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EDITORIAL

Prezados associados,
Infelizmente, em 2017, o carnaval será
somente no fim de fevereiro, o que historicamente atrasa nosso ano, já que muitas
pessoas dizem que só vão realizar negócios após essa data, que, por ser no fim
do segundo mês, novamente teremos um
ano curto e, com certeza, cheio de desafios. Apesar de falarem na imprensa que
o Brasil está saindo da crise, mostrando
indicadores melhores, não consigo acreditar, pois, na cidade de São Paulo, onde
antes havia comércio, hoje só se veem, nos
estabelecimentos, as placas “Aluga-se”
ou “Vende-se”, em quantidade cada vez
maior. Nos consultórios, progressivamente as pessoas estão perdendo o emprego
e, consequentemente, o plano de saúde,
migrando para o Sistema Único de Saúde,
que já era caótico e agora ficou pior, com
os quase 12 milhões de desempregados.
Estados e municípios falidos, sem previsão de recuperação, e com chances reais
de a situação se agravar. Mas tivemos uma
notícia boa com a publicação da Portaria
nº 4, de 31 de janeiro de 2017, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos, do Ministério da Saúde, com
a aprovação do relatório de recomendação
da Comissão Nacional de Incorporação
de Tecnologia no SUS (CONITEC) para
incorporação do procedimento para tratamento esclerosante não estético de varizes
de membros inferiores no âmbito do Sistema Único de Saúde. Isso, com certeza,
foi uma grande conquista para a população
brasileira carente que fica anos na fila à
espera de cirurgia, e sofre com a evolução
da doença para os casos mais avançados da
insuficiência venosa crônica. Agora vamos
encarar os outros problemas – um deles
com certeza, já resolvido com a incorporação do procedimento: onde será montada
a estrutura e em que locais serão realizados? O que será considerado não estético?
Quanto tempo levará para que efetivamen-

te tenhamos todos os meios para realização
do procedimento com segurança? Como
será a remuneração do profissional que realizará o tratamento? Será remunerado por
tratamento ou por sessão? Esperamos que
esses questionamentos não demorem, para
serem resolvidos, o mesmo tempo que para
a incorporação do procedimento.
Outro ponto importante para a SBACV
-SP como Sociedade é a categoria em que
se encontram os associados. Observamos,
em nosso quadro associativo, que muitos
colegas estão em uma categoria, mas que
já poderiam estar em outro nível. Você, sócio aspirante, que tem três anos em nossa
entidade, que tem residência médica na especialidade ou estágio em serviço credenciado pela SBACV, pode se tornar pleno;
ou se tiver título de especialista emitido
pela SBACV e for associado da AMB
pode requerer para ser efetivo. Mude de
categoria, exerça seu poder de voto. Você
que tem cinco anos de efetivo e tem condições, pelo estatuto da SBACV, de se tornar
titular, faça-o. Se tiver dúvidas, entre em
contato conosco por e-mail ou telefone,
que teremos prazer em ajudá-lo.
Um bom mês a todos!

Dr. Marcelo Fernando Matielo

Presidente da SBACV-SP 2016-2017
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Uma conquista, uma responsabilidade
Recentemente, recebemos a notícia sobre a
publicação da Secretaria de Ciência, Tecnologia
e Insumos Estratégicos, ocorrida na Portaria nº
4, de 31/01/2017, sobre a incorporação no SUS,
em âmbito nacional, do tratamento esclerosante
não estético de varizes de membros inferiores. O
texto foi publicado e o link para consulta é:
www.cosemsrn.org.br/wp-content/uploads/2017/02/portaria4-OK.pdf
O portal da CONITEC - comissão que analisa
as novas tecnologias que terão validade e aceitação para uso no Sistema Único de Saúde - também publicou a notícia, cujo link para acesso é:
conitec.gov.br/ultimas-noticias-3/16679-sus-incorpora-tecnicas-modernas-para-cirurgia-bariatrica-e-tratar-varizes
Os textos não especificam ou normatizam
exatamente qual ou quais substâncias e concentrações serão utilizadas para os procedimentos.
Peço que detenham alguns minutos para a leitura.
Embora haja literatura há alguns anos sobre a
escleroterapia para varizes, apenas recentemente o
procedimento finalmente foi incorporado ao SUS.
Por se tratar de um método de baixo custo em
comparação com outros, existir uma enorme demanda de pacientes com varizes em graus avançados que necessitam de tratamento e a estrutura
de acesso para o tratamento cirúrgico não ser
acessível na vida real para parte dos brasileiros
de diversas regiões, essa incorporação poderá ser
bastante benéfica para o tratamento das varizes
de membros inferiores.
Agora, é muito importante que nós, angiologistas e cirurgiões vasculares, possamos divulgar essa notícia, lutar para que as UBSs, AMEs

e demais locais de atendimento de saúde passem
a disponibilizar as substâncias e materiais necessários para a realização desse procedimento.
Cabe, também, a nós a responsabilidade de
indicar, de forma adequada, esse procedimento
e divulgar sempre os potenciais benefícios, os
potenciais riscos e complicações.
A partir desse passo importante, o futuro é solicitar a incorporação do procedimento na Saúde
Suplementar, situação que nunca aconteceria se
o procedimento e medicação relacionada não
fossem aprovados pela CONITEC.
Também é fundamental que o procedimento,
recentemente incorporado, tenha as suas devidas
indicações e limitações expressas por nós, médicos, no sentido de não transformá-lo em uma panaceia e, ao mesmo tempo, aumentar as complicações, por não se tomar o devido cuidado com
toda a metodologia a ser implementada.
Ou seja, que saibamos utilizar com maestria e
bom senso o novo armamentário a ser incorporado sob o ponto de vista da nossa Saúde pública.

Dr. Carlos Eduardo Varela Jardim

Diretor de Defesa Proﬁssional da SBACV-SP

CONVITE AOS
SÓCIOS ASPIRANTES
DA SBACV-SP
A SBACV-SP convida os seus sócios aspirantes a se tornarem sócios efetivos ou plenos.
Mas o que é necessário?
Para a progressão a sócio efetivo:
1. Cópia simples do seu certificado do título
de especialista;
2. Ser sócio aspirante por pelo menos três anos;
3. Ser sócio da APM/AMB;
4. Proposta de efetivo preenchida em duas
vias;
5. Duas fotos 3x4;
6. Estar quite com a SBACV-SP.
Para a progressão a sócio pleno:
1. Cópia simples da carteirinha do CRM;
2. Ser sócio aspirante por pelo menos três anos;
3. Proposta de pleno preenchida em duas vias;
4. Ter completado residência médica ou curso
de especialização reconhecido pela SBACV,
nas especialidades ou áreas objetivas da associação, anexando o comprovante à proposta;
5. Cópias simples do RG, CPF, foto 3x4 e do
diploma de médico;
6. Estar quite com a SBACV-SP.
Endereço para envio: Rua Estela, 515,
Bloco A, Conj. 62 - Vila Mariana
CEP: 04011-002 – São Paulo (SP).
Para maiores informações, entre em contato
com a secretaria da SBACV-SP
via e-mail – secretaria@sbacvsp.org.br ou
telefone: (11) 5087-4888.

NOTAS SBACV-SP

• A SBACV-SP disponibiliza, aos seus sócios, o seu selo holográfico. O
material, que pode ser anexado em receituários médicos, prontuários, cartões
de visita, laudos médicos ou qualquer local em que o médico julgar importante, custa R$ 0,25. A quantidade mínima para compra são 300 selos, que
saem pelo preço de R$ 75. Caso o médico opte por adquirir 600, o valor é
R$ 150, e para 900, o profissional pagará R$ 225. O pagamento deve ser
antecipado e o comprovante anexado ao e-mail de solicitação. Os associados
podem adquirir o produto pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br, e recebê
-lo em seu endereço de correspondência.

• A Regional São Paulo agora dispõe de jalecos estilizados para os sócios
adimplentes da entidade. O avental possui o logo da SBACV-SP bordado na
manga e o nome do médico no bolso. Os tamanhos variam de P a EXG. Em
tecido Oxford, o jaleco sai por R$125; e, em tecido microfibra, R$140. Ambos os valores já estão com o frete incluso. Depois de escolhido o tamanho e
confeccionado o jaleco, não haverá troca. Os interessados devem entrar em
contato com a secretaria da SBACV-SP, pelos telefones (11) 5087-4888 e
(11) 5087-4889, ou pelo e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br.

FEVEREIRO 2017

3

FOLHA VASCULAR

CAPA

Rede municipal oferece pesquisa de tromboﬁlia genética para mulheres
Lei nº 16.599, aprovada em 21 de dezembro de 2016, pela Câmara Municipal de São Paulo,
também garante o direito ao tratamento da tromboﬁlia e da trombose venosa

lei nº 16.599
“dispõe sobre o direito de toda
mulher à investigação, ao exame
genético que detecta a tromboﬁlia
e ao respectivo tratamento, e dá
outras providências”

Resultado da aprovação do Projeto de Lei nº 320/15, da vereadora
Patrícia Bezerra (PSDB), pela Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara Municipal de São Paulo, a lei nº 16.599, que “dispõe sobre o direito de toda mulher à investigação, ao exame genético que
detecta a trombofilia e ao respectivo tratamento, e dá outras providências”, foi sancionada para a rede municipal de saúde da capital
paulista. A nova lei também garante que as mulheres tenham direito
ao tratamento de trombose venosa. Agora, ela aguarda, até junho de
2017, a regulamentação do Executivo.
De acordo com Patrícia Bezerra, em entrevista cedida à Folha
Vascular, o PL foi apresentado quando ela recebeu diversos e-mails
e mensagens, via redes sociais, com relatos sobre as dificuldades das
mulheres trombofílicas para engravidar. “Muitas delas também contaram sobre os problemas de saúde causados pelo uso de anticoncepcionais e reposição hormonal, para uma paciente com trombofilia,
sem consulta prévia”, disse.
Ainda segundo a vereadora, um estudo publicado pelo Hospital
das Clínicas, em 2015, revelou que, de 150 mulheres que tiveram
problemas durante a gestação, como aborto e pré-eclâmpsia, foi de-
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tectada a trombofilia em 60% dos casos. “Tínhamos, então,
um problema muito sério que precisava ser solucionado. Escrevi o projeto para mudar essa triste realidade”, explica.
Para o diretor de Publicações da SBACV-SP, Rogério
Abdo Neser, a novidade da lei consiste em facilitar a vida
daquelas mulheres que são atendidas pela rede municipal de
saúde, porque amplia o acesso, nos hospitais e centros de
atendimento público do município, a um direito que já era
oferecido pelo SUS. Com a proposta da vereadora Patrícia
Bezerra, portanto, a investigação para detecção da trombofilia genética passa a ser cedida, obrigatoriamente, pela rede
municipal, de acordo com indicação médica.
A lei foi destinada às mulheres porque elas são suscetíveis
a sofrer com as complicações da trombofilia quando associada ao uso de contraceptivos orais, com estrógenos e progesterona na sua formulação, e durante a gravidez puerpério,
quando há um aumento do risco de trombose venosa. Nas
mulheres trombofílicas, esse risco aumenta, no mínimo, em
seis vezes. Mas, conforme aponta Rogério Neser, não só as
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mulheres em idade reprodutiva são beneficiadas pela
lei. “As pacientes em fase de reposição hormonal para
menopausa também são beneficiárias”, sublinha.
Mas Neser reforça que deve haver critério para recomendar a realização da investigação de trombofilia,
de acordo com as diretrizes internacionais de diagnóstico e prevenção de trombose venosa, e restringi-la
a um grupo específico de pessoas, pois, se for feita
deliberadamente, encarecerá ainda mais os custos da
Saúde pública, sem que haja benefícios que acompanhem os gastos. “Essa conscientização só existe com
educação e informação médica adequada. Sem isso,
muitas vezes são solicitados exames desnecessários,
sem indicação de uma avaliação específica”, defende.
As entidades internacionais sugerem essa pesquisa,
fundamentalmente, para mulheres que são candidatas
ao uso de contraceptivos orais, com histórico familiar
de trombose venosa ou outro evento tromboembólico
sem causa aparente, abaixo dos 40 anos de idade, ou
para pacientes com trombose venosa em localizações
pouco comuns, como veias esplâncnicas ou no sistema
nervoso central.
Patrícia Bezerra acredita que, após a regulamentação da lei pelo Executivo, a divulgação pelos órgãos
públicos, não só da lei, como também das diversas

consequências positivas que advirão sobre a população devido à medida,
é extremamente importante para que os paulistanos se apropriem desse
novo direito. Para Rogério Neser, essa informação transmitida às pacientes também depende da colaboração dos médicos que prescrevem os contraceptivos, ou seja, os ginecologistas.
“A lei é uma grande conquista para as mulheres trombofílicas na cidade de São Paulo. Agora, elas terão o tratamento mais adequado para sua
condição genética, que vai garantir a sobrevivência do feto e, em alguns
casos, a viabilidade de uma gravidez, que pode ser complexa para mulheres portadoras de trombofilia”, conclui a vereadora Bezerra.

Rogério Neser

Patrícia Bezerra

Escleroterapia não estética de varizes de membros inferiores
Outra conquista recente com relação à oferta de tratamento vascular pelo
SUS foi a publicação da Portaria nº 4, de 31 de janeiro de 2017, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, do Ministério da Saúde.
Segundo o texto divulgado no Diário Oficial da União, agora é direito de
todos a realização da escleroterapia não estética de varizes de membros
inferiores na rede pública de Saúde do Brasil. Para o presidente da SBACV-SP, Marcelo Matielo, a lei deveria expor melhor quais os critérios são
utilizados para a definição do que seria ou não um procedimento estético.
“Temos situações em que o paciente possui classificação clínica 2 (que
não apresenta ainda complicações), mas, dentro dela, podemos ter pacientes com veias de 3 mm, sem comprometimento de safenas e com muitas
dores; então, não devemos tratar porque é estético? Na mesma classificação temos pacientes com veias de 6 mm e insuficiência de safenas,
mas pouco sintomático: não devemos tratar porque é pouco sintomático?

Claro que não vejo o porquê de tratar veias reticulares
e telangiectasias no SUS, pois essas não evoluem de
modo geral a complicações. Mas, hoje, é estabelecida
uma classificação (CEAP) para que todos os vasculares
entendam em que categoria se encontra a doença venosa; então, penso que essa classificação deveria ter sido
utilizada na Portaria”, pondera Matielo, que acredita na
importância da aplicação da lei. “Essa medida é muito
importante para a população mais carente que está na
fila do SUS esperando ser chamada para uma cirurgia
há muito tempo, período que pode até levar ao agravamento da doença. O tratamento poderá diminuir o sofrimento dessas pessoas e manter sua dignidade e inclusão
social”, completa.

FEVEREIRO 2017

5

FOLHA VASCULAR

REUNIÃO ADMINISTRATIVA

SBACV-SP reúne associados em primeiro encontro do ano
Diversos temas foram abordados entre os membros da Sociedade e a diretoria

No dia 26 janeiro, aconteceu a primeira Reunião Administrativa de 2017,
conduzida pelo presidente da Regional São Paulo, Dr. Marcelo Fernando Matielo, e pelo secretário geral, Dr. Ivan Benaduce Casella. Assuntos relevantes
foram levantados, e uma pauta foi aprovada após avaliação dos participantes.
A proposta de digitalização de todo o arquivo histórico da SBACV-SP foi
o assunto deliberado durante o encontro. A partir deste mês, será dado andamento ao projeto, a fim de que todos os dados passem a ser conservados em
um acervo digital.
No encontro, também foi abordada a importância de captação de verba
para a Sociedade, com o objetivo de viabilizar a organização de importantes
eventos e ações que acontecerão no decorrer do ano, como o Dia Vascular, a
Educação Médica Continuada, a publicação de livros etc..
Também houve análise sobre o apoio da SBACV-SP à candidatura do
Prof. Dr. Roberto Sacilotto para presidência da SBACV Nacional no biênio

2018/2019. Na ocasião, os membros da diretoria da Regional São Paulo que
estavam presentes reiteraram a adesão ao candidato.
Encontro de Fevereiro
A primeira Reunião Científica do ano ocorre no dia 16 de fevereiro, a
partir das 20 horas, no Hospital do Servidor Público Estadual – Prédio da
Administração – Sala 102, localizado na Av. Ibirapuera, 981, Indianópolis - São Paulo. Na página 7 desta edição constam os temas dos trabalhos
apresentados.
Anteriormente, acontece Reunião Administrativa. Os sócios da entidade
podem participar, opinar sobre as pautas concernentes aos projetos e as atividades desenvolvidas pela associação, e saber sobre as novidades que estão
sendo preparadas pela Sociedade.

Marcelo Fernando Matielo

FEVEREIRO

Reunião Cientíﬁca
16/02/2017 – 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)

6

FEVEREIRO 2017

Reunião Administrativa no auditório da sede da SBACV-SP

AVISOS DA SBACV-SP

• Os sócios aspirantes residentes, que tiverem
80% de participação nas reuniões científicas
mensais da Regional São Paulo durante o ano de
2017, e ainda forem residentes no ano seguinte,
terão a isenção do pagamento da anuidade 2018.
• O valor integral da anuidade 2017, determinado pela SBACV, é de R$ 912. Os associados
que pagarem até 31/03/2017 terão 17% de desconto, ou seja, pagarão R$ 757. Para os associados que pagarem até 30/04/2017, terão o desconto de 8%, ou seja, R$ 839. Após essa data o valor
da anuidade será integral.

FOLHA VASCULAR

TRABALHOS DE 16 DE FEVEREIRO
AVALIAÇÃO DOS PACIENTES SUBMETIDOS À RESSIMPATECTOMIA PARA TRATAMENTO DE HIPERIDROSE ESSENCIAL

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
Introdução: O tratamento cirúrgico preconizado para Hiperidrose Essencial é a Simpatectomia
Videotoracoscópica (VATS). Contudo, parte dos
pacientes não respondem satisfatoriamente a VATS
e são submetidos à ressimpatectomia. Não existem
estudos avaliando de maneira objetiva o grau de
resposta à cirurgia e à melhora da qualidade de vida
nos pacientes reoperados.
Casuística e Métodos: Trata-se de um estudo
retrospectivo, no qual, em um grupo total de 2300
pacientes submetidos à simpatectomia para tratamento de HE, de 1999 até janeiro de 2014, foram

avaliados 15 pacientes submetidos à ressimpatectomia por falha do tratamento primário. Dos pacientes
analisados, 11 (73,3%) eram mulheres. A média de
idade foi de 23,29 (5,17) anos e média de Índice
de Massa Corpórea (IMC) de 20,92 (2,12). O sítio
principal das queixas foram as mãos, em 10 (66%)
pacientes, e axilas, em cinco (33%). Para essa análise de qualidade de vida foi utilizado o questionário de Amir e Cols. Para a análise da resposta ao
tratamento, pontuou-se melhora após 15 dias da
cirurgia, quantificando de 0 (ausência de melhora)
a 10 (melhora completa), e, posteriormente, estratificando em discreta (0-4), moderada (5-7) e grande
(8-10).
Resultados: Antes da realização da primeira cirurgia, todos os pacientes apresentavam qualidade
de vida ruim ou muito ruim. Após primeira VATS,

12 (80%) pacientes obtiveram boa resposta, porém
evoluíram com piora, voltando aos níveis anteriores
à cirurgia. Sendo assim, antes da ressimpatectomia,
todos os pacientes tinham qualidade de vida muito
ruim. Nas ressimpatectomias, a ressecção bilateral
foi realizada em 73% dos casos, sendo o nível mais
frequente a quarta cadeia ganglionar. Manteve-se o
predomínio do uso do eletrocautério em 80% dos
casos e foi utilizada intubação seletiva em 73% da
amostra. O grau de resposta ao tratamento foi elevado em 73% da amostra, com 14 (93,3%) pacientes apresentando uma melhora da qualidade de vida
considerada muito boa após o procedimento.
Conclusão: A VATS é um procedimento efetivo
nos pacientes que necessitam de ressimpatectomia
para o tratamento de Hiperidrose Essencial.
Comentador: Dr. Guilherme Yazbek

COMPARAÇÃO DAS MEDICAÇÕES FLEBOTÔNICAS PARA OS PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA VENOSA
CRÔNICA. UM ESTUDO DUPLO-CEGO, RANDOMIZADO E CONTROLADO POR PLACEBO

Autores: Sergio Belczak, Igor Rafael Sincos, Gilberto Nering, Nino Behar, Emanuele Lima Villela,
Valter Campos, Caio Azevedo, Thiago José Cavaquini, Luiz Felipe Slavo e Ricardo Aun
Instituição: Serviço de Cirurgia Vascular do
Hospital Geral de Carapicuíba - OSS São Camilo
Introdução: A compreensão da fisiopatologia
da insuficiência venosa crônica (IVC) sugere que
os efeitos das medicações flebotônicas podem ser
eficazes no alívio dos sintomas e no retardo da progressão da doença. Há poucos estudos comparando
diversas medicações flebotônicas entre si e com o
placebo, avaliando conjuntamente sinais objetivos
como a pletismografia à água e a amplitude de movimento da articulação tibio-társica (ATT) com dados relatados dos pacientes em relação à qualidade
de vida.

Objetivos: Objetivamos, com este estudo, comparar os efeitos de diferentes medicações flebotônicas na qualidade de vida, na redução volumétrica
dos membros e no aumento na amplitude de movimento da ATT.
Método: 136 portadores de IVC (CEAP 2-5) foram divididos cegamente em quatro grupos distintos,
de acordo com a terapia medicamentosa instituída:
Diosmina e Hisperidina micronizada, Aminoftona,
Cumarina – Toxerutina e placebo (amido). Os pacientes foram submetidos a um questionário, preenchendo um índice específico para qualidade de
vida (IQV) em pacientes portadores de IVC, e foram
submetidos à realização de goniometria da ATT e a
pletismografia à água do membro, antes e 30 dias
após a intervenção medicamentosa.
Resultados: Nove pacientes abandonaram o es-

tudo. Os dados coletados com os 127 pacientes remanescentes foram submetidos à análise estatística.
Não houve diferença nas medidas da amplitude de
movimento da articulação tibio-társica. Reduções
volumétricas iguais ou maiores a 100 ml foram mais
frequentemente observadas no grupo Diosmina-hisperidina que para os demais grupos. As pontuações
totais do IQV foram menores para o grupo Aminoftona que para os demais grupos e diferenças entre os
grupos foram encontradas analisando isoladamente
os itens do IQV.
Conclusões: Medicações flebotônicas apresentaram resultados estatisticamente significativos na
melhora do IQV quando comparadas ao placebo, e
podem ser eficazes no alívio dos sintomas e no retardo da progressão da IVC.
Comentador: Dr. Rogério Neser

NEFROPATIA INDUZIDA POR CONTRASTE INTRA-ARTERIAL EM PACIENTES COM ISQUEMIA CRÍTICA DE MEMBROS
INFERIORES: AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO E RESULTADOS EM MÉDIO PRAZO

Autores: Marcus Vinícius Martins Cury, Marcelo
Fernando Matielo, Francisco Cardoso Brochado Neto,
Jalíese Dantas Fernandes Morais, Rafael de Athayde
Soares, Aline Yoshimi Futigami, Christiano Stchelkunoff Pecego e Roberto Sacilotto
Objetivo: Determinar os fatores de risco e as consequências da nefropatia induzida por contraste (NIC)
em pacientes portadores de isquemia crítica crônica
(CLI) de membros inferiores após o emprego de contraste intra-arterial diagnóstico e/ou terapêutico.
Métodos: Em um período de 12 meses (maio de
2013 a maio de 2014), realizamos um estudo prospectivo, observacional e consecutivo em 107 pacientes internados com CLI, com indicação de estudo angiográfico. O diagnóstico de NIC foi estabelecido a partir da
elevação em, pelo menos, 25% da creatinina basal até
o quinto dia após a infusão de contraste. No acompanhamento, os principais desfechos pesquisados foram:

independência de hemodiálise e sobrevida global. As
análises estatísticas incluíram os testes de Pearson χ 2,
regressão linear e curvas Kaplan-Meier. Foi admitido
o valor de p < 05 como estatisticamente significativo.
Resultados: No grupo total (n = 107) houve predominância do sexo masculino (57%) com média de idade de 70,5 ± 10,7 anos. A principal comorbidade foi
a hipertensão arterial sistêmica (82,2%) e 21,5% dos
pacientes apresentavam insuficiência renal crônica
(IRC) estágio III. A principal indicação para o estudo
arteriográfico foi a CLI Rutherford 5 (82,2%). A taxa
de filtração glomerular (TFG) média pré-estudo foi de
64,5 ± 29,7 ml/min, com volume cumulativo médio
de contraste de 148,5 ± 79,4 ml. A incidência de NIC
foi de 35,5%, sendo a IRC o único fator de risco associado a essa condição (razão de risco = 3,07, IC 95%
= 1,1 – 7,92, p = 0,017). Em um modelo de regressão
linear, o fator preditor que melhor se correlacionou

à TFG pós-contraste foi a TFG pré-contraste (r2 =
0,751), ao passo que a creatinina sérica avaliada isoladamente não apresentou boa correlação (r2 = 0,176).
A mediana de seguimento ambulatorial foi de 645 dias
(4 – 1134). As análises dos desfechos em médio prazo (720 dias) demonstraram que a presença de NIC
foi associada a piores resultados de independência de
hemodiálise (96,3% vs. 84,2%, p = 0,027) e sobrevida
global (66,3% vs. 49,5%, p = 0,046).
Conclusão: Na execução de exames com contraste,
uma atenção especial deve ser observada nos pacientes com diagnóstico prévio de IRC. A avaliação isolada da creatinina sérica pré-operatória é inferior à avaliação do clearance de creatinina na determinação da
TFG pós-contraste. Além disso, a ocorrência da NIC
apresentou impacto negativo sobre a independência
de hemodiálise e sobrevida global em médio prazo.
Comentador: Dr. Nelson Wolosker
FEVEREIRO 2017
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Já estão conﬁrmadas as presenças de três renomados palestrantes internacionais para o evento, que é um
dos mais importantes encontros voltados à cirurgia vascular do estado de São Paulo

De 18 a 20 de maio, a SBACV-SP promoverá o XV Encontro
São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular, um dos maiores
eventos da especialidade que acontece no estado. A programação
explorará a interatividade entre os participantes e contará com a
colaboração de profissionais de destaque no cenário nacional e
internacional para a apresentação de palestras e casos clínicos. O
encontro acontecerá no Centro de Convenções Frei Caneca.
Já estão confirmadas as presenças de três convidados estrangeiros: Alison Halliday, professora de Cirurgia Vascular da University of Oxford, da Inglaterra; Matthew T. Menard, especialista
em Cirurgia Vascular e Endovascular e professor assistente da
Harvard Medical School, dos Estados Unidos da América; e Nick
Morrison, especializado em Flebologia e criador do Morrison
Vein Institute, nos Estados Unidos.
Toda a programação é de responsabilidade da Comissão Organizadora do evento, composta pelos doutores Marcelo Fernando
Matielo (presidente do Congresso), Calógero Presti (presidente do
Pré-Encontro Interativo), Edson Takamitsu Nakamura, Erasmo
Simão da Silva, Ivan Benaduce Casella, José Ben Hur Ferraz Parente, José Carlos Baptista-Silva, Marcelo Calil Burihan, Marcelo
Rodrigo de Souza Moraes, Roberto Sacilotto, Sidnei José Galego
e Valter Castelli Junior.
O primeiro prazo para inscrições com desconto vai até o dia 20
de março. A partir do dia 10 de fevereiro, até o dia 7 de março,
é possível enviar sugestões de temas correlatos, por meio do site
www.encontrosaopaulo.com.br; os temas selecionados serão apresentados durante o evento, com posterior debate entre os presentes.
O congresso será pontuado pela CNA para obtenção do Certificado de Atualização Profissional. Para que os médicos em processo de revalidação do título de especialista utilizem os pontos, concedidos pela CNA ao evento, deverão, obrigatoriamente, informar
sua opção na ficha de inscrição on-line.
Durante o encontro, haverá uma área de exposições que poderá ser frequentada apenas pelos inscritos e pelos expositores. A
ocasião também é uma boa oportunidade para networking entre
os presentes.
Mais informações e inscrições pelos telefones (11) 3849-0379 /
3849-8263 ou e-mail: vascular@meetingeventos.com.br.
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Nick Morrison

VI Pré-Encontro Interativo de Cirurgia Vascular e Endovascular
O VI Pré-Encontro Interativo será realizado no dia 18 de maio, das 13 às 17 horas, no mesmo local do XV Encontro São Paulo. No evento, haverá a apresentação
de Casos Desafios em sessão interativa com a participação da plateia.
Em breve, os interessados podem encaminhar os casos, que devem conter pergunta(s) com cinco alternativas cada (e a indicação da resposta correta), a serem
votadas pela plateia. As sugestões passarão pela análise e julgamento da Comissão
Organizadora. Recomenda-se o envio de casos raros, diagnósticos difíceis, terapêutica não convencional ou tecnicamente complicada, casos controversos etc..
Durante a discussão, serão apresentadas as perguntas interativas e a plateia poderá
escolher a alternativa mais adequada.
Ao final do evento, serão premiados os melhores casos clínicos e os três participantes da plateia que tiverem mais acertos. Se houver empate, será utilizado o
critério de velocidade de resposta.
Para os inscritos no XV Encontro São Paulo, a participação no VI Pré-Encontro
é gratuita.
Aplicativo
Neste ano, a organização do encontro fornecerá um aplicativo interativo para
celulares, por meio do qual os participantes poderão visualizar toda a programação, pontuar os módulos, fazer perguntas para os palestrantes (que serão respondidas no período destinado à discussão) e solicitar as aulas dos palestrantes que
forem disponibilizadas ao público. Nesse aplicativo, constarão ainda os resumos
dos temas correlatos, e as apresentações poderão ser pontuadas pelo público. Além
disso, o app será utilizado na sessão interativa do dia 18 de maio, para a escolha
das alternativas dos Casos Desafios. Será disponibilizado wi-fi gratuito no local do
evento, para que todos façam download e interajam integralmente.
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Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular
A primeira reunião do ano da Liga Paulista de Cirurgia Vascular foi
realizada no dia 11 de fevereiro, na Associação Paulista de Medicina
(APM). Apresentado pelo Dr. Sidnei José Galego, o tema do encontro foi
“Doença Arterial Obstrutiva Cerebral Extracraniana – Revisão e Atualização Terapêutica”. Um número expressivo de participantes foi contabilizado no evento.
As próximas reuniões mensais da Liga Paulista de Cirurgia Vascular
estão programadas para acontecer nos dias 18 de março, 29 de abril, 13 de
maio, 10 de junho, 19 de agosto, 23 de setembro, 21 de outubro e 25 de
novembro, das 8h30 às 12 horas, na APM – Av. Brigadeiro Luís Antônio,
278 - 10º andar - Bela Vista - São Paulo. As datas estão sujeitas a sofrer
alterações ao longo do ano. Em breve, a SBACV-SP informará os temas
e palestrantes convidados de cada um dos encontros.
Para participar, basta enviar e-mail para secretaria@sbacvsp.org.br ou
confirmar presença pelos telefones (11) 5087-4888 ou 5087-4889.
A Liga Acadêmica Paulista é coordenada pelos doutores Adnan Neser
e Marcelo Calil Burihan, respectivamente vice-presidente e membro do
Conselho Superior da SBACV-SP, e supervisionada pelo presidente da
SBACV-SP, Dr. Marcelo Fernando Matielo.

Sidnei José Galego

Marcelo Calil Burihan, Sidnei José Galego, Adnan Neser e Arual Giusti

Exame para título de especialista na categoria especial acontece em abril
O Exame de Suficiência para Obtenção de Título de Especialista em
Cirurgia Vascular e Exame de Suficiência para Obtenção do Título de Especialista em Angiologia, ambos na categoria Especial, ou seja, voltados
para médicos formados há mais de 15 anos, ocorrerá no dia 1º de abril de

2017, no Maksoud Plaza, localizado na Alameda Campinas, 150 - Bela
Vista, São Paulo (SP). Para acessar o edital e obter outras informações,
basta entrar no link www.sbacv.org.br/concursos ou enviar e-mail para
secretaria@sbacv.com.br.

O que os médicos podem e não podem fazer nas redes sociais
Os médicos brasileiros têm o hábito de usar
o WhatsApp para falar com seus pacientes, uma
prática muito mais comum no Brasil do que em
outros países. Eles também investem no uso de
outras redes sociais, principalmente Facebook e
Instagram.
Segundo uma pesquisa da consultoria britânica Cello Health Insight, realizada entre médicos
de oito países (Reino Unido, França, Alemanha,
Itália, Espanha, Estados Unidos, China e Brasil),
87% dos profissionais brasileiros haviam se comunicado com seus pacientes via WhatsApp nos
30 dias anteriores à entrevista. A Itália apareceu
em segundo lugar, com 61%.
“É certo que informações trocadas por esses
canais aproximam médico e paciente. Esclarecimentos simples são aceitos, mas, cuidado! Essas
mensagens podem ser utilizadas em processos
contra o profissional e, muitas vezes, são colocadas em contextos desfavoráveis, exacerbando as

acusações do paciente”, alerta a advogada Amanda Bernardes, especialista em Defesa Médica.
A Resolução nº 2.133/2015, do CFM – Conselho Federal de Medicina, contém esclarecimentos sobre a divulgação e a publicidade de assuntos médicos na internet e em canais das redes
sociais, mas, segundo Amanda, são precárias as
regulamentações a respeito do tema. “A bem da
verdade, é o médico que deverá ter bom senso e
ética para decidir sua conduta”, afirma.
De acordo com o CFM, o profissional é vedado de consultar, diagnosticar ou prescrever
por qualquer meio de comunicação de massa ou
à distância, mas é permitido orientar pacientes
que estejam em tratamento presencial para o esclarecimento de dúvidas simples. Além disso, os
médicos são proibidos de distribuir e publicar
em sites e canais de relacionamento fotos tiradas com pacientes no momento de atendimento,
como consultas ou cirurgias.

“Diagnósticos e prescrições não devem ser
feitos dessa forma. Caso entre em contato, é
recomendado orientar o paciente a procurar
um pronto-atendimento para consulta médica”,
acrescenta Amanda. Ela diz que, se optar pelo
uso, é importante que o profissional esteja atento
às normas do CFM e se resguarde. “Fazer o backup de eventuais diálogos com pacientes, a fim
de garantir a segurança, é fundamental”, sugere.
Ainda de acordo com o CFM, é proibido divulgar imagens ou áudios que caracterizem sensacionalismo, autopromoção ou concorrência
desleal, incluindo fotos conhecidas como “antes” e “depois”.
Matéria originalmente publicada na Revista Hospitais Brasil, edição 82, de novembro/dezembro de
2016. Para conferir, acesse: www.revistahospitaisbrasil.com.br/revista-digital/edicao-82-revista-hospitais-brasil.
FEVEREIRO 2017

9

FOLHA VASCULAR

ELEIÇÕES 2017

Gestão da SBACV Nacional – 2018-2019
Por Prof. Dr. Roberto Sacilotto*

Como é do conhecimento de todos, foi lançada, no Pan-Americano do Rio de Janeiro,
minha candidatura a presidente da SBACV
Nacional para 2018-2019, com o apoio da atual diretoria presidida pelo Dr. Ivanésio Merlo;
das regionais de São Paulo e Minas Gerais; e
de colegas de várias outras regionais.
Iniciei minha participação na Regional São
Paulo em 1995, quando prestigiava as reuniões científicas da Sociedade e já atuava em
cargos de Diretoria, acreditando na importância da força associativa na melhoria da especialidade. Fui eleito e assumi a presidência da
entidade em 2002, com o apoio do Conselho
Superior e do saudoso Prof. Emil Burihan.
Organizei o I Encontro São Paulo, sob a
responsabilidade da SBACV-SP, em abril de
2003, após 20 anos de sucesso do Encontro
Paulista, realizado pelos professores Antonio
Carlos Simi, Bonno van Bellen e Adib Bouabci. Apesar do grande desafio, o Encontro foi
um sucesso, com mais de 600 participantes, o
que proporcionou ganho financeiro significativo para a entidade, que permitiu a realização
de vários projetos. Pensando na interiorização
das atividades da regional, criamos oito seccionais: Marília, Sorocaba, Ribeirão Preto,
São José do Rio Preto, ABC, Santos, Campinas e Taubaté, e, nos dois anos de gestão, estive presente em todas as reuniões científicas
promovidas por elas. Reestruturamos o boletim informativo mensal, que foi distribuído
aos 1700 associados de todo o Brasil.
Contratamos empresa de assessoria de
Marketing, que publicou vários artigos nos
veículos de comunicação. Com o apoio da Nacional, presidida pelo Dr. Marcio Meirelles,
realizamos eventos de divulgação da nossa especialidade à população, incluindo a I Semana
Nacional de Saúde Vascular.
Ainda nessa época, trabalhamos pela valorização e defesa profissional dos associados em ações que envolveram a realização de
pareceres às seguradoras de saúde, propondo
alterações e adoção de códigos da antiga tabela AMB, como aquele para cobrança de honorários de cirurgias de fístulas artério-venosas
para hemodiálise.
Em 2002, realizamos, na casa de eventos
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Leopoldo, a festa de 50 anos da fundação da
SBACV, que contou com a participação de
mais de 500 colegas, incluindo ex-presidentes
da Nacional e expressivos membros da Sociedade de todo o País.
Em 2009, durante reunião da diretoria, presidida pelo Prof. José Carlos Baptista-Silva,
conjuntamente com o Conselho Superior, fui
eleito presidente do Congresso Brasileiro de
2011. Nesse mesmo ano, iniciamos os trabalhos de preparação do evento, com importante
participação da Comissão Científica e do presidente da Regional São Paulo, Dr. Calógero
Presti, que foi realizado no Centro de Convenções Anhembi, em outubro de 2011, e contou
com a participação de mais de 2300 pessoas.
Estavam presentes, além dos 15 palestrantes
internacionais, colegas que representaram
os vários serviços nacionais escolhidos, criteriosamente, pela Comissão Científica. As
apresentações foram realizadas, pela primeira
vez, em um único anfiteatro, o que permitiu
aos congressistas assistirem, integralmente, às
conferências, palestras e temas correlatos. Na
festa de encerramento, realizada no Golden
Domus do Hotel WTC, ocorreu a inesquecível
apresentação do conjunto Titãs. Quem participou, sem dúvida, guardou na memória a inesquecível noite.
Em relação à vida acadêmica, resumidamente, fiz minha graduação na Universidade

de Taubaté e conclui a residência médica em
1980, no Hospital do Servidor Público de São
Paulo. Terminei o doutorado na Universidade de São Paulo, em 1994. Sou médico concursado e preceptor de ensino no Hospital do
Servidor Público Estadual de São Paulo, desde
1981, e assumi a chefia do serviço em 2005.
Atualmente, contamos com 20 médicos assistentes e mantemos um programa de residência
médica iniciado pelo Dr. Mario Cinelli Junior,
em 1969, e que atualmente conta com quatro
residentes de primeiro ano, o mesmo número
no segundo ano e um residente de quinto ano.
Nesses 12 anos, como diretor, reestruturamos
o serviço, com a criação do setor de Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular e o de Ultrassom Doppler, fazendo com que o residente
tenha uma formação completa. Estimulamos
a produção científica e, nos últimos anos, publicamos seis artigos em revistas nacionais e
internacionais.
Em 2014, participei da composição da chapa atual da SBACV, presidida pelo Dr. Ivanésio Merlo, e fui indicado a assumir a Diretoria
Científica. Tenho participado, ativamente, das
reuniões mensais na AMB, incluindo as do
Conselho Científico e de Defesa Profissional.
Coordeno o concurso para o Título de Especialista e na área de atuação em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, conjuntamente
com os professores Fausto Miranda Junior e
Liberato Karaoglan. Criei o programa de Intercâmbio de Residentes. Está programado,
para abril, o Concurso para Título de Especialista para os colegas com mais de 15 anos de
formação.
Alguns projetos e metas, caso seja eleito
Manter os vários projetos iniciados pelo Dr.
Ivanésio Merlo e a Diretoria Executiva:
♦ Maior integração com a AMB;
♦ Divulgação da especialidade na mídia;
♦ Implementação da tabela CBHPM;
♦ Aumento dos honorários pela tabela SUS;
♦ Defesa Profissional no combate da invasão
da nossa especialidade;
♦ Incrementar o intercâmbio de residentes entre serviços no sistema de estágio, com duração de semanas e, no máximo, um mês, propi-
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ciando a troca de conhecimentos;
♦ Promover maior contato com os preceptores
de ensino dos vários serviços, no sentido de
contribuir no aprimoramento do ensino a residentes.
Em relação à luta por melhores honorários,
minha proposta teria duas linhas de atuação:
a primeira seria seguir a ação da AMB junto
à Medicina Suplementar, com a consolidação
da CBHPM, por meio da Agência Nacional
de Saúde Suplementar e Ministério da Saúde, que acredito ser de efeito em longo prazo.
Foi divulgado, em recente reunião da AMB

com a Unimed, acordo em que esta adotaria a
CBHPM nacionalmente. Já é um passo.
A outra linha de atuação seria mais local,
em centros menores, talvez com 30 a 50 cirurgiões vasculares, em que, por meio da regional e do empenho direto do presidente da
SBACV, negociaríamos tabelas com os convênios da região. Acho fundamental a atuação do
presidente e membros da diretoria da Nacional
diretamente na negociação. Um exemplo da
força dessas negociações são os valores conquistados pela Regional Pernambuco, então
presidida pelo Dr. Eraldo Arraes de Lavor,

que conseguiu honorários significativos em
relação à cirurgia de varizes e outros procedimentos.
Acredito que, com participação efetiva na
diretoria da Nacional, nesses dois anos, estarei seguro para candidatar-me à presidência da
SBACV nas eleições que ocorrerão em 2017,
para mandato em 2018-2019, contando com o
apoio das regionais.

Prof. Dr. Roberto Sacilotto

Candidato à presidência da SBACV 2018-2019

ARTIGO

A humanização dos tratamentos médicos com o uso de aplicativos
Por Gustavo Perez*

O smartphone é, atualmente, o principal canal de acesso à internet e às informações gerais
para o brasileiro. São mais de 168 milhões de
aparelhos ativos no País, sendo que, daqui a
dois anos, esse número deve chegar a 236 milhões. Os dados são da 27ª Pesquisa Anual de
Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, realizada pela Fundação
Getulio Vargas de São Paulo (FGV-SP), e evidenciam a importância que o celular representa
na vida das pessoas.
É impossível imaginar a nossa rotina sem
a companhia desses dispositivos, que nos auxiliam, por exemplo, com a melhor rota para
voltar para casa e até com um simples lembrete
para não nos esquecermos de tomar uma medicação. É nesse último ponto que acredito que
eles demonstrem uma das utilidades mais essenciais. Uma pesquisa da consultoria britânica
Cello Health Insight mostra, entre outros dados
interessantes, que 87% dos médicos no País
usam o WhatsApp para conversar com seus
pacientes.
Existe uma gama enorme de aplicativos ligados à área da Medicina e Saúde, que abrangem
desde recomendações relacionadas à prática de
esportes até o monitoramento e controle das
mais diversas patologias. Alguns apps permi-

tem acesso e compartilhamento de prescrições
e resultados de exames – inclusive de todo o
histórico –, além de organizar prontuários,
apoiar no processo de admissão dos pacientes, monitorar e otimizar tratamentos, agendar
exames e consultas, entre outras funções. Em
um sistema complexo e burocrático como o das
instituições de saúde, a melhoria dos processos
relacionados ao atendimento de médicos e pacientes é bastante vantajosa.
É inegável que os aplicativos têm mudado a
maneira como os médicos se relacionam com
todo o ecossistema de trabalho, impactando positivamente nos seus processos, rotinas, equipamentos e, especialmente, pessoas. Em uma
Medicina centrada cada vez mais no paciente,
os profissionais de saúde nunca estiveram tão
próximos de quem atendem como hoje – e esse
sentimento de presença constante tem o poder
de humanizar até o mais complicado tratamento. E mais, essa revolução digital na saúde está
apenas começando. O desenvolvimento da
tecnologia dos dispositivos vestíveis ampliará
o leque de possibilidades. Em um futuro não
muito distante, certamente haverá, por exemplo, sensores ligados aos pacientes que trarão
inúmeras informações importantes para os médicos. Tudo em tempo real!

No entanto, antes de começar a baixar aplicativos, é importante ressaltar que a premissa
original da relação entre o médico e o paciente
não deve ser eliminada. Usados de modo isolado, sem acompanhamento profissional, os apps
podem até causar algum problema (se a pessoa
se automedicar ou até se autodiagnosticar, por
exemplo). É preciso observar também quem
está por trás de seu desenvolvimento, buscar as
referências e fazer o download apenas dos que
são baseados em estudos comprovados ou desenvolvidos por instituições confiáveis. Assim,
esses recursos podem ser os melhores aliados
de profissionais da saúde e pacientes.

Gustavo Perez

Diretor executivo da MTM Tecnologia
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ESPAÇO ABERTO

Próxima gestão da diretoria da SBACV
Nacional - 2018-2019: Roberto Sacilotto
Por que vou votar em Roberto Sacilotto para tes presidentes dos mais variados estados brasiser o próximo presidente da Sociedade Brasilei- leiros. Por inúmeras vezes afirmei, escrevendo,
ra de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV): falando: o estado de São Paulo e a cidade de São
Paulo (terra do Pe. José de Anchieta e do Pe.
1- Por que ele é branco? Não, porque mes- Manoel da Nóbrega) são de todos os brasileiros,
mo que ele fosse negro, asiático, índio, nortista, de todos os estrangeiros, indistintamente, pois
nordestino, sulista, do centro-oeste ou de qual- todos contribuíram e continuam contribuindo
quer estado do Brasil (sou avesso a preconceito) com seus progressos; muitos destes brasileiros
eu votaria nele; por sua experiência adquirida ocuparam, em São Paulo, e ainda ocupam, carna vida acadêmica, na pós-graduação, na car- gos importantes na pesquisa científica, na chereira universitária, com excelentes trabalhos fia de cadeiras nas faculdades, no governo do
científicos elaborados, na trajetória profissional estado, na prefeitura da cidade, na indústria e no
– ele é diretor do Hospital do Servidor Públi- comércio, dos quais muito nos orgulhamos. Inco Estadual de São Paulo, o maior hospital de dependente de ele ser paulista, o mais importanServidor Público do Brasil - e na presidência te é sua experiência positiva, sempre crescente.
da Regional São Paulo, com ininterrupta dedi3- Voto em Roberto Sacilotto para ser o prócação à mesma. Graças a sua inteligência, e à ximo presidente da SBACV Nacional, e convicolaboração de inúmeros vasculares, realizou, do todos os caros colegas associados, de Norte a
em 2011, o maior Congresso Nacional de nossa Sul, de Leste a Oeste do nosso querido Brasil, a
especialidade, de todos os tempos, jamais visto. votarem nele também; que, certamente, ficarão
Ao lado de destacados líderes da SBACV-SP, tranquilos e felizes com sua liderança, a qual
está sempre presente nas organizações do En- tem a atenção voltada em dar continuidade ao
contro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endo- crescimento e à valorização da nossa especialivascular, do Controvérsias, de reuniões mensais dade, não interrompida até agora, e do trabalho
da sociedade, de palestras nas sucursais do in- de cada um de nós, e de todos, para uma remuterior do estado, em publicações de artigos, na neração de honorários médicos dignos, sem
defesa do médico.
medir esforços na luta de enfrentamento com os
2- Por ele ser paulista? Não! Voto nele pela planos de saúde, exigindo destes o devido recosua experiência e inteligência. Desde quando a nhecimento.
nossa Sociedade foi fundada, tivemos excelenRoberto Sacilotto, além de sua inteligência,
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sua cultura, sua sabedoria e sua incansável determinação em defesa da SBACV-Nacional e de
todos seus associados, é uma pessoa humilde,
que tanto ouve o mais simples dos associados,
como eu, galera, que pertenço aos 60% deste
grupo, até os mais ilustres dos líderes.
Roberto Sacilotto, juntamente com os distintos colegas de sua chapa, que comporão a
diretoria, consagrará a segurança de nossa Sociedade e de todos nós associados, em todos os
níveis.
“Que a felicidade não dependa do tempo, nem da
paisagem, nem da sorte, nem do dinheiro. Que ela
possa vir com toda simplicidade, de dentro para
fora, de cada um para todos”
- Carlos Drummond de Andrade

Dr. Rubem Rino

Associado da SBACV-SP

FOLHA VASCULAR

Inscrições com
desconto até:

20/03/2017

TEMAS PRELIMINARES:

CONVIDADOS INTERNACIONAIS CONFIRMADOS:
ALISON HALLIDAY - UNITED KINGDOM

Pé Diabético

Dr. Halliday is the Principal Investigator in the Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST-2), one
of the world's largest clinical surgery trials, involving thousands of patients from 30 countries.
Our group reported that prophylactic surgery removing tight carotid artery narrowing (carotid
endarterectomy) prevents future fatal and disabling strokes for at least 10 years. This finding
has changed worldwide surgical and stroke practice (Lancet 2004, 2010).

Fístula Arterio-Venosa
Embolização
Trombose Venosa Profunda

MATTHEW T. MENARD - USA
Dr. Menard is a National Principal Investigator of the BEST-CLI Trial, an NIH-sponsored
and SVS-endorsed clinical trial investigating the comparative-effectiveness of open
surgery and endovascular therapy for critical limb ischemia (CLI).

Trauma Arterial
Trauma Venoso

NICK MORRISON - USA

Temas venosos sobre
estética e varizes

Dr. Nick Morrison is the founder and Medical Director of Morrison Training Institute and the
Morrison Vein Institute. He received a Jesuit education, including the Creighton University College
of Medicine, where he graduated in 1972, and completed a four-year General Surgery Residency
at the Maricopa Medical Center in Phoenix, Arizona. Dr. Morrison has concentrated his surgical
practice on the care and treatment of venous disorders.

Temas Arteriais
TEMAS CORRELATOS

Prazo para
envio de temas
correlatos e
Casos Desafios:

Formulário disponível para envio no site do evento: www.encontrosaopaulo.com.br
PREMIAÇÃO: 1º lugar: R$ 5.000,00 | 2º lugar: R$ 3.000,00 | 3º lugar: R$ 2.000,00

VI PRÉ-ENCONTRO INTERATIVO
Venha participar ativamente do VI Pré-Encontro Interativo de Cirurgia
Vascular e Endovascular, apresentando CASOS DESAFIOS em uma
sessão interativa com a participação da plateia.
Envie casos raros, diagnósticos difíceis, terapêutica não convencional ou tecnicamente complicada, casos controversos, etc, por
e-mail para:vascular@meetingeventos.com.br até 17/04/2017.
Ao final do evento serão premiados os melhores casos clínicos e os três
participantes da plateia que tiverem mais acertos nos casos!

PREMIAÇÃO VI Pré-Encontro Interativo:

17/04/2017

2 MELHORES CASOS CLÍNICOS:
1º lugar: R$ 1.500,00 | 2º lugar – R$ 750,00
3 PARTICIPANTES DA PLATEIA QUE TIVEREM MAIS ACERTOS NOS CASOS
1º lugar: R$ 1.500,00
2º Lugar: Inscrição para o XVI Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular (2018)
3º Lugar: Inscrição para o XVI Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular (2018)

REALIZAÇÃO:

11 5087-4888 | 11 5087-4889
secretaria@sbacvsp.org.br
www.sbacvsp.org.br

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:

11 3849-0379 | 11 3849 8263
vascular@meetingeventos.com.br
www.meetingeventos.com.br

www.encontrosaopaulo.com.br

HOSPEDAGEM E PASSAGEM:

11 3845 0273
ecology@ecology.com.br
www.ecology.com.br
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NOTÍCIAS

Saúde lança chamada
pública de pesquisas no
valor de R$ 1 milhão
O Ministério da Saúde e o Hospital Alemão
Oswaldo Cruz (HAOC) abriram chamada pública,
até 19 de fevereiro, para que pesquisadores possam
receber incentivos financeiros para a realização de
estudos voltados à área de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS). Ao todo, será destinado cerca
de R$ 1 milhão, no âmbito do Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único
de Saúde (Proadi-SUS), para apoiar as atividades e
pesquisas que visem a contribuir para a resolução
dos problemas prioritários de saúde da população
brasileira e para o fortalecimento da gestão do SUS.
Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Marcos Fireman, esse é um passo fundamental para o
desenvolvimento e aprimoramento das ações em
saúde pública no País. “Essa é a primeira chamada
pública em ATS, fruto dessa importante parceria
entre o MS e o HAOC. Esse instrumento é um importante processo para incentivar a avaliação dos
benefícios das tecnologias empregadas em saúde e
de suas consequências econômicas e sociais para o
SUS”, destaca.
Para participar, os pesquisadores devem encaminhar seus projetos, em formato de PDF para os
endereços eletrônicos: rebrats@saude.gov.br, com
cópia para sustentabilidade1@haoc.com.br. O proponente deverá, obrigatoriamente, preencher os
seguintes requisitos no ato da inscrição: ser portador de título de doutor e ter currículo na Plataforma Lattes atualizado. O edital está disponível em
http://rebrats.saude.gov.br/.
Saúde passa a oferecer
arteterapia, meditação e
musicoterapia à população
Os serviços de saúde locais oferecem, desde janeiro de 2017, mais tratamentos classificados como
práticas integrativas e complementares à população,
com recursos federais. Ao todo, são sete novos tratamentos incluídos no âmbito da Política Nacional
de Práticas Integrativas do Sistema Único de Saúde
(SUS). São eles: sessões de arteterapia, meditação,
musicoterapia, tratamento naturopático, osteopatia,
quiropraxia e REIKI.
A inclusão foi realizada por meio da Portaria N°
145/2017, publicada no Diário Oficial da União. A
partir de agora, o Ministério da Saúde passa a repassar recursos federais para o custeio desses procedimentos. No entanto, cabe aos gestores locais
decidirem pela oferta dos novos procedimentos.

MOVIMENTO

Atualmente, vários municípios brasileiros já oferecem esses tratamentos, segundo dados do Programa
de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção
Básica (PMAQ-AB). Com as inclusões, as gestões
locais podem financiar os procedimentos com recursos do Piso da Atenção Básica.
Além das inclusões, foram também renomeados
procedimentos já inclusos no rol da política. O objetivo é facilitar a identificação, pelos gestores, dos
procedimentos nos sistemas de informação do SUS.
As novas nomenclaturas são terapia comunitária,
dança circular/biodança, yoga, oficina de massagem/
automassagem, sessão de auriculoterapia, sessão de
massoterapia e tratamento termal/crenoterápico.
Gestores de saúde implementam
lei de repasses de verbas
A Saúde do Brasil contará com novas medidas
para fortalecer a execução das ações nos estados e
municípios. Pelo Projeto SUS Legal, os gestores de
saúde vão implementar lei de transferência de recursos e aumentar a fiscalização da execução das ações
de Saúde. Uma das primeiras medidas é a mudança na transferência das verbas federais, que atende
pleito das prefeituras e governos estaduais, e cuja
proposta foi aprovada na Comissão Intergestora Tripartite. Os repasses, antes realizados em seis blocos
temáticos, passam a ser feitos em duas modalidades:
custeio e investimento. Com o modelo anterior, muitos recursos acabavam paralisados - mais de R$ 5,7
bilhões em 2016.
“Nós vamos implementar contas únicas previstas
em lei. Vamos eliminar todo tipo de interferência
que não seja necessária para o seu funcionamento.
Passaremos agora a olhar para os planos de saúde,
dar autonomia aos prefeitos para agir e aos conselhos
municipais de saúde para fiscalizar. Tudo vai ser
mais fácil, mais simples. Isso porque a Saúde estará
mais próxima das pessoas, e as ações, responsabilidades e fiscalização mais próximas do cidadão. Com
a medida, vamos assegurar a eficiência dos serviços
hoje prestados no SUS”, explicou o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
A transferência será realizada em conta financeira
única e específica para cada uma das categorias econômicas. O novo formato vai possibilitar ao gestor
mais agilidade e eficiência na destinação dos recursos hoje disponíveis, com base na necessidade e na
realidade local. O intuito é assegurar o cumprimento
da legislação que rege o Sistema Único de Saúde
(SUS) e os planos de saúde dos estados e municípios, uma vez que a destinação das verbas estará
vinculada a esse planejamento, garantindo assim o
andamento das ações.

Disciplina de Cirurgia
Vascular da Santa Casa de
São Paulo tem novo chefe

Em fevereiro, foi oficialmente confirmada
a mudança da chefia da Cirurgia Vascular da
Irmandade da Santa Casa de São Paulo, que
agora passa a ser comandada pelo Prof. Dr.
Valter Castelli Jr., ex-presidente desta Regional no biênio 2006-2007.
A diretoria da SBACV-SP deseja muita
sorte nesta nova fase ao Dr. Castelli, que certamente trará ânimo novo ao serviço.
Seu exemplo de gestão na SBACV-SP
traz a certeza de que seu trabalho será sério e
agregador para a disciplina.

Valter Castelli Jr.

NOVAS ADESÕES

Sócios aprovados
em 26/01/2017:
Aspirantes Residentes:

Alan Vitor Ohki
Marcela Galani Rocha
Aspirantes:

Luisa Ciucci Biagioni
Viviane Soares Souza Lima
Pleno:

Alexandre Zoppi Cunha
Efetivos:

Andre Luiz Villela de Faria
Antonio Pio Maria Jemma
Felipe Trajano de Freitas Barão
FEVEREIRO 2017
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TRATAMENTO DO EDEMA
DE MEMBROS INFERIORES 3

TRATAMENTO DA
FRAGILIDADE VASCULAR 3

ALÍVIO RÁPIDO E EFICAZ
NOS SINTOMAS DA DVC 1,2

PREVENÇÃO
DE ULCERAÇÕES 3

CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da
fórmula. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não há evidência científica de
eventos adversos e ®alteração de eficácia terapêutica em caso de ingestão
simultânea de Flebon com outros medicamentos.

Flebon® (Pinus
Pinus pinaster - Pycnogenol®). Apresentação: embalagem com 30 comprimidos. Indicações: na prevenção das complicações causadas pela insuficiência venosa, prevenção da
síndrome do viajante e no tratamento da fragilidade vascular e do edema, especialmente nos membros inferiores. Contraindicação: hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da
fórmula. Advertência e precaução: não há cuidados especiais quando administrado corretamente. O extrato de Pinus pinaster está classificado na categoria B de risco na gravidez. Interação
medicamentosa: não há evidência científica de interações medicamentosas. Reações adversas: até o momento só foi relatada a seguinte reação adversa rara: desconforto gastrointestinal leve
e transitório, podendo ser evitado administrando Flebon® após as refeições. Posologia: problemas circulatórios venosos, fragilidade dos vasos e inchaço (edema): tomar um comprimido de 50
mg três vezes ao dia, via oral. A dose pode ser ajustada a critério médico. Síndrome do viajante: tomar quatro comprimidos três horas antes de embarcar, quatro comprimidos seis horas depois
da primeira tomada do medicamento e dois comprimidos no dia seguinte. M.S: 1.0390.0181. Farmoquímica S/A. CNPJ 33.349.473/0001-58. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SAC 08000
25 01 10. Para ver o texto de bula na íntegra, acesse o site www.fqm.com.br. Material destinado exclusivamente aos profissionais de saúde habilitados a prescrever e dispensar medicamentos.
Referências Bibliográficas: 1.Cesarone, MR et al. Comparison of Pycnogenol® and Daflon® in treating chronic venous insufficiency: a prospective, controlled

study. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 2006; 12(2): 205-212. 2.Cesarone MR et al. Rapid Relief of Signs/Symptoms in Chronic Venous
Microangiopathy With Pycnogenol®: A Prospective, Controlled Study. 2006; 57 (5): 569-576. 3.Bula Flebon®.
Material destinado exclusivamente à classe médica
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