul-

tidisciplinares ministradas pelos médicos 
dos hospitais Santana (Mogi das Cruzes) 
e Santa Maria (Suzano), na noite de 20 de 
julho ocorreu encontro sobre o tema “Hi-
pertensão arterial: prevenção, tratamento e 
complicações”, apresentado pelo Dr. Leo-
nardo Mussa Buzzo, médico cardiologista 
responsável pelos serviços de cardiologia 
da Clínica Angiocentro e do Hospital Santa 

Adalcindo Vieira Adalcindo Vieira, Maria Esther Vieira do Nascimento e Pablo Bezerra 

Maria. O evento, que aconteceu no anfitea-
tro do Hospital Santana, com a presença dos 
médicos da região do Alto Tietê, transcorreu 
de forma dinâmica, e deu abertura para que 
os participantes pudessem expor suas dúvi-
das e experiências.

 O evento foi organizado pela Dra. Maria 
Esther Vieira do Nascimento e pelo gestor 
administrativo Pablo Bezerra, e coordenado 
pelo diretor presidente dos hospitais Santana 

e Santa Maria, Dr. Adalcindo Vieira. 
Após o evento, os médicos foram convi-

dados para um jantar, oferecido pelo Hospi-
tal Santana/Santa Maria.

O próximo encontro terá como tema "Dia-
betes Mellitus: prevenção e tratamento", e 
será realizado no dia 25 de agosto, no an-
fiteatro do Hospital Santana, em Mogi das 
Cruzes, às 19h30. Em breve, será divulgado 
o nome do palestrante.
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AuditórioSergio Belczak 

REUNIÃO CIENTÍFICA

SBACV NACIONAL

Encontro mensal da SBACV-SP trouxe palestra do professor Dr. Maffei

Além da apresentação de um trabalho científi co, a reunião contou com palestra acerca da 
experiência do Dr. Francisco Humberto A. Maffei na Angiologia e Cirurgia Vascular, que foi bastante ovacionada pela plateia

Carlos Eduardo Varela Jardim José Gonzalez Francisco Humberto A. Maffei Marcelo Fernando Matielo

No dia 28 de julho, o Hospital do Servidor 
Público Estadual sediou mais uma edição da 
Reunião Científica da SBACV-SP. Neste mês, 
o encontro teve um formato diferenciado, com a 
apresentação de um trabalho científico e de uma 
palestra, ministrada pelo Prof. Dr. Francisco A. 
Maffei, do Conselho Superior da Regional São 
Paulo.

“Desenvolvimento de endoprótese para o 
tratamento de aneurismas justarrenais: do con-
ceito à experimentação” foi o tema do trabalho 
apresentado pelo Dr. Sergio Belczak, que tem 
como coautores Erasmo Simão da Silva, Ri-
cardo Aun, Luiz Lanziotti, Guilherme Agrelli, 
Glaucia Basso, Yuri Botelho, Domingos Braile, 
Pedro Puech-Leão e Nelson De Luccia, do Ser-
viço de Cirurgia Vascular do Hospital das Clí-
nicas - Faculdade de Medicina de São Paulo. A 
apresentação recebeu comentários do Dr. Carlos 
Eduardo Varela Jardim.

Em seguida, ocorreu a apresentação do Dr. 
Maffei, que teve como tema "A evolução da 
Angiologia e da Cirurgia Vascular no Brasil 
- o que vi e vivi ao longo dos anos". A apre-
sentação, que foi grandemente ovacionada pela 

plateia, contou com os comentários do Dr. José 
Gonzalez.

Na Reunião Administrativa, conduzida pelo 
presidente da SBACV-SP, Dr. Marcelo Matielo, 
com a secretaria do Dr. Ivan Benaduce Casella, 
foram tratados diversos assuntos de interesse 
dos sócios da Regional São Paulo.

A fim de alertar a população sobre doenças vasculares que não apresentam 
sintomas e diagnosticá-las precocemente, a SBACV lança o Checkup Vascu-
lar – programa que incentiva a população a fazer exames anuais de prevenção. 
Entre as 10 doenças que mais matam no mundo, de acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), estão o acidente vascular cerebral e complicações 
relacionadas ao diabetes. O programa é lançado na semana em que se celebra 
a Semana da Consciência Vascular, de 17 a 23 de agosto.

SBACV lança Checkup Vascular para estimular a prevenção de doenças

Objetivo do programa é diminuir o número de complicações e mortes por doenças vasculares

A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) inicia uma 
campanha, no Facebook, de esclarecimento sobre a importância de se realizar esclero-
terapia com um especialista em Angiologia e/ou Cirurgia Vascular.

O objetivo principal é explicar à população que, embora seja aparentemente sim-
ples, o procedimento deve ser feito pelo especialista, pois não está isento de compli-

SBACV inicia campanha de esclarecimento sobre escleroterapia

Ação no Facebook explica por que o procedimento deve ser feito por especialista
cações gerais e locais, tais como flebites superficiais ou trombose venosa profunda.

A SBACV convida todos a abraçar essa campanha e compartilhar seus posts do 
Facebook com os pacientes. Para fazer download do material informativo dessa cam-
panha, basta acessar o link:

http://sbacv.com.br/images/stories/campanhas/folder_escleroterapia_sbacv.pdf.

Segundo o coordenador do programa, o cirurgião vascular Gutenberg Gur-
gel, “nosso objetivo com o Checkup Vascular é identificar as doenças vascu-
lares que podem levar à morte ou provocar sequelas, e diagnosticá-las na fase 
inicial e antes que se manifestem, quando são de origem genética, e evitar sua 
evolução”, explica. Segundo Gurgel, ao se incentivar hábitos de prevenção, 
é possível diminuir o número de casos, complicações e mortes por doenças 
vasculares.

A próxima Reunião Científica acontecerá no 
dia 25 de agosto, às 20 horas, no Hospital do 
Servidor Público Estadual, no Prédio da Admi-
nistração (sala 102) - Av. Ibirapuera, 981, In-
dianópolis, 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 25 DE AGOSTO

ANÁLISE RETROSPECTIVA DO 
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE 
PACIENTES COM OCLUSÕES 

ATEROSCLERÓTICAS DE AORTA. 

Autores: Mayara Leite Coutinho, Dafne Braga 
Diamante Leiderman, Erasmo Simão da Silva, 
Cid J. Sitrângulo Jr., Calógero Presti e Nelson De 
Luccia

Instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-
FMUSP)

Introdução: A doença arterial crônica ateros-
clerótica é uma doença difusa com acometimento 
preferencial e particular em determinados territó-
rios. A forma oclusiva (obstrução total) do seg-
mento infrarrenal da aorta tem repercussões clíni-
cas variadas, podendo ter graves consequências. 
Dependendo do nível de atividade do paciente, 
o quadro clínico pode variar de assintomático, 
claudicação intermitente, disfunção erétil, lesão 
trófica isquêmica e isquemia aguda, quando ocor-
re descompensação súbita do quadro crônico por 
trombose da placa aterosclerótica.

 Embora a terapia inicial, geralmente, consista 
em manejo clínico, alguns pacientes necessitam 
de intervenção pela gravidade do quadro clínico 
ou impacto da doença em sua qualidade de vida.

Objetivo Primário: Analisar a indicação cirúr-
gica, forma de intervenção e resultado imedia-
to da intervenção operatória nos pacientes com 
oclusão total aorta infrarrenal. Os desfechos con-
siderados nesta análise foram óbito, amputação 
maior e reoperação imediata. 

Método e Casuística: Análise retrospectiva de 
registros de 46 pacientes operados com oclusão 
crônica ateroscletórica da aorta infrarrenal, entre 
os anos de 2011 e 2016, no HCFMUSP. Foram 
excluídos os pacientes em que não se pode loca-
lizar o prontuário eletrônico para coleta de dados 
(seis casos), bem como pacientes com oclusão de 
aorta com indicação de amputação primária.

Resultados: Analisando os 46 pacientes opera-
dos no período de 2011 a 2016, 31,6% eram do 
sexo feminino, sendo a idade média de 61,9 (43 a 
88 anos). Como fatores de risco associados, 26% 
dos pacientes apresentavam histórico de síndro-
me coronariana, 21,7% acidente vascular cere-
bral, 8% doença renal crônica, 76% hipertensão 
arterial, 34,7% eram diabéticos, 32,6% dislipidê-
micos e 82,6% com histórico de tabagismo. Dos 
46 pacientes, a indicação de intervenção em 33 
(71,7%) foi por isquemia crônica, sendo, desses, 
cinco pacientes (10,8%) com claudicação limitan-
te e 28 pacientes (60,8%) com isquemia crítica do 
membro. Os 13 pacientes restantes (28,2%) foram 
operados com descompensação aguda da doen-
ça em caráter de urgência, chegando no  pronto 
socorro com quadro de isquemia aguda grave, já 
com alterações sensitivas e motoras (Rutherford 

IIA e IIB), e em cinco desses pacientes (38,4%) já 
havia necrose irreversível (Rutherford III) com in-
dicação de amputação do membro, porém necessi-
tando de revascularização para garantir o sucesso 
da mesma (salvamento do nível). 

A técnica cirúrgica de escolha em 50% dos casos 
foi enxerto aorto-bifemoral, 15,2% enxerto aorto-
biilíaco e 4,3% endarterectomia de aorta e ilíacas, 
totalizando 69,5% de casos julgados com condi-
ções clínicas para laparotomia e clampeamento da 
aorta. Os restantes, 30,5% dos pacientes, foram 
submetidos a enxerto axilo-femoral (17,3%) e a 
angioplastia do território aorto-ilíaco (13,2%). 

Dos 46 pacientes operados, 12 indivíduos (26%) 
foram submetidos a amputação maior, no mesmo 
tempo cirúrgico da revascularização. A taxa de 
salvamento de membro global foi de 73,4%. O 
número de reoperações foi de 10,8% (cinco ca-
sos): uma no grupo de pacientes operados na ur-
gência, e um paciente com necessidade de enxerto 
femoro-poplíteo complementar por isquemia de 
membro. Houve duas reoperações no grupo dos 
claudicantes (um dos pacientes que tinha sido sub-
metido anteriormente a endarterectomia, devido à 
oclusão pós-operatória, foi submetido a enxerto 
aorto-bifemoral, e outra reoperação por isquemia 
de membro com necessidade de embolectomia). 
Duas reoperações entre os pacientes operados 
por isquemia crítica (sendo uma por isquemia de 
membro inferior submetido a enxerto fêmoro-po-
plíteo complementar e um paciente por oclusão do 
ramo do enxerto submetido a trombectomia). 

A mortalidade global foi de 34,7% (16 pacien-
tes), influenciada, principalmente, pela gravidade 
e mortalidade dos pacientes com isquemia agu-
da, operados na urgência (mortalidade de 61,5% 
= oito pacientes dos 13 submetidos a cirurgia de 
revascularização), e nos pacientes com isquemia 
crônica de 24,2% (oito pacientes dos 33 opera-
dos). Dos oito pacientes operados por isquemia 
crônica que evoluíram a óbito, sete desses foram 
no grupo de pacientes com isquemia crítica do 
membro, sendo um óbito no grupo dos claudican-
tes. Com relação à causa da morte, cinco pacientes 
faleceram por síndrome de reperfusão, cinco por 
choque séptico, dois por isquemia mesentérica, 
três de causas indeterminadas e um por infarto 
agudo do miocárdio.

Conclusão: Os resultados da intervenção cirúr-
gica nessa amostra de pacientes, com oclusão total 
da aorta e encaminhados a serviço de referência 
terciário, revelam uma evolução preocupante. 
São indivíduos que, geralmente, estão em con-
dições clínicas precárias e/ou isquemia avançada 
do membro, já na admissão hospitalar. Portanto, 
a forma oclusiva total da aorta deve ser diagnos-
ticada precocemente, bem como os esforços para 
prevenção de eventos secundários gerais e locais.

Comentador: Dr. Fábio José Bonafé Sotelo

AVALIAÇÃO DO IMPLANTE DE 
CATETERES VENOSOS CENTRAIS DE 
INSERÇÃO PERIFÉRICA ECOGUIADOS 

EM PACIENTES COM INDICAÇÃO DE 
ACESSO VASCULAR

Autores: Marcelo Kalil Di Santo, Robert Guima-
rães Nascimento, Ariele Milano Nascimento, Mar-
co Antônio Caldas Jovino e Jorge Kalil 

 Instituição: Hospital e Maternidade São Luiz 
Itaim – Rede D’or

 Introdução: O cateter venoso central de inser-
ção periférica (PICC) é um dispositivo intravenoso 
inserido através de uma veia superficial ou pro-
funda da extremidade e que progride até o terço 
distal da veia cava superior ou proximal da veia 
cava inferior. O PICC foi descrito na literatura pela 
primeira vez em 1929, como alternativa de acesso 
venoso central por via periférica.  No Brasil, co-
meçou a ser utilizado na década de 1990. Indicado 
para terapêutica parenteral prolongada, a vantagem 
do uso é ser mais seguro para infusão de soluções 
vesicantes, causando menos estresse, desconforto e 
redução da frequência de exposição à punção veno-
sa central, além de menor custo em relação ao ca-
teter venoso central de inserção central (CVCIC). 
O CVCIC tunelizado ou cirurgicamente inserido é 
associado à maior taxa de infecção, quando com-
parado ao PICC.

Objetivo: Apresentar os resultados do grupo no 
implante de cateteres venosos centrais de inserção 
periférica (PICC) eco guiados, realizados no Hos-
pital e Maternidade São Luiz Itaim.

Material e Métodos: Estudo prospectivo, rea-
lizado de fevereiro de 2015 a julho de 2016. Foi 
utilizado protocolo pré-estabelecido pela institui-
ção quando havia solicitação e necessidade de um 
acesso vascular. Os critérios de inclusão foram pa-
cientes internados em enfermaria ou UTI, com in-
dicação de nutrição parenteral prolongada (NPT), 
quimioterapia, necessidade de infusões contínuas 
de drogas com propriedades vesicantes e/ou irri-
tantes, antibiótico, terapia prolongada por período 
acima de quatro dias, acessos venosos difíceis com 
perda diária do acesso e pacientes em uso de hepa-
rina e/ou plaquetopênicos.

Foram excluídos do estudo: pacientes pediátri-
cos, tromboflebite ou trombose venosa profunda 
no membro superior bilateral, veia cefálica como 
única opção de acesso bilateral, mulheres mastec-
tomizadas, presença de fístulas arterio-venosas no 
membro a ser puncionado/cateterizado e situações 
de emergência.

 Foram analisados sucesso técnico, tipo do cateter 
implantado, indicação, doenças prevalentes e com-
plicações relacionadas ao cateter.

Resultados: Foram solicitadas 212 avaliações 
para acesso vascular, sendo implantados 192 
PICC (90,5%) e 20 CVCIC (9,5%). Dos pacientes, 
63,2% eram do sexo feminino, com idade média de 
70,2 anos. 142 pacientes (66,9%) estavam na UTI 

RESULTADOS IMEDIATOS
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e 70 (33,1%) estavam na enfermaria. A principal 
indicação para implante do cateter foi antibiotico-
terapia prolongada (52%) e a doença clínica mais 
prevalente foi a broncopneumonia (29%).

Foram utilizados cateteres valvulados de silicone 
(PICC GroshongBARD®), cateteres não valvula-
dos de poliuretano (PowerPICC BARD®) e cate-
teres valvulados de carbotano (BiofloHemocath®) 
de 5 e 6 Fr.

Em relação ao PICC, houve sucesso técnico em 
185 (96,3 %) cateteres implantados, e, em 144 pa-
cientes (75%), a veia eleita para a inserção foi a 
veia basílica direita, seguida da veia braquial direi-
ta em 68 pacientes (25%).

As complicações observadas no período foram 
fraturas em dois (3,84%) cateteres de silicone val-
vulados, obstruções em sete (13,44%), sendo seis 
cateteres de poliuretano sem válvula e um cateter 
valvulado de carbotano, e infecções relacionadas 
ao cateter em cinco (9,6%) desses.

Conclusão: Os implantes dos cateteres venosos 
centrais de inserção periférica ecoguiados e posi-
cionados por fluoroscopia apresentaram baixas in-
cidências de complicações e reduzidos índices de 
infecção.

Foram seguros e eficazes, principalmente em ca-
sos de acessos vasculares complexos.

Foram considerados os dispositivos de escolha 
em acesso vascular central.

A manutenção necessitou treinamento rigoroso 
da equipe de enfermagem, com a finalidade de mi-
nimizar complicações pela manipulação inadequa-
da do cateter.

Comentador: Dr. Christiano S. Pecego

ANGIOPLASTIA PARA TROMBOSE
VENOSA PROFUNDA: REVISÃO

Autores: Ronald Luiz Gomes Flumignan, Caro-
lina Dutra Queiroz Flumignan e José Carlos Costa 
Baptista-Silva

Instituição: Disciplina de Cirurgia Vascular e 
Endovascular do Departamento de Cirurgia da Es-
cola Paulista de Medicina da Universidade Federal 
de São Paulo

Introdução: A angioplastia transluminal per-
cutânea (ATP) com ou sem stent pode ser uma al-
ternativa útil para melhorar o tratamento padrão de 
trombose venosa profunda (TVP), que, atualmente, 
consiste em anticoagulação, meias de compressão 
e cuidados clínicos para reduzir as complicações 
imediatas. A ATP é realizada visando ao restauro 
da permeabilidade e à prevenção de complicações 
da TVP, incluindo sintomas agudos (dor, edema), 
TVP, ascendente, embolia pulmonar e morbidade 
pós-trombótica.

Objetivos: Este estudo avaliou a efetividade 
e segurança da angioplastia (com ou sem stent), 
isoladamente ou aliada à anticoagulação ou à anti-

coagulação e trombólise, no tratamento de pessoas 
com TVP aguda ou crônica. Os grupos de inter-
venção foram comparados com a melhor prática 
médica (MPM).

Método: Foi utilizado o método preconizado 
pela Cochrane, uma organização independente não 
governamental sem fins lucrativos que consiste 
em um grupo de mais de 37 mil voluntários, em 
mais de 130 países, que organiza informação so-
bre pesquisa médica em um modelo sistemático, de 
acordo com os princípios da medicina baseada em 
evidências. 

Todos os ensaios clínicos randomizados que 
examinaram angioplastia para trombose venosa 
profunda, nos moldes dos objetivos, foram consi-
derados sem limites, como língua ou data de pu-
blicação. Foram realizadas buscas no registro es-
pecializado de bases como MEDLINE, EMBASE, 
World Health Organization International Clinical 
Trials Registry, dentre outras. Foram verificadas 
as bibliografias dos estudos incluídos para outras 
referências a estudos relevantes, contatados espe-
cialistas, fabricantes e os autores dos estudos inclu-
ídos para eventuais dados não publicados. A última 
busca foi realizada em janeiro de 2016.

Foram excluídos os participantes que tenham re-
cebido qualquer forma de trombectomia mecânica, 
pois esse assunto é objeto de avaliação de outra 
revisão Cochrane. Dois revisores selecionaram e 
extraíram os dados dos estudos de forma indepen-
dente. Um terceiro revisor foi consultado em caso 
de divergências.

Resultados: Das 12 comparações pré-especi-
ficadas, apenas uma [angioplastia (com ou sem 
stent) associada a MPM e trombólise contra MPM 
e trombólise] foi identificada para TVP aguda. 
Em ambos os estudos incluídos (total de 238 par-
ticipantes), a trombólise foi dirigida por cateter e 
realizada nos dois grupos: controle e angioplastia. 
Aos 24 meses, não houve diferença na incidência 
de tromboembolismo venoso (TEV) e na síndrome 
pós-trombótica (SPT). Os efeitos mais marcan-
tes com angioplastia foram vistos na melhoria da 
patência secundária (grupo angioplastia), em que 
os resultados em ambos os períodos precoce (12 
meses de seguimento) e intermediário (24 meses) 
mostraram diferenças significativas.

Evidência de qualidade moderada, a partir de um 
único estudo, sugere melhora significativa na SPT 
em 24 meses de acompanhamento para os partici-
pantes com 50% ou mais de estenose residual, no 
grupo angioplastia, em comparação com o tratamen-
to padrão. Além disso, a angioplastia apresentou me-
lhora da patência venosa, sem risco adicional, como 
mortalidade ou hemorragia grave. Não foram ob-
servadas diferenças entre angioplastia e tratamento 
padrão em qualidade de vida, exceto para uma me-
lhoria significativa na qualidade de vida em 24 me-
ses de acompanhamento para os participantes com 

50% ou mais de estenose residual. A qualidade das 
evidências, aos 24 meses de seguimento, segundo 
padrão GRADE (Grading of Recommendations As-
sessment, Development and Evaluation), é modera-
da e foi rebaixada por falta de franqueza das provas 
(SPT) e imprecisão (TEV).

Discussão: Esta é a primeira revisão sistemática de 
ensaios clínicos randomizados que, com evidência de 
qualidade moderada, sugere que não há diferenças 
entre angioplastia (com ou sem stent) e o tratamen-
to padrão de TVP quanto à SPT e ao TEV. Ensaios 
clínicos futuros precisam ser abrangentes e longos o 
suficiente para detectar os desfechos clínicos signifi-
cativos. De preferência, deveriam ter duração de mais 
de quatro anos para estimar o efeito em longo prazo 
da angioplastia, incluir TVP aguda e crônica e forne-
cer dados individuais relevantes, tais como estenose 
original anterior à angioplastia, uso ou não de filtro 
de veia cava inferior, se a TVP foi provocada ou não 
provocada e a idade dos participantes.

Comentador: Dr. Fábio Henrique Rossi

TRABALHOS DE 25 DE AGOSTO

Aspirantes:
José Geraldo Ciscato Júnior
Raquel Rufino Gomes Leal

Pleno:
Daniel Guimarães Cacione

Efetivos:
Carolina Dutra Queiroz Flumignan
Marcos Valias de Resende Toledo
Ronald Luiz Gomes Flumignan

NOVAS ADESÕES

Sócios aprovados 
em 28 de julho:

Agosto
Reunião Científi ca

25/08/2016
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)

SISTEMÁTICA COCHRANE
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No dia 13 de agosto, das 8h30 às 12 horas, 
haverá mais uma rodada de discussão de te-
mas básicos da especialidade na Liga Acadê-
mica Paulista de Cirurgia Vascular. O evento 
acontecerá na Associação Paulista de Medi-
cina (APM), e terá como tema “Aneurismas 
Periféricos”, apresentado pelo Dr. Antonio 
Eduardo Zerati.

A Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia 
Vascular é coordenada pelos doutores Adnan 

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

Neser e Marcelo Calil Burihan, respectiva-
mente vice-presidente e membro do Conselho 
Superior da SBACV-SP, e supervisionada 
pelo presidente da SBACV-SP, Dr. Marcelo 
Fernando Matielo.

Próximos encontros
Para os interessados em comparecer nas 

próximas reuniões da Liga Acadêmica de 
Cirurgia Vascular, os encontros serão realiza-
dos nos dias 17 de setembro, 22 de outubro 

FIQUE POR DENTRO

2º Prêmio Dr. Emil Burihan Residente Pesquisador abre inscrições

Evento acontecerá no dia 12 de novembro, das 8 horas às 18h45, na Associação Paulista de Medicina (APM)

Diante do incentivo da SBACV-SP, re-
presentada pelos cirurgiões vasculares Ad-
nan Neser e Marcelo Calil Burihan, a Liga 
Paulista de Cirurgia Vascular foi criada em 
2012, com o intuito de aproximar o estu-
dante 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 estu-
dos epidemiológicos multicêntricos e ações 
sociais que expandam o conhecimento da 

I Congresso Brasileiro das Ligas Acadêmicas de Cirurgia Vascular e Endovascular

população acerca das áreas da atuação da 
especialidade médica. 

Após o sucesso das reuniões e os bene-
fícios acadêmicos do contato mais intenso 
com essa área pouco explorada durante a 
graduação médica, será promovido um 
evento de caráter nacional itinerante - I 
Congresso Brasileiro das Ligas Acadêmi-
cas de Cirurgia Vascular e Endovascular, 
que ocorrerá 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 intensi-
ficar e expandir o estudo da Angiologia, 
Cirurgia Vascular, métodos diagnósticos 
e terapêuticos invasivos e não-invasivos, 
Angiorradiologia, Cirurgia Endovascu-

lar, entre outras áreas de estudos, e busca 
propiciar um ambiente para o intercâmbio 
de experiências entre as ligas de Cirurgia 
Vascular do Brasil, aumentar a qualidade e 
a relevância das ligas acadêmicas e incen-
tivar a atualização contínua dos alunos e 
profissionais.

“É com muita cautela e comprometimen-
to que estamos trabalhando para o desen-
volvimento 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 
Universidade de Mogi das Cruzes, Luiz 
Fernando Segura.

Em breve, será divulgada a grade de pa-
lestrantes e temas do evento. 

e 19 de novembro. Em breve, a SBACV-SP 
informará os respectivos temas e palestrantes 
convidados.

Para participar, basta enviar e-mail para 
secretaria@sbacvsp.org.br ou confirmar 
presença pelos telefones (11) 5087-4888 ou 
5087-4889. O local possui estacionamento 
na Rua Francisca Michelina, 103/111 – Pau-
lipark, com 25% de desconto para os partici-
pantes do evento não sócios.

Com realização da SBACV-SP e apoio da Sanofi, já estão abertas as inscri-
ções para os interessados em participar do 2º Prêmio Dr. Emil Burihan Residente 
Pesquisador, que tem como objetivo incentivar as pesquisas científicas de jovens 
médicos. Podem participar especialistas recém-formados (máximo de dois anos) 
ou residentes/estagiários de Cirurgia Vascular. As inscrições vão até o dia 30 de 
setembro de 2016.

Com categoria única, a premiação para o 1º colocado é de R$ 5.000,00; ao 2º 
lugar, o prêmio tem o valor de R$ 3.000,0, e para o 3º colocado, R$ 2.000,00. 
Para obter outras informações, os interessados podem entrar em contato pelo site 
www.sbacvsp.com.br ou pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br.
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simvasc.com.br

16 e 17 de Setembro
Ribeirão Preto | SP

Gümligen
Switzerland

Dr. Jan Janzen
Convidado Internacional

INSCREVA-SE JÁ!

Cirurgiões Vasculares | Angiologistas 

 Clínicos | Pós-graduandos | Graduandos em Medicina 

Cardiologistas Intervencionistas | Radiologistas Intervencionistas

38 Palestrantes 
Nacionais

Público Alvo

OrganizaçãoLocal

Curta no Facebook

facebook.com/Simvasc

Trabalho Científico

Submissão
on-line até 22/08
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ESPAÇO ABERTO

Dr. Rubem Rino
Associado da SBACV-SP

Viver é perigoso

Desde que o mundo é mundo, é válida essa frase 
de Guimarães Rosa: “viver é muito perigoso”. Só 
muda o nível e o tipo da periculosidade. O homem 
da caverna tinha que se proteger contra os mais va-
riados animais, das cobras, das oscilações do clima, 
da natureza.

Vamos a uma retrospectiva das eras históricas 
(afinal, podemos ter nos esquecido desses conheci-
mentos, ou não sabemos), por meio de um trabalho 
escrito pelo historiador e antropólogo Tiago Ferrei-
ra da Silva, que focalizou a evolução do homem po-
lítico, social, econômico, histórico e culturalmente.

“Pré-história: antes das escrituras, comunicação a 
partir de símbolos e gestos. Nessa época, o homem 
começa a se distinguir dos outros animais, por sua 
capacidade de criar armas rudimentares para caçar e 
por viver em grandes grupos”.

“Idade Antiga: iniciou-se com a origem da es-
crita, por volta de 4.000 A.C., e foi a era em que 
o homem começou a governar = Leis, Estados, re-
gras para uma vida estável e religiões (Cristianismo, 
Budismo, Judaísmo, Confucionismo). A Filosofia 
Grega atinge seu ápice com as ideias de Sócrates, 
Platão e Aristóteles; os campos da matemática tam-
bém tiveram grandes avanços teóricos”.

“Idade Média: teve início no século V, com o 
apogeu do Império Romano. Durante essa era, a re-
ligião teve importante papel de mediadora dos com-
portamentos sociais, interferindo nas decisões do 
Estado e exigindo a devoção dos seus filhos. A Igre-
ja Católica foi a que mais se destacou nesse período, 
empreendendo as cruzadas pelo Oriente Médio para 
conquistar forte influência religiosa pelo mundo: 
período conhecido como ‘Idade das Trevas’, em 

adeptos a essa nobre causa.
Até mesmo na ciência, em particular a Medicina, 

uma grande porcentagem de seus seguidores não se 
enquadra no equilíbrio da ética para bem exercê-la, 
preocupando-se com o ganho financeiro a qualquer 
custo, sem perceber que está prejudicando o próxi-
mo e a si mesmo.

Em qualquer das eras, e continua ainda sendo nos 
dias de hoje, houve: assaltos com morte, lobos so-
litários, drogas, assaltos generalizados de políticos, 
péssima administração pública em setores básicos 
em benefício à população, pedofilia, agressão às 
mulheres, inversão de valores humanos, trabalho 
escravo de menores e de adultos, insegurança, ava-
lanche de mortes que poderiam ser evitadas etc..

“Viver é muito perigoso”: foi, é e continuará sen-
do até quando? É porque o homem se afasta cada 
vez mais dos ensinamentos de Cristo, Deus, Buda, 
Confúcio.

“Tudo o que somos é resultado 
de nossos pensamentos” - Buda

razão de pouca produção literária, considerado obs-
curo. A Idade Média durou 10 séculos”.

“Idade Moderna: é marcada pelo fim do período 
feudal – em que um senhor controla toda a produção 
agrícola, empregando pequenos camponeses para 
servi-lo ao capitalismo –, fase em que os mercado-
res compram produtos de artesãos para vender por 
preços elevados aos consumidores. Iniciou-se com a 
derrubada de Constantinopla pelos turco-otomanos, 
em 1453, e chegou ao fim com a ascensão das revol-
tas populares na França – Revolução Francesa –, em 
1789, trazendo novos prismas para os pensamentos 
político, econômico, filosófico e religioso da época, 
que servem de grande influência, mesmo nos dias 
de hoje, com o progresso científico”.

“Idade Contemporânea: primeira e segunda 
Guerra Mundial, Guerra Fria, bomba atômica, guer-
ras de independência das nações. Novas alternati-
vas para a convivência social – comunismo de Karl 
Marx. Nações ricas detentoras das decisões mun-
diais, como os Estados Unidos da América do Norte 
e o continente europeu: o capitalismo se consolida 
como hegemonia no sistema político e econômico 
global”.

O homem, na maioria das vezes, desde sua for-
mação até o presente momento, em todas as eras, 
tem sua mente voltada para o progresso material; é 
ambicioso, prepotente, individualista, egoísta, des-
preza o equilíbrio e o aprimoramento do “eu” para 
conquistar a felicidade. Porém, não nos esqueçamos 
dos religiosos, dos filósofos, dos cientistas e dos 
altruístas equilibrados com maturidade, que são 
preocupados com o aprimoramento do bem, mas 
que percebem, hoje, uma acentuada diminuição de 

AGENDA 
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Idec e Abrasco irão à Justiça 
contra a proposta do Ministro 

da Saúde 
O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 

(Idec) e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
(Abrasco) pretendem mover ações judiciais caso o 
Governo Federal autorize a venda de planos de saú-
de de cobertura reduzida ou segmentada. No dia 6 de 
julho, em audiência no Senado Federal, o ministro da 
Saúde, Ricardo Barros, anunciou que a Agência Na-
cional de Saúde Suplementar (ANS) poderá liberar 
nova modalidade de planos de saúde, de menor preço, 
mas com restrições de serviços e atendimentos, pio-
rando a cobertura mínima atualmente exigida.

As operadoras de saúde já cometem muitos abusos: 
negações e exclusões de cobertura, barreiras de acesso 
para idosos e doentes crônicos, reajustes proibitivos e 
rescisões unilaterais de contratos, demora no atendi-
mento, número de médicos, hospitais e laboratórios in-
compatível com as demandas dos usuários, baixa qua-
lidade assistencial e conflitos na relação entre planos e 
prestadores de serviços. Para a presidente do conselho 
diretor do Idec, Marilena Lazarinni, os planos popula-
res, de qualidade inferior, agravarão essa situação. 

"As ações judiciais contra planos de saúde, que 
tiveram crescimento exponencial nos últimos anos, 
aumentarão ainda mais. Esses planos não cobrirão 
os tratamentos mais caros e complexos, e excluirão 
os doentes crônicos e idosos, que terão que buscar 

NOTÍCIAS

atendimento no SUS. Como os riscos de adoecimento 
são imprevisíveis, estarão em jogo a saúde e a vida 
de pacientes que necessitem de assistência, além da 
cesta básica oferecida pelos planos populares", avalia 
Marilena.

Rede Social da Saúde expande 
conectividade entre hospitais

A Rede Social da Saúde, ambiente online colabo-
rativo voltado para hospitais, ampliou sua rede e pas-
sou a disponibilizar, de forma gratuita, o serviço para 
as entidades associadas à Federação das Santas Casas 
e Hospitais Beneficentes de São Paulo (Fehosp).

Com a expansão do serviço, a Rede já foi implan-
tada na Santa Casa de Ourinhos e deve, em breve, ser 
aderida pela Santa Casa de Marília.

A Rede Social da Saúde dispõe de ferramentas 
para fins corporativos, com espaço para armazena-
mento e compartilhamento de conteúdos, e poderá 
oferecer hospedagem do site institucional, intranet, 
e-mails corporativos e as principais ferramentas para 
armazenamento de dados (nuvem), criação de grupos 
técnicos do próprio hospital ou interinstitucional, 
treinamentos online por meio de vídeos, entre outras 
aplicações.

A coordenadora de TI da Santa Casa de Marília, 
Erica Guimarães, lembra que as informações da em-
presa necessitam de diferentes níveis de proteção.  “O 
fator segurança é fundamental. Os avanços na oferta 
de ferramentas para gestão, informação e relacio-

namento do público interno e externo precisam ser 
acompanhados de segurança”, comenta.

Comércio exterior de 
medicamentos sofre queda de 10%

As exportações de medicamentos sofreram uma 
queda expressiva de 13,8% em apenas 12 meses, en-
tre junho de 2015 e maio de 2016, passando de R$ 1,2 
bilhão para R$ 1 bilhão. As importações diminuíram 
9,4%, chegando a R$ 5,9 bilhões. Juntas, exportações 
e importações formam a corrente de comércio do 
setor, que registraram uma queda de 10,1% no ano 
passado.

Embora o déficit da balança comercial tenha re-
duzido em 8,4%, isso não tem sido interpretado pelo 
mercado de forma positiva. “Ele não diminuiu por-
que estamos exportando mais. Estamos exportando 
menos, mas, como as importações também caíram, 
a diferença negativa da balança comercial diminuiu”, 
explica o presidente-executivo da Associação da In-
dústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), Antô-
nio Britto.

O desaquecimento de algumas economias mundo 
afora pode justificar o enfraquecimento das exporta-
ções, apesar do câmbio. “As mudanças no câmbio 
não favoreceram a exportação de medicamentos, 
seja pela dificuldade de portfólio do País, seja pela 
precariedade vivida por importantes mercados como 
Argentina e Venezuela”, afirma Britto. Já as importa-
ções continuam muito acima das exportações. 

 

 

       

 

Referência mundial na área.
Chancelado pela Society for Vascular.
E com 25% de desconto para você.*

Nesta nova edição revista e atualizada, você encontra tudo que 
precisa para dominar os diversos aspectos relacionados à saúde 
vascular: biologia vascular fundamental, técnicas diagnósticas, 
tomada de decisão, tratamentos clínico e cirúrgico, entre outros. 
Aproveite: além da obra impressa, você ganha acesso ao 
texto completo on-line em inglês e muitos outros recursos 
disponíveis no Expert Consult, como vídeos, autoavaliação, links etc.

Ideal para cirurgiões, intervencionistas, residentes e 
especialistas na área.

ACESSE AGORA MESMO NOSSO SITE 
E GARANTA SEU EXEMPLAR COM DESCONTO.

www.elsevier.com.br

8ª EDIÇÃO

Utilize o código 
RUTHERFORD

* Válido até 04/09/2016
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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

2º

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


