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Confira os encontros realizados nas seccionais 
Alto Tietê, Campinas, Franca e São Carlos - 
Araraquara

Cirurgião vascular e membro da SBACV-SP, 
Dr. Rodrigo Bruno Biagioni, fez sua defesa de 
dissertação de mestrado na EPM-Unifesp, no 
final de agosto

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO SECCIONAIS
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SECCIONAIS

Evento incentivou o debate sobre as incertezas e 
as polêmicas acerca de determinados temas da 
especialidade, em um ambiente que permitiu a 
total interação e intercâmbio de conhecimentos 
entre os participantes e os palestrantes. Encontro 
aconteceu de 18 a 21 de agosto

Ação de cidadania, que tem como objetivo a 
conscientização da população sobre as doenças 
vasculares, aconteceu no Parque Villa-Lobos, 
no dia 11 de setembro
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Prezados associados,

No mês de agosto, tivemos a oportunidade 
de debater amplamente temas controversos da 
nossa especialidade, no 5  Controvérsias em 
Cirurgia Vascular e Endovascular e IV Sim-
pósio Internacional da Society for Vascular 
Surgery® (SVS) - Capítulo Brasileiro. As pa-
lestras foram excelentes e com defesa impor-
tante do ponto de vista de cada colega, amplo 
debate com os presentes e votações muitas 
vezes apertadas. Vocês poderão ver os resulta-
dos nesta edição. Os convidados estrangeiros 
aproveitaram também para compartilhar suas 
experiências profissionais conosco, além de 
estarem sempre disponíveis para conversar 
com todos os participantes. 

Eles acharam o formato maravilhoso e gos-
taram do nível das discussões, aproveitando a 
oportunidade para convidar todos os brasilei-
ros para participarem do SVS Annual Meeting, 
que será realizado em San Diego – Califórnia, 
em 2017. Foram quatro dias muito intensos de 
evento e com tempo para que todos os mem-
bros participantes tivessem um contato maior 
com os colegas, do ponto de vista científico, 
além do social e do lazer. Esse evento só foi 
possível graças ao grande esforço e doação de 
tempo dos membros da comissão organizadora 
e científica, que, aqui, gostaria de nominal-
mente agradecer: Erasmo Simão da Silva, Cid 
Sitrângulo, Bonno van Bellen, Calógero Pres-
ti, Fausto Miranda Jr., Marcelo Moraes, Ivan 
Casela e Edson Nakamura.

Neste mês de setembro, também acontece-
ram três eventos importantes. O primeiro, no 
dia 11 de setembro, foi o 10  Dia Vascular de 
São Paulo, realizado no Parque Villa-Lobos, 
que teve a presença de acadêmicos de medici-
na, residentes dos serviços de Cirurgia Vascu-
lar de São Paulo, além de membros associados, 
onde houve a oportunidade de divulgação da 
função do angiologista/cirurgião vascular para 
o tratamento de diferentes doenças, além do 
esclarecimento e atendimento à população que 
foi ao nosso espaço. O segundo evento foi o II 
SIMVASC em Ribeirão Preto, que contou com 
a importante participação do interior do estado 
de São Paulo na educação médica, com temas 
e palestrantes do mais alto nível. E o terceiro 
evento, o III Simpósio de Atualização Multi-
disciplinar do Pé Diabético do Instituto Dante 
Pazzanese, abordou esse importante tema para 
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o nosso cotidiano, de forma clara, objetiva e 
tentando esgotar dúvidas sobre o assunto.

Será iniciada uma campanha pela SBACV, 
com apoio de todas as regionais, para que os 
associados possam fazer denúncias de casos de 
complicações no tratamento de doenças vascu-
lares quando não realizado por médicos. Isso 
será importante para a formação de um banco 
de dados, a fim de que possamos reivindicar 
contra e, se possível, tomarmos medidas legais 
para que isso não ocorra mais (prática médica 
por não médicos).

Por fim, sem querer ofender ideologias 
distintas, tivemos o final do processo de im-
pedimento de nossa presidente da República. 
Ficamos com aquele gostinho de que a justiça 
estivesse sendo realizada (para os que acre-
ditam que as denúncias de crimes contra ela 
realmente aconteceram), mas, como sempre, 
não pudemos comemorar nem isso. Como 
uma preposição de culpa ocorreu e não houve 
necessidade de puni-la? Os nossos políticos 
conseguiram inovar, mais uma vez, e fizeram 
todos colocarem novamente o nariz de palha-
ço; a pessoa é culpada e não cumpre pena? 
Conseguiram distorcer a nossa Constituição 
com conchavo político; como ficarão os outros 
casos em que os mesmos forem condenados 
pelos próprios pares? Também não terão seus 
direitos políticos cassados? Todos, a partir de 
agora, terão os mesmos direitos, incluindo o 
Cunha. Isso é uma vergonha assombrosa. Ne-
cessitamos que o povo brasileiro um dia real-
mente acorde, que estes políticos que se prote-
gem nunca mais sejam eleitos.

DIRETORIA BIÊNIO
2016 - 2017

EXPEDIENTE

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

Nestes meses de agosto e setembro, deparamo-
nos com situações de extrema gravidade. E não foi 
apenas no nosso Congresso Nacional. Tecer pala-
vras sobre o procedimento de não haver seguimento 
das regras constitucionais no cumprimento da pena 
de um impedimento da senhora ex-presidente da 
República resultaria em um desgaste mental para 
quem escreve e quem lê este artigo. 

O problema prático desta questão é sobre o peri-
goso precedente que é aberto para outros políticos, 
suspeitos ou condenados por crimes, tentarem se 
livrar ou abrandar as punições que julgávamos cla-
ramente serem evidentes.

E as questões de desrespeito às leis e à ordem, 
infelizmente, não ficam restritas aos altos escalões 
de nosso governo. Em um período destes dois últi-
mos meses tivemos a oportunidade de observar na 
imprensa dois casos de envolvimento de médicos 
e uso de OPMEs (órteses, próteses e materiais es-
peciais) na forma de fraudes e lesões corporais, em 
São Paulo e em Brasília. Os casos foram denuncia-
dos pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. 
Houve prisões preventivas e indiciamento dos acu-
sados, sendo parte desses, proprietários de empresas 

DEFESA PROFISSIONAL

APM INFORMA

de Dilma Rousseff, além dos índices de aceitação 
da presidente junto aos brasileiros estarem cada 
vez mais baixos, por conta dos erros que come-
teu. "Temos uma expectativa positiva em relação 
ao futuro governo, esperamos que conquiste o 
reequilíbrio fiscal, reduza a inflação e crie empre-
gos, entre outros pontos”.

Ainda de acordo com Meinão, o governo de 
Dilma foi particularmente desastroso com os mé-
dicos, uma vez que mexeu com a formação e resi-
dência médica e permitiu a vinda de profissionais 
estrangeiros sem a comprovação de capacidade 
para atender nossa população. "Esperamos que o 
governo do Temer reverta essa decisão”, diz.

A APM, entidade defensora de um Brasil me-
lhor e livre de corrupção, continua manifestando 
apoio a todas as operações e investigações que 
buscam punir políticos corruptos. Em diversos 
momentos, ao longo desta trajetória, a diretoria 

da entidade esteve envolvida com representantes 
de diversos outros segmentos a fim de construir 
um caminho saudável para a recuperação do País. 
Ao lado da sociedade civil, a associação marchou 
em manifestações históricas que bateram recor-
des de participação, levando milhões às ruas.

Com o impeachment de Dilma Rousseff, che-
gou a seis o número de presidentes da República 
no Brasil que tomaram posse, mas não consegui-
ram concluir o mandato para o qual foram elei-
tos pelo voto popular: Affonso Pena (morreu em 
1909), Washington Luis (deposto pela revolução 
de 1930), Getúlio Vargas (matou-se em 1954), 
Jânio Quadros (renunciou em 1961) e Fernando 
Collor de Mello (renunciou em 1992, mas o pro-
cesso prosseguiu e ele foi condenado por crime 
de responsabilidade).

Fonte: Portal APM

Expectativa positiva em relação ao novo governo

Denúncias cada vez mais frequentes

distribuidoras de dispositivos médicos e também 
médicos supostamente envolvidos. 

Esse assunto tem se tornado de enorme impor-
tância porque não se trata apenas de lesão ao erário 
público e a instituições privadas. Também é uma 
questão de comprometimento da integridade física 
e da saúde de nossos pares.

Quando essas denúncias aparecem na mídia, a 
imagem dos médicos fica arranhada perante a so-
ciedade civil, inclusive a imagem da inúmera maio-
ria dos médicos que agem com os preceitos éticos 
e nos termos da lei. Como nunca antes na história 
deste País, agora é o momento de nos mantermos 
firmes, exercer nossa profissão com dignidade e 
esclarecer nossos pacientes e a população em geral 
sobre nossas atividades, nosso caráter, nossa ética e 
nossa luta pela saúde dos nossos pacientes. 

Coloquei os dois paralelos sobre o governo e so-
bre médicos que supostamente cometeram fraudes 
e outros crimes, porque este é o momento em que os 
homens de bem devem combater as mazelas com as 
quais convivemos. 

Quero aqui expressar o meu apreço pelos profis-
sionais médicos sérios das esferas pública e priva-

da de nosso País e nosso Estado e também pelos 
profissionais que atuam com muita seriedade para 
o combate das irregularidades, como no Ministério 
Público, Polícia Federal e os juízes atuantes nessa 
batalha contra os delitos e crimes praticados. Por-
que, seja de ordem econômica ou da vida das pesso-
as, médicos corruptos, governantes de má índole ou 
criminosos de qualquer estirpe ou forma de crime 
causam lesões, muitas delas irreparáveis ao ser hu-
mano do qual nossa profissão nasceu para cuidar. 

Após longo processo, o plenário do Senado 
Federal aprovou, em 31 de agosto, com 61 vo-
tos favoráveis e 20 contrários, o impeachment de 
Dilma Rousseff. Os parlamentares a condenaram 
por crimes de responsabilidade fiscal: os decre-
tos sem autorização do Congresso Nacional e as 
chamadas "pedaladas fiscais”. Michel Temer, no 
mesmo dia, assumiu definitivamente a presidên-
cia da República.

Desde abril, quando os advogados Hélio Bicu-
do, Miguel Reale Jr. e Janaina Paschoal (autora 
de um artigo na edição de maio da Revista da 
APM) tiveram seu pedido de impedimento aceito 
na Câmara dos Deputados, travou-se essa disputa, 
que passou pelas duas casas do Congresso e foi 
agora consumada com forte apoio da população.

Conforme aponta o presidente da Associação 
Paulista de Medicina (APM), Florisval Meinão, o 
País estava ingovernável neste segundo mandato 

Associação Paulista de Medicina espera reequilíbrio fi scal, redução da infl ação e 
criação de empregos, entre outros pontos
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Evento enfatizou a discussão de temas polêmicos e relevantes para a prática da especialidade

O Grande Hotel Águas de São Pedro (SP) foi 
palco da quinta edição do Controvérsias em Ci-
rurgia Vascular e Endovascular; o local foi um 
facilitador para a total interação entre os debate-
dores, os congressistas e os patrocinadores, ca-
racterística essa que é a grande marca do evento. 
O encontro foi promovido pela SBACV-SP, nos 
dias 18 a 21 de agosto, e contou com a presen-
ça de dois convidados norte-americanos: Robert 
Crawford, da University of Maryland Medical 
Center, e Daniel Clair, Chair do Departamento 
de Cirurgia da University of South Carolina.

CONTROVÉRSIAS

Interatividade e troca de experiências marcaram o 
5º Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular

IV SIMPÓSIO

IV SIMPÓSIO

Controvérsias é um evento diferenciado, que 
tem o perfil de promover discussões sobre as 
incertezas e as polêmicas acerca de determina-
dos assuntos. O encontro tradicionalmente re-
cebe um público distinto, em sua maioria, como 
formadores de opinião, professores, chefes de 
equipe e membros reconhecidos e destacados 
em suas áreas de atuação. Compareceram no 
evento 166 participantes.

Os doutores Marcelo Matielo, Marcelo 
Moraes, Calógero Presti, Fausto Miranda Jr., 
Bonno van Bellen, Cid Sitrângulo, Erasmo Si-

mão, Ivan Casella e Edson Nakamura formaram 
a comissão organizadora.

O evento aconteceu em conjunto com a quar-
ta edição do Simpósio Internacional da Society 
for Vascular Surgery® (SVS) - Capítulo Brasi-
leiro. O encontro abre as portas para a comuni-
cação e intercâmbio de experiências entre mé-
dicos brasileiros e estrangeiros.

A realização dos eventos só foi possível gra-
ças ao apoio da SBACV Nacional e o patrocí-
nio da Aché, Anadem, Apsen, Daiichi Sankyo, 
Mister Liber, Pfizer, Sanofi e Venosan.

Discussões descontraídas e trocas de informações deram o tom do 5º Controvérsias em 
Cirurgia Vascular e Endovascular

Com uma plateia participava, evento proporcionou o debate de temas polêmicos da 
especialidade vascular

Presidente da SBACV-SP, Marcelo Fernando Matielo, em 
uma das mesas de discussões

Convidado do Departamento de Cirurgia da University of 
South Carolina, Daniel Clair

Palestrante Robert Crawford, da University of Maryland 
Medical Center
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CONTROVÉRSIAS

Moderadores: Marcelo F. Matielo e Adnan Neser

A. Profilaxia mecânica para EP: Fábio Husemann Menezes
B. Profilaxia com Filtro de Veia Cava para EP: Marcone Lima
Sobreira

Moderadores: Cid J. Sitrângulo Jr. e Arno Von Ristow

A. Cirurgia convencional: André E. V. Estenssoro
B. ATP com stent convencional: Edson T. Nakamura
C. ATP com stent recoberto: Daniel Clair

Moderadores: Cid J. Sitrângulo Jr. e Arno Von Ristow

A. Endarterectomia: Christiano S. Pecego
B. Angioplastia: Daniel Clair

Moderadores: Marcelo F. Matielo e Adnan Neser

A. ATP com dispositivos convencionais: Sidnei J. Galego
B. ATP com dispositivos farmacológicos: Daniel Clair
C. Cirurgia convencional: Marcelo Calil Burihan

Moderadores: Calógero Presti e Fausto Miranda Junior

A. Cirurgia convencional: Nelson De Luccia
B. Cirurgia endovascular: Álvaro M. Gaudêncio

Moderadores: Marcelo Rodrigo de Souza Moraes e 
João Antonio Corrêa

A. ATP com balão: Paulo Fernando C. Iervolino
B. ATP com stent convencional: Carlos E. Varela Jardim
C. ATP com stent recoberto: Jong Hun Park

18,1%

22,8%

70,4%

19,1%

41,7%

32,9%
24,7%

24,1%

81,9%

53,2%

29,6%

60,6%

58,3%

42,4%

20,2%

Moderadores: Erasmo Simão da Silva e Roberto Sacilotto

A. Correção endovascular único tempo: Armando C. Lobato
B. Correção endovascular estagiada: Robert S. Crawford

31,8%

68,2%

Aneurisma torácico associado com aneurisma abdominal

TVP + clipagem de aneurisma intracerebral

Moderadores: Erasmo Simão da Silva e Roberto Sacilotto

A. Correção convencional: José Carlos Costa Baptista-Silva 
B. Correção endovascular: Robert S. Crawford

32,3%

67,7%

Aneurisma abdominal em paciente transplantado

Moderadores: Marcelo F. Matielo e Adnan Nesser

A. Heparina + Varfarina: Francisco H. A. Maffei
B. Edoxabana: Adilson F. Paschôa
C. Rivaxobana: Bonno van Bellen
D. Dabigratana: Ivan B. Casella
E. Apixabana: Calógero Presti

7,0%
25,0%

10,0%
6,0%

52,0%

TVP aguda

Moderadores: Erasmo Simão da Silva e Roberto Sacilotto

A. Correção convencional: Roberto Augusto Caffaro 
B. Correção endovascular: Arno Von Ristow

78,0%

22,0%

Aneurisma de poplítea roto

Placa complexa de aorta

Suboclusão carótida bilateral

Oclusão fêmoro-poplítea TASC D

NutCracker

Oclusão Venosa Central

Moderadores: Marcelo Rodrigo de Souza Moraes e 
João Antonio Corrêa

A. Laser: Rodrigo Kukuchi
B. Esclerose: Luis Frederico Gerbase de Oliveira
C. Esclerose + flebectomia: Ivanésio Merlo

Moderadores: Marcelo Rodrigo de Souza Moraes e João Antonio Corrêa

A. Preferência por compressão: José Luiz Cataldo
B. Preferência por flebotônicos: Marcelo F. Matielo

Moderadores: Bonno van Bellen e Gutenberg do Amaral Gurgel

A. Correção endovascular: Edwaldo E. Joviliano
B. Tratamento conservador: Pedro Puech Leão

Moderadores: Bonno van Bellen e Gutenberg do Amaral Gurgel

A. Tratamento endovascular: Ana Terezinha Guillaumon
B. Tratamento conservador: Robert S. Crawford

Moderadores: Bonno van Bellen e Gutenberg do Amaral Gurgel

A. Curativo convencional: Sérgio Tiossi
B. Curativo subatmosférico: Rina M. P. Porta

25,6%

53,1%

55,8%

48,9%

65,7%

14,6%

59,8%

46,9%

44,2%

51,1%

34,3%

Telangiectasias com Veias Reticulares

CEAP 2 com dor

Aneurisma de esplênica

Estenose da artéria renal

Curativo pós-amputação

Moderadores: Calógero Presti e Fausto Miranda Junior

A. Cirurgia convencional: Jorge A. Kalil 
B. Escleroterapia com Espuma: Marcelo Rodrigo S Moraes
C. Termoablação: Rogério Neser

75,3%

4,5%

20,2%

Varizes Sintomáticas CEAP C2

Moderadores: Cid J. Sitrângulo Jr. e Arno Von Ristow

A. Correção convencional: Erasmo Simão da Silva
B. Correção endovascular: Ivan Benaduce Casella

51,9%
48,1%

Aneurisma de carótida

Moderadores: Calógero Presti e Fausto Miranda Junior

A. Tratamento conservador: Winston B Yoshida
B. Tratamento endovascular: Júlio César Gomes Giusti

65,4%

34,6%

May-Thurner

Resultado das questões
Após a apresentação e discussão dos temas, a interação com a plateia foi reforçada com a possibilidade dos presentes votarem em suas condutas preferidas sobre 

os assuntos em questão. Confira, abaixo, os resultados:
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Ação de cidadania no 10º Dia Vascular de São Paulo

Associados da SBACV-SP mobilizam-se para atender, gratuitamente, a população e  transmitir 
informações de conscientização sobre as diversas doenças circulatórias

A Regional São Paulo da SBACV promoveu 
o 10  Dia Vascular de São Paulo, no dia 11 de 
setembro, no Parque Villa-Lobos. A ação de ci-
dadania tem o intuito de prestar serviço à popu-
lação, com informações a respeito das doenças 
vasculares, formas de prevenção e tratamento. O 
evento também é uma ótima oportunidade para 
a divulgação da especialidade, bem como para 
mostrar a sua importância aos cidadãos. Nesta 

edição, foram atendidas 465 pessoas.
Em tendas de apoio e em uma carreta, os mé-

dicos fizeram uma triagem das principais doen-
ças venosas e arteriais periféricas e orientaram o 
público. Na ocasião, também houve apresentação 
de vídeos sobre doença venosa e banners sobre 
trombose venosa, doença arterial periférica, aneu-
risma de aorta e obstrução de artérias carótidas. 

Cartilhas com orientações foram distribuídas 
aos visitantes do parque, que também foram con-
vidados para uma caminhada de conscientização 
sobre as doenças vasculares. Os exercícios de 
aquecimento foram comandados pelo professor 
Audi, da Aeróbica do Bem.

O evento, que teve o apoio da Kendall e da 
FQM Farmoquímica contou com a contribuição 
de cirurgiões vasculares, residentes da especiali-
dade e acadêmicos ligados à SBACV-SP.

Participantes da ação:

Acadêmicos
Abraão Costa Martins Junior
Adriano Junio Damas Meireles
Alessandra Rodrigues Silva
Alex Mendes Leonel Freire
Antonio Flavio Bina Biazzotto
Bruno Miranda Ângelo
Eduardo Davino Chiovatto
Isadora Maria de Oliveira Santos
Jéssica Miquelitto Gasparoni
Jonathan Moraes Acquilino
Lais Leite Lucato
Lara Cote Ogawa
Lucas Zanardini
Luiz Fernando Segura
Marcella Valente Amorim Pires Moura
Marco Felipe Franco Rosa
Marília Martelli Carpi 
Ramon Félix Martins Fernandes
Raquel Silas Melice
Stephanie Malfatti Bezerra
Thiago Luiz Arruda
Victor Etiene Álvares

Médicos/Residentes
Alan Vitor Ohki
André Camara Matoso Chacon
Barbara Digeli
Beatriz Sant’Ana da Rocha Salvetti Teixeira
Camila Gadelha
Danielle Milani Bernardes
Edson Nakamura
Eduardo A. Carpentieri
Erismar Guilherme
George Brandão
Giuliano Cacciacarro
Gustavo Cunha
José Teixeira Neto
Leonardo Bringel
Marcelo Calil Burihan
Marcelo Matielo
Maria Clara Sampaio Barreto Pereira
Regina Bittencourt
Sergio Tiossi
Tainã Lemos
Ulisses Ubaldo Matosinho Matias
Veridiana Borges Costa
Wagner Carneiro

10  DIA VASCULARº
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AGENDA 

(48) 3037-4637
conesul2016@paulasalleseventos.com.br
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Setembro
Reunião Científi ca

29/09/2016 – 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)

O público da Reunião Científi ca é composto por vasculares, residentes e acadêmicos inte-
ressados em conferir as pesquisas científi cas da especialidade

REUNIÃO CIENTÍFICA

ERRATA

Trabalhos científi cos foram apresentados em encontro mensal

Reunião Científi ca foi promovida no Hospital do Servidor Público Estadual 

Christiano S. Pecego

Marcelo Fernando Matielo

Fábio José Bonafé Sotelo

Ronald Luiz G. Flumignan

Fábio Henrique Rossi

Marcelo Kalil Di Santo

Mayara Leite Coutinho

Aconteceu mais uma edição da Reunião 
Científica - encontro mensal organizado pela 
SBACV-SP – no último dia 25 de agosto. O 
evento foi realizado no Hospital do Servidor 
Público Estadual – Prédio da Administração, 
com a apresentação de três pesquisas científicas 
sobre a especialidade.

O primeiro trabalho tem como título “Análi-
se retrospectiva do tratamento cirúrgico de pa-
cientes com oclusões ateroscleróticas de aorta. 
Resultados imediatos”, de autoria dos doutores 
Mayara Leite Coutinho (apresentadora), Dafne 
Braga Diamante Leiderman, Erasmo Simão da 
Silva, Cid J. Sitrângulo Junior, Calógero Presti 
e Nelson De Luccia, do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (HCFMUSP). Os comentários foram do 
Dr. Fábio José Bonafé Sotelo.

O tema “Avaliação do implante de cateteres 
venosos centrais de inserção periférica ecoguia-
dos em pacientes com indicação de acesso vas-
cular” foi apresentado pelo Dr. Marcelo Kalil Di 
Santo, que desenvolveu a pesquisa juntamente 

com os doutores Robert Guimarães Nascimento, 
Ariele Milano Nascimento, Marco Antônio Cal-
das Jovino e Jorge Kalil. Os autores são do Hos-
pital e Maternidade São Luiz Itaim – Rede D’or. 
O comentador foi o Dr. Christiano S. Pecego.

Por último, foi abordada a pesquisa “Angio-
plastia para trombose venosa profunda: revisão 
sistemática Cochrane”, de autoria dos doutores 
Ronald Luiz Gomes Flumignan (apresentador), 
Carolina Dutra Queiroz Flumignan e José Car-
los Costa Baptista-Silva, da Disciplina de Cirur-
gia Vascular e Endovascular do Departamento 
de Cirurgia da Escola Paulista de Medicina da 
Universidade Federal de São Paulo (EPM-Uni-

Na edição 188 da Folha Vascular, na página 
9, foi publicada uma informação incorreta refe-
rente à autoria do trabalho “Angioplastia para 
trombose venosa profunda: revisão sistemáti-
ca Cochrane”. O grupo completo de autores é 
composto pelos doutores Ronald Luiz Gomes 
Flumignan, Carolina Dutra Queiroz Flumignan 
e José Carlos Costa Baptista-Silva, da Disci-
plina de Cirurgia Vascular e Endovascular, do 
Departamento de Cirurgia, da Escola Paulista 
de Medicina - Universidade Federal de São 
Paulo (EPM-Unifesp).

fesp). O trabalho foi comentado pelo Dr. Fábio 
Henrique Rossi.

Antes da Reunião Científica, foi realizada 
Reunião Administrativa, conduzida pelo presi-
dente da SBACV-SP, Dr. Marcelo Fernando Ma-
tielo, em que foram tratados diversos assuntos de 
interesse dos sócios da Regional São Paulo.

A próxima Reunião Científica acontecerá no 
dia 29 de setembro, 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 29 DE SETEMBRO

REPARO TOTALMENTE 
ENDOVASCULAR DE ANEURISMA 

TORACOABDOMINAL ROTO COM 
PRÓTESE DE PRATELEIRA

Autores: Nelson Wolosker, Alexandre Fioranelli,   
Marcelo Ferreira, Adriano Tachibana, Lucas Lembrança 
e Carlos Oliveira

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Introdução: A cirurgia convencional é o método 

de escolha para o tratamento dos aneurismas de aorta 
toracoabdominal tipo 3 (AATA3) rotos. Com o sur-
gimento das endopróteses ramificadas, o tratamento 
endovascular passou a ser uma boa alternativa. Em 
2015, foi desenvolvida a endoprótese Cook T-Branch 
(Cook Medical, Bloomington, Ind.) que permite a cor-
reção endovascular de aneurismas toracoabdominais 
de forma imediata em 83% das configurações anatô-
micas. Apresentamos o primeiro caso de tratamento 
endovascular de AATA3 roto com uma endoprótese 
de prateleira.

Relato de Caso: Paciente A.C.R.B., 68 anos, sexo 
feminino, com passado de correção hibrida de dissec-
ção de aorta ascendente, foi admitida no Pronto Aten-
dimento com quadro de dor epigástrica, com irradiação 
para as costas com massa pulsátil palpável em epi-
gástrio. Apresentava diagnóstico prévio de aneurisma 
de aorta tóraco-abdominal. Realizada AngioTC que 
evidenciou  aneurisma de aorta toracoabdominal com 
5,7 cm no seu maior diâmetro transverso e sinais de 
ruptura. Além disso, os rins eram fundidos em seus 
polos inferiores. Submetida a correção endovascular 
com endoprótese T-Branch (Cook Medical, Bloomin-
gton, Ind.) 34x18x202mm, e endoprótese Cook Zenith 
46mmx42mm  na aorta torácica. O procedimento trans-
correu sem intercorrências, sob anestesia geral. Foi uti-
lizada drenagem peridural contínua com monitorização 
da pressão liquórica. Arteriografia de controle demons-
trou sucesso técnico, perviedade dos ramos e ausência 
de vazamentos. 

Recebeu alta hospitalar no 7º dia do pós-opera-
tório. Após 30 dias, permanecia assintomática em 
acompanhamento.

Conclusão: A endoprótese T-Branch é uma opção 
válida para o tratamento dos aneurismas toracoabdomi-
nals Tipo 3 Rotos.

Comentador: Dr. Felipe Nasser

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO 
DA DOENÇA DE BUERGER – REVISÃO 

SISTEMÁTICA COCHRANE

Autores: Daniel Guimarães Cacione, Cristiane Ru-
fino Macedo e José Carlos Costa Baptista Silva

Instituição: Disciplina de Cirurgia Vascular e En-
dovascular – Departamento de Medicina da Escola 
Paulista de Medicina da Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP/EPM)

Introdução: A doença de Buerger (DB), síndrome 
de von Winiwarter ou simplesmente tromboangeí-
te obliterante caracteriza-se por inflamação crônica, 
segmentar, não aterosclerótica, trombótica e oclusiva 

que afeta artérias, veias e nervos de médio e peque-
no calibre preferencialmente em membros superiores 
e inferiores. A etiologia é desconhecida, envolvendo 
a correlação entre exposição ao tabaco e outros fato-
res como susceptibilidade hereditária, disfunção do 
sistema imune e de coagulação e, ainda, exposição a 
agentes infecciosos. Nos casos em que se desenvolve 
um quadro de isquemia crítica em membros, uma parte 
importante dos pacientes, em virtude do acometimento 
difuso e distal da circulação arterial, não é candidata 
à revascularização. Nesses casos, o tratamento clínico, 
com a ajuda de agentes farmacológicos, é uma alterna-
tiva importante. Surge então a dúvida de qual agente 
farmacológico seria o mais efetivo para doentes com 
DB, principalmente naqueles que apresentem isquemia 
crítica de membros. Para responder a esse questiona-
mento, com o melhor nível de evidência disponível, 
uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomiza-
dos é a melhor opção. Assim, a proposta de realização 
de uma revisão sistemática acerca da efetividade dos 
agentes farmacológicos na doença de Buerger utilizan-
do a metodologia Cochrane é oportuna e plenamente 
justificável. 

Objetivo: Avaliar a efetividade de qualquer agente 
farmacológico (intravenoso ou oral) em comparação 
com o placebo ou qualquer outro agente farmacológico 
em pacientes com a doença de Buerger. 

Métodos: Realização de revisão sistemática da lite-
ratura com metodologia Cochrane. A equipe de pesqui-
sa bibliográfica da Cochrane Vascular Trials procurou 
em sua base de dados de registro da especialidade (úl-
tima busca em abril de 2015) e no Cochrane Register 
of Studies (abril de 2015). Os autores da revisão procu-
raram registros de ensaios e literatura cinzenta na Eu-
ropa, listas de referência selecionadas de estudos rele-
vantes, autores dos estudos incluídos, além de grandes 
empresas farmacêuticas. Os critérios de seleção foram 
ensaios clínicos randomizados (ECR) que envolveram 
agentes farmacológicos utilizados no tratamento da do-
ença de Buerger. Dois autores avaliaram independente-
mente os estudos, extraíram e realizaram a análise dos 
dados obtidos.

Resultados: Cinco ensaios clínicos randomizados 
(total de 602 participantes) foram incluídos, os quais 
pesquisavam o análogo da prostaciclina em compara-
ção com placebo, aspirina ou análogo da prostaglandina 
e também a comparação de ácido fólico com placebo. 
Nenhum estudo avaliou outros agentes farmacológicos 
como cilostazol, clopidogrel e pentoxifilina ou com-
parou prostanoide oral versus intravenoso. Compara-
do com aspirina, o análogo da prostaciclina (iloprost) 
melhorou a cicatrização da úlcera [risco relativo (RR) 
2,65; intervalo de confiança (IC) de 95%: 1,15-6,11; 98 
participantes: um estudo; evidência de qualidade mo-
derada] e ajudou a erradicar a dor em repouso após 28 
dias (RR 2,28, IC de 95%: 1,48-3,52; 133 participantes, 
um estudo; evidência de qualidade moderada), embora 
as taxas de amputação tenham sido semelhantes seis 
meses depois do tratamento (RR 0,32; IC 95%: 0,09-
1,15; 95 participantes; um estudo; evidência de quali-

dade moderada). Ao comparar prostaciclina (iloprost e 
clinprost) com análogos de prostaglandina (alprosta-
dil), a cicatrização da úlcera foi semelhante (RR 1,13; 
IC de 95%: 0,76-1,69; 89 participantes, dois estudos; 
I2 = 0%; evidência de qualidade muito baixa), assim 
como a erradicação da dor em repouso após 28 dias 
(RR 1,57; IC de 95%: 0,72-3,44; 38 participantes: um 
estudo; evidência de baixa qualidade), ao passo que as 
taxas de amputação não foram avaliadas. Comparado 
com placebo, os efeitos do análogo da prostaciclina 
(iloprost) por via oral foram semelhantes para cicatriza-
ção de úlceras isquêmicas (iloprost 200 mcg: RR 1,11; 
IC de 95%: 0,54-2,29; 133 participantes; um estudo; 
evidência de qualidade moderada, e iloprost 400 mcg: 
RR 0,90; IC de 95%: 0,42-1,93; 135 participantes; um 
estudo; evidências de qualidade moderada), erradica-
ção da dor em repouso, após oito semanas (iloprost 
200 mcg: RR 1,14; IC de 95%: 0,79-1,63; 207 parti-
cipantes; um estudo; evidência de qualidade moderada 
e iloprost 400 mcg: RR 1,11; IC de 95%: 0,77-1,59; 
201 participantes; um estudo; evidências de qualidade 
moderada), e as taxas de amputação após seis meses 
(iloprost 200 mcg: RR 0,54; IC de 95%: 0,19-1,56; 209 
participantes; um estudo, e iloprost 400 mcg: RR 0,42; 
IC de 95%: 0,13 a 1,31; 213 participantes; um estudo). 
Ao comparar o ácido fólico com placebo em doentes 
com hiper-homocisteinemia e doença de Buerger, os 
scores de dor foram semelhantes, não houve novos ca-
sos de amputação em ambos os grupos e a cicatrização 
da úlcera não foi avaliada (evidência de qualidade muito 
baixa). Efeitos colaterais como dores de cabeça, rubor 
ou náuseas ou consequências mais graves não foram 
associados com interrupções de tratamento. Desfechos 
como a sobrevida livre de amputação, distância máxima 
percorrida ou distância livre de dor e índice tornozelo 
braquial não foram avaliados por nenhum estudo. No 
geral, a qualidade da evidência variou de muito baixa 
a moderada, com presença de poucos estudos, peque-
no número de participantes, variação na gravidade da 
doença dos participantes entre os estudos e omissão de 
informações importantes, como a exposição ao tabaco. 

Conclusões: Evidência de qualidade moderada su-
gere que o iloprost intravenoso (análogo da prostacicli-
na) é mais efetivo que a aspirina para a erradicação da 
dor em repouso e cicatrização de úlceras isquêmicas na 
doença de Buerger, mas iloprost oral não é mais efetivo 
que o placebo. Evidência de qualidade muito baixa e 
baixa sugere que não há diferença entre prostaciclina 
(iloprost e clinprost) e o alprostadil (análogo da prosta-
glandina) para a cicatrização de úlceras e alívio da dor 
em pacientes com doença de Buerger em estágio avan-
çado, respectivamente. Evidência de qualidade muito 
baixa sugere que não há diferença nos scores de dor 
nem nas taxas de amputação entre ácido fólico e place-
bo, em pessoas com hiper-homocisteinemia e doença 
de Buerger. Ensaios de alta qualidade que avaliem a 
efetividade de agentes farmacológicos (intravenosa ou 
oral) em pacientes com doença de Buerger são neces-
sários.

Comentador: Dr. Eduardo Faccini Rocha 
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No dia 13 de agosto, a SBACV-SP promoveu mais uma rodada de 
discussão de temas básicos da especialidade na Liga Acadêmica Pau-
lista de Cirurgia Vascular. O evento, que teve como tema Aneurismas 
Periféricos, aconteceu na Associação Paulista de Medicina (APM), com 
a apresentação do Dr. Antonio Eduardo Zerati. Estiveram presentes cer-
ca de 70 participantes.

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

Próximo encontro
Para os interessados em comparecer na próxima reunião da Liga 

Acadêmica de Cirurgia Vascular, o encontro será realizado no dia 24 
de setembro, das 8h30 às 12 horas, no Restaurante Novilho de Prata 
- Rua Pedro Ivo, 63 – esquina com a Av. 23 de Maio (sentido bairro). 

Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular

TRABALHOS DE 29 DE SETEMBRO

FIQUE POR DENTRO

Aneurismas Periféricos foi tema da última reunião

Em breve, a SBACV-SP informará o tema e palestrante convidado.
Para participar, basta enviar e-mail para secretaria@sbacvsp.org.br 

ou confirmar presença pelos telefones (11) 5087-4888 ou 5087-4889. 

Inscrições abertas até 30 de setembro

Com realização da SBACV-SP e apoio da Sanofi, já estão abertas as inscrições para os interessa-
dos em participar do 2º Prêmio Dr. Emil Burihan Residente Pesquisador, que tem como objetivo in-
centivar 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, ao 2º lugar, o prêmio tem o 
valor de R$ 3.000; e, para o 3º colocado, R$ 2.000. Para obter outras informações, os interessados po-
dem visitar o site www.sbacvsp.com.br ou entrar em contato pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br.

Marcelo Calil Burihan, Marcelo Fernando Matielo, Antonio Eduardo Zerati, Adnan Neser e 
Arual Giusti

AVALIACAO DOS RESULTADOS DE 
SIMPATECTOMIA VIDEOTORACOSCO-
PICA EM PACIENTES TRATADOS COM 

CLORIDRATO DE OXIBUTININA

Autores: Lucas Lembrança, Nelson Wolosker, 
José Ribas Milanez de Campos, Paulo Kauffman, 
Marcelo Passos Teivelis e Pedro Puech-Leão

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein/
Faculdade de Medicina - Universidade de São Paulo

Resumo: O tratamento definitivo para hiper-hidrose 
primária (HH) é a simpatectomia videotoracoscópica 
(VATS). Apesar dos bons resultados essa técnica 
apresenta elevadas taxas de hiper-hidrose compen-
satória. Em função disso, o uso de Cloridrato de 
Oxibutinia vem ser tornando o tratamento de es-
colha para hiper-hidrose primária. Contudo, parte 
destes pacientes não respondem satisfatoriamente 

sendo encaminhados à VATS. 
Objetivo: Avaliar a resposta a VATS após o tra-

tamento com cloridrato de oxibutinina.
Casuística e Método: Trata-se de um estudo 

retrospectivo, observacional, com amostras de 
737 pacientes com hiper-hidrose axilar ou palmar 
submetidos a VATS no Hospital das Clinicas da 
Faculdade de Medicina da USP e no Hospital Isra-
elita Albert Einstein no período de janeiro de 2007 
até janeiro de 2014.  Eles foram divididos em dois 
grupos: Oxibutinia + Cirurgia nos tratados cirur-
gicamente após e os que foram encaminhados pri-
mariamente à cirurgia. Foram avaliados por ques-
tionário padronizado  a qualidade de vida antes 
do procedimento,  a melhora da qualidade de vida 
após a cirurgia e o grau de resposta ao tratamento. 

Resultados: Foram avaliados 737 pacientes, 
499 (67%) eram mulheres, a média de idade era 

de 25,7 anos. Destes, 167 foram submetidos a tra-
tamento clínico prévio e 570 foram encaminhados 
primariamente para VATS. Todos os pacientes 
apresentavam qualidade de vida pré-operatória 
entre Ruim e Muito Ruim, sem diferença entre os 
grupos. O grau de resposta ao tratamento foi mo-
derado ou grande em 95% dos pacientes, com dis-
creta vantagem para o grupo Cirurgia Primária no 
qual 93,1% apresentaram grande resposta vs 88,4 
(p:0,044) do grupo Cirurgia + Oxibutinina. Resul-
tado semelhante a qualidade de vida após o proce-
dimento, sendo muito melhor em 83% no primeiro 
grupo e em 75,4% do segundo (p:0.025).

Conclusão: A VATS apresenta bons resultados 
para tratamento de hiper-hidrose essencial nos pa-
cientes submetidos a tratamento prévio com Clori-
drato de Oxibutinina.

Comentador: Dr. Roberto Augusto Caffaro



 11SETEMBRO 2016

FOLHA VASCULAR

FIQUE POR DENTRO

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 

Programa:

07h50 às 08h00 - Abertura

MÓDULO 1 

08h00 às 08h20 - Evolução da Cirurgia Vascular 
08h20 às 08h35 - Carótidas: Indicação de Tratamento Clínico e Cirúrgico/
Endovascular 
08h35 às 08h40 - Caso 1 / Trabalho 1
08h40 às 08h55 - Aneurisma de Aorta Abdominal: Indicações de Tratamento 
Cirúrgico/ Endovascular 
08h55 às 09h00 - Caso 2 / Trabalho 2
09h00 às 09h15 - Aneurismas Periféricos: Indicações de Tratamento Cirúrgico/
Endovascular 
09h15 às 09h20 - Caso 3 / Trabalho 3
09h20 às 09h35 - Discussão do Módulo 1
09h35 às 10h00 - Apresentação de Pôsteres 1
10h00 às 10h30 - Intervalo – Coffee-Break

MÓDULO 2 

10h30 às 10h45 - Varizes 
10h45 às 10h50 - Caso 4 / Trabalho 4
10h50 às 11h05 - Trombose Venosa Profunda 
11h05 às 11h10 - Caso 5 / Trabalho 5
11h10 às 11h25 - Opções no Tratamento da Doença Cirúrgica Venosa 
11h25 às 11h30 - Caso 6 / Trabalho 6

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 inten-
so com essa área pouco explorada durante 
a graduação médica, será promovido um 
evento de caráter nacional itinerante - I 
Congresso Brasileiro das Ligas Acadêmicas 
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, An-

giorradiologia, Cirurgia Endovascular, en-
tre outras áreas de estudos, e busca propiciar 
um ambiente para o intercâmbio de experi-
ências entre as ligas de Cirurgia Vascular do 
Brasil, aumentar a qualidade e a relevância 
das ligas acadêmicas e incentivar a atuali-
zação contínua dos alunos e profissionais.

“É com muita cautela e comprometimen-
to que trabalhamos para o desenvolvimento 
da programação científica, de forma a apro-
fundar os conhecimentos e experiências dos 
acadêmicos que serão os cirurgiões vascu-
lares do futuro”, enfatiza o presidente do 
congresso e acadêmico da Universidade de 
Mogi das Cruzes, Luiz Fernando Segura.

Abaixo, a grade de palestrantes e temas 
do evento.

11h30 às 11h45 - Discussão do Módulo 2
11h45 às 13h00 - Intervalo – Almoço

MÓDULO 3 

13h00 às 13h20 - O Ensino da Cirurgia Vascular no Brasil: Do Acadêmico
ao Médico Residente 
13h20 às 13h35 - Linfedema 
13h35 às 13h40 - Caso 7 / Trabalho 7
13h40 às 13h50 - Doença Arterial Obstrutiva Periférica (Daop) Infra-Inguinal:
Indicações de Tratamento Clínico e Cirúrgico/Endovascular 
13h50 às 14h00 - Caso 8 / Trabalho 8
14h00 às 14h15 - Doença Obstrutiva Aorto-Ilíaca: Indicações de Tratamento
Cirúrgico/Endovascular 
14h15 às 14h20 - Caso 9 / Trabalho 9
14h20 às 14h35 - Discussão do Módulo
14h35 às 15h00 - Apresentação de Pôsteres 2
15h00 às 15h30 - Intervalo - Coffee-Break

MÓDULO 4

15h30 às 15h45 - Trauma Vascular 
15h45 às 15h50 - Caso 10 / Trabalho 10
15h50 às 16h05 - Pé Diabético 
16h05 às 16h10 - Caso 11 / Trabalho 11
16h10 às 16h25 - Tipos de Amputações de Membros Inferiores 
16h25 às 16h30 - Caso 12 / Trabalho 12
16h30 às 16h45 - Discussão do Módulo
16h45 às 17h00 - Premiação e Encerramento

Em breve, a Folha Vascular publicará os moderadores, apresentadores e julgadores dos casos e dos pôsteres.
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SECCIONAIS

Alto Tietê Campinas

Franca

São Carlos – Araraquara

“Diabetes Melittus – Sua prevenção, tratamento e complica-
ções” foi tema de evento da Seccional Alto Tietê, que aconteceu 
no dia 25 de agosto, na sala de eventos do Hospital Santana, minis-
trado pela Dra. Tjia Sian Tijoe, médica endocrinologista, respon-
sável pela Clínica Angiocentro. Na ocasião, foram apresentados os 
novos fármacos orais e as insulinas aplicáveis que modificaram o 
tratamento do diabetes nos últimos anos. 

“É importante que os médicos mais antigos tenham contato com 
esses novos nomes de antidiabéticos orais e a classificação, que 
mudou muito. Todo cirurgião vascular, principalmente os mais 
velhos, deveria ouvir uma palestra sobre esse assunto, já que os 
medicamentos com nomes diferentes transformaram o tratamento 
tradicional do diabetes”, argumentou o Dr. Fuad José Assis, da 
Seccional Alto Tietê.

Dentre os participantes do evento, estavam presentes o gestor 
administrativo do Hospital Santana, Dr. Pablo Bezerra, o diretor 
da seccional Alto Tietê e diretor-presidente dos hospitais Santana 
e Santa Maria, Dr. Adalcindo Vieira Nascimento Filho, o diretor 
técnico/administrativo do Hospital Santana, Dr. Luis Claudio Oli-
veira, a Dra. Maria Esther Vieira do Nascimento, o Dr. Fuad José 
de Assis e o Dr. Diel da Costa Meireles, da Seccional Alto Tietê.

A próxima reunião mensal ocorrerá na última quinta-feira do 
mês de setembro, no dia 29, e terá como tema “Atestado de óbito 
e judicialização da Medicina”. O evento será às 19 horas, no Hos-
pital Santana, localizado em Mogi das Cruzes (SP).

No dia 22 de agosto, foi realizada palestra na Seccional Campinas 
com o tema “Abordagem do Paciente Arterial Crônico”, proferida pelo 
Prof. Dr. Otacilio de Camargo Junior, do Departamento de Angiolo-
gia, Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital Celso Pierro – PUC 
Campinas. Após o encontro, houve confraternização no restaurante 
Milord Taverna. O evento foi organizado pelo diretor da seccional, Dr. 
Antonio Cláudio Guedes Chrispim.

A Reunião dos Vasculares de Franca aconteceu no dia 28 de julho, 
no restaurante Nonno Grill, e foi organizada pelos doutores Daniel Ur-
ban Raymundo e Fernando César Raymundo. Durante o evento, que 
foi patrocinado pela Sigvaris, foram expostos novos produtos para te-
rapia de elastocompressão. 

A Reunião Científica da Seccional foi realizada na noite de 25 de 
agosto, no Anfiteatro do Departamento de Medicina da Universidade 
Federal de São Carlos (Dmed-UFSCAR), com a participação de cinco 
cirurgiões vasculares de São Carlos e Araraquara e mais de 20 acadê-
micos. O tema foi Pé Diabético, apresentado pelo Dr. Michel Nasser, 
diretor da Seccional. Após o encontro, houve confraternização entre os 
participantes no saguão do anfiteatro.

Pablo Bezerra, Maria Esther Vieira do Nascimento, Adalcindo Vieira Nascimento Filho, 
Fuad José Assis, Tjia Sian Tijoe, Luis Claudio Oliveira e Diel da Costa Meireles

Arlindo Nascimento de Lemos Júnior, Otacilio de Camargo Junior e Antonio Cláudio 
Guedes Chrispim

Participantes do encontro, no restaurante Nonno Grill

Acadêmicos presentes no encontro da Seccional São Carlos-Araraquara
Cirurgiões vasculares da região de Mogi das Cruzes durante o encontro mensal da Seccio-
nal Alto Tietê
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ARTIGO

O uso consciente dos planos de saúde

O setor de saúde suplementar está imerso na 
atual recessão econômica do Brasil, questão que 
influencia, principalmente, a vida da população, 
que tem seu acesso a bens e serviços comprometi-
do. De acordo com o Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (CAGED), o País registrou 
o fechamento de mais de 1,5 milhão de empregos 
– pior resultado para um ano desde o início de sua 
apuração, em 1992. Acompanhando esse movimen-
to, conforme informações da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), as operadoras de planos 
de saúde perderam mais de 766 mil beneficiários – 
fato inédito no setor, que até então havia registrado 
crescimento ininterrupto desde o início da série his-
tórica, há dez anos.

 Para tentar conter os avanços das despesas, cons-
tantemente superiores ao crescimento das receitas, 
as operadoras de planos de saúde têm investido na 
qualidade e no aperfeiçoamento da prestação de ser-
viços a seus beneficiários.

 A retração da economia, aliada ao avanço da tec-
nologia médica e ao envelhecimento da população 
brasileira, dentre outras particularidades, deixou as 
operadoras de saúde em situação delicada, pondo em 
risco a sustentabilidade do setor. Nesse sentido, as 
empresas de planos de saúde têm aprimorado seus 
programas de promoção e prevenção de saúde. Se-
gundo dados da Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS), atualmente, mais de 1,2 milhão de 
pessoas já fazem parte desses tipos de programas.

O objetivo é desenvolver ações que estimulem 
hábitos mais saudáveis como a prática de atividades 
físicas, alimentação adequada e controle do alcoolis-
mo e tabagismo na sociedade. Essas são iniciativas 
tão importantes quanto cuidar para que os sintomas 
e as consequências de doenças crônicas já desenvol-
vidas pelo indivíduo sejam evitados ou, ao menos, 
postergados, priorizando a melhora da qualidade de 
vida do cidadão.

 Além disso, operadoras adotam outras iniciativas 
importantes. Entre elas, estão: a maior utilização de 
tecnologia da informação; a simplificação e padro-
nização de processos administrativos; o estímulo à 
concorrência e à transparência de preços e resulta-
dos; a integração dos diversos níveis assistenciais; 
e, principalmente, o combate aos desperdícios, seja 
devido práticas abusivas, fraudulentas ou, até mes-
mo, à má gestão no sistema de saúde.

 O resultado desse esforço já é tangível. De acordo 
com o último levantamento feito pelo Instituto Bra-
sileiro de Opinião Pública e Estatísticas (IBOPE), 
75% dos entrevistados afirmaram estar “satisfeitos 
ou muito satisfeitos” com o atendimento de seus pla-
nos de saúde. A pesquisa aponta ainda que 94% dos 
brasileiros acham que o plano de saúde é essencial e, 
para 86% dos entrevistados, o principal motivo é a 

do plano de saúde, utilizá-lo da melhor forma pos-
sível e buscar conhecer todo o acesso à sua disposi-
ção. Aos gestores, cabe perguntar o que ainda pode 
ser melhorado. Certamente, todas as partes têm um 
longo caminho a trilhar pela frente e, com certeza, 
a busca pela excelência permanecerá constante e 
incansável e é de interesse geral que isso aconteça.

Pedro Ramos
Diretor da Associação Brasileira de 

Planos de Saúde (Abramge

Pedro Ramos*

qualidade do atendimento.
 O Sistema Nacional de Informações de Defesa 

do Consumidor (Sindec), órgão ligado ao Ministério 
da Justiça, que reúne queixas dos Procons de todo 
o País, aponta que, mesmo com a crise financeira 
que assola a economia nacional, o setor de planos 
de saúde conseguiu manter seu padrão de qualidade, 
melhorando uma posição entre 2014 e 2015 nesse 
ranking, saindo de 17º para 18º lugar dentre os mais 
reclamados. Importante ressaltar que o setor jamais 
esteve entre os dez mais reclamados.

 É sabido que o setor ainda pode e deve evoluir, 
mas os números apresentados são satisfatórios, so-
bretudo se levado em conta que, em um universo de 
quase 50 milhões de beneficiários, onde são reali-
zados em torno de 1,2 bilhão de atendimentos por 
ano, houve um total de 27.055 reclamações (Sin-
dec/2015), o que corresponde a cerca de uma recla-
mação a cada 44 mil procedimentos realizados.

 Aos beneficiários, compete entender a dinâmica 
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ESPAÇO ABERTO

Mês de agosto...

Mês de agosto, o mês fatídico ao longo dos tem-
pos. Por que agosto é considerado o mês do des-
gosto?

De acordo com o site Dúvida Cruel, do Portal 
UOL: “O nome do mês foi criado pelos antigos ro-
manos para homenagear Augusto, César Augusto, 
filho adotivo de Júlio César, a partir do qual o nome 
Augusto passou a designar todos os imperadores ro-
manos. Coincidência ou não, ao longo da História, 
vários fatos ruins marcaram o mês de agosto:

- O episódio conhecido como a Noite de São Bar-
tolomeu, 24/8/1572, em que a rainha católica Ca-
tarina de Médicis ordena o assassinato de mais de 
3 mil protestantes em Paris, sem poupar mulheres 
ou crianças.

- O estopim da I Guerra Mundial se deu nos pri-
meiros dias do mês de agosto, em 1914.

 - As duas bombas atômicas lançadas, na II Guer-
ra Mundial, pelos Estados Unidos em Hiroshima e 
Nagasaki, no Japão, datam 6/8 e 9/8/1945.

- O presidente Getúlio Vargas suicida-se, com 
um tiro no peito, na madrugada de 24/8/1954.

- Jânio Quadros renuncia à Presidência da Re-
pública em 25/8/1961, num gesto nunca explicado, 
alegando sofrer pressões de ‘forças ocultas’”.

Fim do período revolucionário de 1964 a 1985, 
com a chegada da turma do pseudo-período demo-
crático, mais corrupto do que divulga ser de “es-
querda e de direitos humanos”, o Brasil conquistou 
ingresso no fechado clube dos países mais corruptos 
do mundo. Começou com Zé Sarney, passou por 
Collor, fez pausa com Itamar Franco, reiniciou com 
Fernando Henrique, ganhou velocidade com Lula, e 
chegou à Dilma como herança maldita.

O impeachment, um acontecimento fatídico para 
a política brasileira, mas feliz para o Brasil, por fim 
se concretizou em agosto. O importante é ter ini-
ciado o “passar o Brasil a limpo”, libertando-nos 
da maior corrupção de toda a existência do mundo, 
graças a forças do bem, internas e externas. 

No futuro breve, será inserido, no mês de agosto, 
contrariando seu destino negativo, acontecimentos 
positivos, como: valorização do médico e da Medi-
cina brasileira, investimento na proteção da saúde 
do povo brasileiro sem déficit de leitos; educação 
básica em tempo integral, graças ao direcionamento 
sadio da arrecadação de impostos; suspensão radical 
das vergonhosas benesses aos políticos.

Usemos nossa inteligência, sem precisar traçar 
projetos de reforma, apenas copiando o Japão, Ale-
manha, Suécia, Suíça, Dinamarca e outros tantos 
países ordeiros, vitoriosos, onde a corrupção de 5% 
é punida.

“Eduquem os meninos e não será preciso 
castigar os homens” - Pitágoras

Segundo o Blog do Magno, com informações 
obtidas do numerólogo Yubertson Miranda, “o nú-
mero 8 representa o resultado prático do que cada 
um produz durante a vida, por isso ele é tão radical. 
Pode expressar tanto fracasso quanto sucesso, fama 
ou escândalo (...). O número 8 se parece muito com 
o número 13: enquanto algumas pessoas o amam, 
outras detestam. Uns consideram o número da sorte, 
outros de azar”. 

Muitos consideram o mês de agosto o mês do ca-
chorro louco, pela concentração de acontecimentos 
fatídicos, perigosos e desajustados, que chamam 
muito a atenção e assustam as pessoas, as quais sen-
tem dificuldade em impedi-los.

Foi no mês de agosto que teve início a campanha 
política de partidos e candidatos que almejam ser 
eleitos para governarem as cidades do Brasil. É um 
mês que gera preocupação entre os brasileiros, que 
pensam em quem vão votar, qual candidato é me-
lhor ou menos ruim, já que o ideal está por nascer.

O mês de agosto nos leva à preocupação, ao 
alerta: o primeiro semestre do ano se findou; estou 
organizado emocional, profissional, espiritual e fi-
nanceiramente, com fé para chegar ao final do ano 
com paz, podendo gozá-lo com alegria e felicidade?

O mês de agosto de 2016 também nos trouxe a 
agonia da esperança de ver concretizado, agora, o 
impeachment da “presidenta” Dilma e a derrota do 
PT, que, além de responsável maior pela derroca-
da administrativa, econômica, financeira, moral, 
educacional e da saúde do povo, queria rebaixar o 
Brasil, implantando o regime bolivariano, que vem 
destruindo a Venezuela, a Bolívia, o Equador e 
ameaçou destruir a Argentina.

Dr. Rubem Rino
Associado da SBACV-SP

Bizu Comentado - Perguntas e Respostas Comentadas de Ecografi a Vascular

LIVRO

O livro, dividido em capítulos, discute os vá-
rios tópicos de aplicação da ecografia vascular, 
e traz uma série de questões; ao final, é possível 
conferir os comentários sobre os assuntos abor-
dados. A obra baseia-se em livros recomendados 
pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diag-
nóstico por Imagem (CBR) e pela SBACV para 
a prova de ultrassonografia vascular. Além de 
preparar o profissional para a realização de con-
cursos, ele reforça, de forma didática e objetiva, 
conhecimentos fundamentais para os médicos 
que desejam atuar nessa área. 

Em um esforço conjunto, os autores conse-

guem seu objetivo de criar uma publicação que 
será útil para cirurgiões vasculares, ultrassono-
grafistas e demais profissionais da área de ima-
gem vascular.

Ficha Técnica
Autores: Felipe Coelho Neto, Sergio Quilici 
Belczak e Walter Jr. Boim de Araujo
Editora: Editora Rubio
Especialidade: Cirurgia Vascular e Angiologia
Páginas: 280
Publicação: 2016
Edição: Primeira
Encadernação: Brochura
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Saúde será pioneira no uso 
de biometria nos serviços públicos 

O Ministério da Saúde será o primeiro órgão da 
administração pública federal a utilizar os serviços 
de biometria propostos pelo governo federal para 
todos os programas sociais. Com isso, os pacien-
tes do Sistema Único de Saúde (SUS) poderão ser 
identificados pela digital. A política, construída 
a partir de uma parceria com o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), irá proporcionar maior segurança 
no registro e acesso de informações dos cidadãos, 
além de contribuir para evitar fraudes.

O projeto piloto para o novo modelo de identi-
ficação deve começar em serviços ofertados pela 
atenção básica, já a partir do próximo ano. O acor-
do foi fechado no dia 16 de agosto, em reunião en-
tre o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e o secre-
tário de Tecnologia da Informação do Ministério 
do Planejamento, Marcelo Pagotti.

A biometria irá permitir a disponibilização segu-
ra do prontuário eletrônico do paciente já iniciado 
a partir do Cartão SUS – identidade do cidadão no 
acesso aos serviços de saúde público e privados. 
O uso da biometria para identificar cidadãos nos 
bancos de dados ou em serviços públicos faz par-
te de uma política de governo para aperfeiçoar os 
programas sociais, a partir de uma parceria com o 
TSE, para utilização da base biométrica.

APM é contra corte de verbas 
para a saúde

O Senado Federal votou e aprovou, no dia 23 
de agosto, a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 31/2016, que prorroga a Desvinculação 
de Receitas da União (DRU). A medida permite 
ao governo federal transferir até 30% da verba 
originalmente direcionada à Saúde para qualquer 
outra despesa considerada prioritária pelo poder 
executivo, diminuindo os recursos do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

“A APM vê com muita preocupação essa 

NOTÍCIAS

possibilidade, considerando que a verba, hoje, 
destinada para a Saúde já está muito limitada”, 
alertou o presidente da Associação Paulista de 
Medicina (APM), Florisval Meinão.

De acordo com Meinão, o sistema de saú-
de está bastante fragilizado, com dificuldade 
de acesso por parte da população. “Apesar de 
apoiarmos as medidas necessárias para o ajuste 
fiscal, é preciso que haja sensibilidade, por parte 
do Governo, de realocar recursos de áreas que 
não sejam tão prioritárias como a Saúde”, disse.

Planos de saúde perdem clientes 
pelo 13º mês consecutivo

O setor de saúde suplementar (operadoras de pla-
nos de saúde) fechou o mês de julho com um número 
menor de clientes pelo 13º mês consecutivo, segundo 
a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A 
queda foi de 0,32% - de 48,51 milhões de beneficiá-
rios para 48,35 milhões. No acumulado dos últimos 
doze meses, o setor perdeu 1,77 milhão de clientes.

Para Rosana Chiavassa, advogada especializada 
em saúde, esse desempenho negativo do setor não 
chega a surpreender, pois reflete a situação econômica 
do País. “Com o índice de desemprego nas alturas (de 
11,2% no último trimestre), as famílias estão abrindo 
mão de alguns itens para equilibrar seus orçamentos”, 
explica a advogada.  Ela lembra, no entanto, que mes-
mo diante desse quadro difícil, a ANS autorizou um 
reajuste de 13,57% para os planos de saúde individual 
e familiar, percentual bem acima da inflação. “Não 
é por acaso que temos essa debandada expressiva de 
clientes. Parece que os burocratas de Brasília estão 
desconectados do Brasil real”, acrescenta.

De acordo com a advogada, as operadoras de pla-
nos de saúde têm também a sua parcela de responsa-
bilidade nesses números negativos. Em sua opinião, 
as operadoras de planos de saúde precisam exercitar 
a sensibilidade e olhar para o próprio umbigo. “Urge 
que gerenciem melhor os seus custos para poderem 
ser menos agressivas nos pedidos de reajustes à ANS. 
Se persistirem neste ritmo, diante deste cenário eco-

nômico, a perda de clientes será cada vez maior”, 
prevê.

Saúde investe R$ 16,7 milhões 
para qualifi car atendimentos em SP

Municípios de São Paulo contam com mais R$ 
16,7 milhões para a qualificação dos seus serviços 
e de suas equipes de saúde na Atenção Básica. O 
Ministério da Saúde liberou esse montante a 493 
cidades credenciadas ao Programa Nacional de Me-
lhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ-AB). Em todo o Brasil, o repasse foi de R$ 
133 milhões a 4881 municípios.

O Ministério da Saúde define o incentivo aos mu-
nicípios com base em avaliações próprias e de usuá-
rios sobre os serviços oferecidos pelas equipes e uni-
dades de saúde. Além disso, a projeção considera os 
perfis sociais, econômicos e culturais de cada loca-
lidade, acrescidos ainda pelos recursos das equipes 
de Saúde Bucal e Agentes Comunitários de Saúde.

A Atenção Básica é considerada a porta de entra-
da dos serviços de saúde, sendo capaz de resolver 
cerca de 80% dos problemas da população, reduzin-
do a necessidade de procedimentos mais complexos 
e da hospitalização. A qualificação dos profissionais 
de saúde é uma ferramenta estratégica para fortale-
cer esses princípios da Atenção Básica e aperfeiçoar 
os atendimentos.

Aspirante:
Thiago Santos Rocha

Efetivo:
Sérgio Quilici Belczak

NOVAS ADESÕES

Sócios aprovados
em 25 de agosto:

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Cirurgião Vascular da SBACV-SP defende dissertação de mestrado

No dia 29 de agosto, o Dr. Rodrigo Bruno Biagioni, cirurgião 
vascular assistente do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital 
Santa Marcelina e membro da SBACV-SP, fez sua defesa de dis-
sertação de mestrado na Escola Paulista de Medicina – Universida-
de Federal de São Paulo (EPM-Unifesp). O trabalho foi orientado 
pelo Prof. Dr. Fausto Miranda Junior.

 Participaram da banca os doutores Simone Vieira de Campos 
Adib, Nelson Wolosker e Armando Lobato. Esteve presente, na 
ocasião, o Dr. Adnan Neser, participante do Conselho Superior da 
SBACV-SP. Simone Vieira de Campos Adib, Nelson Wolosker, Rodrigo Bruno Biagioni, Fausto Miranda Jr., Armando 

Lobato e Adnan Neser
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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


