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MESTRE VASCULAR ESPAÇO ABERTO
Nova editoria da revista homenageia Dr. 
Antônio Carlos Simi, presidente da Regional 
de 1982 a 1985, e da Nacional em 1987-1989

Dr. Rogério Neser discute sobre pesquisa 
de trombofi lia e o uso de contraceptivos 
hormonais 
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INFORMATIVO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA VASCULAR - SP

Na primeira reunião administrativa do ano, 
associados prestigiam a nova diretoria e é 
apresentada a anuidade de 2018

ENCONTRO MENSAL

MARKETING MÉDICO 
PARA OS PROFISSIONAIS 
LIBERAIS Especialistas contam como implantar 

ações efetivas e os cuidados necessários 
na publicidade médica
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DEFESA PROFISSIONALPALAVRA DO PRESIDENTE

ECOS DO II ENCONTRO CREMESP COM AS ASSOCIAÇÕES 
E SOCIEDADES DE ESPECIALIDADES

Para nós, da Defesa Profi ssional da SBACV Regional SP, 
o ano começou agitado! 

Tivemos a oportunidade de participar, no primeiro dia 
deste mês, do II Encontro do Cremesp, com as Sociedades 
de Especialidades de São Paulo, onde foram debatidos im-
portantes temas pertinentes a toda classe médica. 

Inicialmente, o presidente do Cremesp, Dr. Lavinio Nil-
ton Camarim, explanou sobre projeto de Lei 165/2017, 
em trâmite no Senado Federal na Comissão de Assuntos 
Sociais, que trata da obrigatoriedade do Exame Nacional 
de Egressos para os cursos de Medicina. Tal projeto de 
Lei encontra-se em avançada discussão e pronto para ser 
colocado em pauta para aprovação pela Comissão e poste-
riormente submetido à votação na casa. Ele ressaltou a im-
portância da aprovação desse Projeto de Lei como medida 
salutar na avaliação da qualidade dos médicos formandos, 
e principalmente dos aparelhos formadores. Lembrou-nos 
da indiscriminada abertura de cursos de Medicina em todo 
o País, especialmente no Estado de São Paulo, e ainda 
apresentou dados de recente pesquisa popular realizada 
pelo Cremesp, em que afi rma que 95% dos entrevistados 
apoiam a iniciativa proposta. Obviamente que o tema é 
polêmico e necessita de ampla e profunda discussão, mas 
ele pede e convida as Sociedades de Especialidades a de-
baterem o assunto e apoiarem a iniciativa.

Posteriormente, discutiu-se outro Projeto de Lei - 
6749/2016 - que propõe o aumento da pena infringida aos 
agressores de profi ssionais de saúde, em geral quando em 
exercício de suas atividades laborais. Vem sendo vinculada 
na mídia geral, importante campanha proposta pelo Cre-
mesp em parceria com o COREN, para alertar e informar 
sobre o aumento das agressões sofridas pelos profi ssio-
nais no exercício de suas atividades. Por ocasião de nossa 
participação, tivemos a oportunidade de sugerir, que além 
do apoio ao Projeto de Lei específi co, o Cremesp pudesse 
desenvolver e divulgar um Canal de Atendimento exclu-
sivo, no qual os médicos, vítimas de violência, pudessem 
notifi car ofi cialmente o Conselho, e este pudesse acolher, 
informar, direcionar as denúncias e tomar providências 
efetivas, no sentido de apurar e evitar novas agressões. 
Tal Canal de Atendimento possibilitaria ainda a elaboração 
de um “mapa da violência", para sabermos onde elas mais 
ocorrem, quem as pratica e em quais condições. Nós, da 
defesa profi ssional da SBACV regional São Paulo, apoiamos 
integralmente a Campanha e faremos coro com demais 
representantes de outras Sociedades de Especialidades, 
Cremesp e COREN, no sentido de sensibilizar o Congresso 
e a Sociedade sobre a gravidade e o aumento da violência 
contra os profi ssionais de saúde, ou seja, todos nós.

Por último, mas não menos importante, o senhor pre-
sidente, Dr. Lavínio Nilton, solicitou a todos representan-
tes das Sociedades de Especialidades, ali reunidos, que 
estimulassem os seus respectivos associados, o registro 
de suas especialidades (RQE) junto ao Cremesp, no sen-
tido de que tenham maior segurança jurídica no caso de 
qualquer tipo de acionamento ético/profi ssional junto ao 
Conselho ou qualquer outro órgão. Ressaltou que muitos 
colegas não registram seus títulos de especialistas na en-
tidade, e dessa forma não são ofi cialmente enxergados 
como tal. A consulta no site do Cremesp, permite ao co-
lega associado averiguar sua condição, simplesmente co-

Dr. Marcio Barreto de Araujo 
Vice-Diretor de Defesa Profi ssional 

da SBACV-SP

Dr. Marcelo Calil Burihan
Presidente da SBACV-SP 2018-2019

DIRETORIA BIÊNIO - 2018-2019

Caros colegas,

Consolidado os objetivos desta diretoria, estamos em fase fi nal na 
organização dos cursos de educação continuada e permanente para 
os associados e residentes da especialidade.

O Curso de Educação Continuada em Tromboembolismo Veno-
so (CETEV), já com datas programadas, terá três módulos neste 
semestre e será realizado em nossa sede, mas atentem-se que o 
número de inscrições será limitado. Outros dois cursos, com datas 
também estabelecidas e com suas programações em andamento, 
são o Curso de Educação Continuada em Ecografi a Vascular e o 
Curso de Educação Continuada em Angiorradiologia e Cirurgia En-
dovascular (CECACE), este organizado em conjunto com a Nacional.

Com grande satisfação, teremos quatro convidados internacionais, 
de renome, para o XVI Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e En-
dovascular: Dr. Harry Buller (o “papa” do tromboembolismo venoso 
atual), Dr. Michel Reijnen, Dr. Paul Pitaluga e Dr. Joerg Heckenkamp. 
A programação, deste que é um dos maiores eventos de nossa Re-
gional, já está sendo fi nalizada. Lembrando que teremos três dias 
inteiros de discussão, com o Encontro Interativo integrado ao evento. 
Nesta edição, as premiações para temas correlatos, os melhores tra-
balhos e participações da plateia no Interativo serão diferenciadas! 

Outro evento acontecerá em agosto, no Hotel Vila Rossa, em São 
Roque, quando realizaremos o 6º Controvérsias em Cirurgia Vas-
cular e Endovascular / 5º SVS Capítulo Brasileiro. A programação 
também já está sendo elaborada com muito carinho pela Comissão 
Organizadora.

Mais novidades para os associados é que, neste ano, conforme 
determinado em Assembleia, em Natal, no último Congresso Brasi-
leiro, o pagamento da anuidade será postergado, com descontos es-
calonados. Tentativa de ajudar o sócio, pensando nas demais contas 
que todos temos no início de cada ano.

Em discussão, colocada na última reunião da diretoria de nos-
sa Regional, também propusemos a aquisição de uma nova sede, 
mais moderna e mais ampla, que tivesse um auditório agregado ao 
edifício, para que possamos realizar reuniões, cursos e eventos em 
nossa casa. Foi nomeada uma comissão para tratar do assunto.

O Regimento interno também terá uma readequação. Estudos es-
tão sendo realizados por comissão determinada nessas mudanças.

Continuamos trabalhando em melhorias para todos. Participe dos 
eventos, reuniões e cursos de nossa especialidade. Ela é sua!

Vamos em frente! 

Presidente: Marcelo Calil Burihan
Vice-presidente: Walter Campos Jr
Secretário: Sidnei José Galego
Vice-secretária: Regina de Faria Bittencourt Costa
Tesoureiro: Rodrigo Bruno Biagioni
Vice-tesoureiro: Fabio Henrique Rossi
Diretor científi co: Ivan Benaduce Casella
Vice-diretor científi co: Fabio Jose Bonafe Sotelo
Diretor de Cursos e Eventos: Edwaldo E. Joviliano
Vice-diretor de Cursos e Eventos: João Antonio Corrêa
Diretor de Publicações: Rogerio Abdo Neser
Vice-diretor de Publicações: Ulisses Ubaldo Mattosinho 
Mathias
Diretor de Defesa Profi ssional: Luis C. Uta Nakano
Vice-diretor de Defesa Profi ssional: Marcio Barreto de 
Araujo
Diretor de Patrimônio: Jorge Agle Kalil
Vice-diretor de Patrimônio: Arual Giusti

CONSELHO SUPERIOR
Adnan Neser / Antonio Carlos Alves Simi / Bonno van Bellen 
/ Calógero Presti /  Cid J. Sitrângulo Jr. / Fausto Miranda Jr. / 
Francisco Humberto A. Maff ei / João Carlos Anacleto / José 
Carlos Costa Baptista-Silva / Marcelo Fernando Matielo / 
Marcelo Rodrigo de Souza Moraes / Pedro Puech-Leão / 
Roberto Sacilotto / Valter Castelli Jr. / Wolfgang Zorn

CONSELHO FISCAL
Titulares: Ivan de Barros Godoy / José Carlos Ingrund / 
Marcos Augusto de Araújo Ferreira
Efetivos: Alberto J. Kupcinskas Jr. / Armando Lisboa Castro / 
Carlos Hugo Guillaux Chaves

SECCIONAIS

ABC – Anderson Nadiak Bueno / Alto Tietê – Adalcindo 
Vieira Nascimento  / Filho / Baixada Santista – Mariano 
Gomes da Silva Filho / Bauru-Botucatu – Cláudio Gabriele 
/ Campinas-Jundiaí – Gustavo Pierro Postal / Franca – 
Fernando César Raymundo / Marília – Ludvig Hafner / 
Presidente Prudente – César Alberto Talavera Martelli / 
Ribeirão Preto – Luciano Rocha Mendonça / São Carlos-
Araraquara – Michel Nasser / São José do Rio Preto – 
Augusto da Silva / Sorocaba – Luís Carlos Mendes de Brito / 
Taubaté-São José dos Campos – Renato Fanchiotti Costa

DEPARTAMENTOS

Doenças Arteriais:
Antonio Eduardo Zerati (coordenador)
Comissão de Doenças Carotídeas: Ana Terezinha 
Guillaumon, Márcia Maria Morales e Celso Ricardo Bregalda 
Neves
Comissão de Aneurismas: Andre Echaime V. Estenssoro, 
Alexandre Maiera Anacleto, Marcus Vinicius Martins Cury e 
Giuliano Giova Volpiani
Comissão de DAOP: Hussein Amin Orra, Jose Dalmo de 
Araujo Filho, André Simi e Edson T. Nakamura

Doenças Venosas:  Adilson Ferraz Paschôa (coordenador)
• Comissão de TEV: Marcone Lima Sobreira e Luis Frederico 
Gerbase de Oliveira
• Comissão de Varizes: Jose Ben-Hur Ferraz Parente, Newton 
de Barros Junior e Paulo Celso Motta Guimarães
• Doenças Linfáticas: Mauro Figueiredo C. de Andrade e 
Henrique Jorge Guedes Neto

Doenças Vasculares de Origem Mista: Nilo Mitsuru 
Izukawa (coordenador)
• Comissão de Pé Diabético: Akash K. Prakasan e Guilherme 
Yazbek
• Comissão de Curativos: Rina Maria Pereira Porta e Sergio 
Roberto Tiossi
• Comissão de Malformação: José Luiz Orlando e Daniel 
Guimarães Cacione

Métodos Diagnósticos Não Invasivos: Erica Patricio 
Nardino (coordenadora), Luisa Ciucci Biagioni e Ronald Luiz 
G. Flumignan
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular: Felipe Nasser 
(coordenador), Jorge Eduardo Amorim e José Augusto de 
Jesus Ribeiro
Cirurgia Experimental, Pesquisa e Microcirculação: 
Sergio Quilici Belczak  (Coordenador), Igor Calixto Novais 
Dias e Vladimir Tonello de Vascincelos
Trauma Vascular: Grace Carvajal Mulatti (coordenadora), 
Lucas Azevedo Portela e Eduardo Alves Brigidio
Doenças Vasculares com Comprometimento Estético: 
Miguel Francischelli Neto e Alvaro Pereira Oliveira
Acessos Vasculares e Transplantes de Órgãos: Rhumi 
Inoguti (coordenadora), Marcelo Kalil Di Santo e Christiano 
S. Pecego
Comissão para Curso Preparatório para Título de 
Especialista: Walkiria Hueb Bernardi (coordenadora), 
Debora Ortigosa Cunha e Yumiko Regina Yamazaki
Informática e Marketing: Júlio César Gomes Giusti e 
Alexandre Campos Moraes Amato
Gestão de Relacionamento com Planos Privados: Carlos 
Eduardo Varela Jardim

locando seu nome completo ou CRM, e assim saber se está devida-
mente registrado ou não. 

  No próximo dia 19 de fevereiro, teremos importante reunião com 
a equipe de Defesa Profi ssional da APM e representantes de outras 
sociedades de especialidades para discutirmos as estratégias e pro-
postas de negociação com as Operadoras de Saúde sobre os reajus-
tes de honorários para 2018. Aproveito para solicitar aos associados 
que tragam suas demandas e propostas para analisarmos e debater-
mos conjuntamente o tema, bem como outros que se fi zerem perti-
nentes a Defesa Profi ssional. 

Agradecemos e desejamos um excelente ano a todos.
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CAPA CAPA

Especialistas apontam o crescimento do marketing entre os profi ssionais liberais e suas implicações

O BÔNUS E O ÔNUS DO MARKETING MÉDICO

sociação Paulista de Medicina (APM), Dr. 
Renato Azevedo Júnior.

Redes sociais 
Cada vez mais, as mídias sociais têm 

conquistado espaço expressivo no mun-
do dos negócios. A pesquisa “Social Me-
dia Trends 2017”, da consultoria Rock 
Content, mostra que 92,1% das empre-
sas brasileiras já estão presentes nesses 
meios digitais. 

Os médicos também podem aproveitar 
o sucesso das redes sociais, mas devem 
ter os mesmos cuidados de divulgação 
estabelecidos para as mídias tradicionais. 
O coordenador da ESPM aconselha o pro-
fi ssional de saúde a criar um conteúdo 
relevante para o público e evitar cometer 
alguns erros na hora da divulgação, que 
podem afastar o paciente, como usar ter-
mos muito técnicos, não falar do que é 
relevante para eles e misturar a rede so-
cial pessoal com a profi ssional. “Fale so-
bre sua especialidade, sobre algum tema 
importante, uma novidade, tudo com 
muito cuidado para não ferir a ética mé-
dica. Também não misture a pessoa físi-
ca com a profi ssional. Algumas vezes até 
recomendo abrir outro endereço/nome, 
um para os conteúdos profi ssionais e ou-
tro para a pessoa física e seus amigos. O 
mesmo para a empresa”, ressalta.

Além disso, antes de embarcar nas re-
des sociais, o médico deve avaliar se o 
seu público-alvo será realmente atingido 
por essas ferramentas. “As redes sociais 
são muito importantes para os mais jo-
vens, mas muitas vezes os clientes dos 
consultórios e clínicas são pessoas mais 
vividas que - para os assuntos de saúde 
- ainda procuram meios mais tradicionais. 
É uma falácia achar que as redes sociais 
são para todos - ainda não”, esclarece o 
professor Gilmar. 

Ações ainda bem efetivas 
Apesar do crescimento do marketing 

Gilmar Marques Renato Azevedo Júnior Rogério Neser

digital, é importante não deixar de lado 
medidas mais tradicionais, como o famoso 
“boca a boca” entre os pacientes e entre os 
próprios médicos. 

A principal ferramenta de marketing do 
médico ainda é o adequado relacionamen-
to médico-paciente-família, dentro da qua-
lidade exigida para a boa prática médica. 
“O ‘boca a boca’ ainda é o meio mais ético 
de propaganda do médico. Nada substitui 
a adequada relação médico-paciente, que 
pode ser resumida no inciso II dos Prin-
cípios Fundamentais do Código de Ética 
Médica que diz: ‘O alvo de toda a atenção 
do médico  é a saúde do ser humano, em 
benefício da qual deverá agir com o máxi-
mo de zelo e o melhor de sua capacidade 
profi ssional’", salienta o Dr. Renato.

Outros pontos que não podem ser deixa-
dos de lado são a apresentação e a quali-
dade dos serviços oferecidos. Boas instala-
ções, atendimento sem atraso e atencioso, 
por exemplo, são facilmente percebidos 
pelos pacientes e criam uma experiência 
positiva nos consultórios e clínicas, aju-
dando no marketing e na credibilidade do 
profi ssional. 

Consultoria de marketing?
O marketing médico pode ser feito pelo 

próprio profi ssional, desde que este es-
teja disposto e tenha interesse a dedicar 
tempo a escrever e publicar conteúdo nas 
redes sociais, e criar site/blog, etc. “Não 

é uma tarefa difícil, porém trabalhosa e 
consome tempo”, afi rma o diretor de pu-
blicações da SBACV-SP, Dr. Rogério Ne-
ser. “Além de ter algum conhecimento de 
informática e marketing digital, o médico 
interessado em manter um blog ou publi-
car nas redes sociais deve ter responsa-
bilidade de  postar informações sólidas e 
verdadeiras, sem sensacionalismo. Deve 
ter cuidado também na terceirização da 
produção de conteúdo caso o profi ssional 
delegue esta função para empresas espe-
cializadas”, destaca.  

Se essa for a escolha, Gilmar Marques 
pontua que o médico deve começar com 
calma, realizando uma etapa de cada 
vez, para testar e se familiarizar. “Não se 
aventurem nessa jornada sem conhecer 
e se familiarizar com as possibilidades, 
tudo comunica, inclusive uma comunica-
ção infeliz ou inadequada”, garante.

Mas se preferir, também é possível adi-
cionar uma equipe de profi ssionais de co-
municação desse segmento aos seus con-
sultórios ou clínicas. Se esse for o caso, 
o Dr. Renato frisa que é necessário que 
sejam obedecidas as normas contidas na 
Resolução e no Código de Ética Médica. 
“É importante a orientação da equipe de 
marketing por parte do médico, no senti-
do de os profi ssionais publicitários conhe-
cerem as normas que limitam a publicida-
de em Medicina”, declara.

O marketing é uma ferramenta impor-
tante para o sucesso de vários negócios e 
vem crescendo entre os profi ssionais libe-
rais na área da saúde. O médico, os con-
sultórios ou clínicas podem se tornar mais 
conhecidos adotando medidas de divul-
gação para o local de atendimento e para 
o próprio profi ssional. A experiência e o 
conhecimento muitas vezes não são sufi -
cientes para garantir uma boa clientela nos 
consultórios nos dias atuais, onde existe 
concorrência patrocinada pelas administra-
doras de planos de saúde e pelo aumento  
de profi ssionais oriundos do grande núme-
ro de escolas médicas criadas nas últimas 
décadas. 

“O marketing no seu sentido verdadeiro 
é essencial para todos os tipos de negó-
cios, pois o marketing trata de desenvolver 
os mercados e considera uma série de fa-
tores tais como o tipo de cliente e seu com-
portamento, os efeitos das mensagens, o 
preço, o papel dos serviços, a geolocaliza-

ção, etc...”, explica o coordenador do MBA 
em Marketing e Gestão da Saúde da ESPM 
– curso em parceria com a Associação Mé-
dica Brasileira (AMB) –, Gilmar Marques. 

O profi ssional destaca que antes de co-
meçar a adotar ações de marketing, sejam 
elas on-line ou off-line, os médicos devem 
criar uma estratégia de comunicação e 
pensar em tópicos como: com quem ele 
quer falar? O que ele quer falar? Isso é re-
levante para a outra pessoa? “Depois disso 
é que ele pode defi nir quais as melhores 
plataformas e mensagens que devem ser 
veiculadas. A mídia é uma aliada poderosa 
das mensagens que têm um público alvo 
defi nido e um conteúdo relevante. Caso 
contrário é um desperdício de tempo e di-
nheiro”, afi rma Gilmar.

 
O serviço médico não é um produto 

como outro qualquer
Se a ética e o bom senso são muitas ve-

zes negligenciados na publicidade de ser-

viços ou produtos em geral, na medicina 
a história é diferente. O código de ética 
médica direciona todas as ações que a pro-
fi ssão pode abranger, inclusive na propa-
ganda. A Resolução do Conselho Federal 
de Medicina (CFM) nº 1974/11 estabelece 
os critérios norteadores da propaganda em 
Medicina, conceituando os anúncios médi-
cos e sua divulgação, e como evitar o sen-
sacionalismo e a autopromoção.

Embora difundidas em diversos setores 
de serviços, várias ações de marketing são 
vedadas aos médicos, como por exemplo: 
a exposição de fotos de pacientes, mesmo 
quando por eles autorizados; fotos de "an-
tes e depois" de tratamentos; promessa de 
resultado; e autorretratos (selfi es) em si-
tuações de trabalho e de atendimento, etc. 
“Os médicos estão proibidos de divulgar 
estes tipos de fotografi as, bem como ima-
gens e/ou áudios que caracterizem sensa-
cionalismo, autopromoção ou concorrência 
desleal”, completa o diretor social da As-

NOVAS ADESÕES Aspirantes Residentes:
André Câmara Matoso Chacon
Caroline Mieko Tanaka
Gustavo Cunha Miranda

Aspirantes:
Alcides Brunialti Júnior
Gustavo Pierro Postal

Remidos
Arnaldo Yoshimi Shiratori
Nelson De Luccia

Titulares
Rodrigo Bruno Biagioni
Walter Campos Júnior

18/01/2018: Sócios aprovados pela SBACV em 22/12/2017: 24/10/2017:
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ENCONTRO MENSAL MESTRE VASCULAR

Marcelo Calil Burihan Diretoria se reúne na sede da SBACV-SP

No dia 18 de janeiro, os associados e membros da diretoria se 
reuniram para a primeira reunião administrativa da SBACV-SP 
de 2018. Encontro aconteceu na sede da entidade, e foi con-
duzido pelo presidente da Regional São Paulo, Dr. Marcelo Calil 
Burihan, e secretariado pela Dra. Regina de Faria Bittencourt 
Costa.

Com a sala lotada pelos novos membros da diretoria, os par-
ticipantes conversaram sobre eventos do ano organizados pela 
Sociedade, como o Encontro SP, 6º Controvérsias (que aconte-
cerá nos dias 16 a 19 de agosto, no Hotel Vila Rossa, em São 
Roque - SP), a volta do Congresso Multidisciplinar de acessos 
2019 e as reuniões da Liga Acadêmica Vascular – que tem sua 
primeira reunião no dia 17 de fevereiro. 

Entre as pautas também estavam cursos promovidos pela 
SBACV-SP com parcerias, como o curso preparatório para o títu-
lo de especialista, presencial e o on-line (TEVASC), e os cursos 

DESCRITIVO VALOR TOTAL 
A ser recolhido pela Regional. 
Eventual diferença a menor 
deve ser abatida da parte da 

Regional 

REPASSE PARA A 
NACIONAL 

Recolhido integral pela 
Regional, e repassado para 

a Nacional 

PRAZO PARA REPASSE 
PARA A NACIONAL 

Aspirantes, Plenos, 
Efetivos e Titulares 
Anuidade com desconto de 
17% 

 
R$ 779,27 

 
R$ 389,64 

 30 de abril de 2018 
 E envio da Relação de associados 
pagantes nesta condição 5 (cinco) 
dias após 

Aspirantes, Plenos, 
Efetivos e Titulares 
Anuidade com desconto de 
8% 

 
R$ 863,76 

 
R$ 431,88 

30 de junho de 2018 
E envio da Relação de associados 
pagantes nesta condição 5 (cinco) 
dias após 

Aspirantes, Plenos, 
Efetivos e Titulares 
Anuidade sem desconto. 
Pagas em 2018 

 
 

R$ 938,88 

 
R$ 469,44 

Até 30 (trinta) dias após o 
pagamento pelo associado e antes 
de 31 de dezembro de 2018 

Aspirantes Residentes 
(Com envio da Ficha de 
solicitação aprovada pela 
Regional) 
Independentemente da 
data de pagamento  

 
 

R$ 234,72 

 
R$ 117,36 

E envio da Ficha de 
Solicitação e da Ficha de 

Sócio 

Até 30 (trinta) dias após o 
pagamento pelo associado e antes 
de 31 de dezembro de 2018 

Anuidades 2015 
Atualizada pata2018 

 
R$ 916,29 

 
R$ 458,14 

Até 30 (trinta) dias após o 
pagamento pelo associado e antes 
de 31 de dezembro de 2018 

Anuidades 2015 
Atualizada + Multa 

 
R$ 1.099,54 

 
R$ 549,77 

Até 30 (trinta) dias após o 
pagamento pelo associado e antes 
de 31 de dezembro de 2018 

Anuidades 2016 
Atualizada para 2018 

 
R$ 912,96 

 
R$ 456,48 

Até 30 (trinta) dias após o 
pagamento pelo associado e antes 
de 31 de dezembro de 2018 

Anuidades 2016 
Atualizada + Multa 

 
R$ 1.095,55 

 
R$ 547,77 

Até 30 (trinta) dias após o 
pagamento pelo associado e antes 
de 31 de dezembro de 2018 

Anuidades 2017 
Atualizada para 2018 

 
R$ 912,04 

 
R$ 456,02 

Até 30 (trinta) dias após o 
pagamento pelo associado e antes 
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Anuidades

PRIMEIRA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO ANO LOTA SALA DA SBACV-SP

FEVEREIRO 
Reunião Científi ca

22/02/2018 – 5ª feira
às 20 horas

Local:
Associação Paulista de Medicina 

(APM) - Anfi teatro Nobre – 9º andar

Endereço: 
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 278, Bela 

Vista - São Paulo - SP

Estacionamento: 
Trevo: Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 524

de Educação continuada ou permanente (CECACE; CETEV; cur-
so de ultrassom Doppler; Osirix; curso Controvérsias em doen-
ça de aorta; e curso de acesso). 

Na ocasião, a diretoria apresentou algumas novidades, 
como a comissão para rever o regimento interno da regional, 
a possibilidade da criação de um canal instantâneo de comu-
nicação para o sócio, o Telegram SBACV-SP, as anuidades de 
2018 para os associados (conferir abaixo), entre outros as-
suntos. Foi informado também que as reuniões científi cas da 
SBACV-SP serão transmitidas via web conferência, pelo link: 
http://www.reuniaocientifi ca.com.br/sbacvsp

A primeira Reunião Científi ca de 2018 acontecerá no dia 22 de 
fevereiro, na Associação Paulista de Medicina (APM), localizada 
na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 278, Bela Vista - São Paulo – SP. 
O estacionamento conveniado (Trevo) está localizado na Av. Bri-
gadeiro Luiz Antonio, 524.

AGENDA

6º Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular e V Simpósio SVS Capítulo Brasil

Nascido em São Paulo (SP), o Dr. Antônio 
Carlos Simi começou os estudos em Me-
dicina na Universidade Federal do Paraná. 
Escolheu atuar na área de Cirurgia Geral e 
Cirurgia Vascular, fazendo a residência na 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo. Depois realizou pós-
-graduação no Hospital Civil da Universida-
de de Estrasburgo, na França.

Durante sua carreira passou pelo Hos-
pital Sírio-Libanês, Hospital do Servidor 
Público Municipal (HSPM), Hospital Santa 
Casa de São Paulo, Hospital Santa Hele-
na, Hospital da Benefi cência Portuguesa, 
Hospital Modelo e Hospital Civil de Estras-
burgo.

Além dos seus serviços e atendimentos, 
contribuiu com a especialidade com di-
versas publicações e pesquisas. Publicou 
o artigo “Reparo de aneurisma torácico-
-abdominal com endoprótese ramifi cada” 
na revista Técnicas Endovasculares, de 
Barcelona, e fez capítulo do livro F. Maffei 
e Cols-isquemia intestinal. Participou do 
projeto “Diagnóstico precoce do abdômen 
agudo vascular com nova técnica de dosa-
gem rápida do fósforo inorgânico sérico”, 
do HSPM. Realizou, em colaboração com 

Dr. Simi publicou diversas pesquisas e projetos e, durante sua presidência 
na Regional, criou o boletim informativo mensal e o Encontro Paulista de 
Cirurgia Vascular

DR. ANTÔNIO CARLOS SIMI: EXTENSA EXPERIÊNCIA 
E GRANDE CONTRIBUIÇÃO À ESPECIALIDADE

Dr. Celso Guerra do HSPM e da Escola Pau-
lista de Medicina, a pesquisa “Estudo duplo 
cego cruzado  de fármacos com ação  he-
morreólogica versus placebo avaliados pela 
velocidade da fi ltração de eritrócitos e sua 
relação com a distância de claudicação in-
termitente em esteira rolante de pacientes 
com doença obstrutiva arterial de mem-
bros inferiores”.

Com extensa experiência e grande con-
tribuição à especialidade, o Dr. Simi ocupou 
cargos importantes na Sociedade. Foi presi-
dente do XXXII Congresso da SBACV-SP de 
1987, presidente da Nacional (1987-89), e 
da Regional São Paulo por dois mandatos – 
de 1982 a 1985. Durante sua presidência 
implantou e promoveu diversas ações, tais 
como: integração dos diferentes grupos de 
Cirurgia Vascular do Estado de São Paulo; 
estímulo  à participação dos especialistas 
paulistas nas reuniões científi cas mensais, 
com novo formato e critério metodológico 
na seleção dos trabalhos; apoio a  criação 
de novos eventos para estimular a produ-
ção científi ca de qualidade (como o Encon-
tro Paulista de Cirurgia Vascular); apoio à 
criação de uma revista médica da especia-
lidade – Cirurgia Vascular & Angiologia; e 

criação do boletim informativo mensal da 
SBACV-SP.

Também participou de outras associa-
ções médicas, atuando como presidente 
do capítulo-latino-americano da Socieda-
de Internacional de Cirurgia Cardiovascu-
lar, vice-presidente mundial da Sociedade 
Internacional de Cirurgia Cardiovascular, 
delegado do Colégio de Cirurgiões Vascu-
lares de Habla Hispânica e vice-presidente 
da Sociedade Brasileira de Antitabagismo.

Além da Medicina, em seu tempo livre, o 
Dr. Simi é piloto privado, realiza voo visual 
(VFR) e voo por instrumento (IFR), e tam-
bém se dedica à prática de tênis.

Para a trajetória e os desafi os que serão 
enfrentados pelos jovens médicos, o Dr. 
Simi aconselha: “A vocação para a espe-
cialidade, associada à dedicação e tenaci-
dade superam as eventuais adversidades 
no inevitável caminho do sucesso”.

Antônio Carlos Simi
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CARACTERIZAÇÃO E EVOLUÇÃO CLÍNICA DOS PACIENTES PORTADORES DE 
OCLUSÃO DA ARTÉRIA CARÓTIDA INTERNA. ESTUDO COMPARATIVO

Autores: Grace Carvajal Mulatti, Pedro Puech-Leão, Nelson De Luccia, 
Erasmo Simão da Silva 

Instituição: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Introdução: A estenose carotídea de origem aterosclerótica é um impor-

tante marcador de aterosclerose sistêmica avançada. A oclusão (obstrução 
completa da artéria) é rara e corresponde ao evento morfológico fi nal da 
progressão da placa de ateroma na bifurcação carotídea. Muitos pacientes 
são sintomáticos no momento do diagnóstico e apresentam novos sintomas 
neurológicos na evolução apesar de tratamento clínico adequado. A litera-
tura médica é escassa em determinar os principais fatores que podem levar 
a oclusão carotídea. A participação e intensidade das comorbidades e/ou 
fatores de risco, associados a dados demográfi cos peculiares foram pouco 
explorados. 

Objetivos: Caracterizar o paciente com oclusão carotídea (OC) quanto 
a aspectos demográfi cos, doenças associadas e fatores de risco; detectar 
novos eventos neurológicos, cardiovasculares e óbitos no seguimento clínico 
destes pacientes.

Método: Informações demográfi cas, clínicas e evolutivas de pacientes 
com oclusão carotídea e estenose carotídea não signifi cativa foram recupe-
radas de um banco de dados completado prospectivamente e complemen-
tadas com prontuário hospitalar e novos dados obtidos via convocação e/ou 
entrevista telefônica. 

Resultados: No período de janeiro de 2005 a janeiro de 2013 foram 
analisados 213 pacientes portadores de OC e 172 portadores de esteno-
se hemodinamicamente não signifi cativa (ENS), ou abaixo de 50%. Foram 
analisados quatro dados demográfi cos e nove fatores de risco, bem como 
sintomas neurológicos na apresentação e na evolução. No grupo OC predo-
minaram indivíduos do sexo masculino, hipertensos, tabagistas, portadores 
de doença arterial obstrutiva periférica (DAOP), insufi ciência renal crônica 
(IRC) com signifi cância estatística em relação ao grupo ENS (p< 0,05). Entre 
os pacientes com OC, 76,1% apresentaram sintomas neurológicos inicial-
mente, contra 35,5% do grupo ENS (p = 0,000001). Quanto à evolução, os 
pacientes com OC apresentaram progressão signifi cativa da estenose caro-
tídea contralateral, quando comparada com a progressão da estenose nas 
carótidas do grupo ENS. (15,0% e 2,3%, p = 0,00011). O aparecimento 
de novos sintomas foi determinado pelo estado clínico de apresentação dos 
pacientes: 10,8% de novos sintomas nos inicialmente sintomáticos e 4,3% 
nos assintomáticos (p = 0,0218). Constatou-se maior número de óbitos 
na amostra OC (14,1%) do que na ENS (6,4%) com diferença signifi cativa 
(p = 0,0150).

Conclusões: Os pacientes portadores de OC apresentam maior preva-
lência de fatores de risco e comorbidades e maior mortalidade que o grupo 
ENS. No seguimento, os pacientes que apresentavam sintomas neurológicos 
no momento do diagnóstico foram aqueles que mais desenvolveram no-
vos eventos neurológicos. Este estudo representa um esforço em identifi car 
uma amostra da população com estenose carotídea que pode necessitar de 
diagnóstico precoce e intervenção clínica vigorosa na prevenção de novos 
eventos e/ou óbitos. 

Comentador: Dr. Edwaldo Edner Joviliano

CORREÇÃO ENDOVASCULAR DE FÍSTULA CAROTÍDEO-JUGULAR 
COM STENT REVESTIDO

Autores: Ana Terezinha Guillaumon, Martin Andreas Geiger, Gustavo Pier-
ro Postal, Victor Casemiro D’Incao Sanchez

Instituição: UNICAMP
Introdução: Os ferimentos penetrantes cervicais são a causa mais co-

mum de lesão vascular neste segmento. As fístulas caro-
tídeo-jugulares decorrentes de traumatismos penetrantes 
cervicais são evolução frequente destes e podem acarretar 
diversas complicações se não forem tratadas prontamente. 
O tratamento cirúrgico aberto corresponde  grande desafi o 
ao cirurgião vascular, uma vez que o acesso é complexo 
devido à alteração anatômica advinda do trauma, hema-
tomas e lesões de outras estruturas não vasculares.  Com 
o aperfeiçoamento das técnicas endovasculares, houve di-
minuição da morbidade e mortalidade associadas ao trata-
mento dos traumas vasculares cervicais. 

Objetivo: Relatar o caso de um paciente vítima de fe-
rimento por arma branca em zona II cervical que evoluiu 
com fístula carotídeo-jugular, sendo tratado com implante 
de stent revestido em carótida.

Material e Método: Paciente do sexo masculino, 49 
anos, vítima de ferimento por arma branca em zona II cer-
vical esquerda, sendo submetido à cervicotomia explorado-
ra com controle hemostático de pequenos vasos em outro 
hospital. Evoluiu no pós-operatório precoce com abaula-
mento cervical e presença de frêmito na porção superior da 
ferida operatória. Realizada angiotomografi a cervical que 
confi rmou o diagnóstico de fístula arteriovenosa entre a ar-
téria carótida comum e a veia jugular interna esquerdas. 
Optado por tratamento endovascular da mesma com inser-
ção de stent revestido 10x59 mm. Angiografi a de contro-
le mostrou ACCE, ACIE e ACEE pérvias, sem vazamentos, 
com resolução da fístula carotídeo-jugular. 

Resultados: O paciente apresentou boa evolução, sem 
défi cits neurológicos e com diminuição do volume da tu-
moração cervical, tendo alta hospitalar no 3º dia do pós-
-operatório. 

Conclusão: A correção endovascular é menos invasiva 
do que a convencional e promove recuperação pós-opera-
tória mais rápida, diminuindo o tempo de internação hos-
pitalar do paciente. O tratamento endovascular das fístu-
las carotídeo-jugulares pode ser realizado com segurança, 
sendo uma alternativa à cirurgia aberta.

Comentador: Dr. Jong Hun Park

ESTUDO DA CORRELAÇÃO ENTRE OS GRADIENTES 
PRESSÓRICOS VENOSOS DO SISTEMA CAVO-ILÍACO 
E A AVALIAÇÃO COM ULTRASSOM INTRAVASCULAR 
NO DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DE MAY-THURNER 
EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA 
AVANÇADA DOS MEMBROS INFERIORES

Autores: Bruno Lorenção de Almeida, Fabio Henrique 
Rossi, Amanda Guerra de Moraes Rego Sousa, Antonio 
Massamitsu Kambara, Nilo Mitsuru Izukawa, Camila Bau-
mann Beteli, Sthefanie Fauve Andrade Cavalcante, Thiago 
Osawa Rodrigues

Instituição: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia - SP
Introdução: A Síndrome de compressão Venosa Ca-

vo-ilíaca (SCVCI) é cada vez mais reconhecida como im-
portante causa da Insufi ciência Venosa Crônica (IVC) e 
os métodos de imagem utilizados para o seu diagnóstico 
fornecem informações anatômicas, mas não trazem infor-
mações fi siológicas claras. A importância diagnóstica dos 
Gradientes pressóricos venosos Cavo-ilíacos precisa ser 

mais bem estudada e esses ainda não foram comparados 
ao método padrão-ouro atualmente disponível, o Ultrassom 
Intravascular (UI). 

Objetivo: Avaliar a correlação entre os Gradientes pres-
sóricos (GP) e a presença de obstrução venosa signifi cati-
va no Sistema Cavo-Ilíaco (SCI) estabelecida pelo UI, para 
o diagnóstico da SCVCI em pacientes portadores de IVC 
avançada dos membros inferiores. 

Método: Foram incluídos 50 pacientes com IVC avan-
çada (Classifi cação CEAP 3 ou superior) de, ao menos, um 
dos membros inferiores, sem melhora após um ano de tra-
tamento clínico, totalizando 100 membros inferiores. To-
dos os pacientes foram submetidos, prospectivamente, aos 
exames de Flebografi a Multiplanar Ascendente (FMA) com 
medidas de pressão intravenosa e Ultrassom Intravascular 
(UI). Os membros inferiores estudados foram divididos em 
dois grupos: Grupo 1 com obstrução <50% ao UI e Grupo 
2 com obstrução ≥ 50% ao UI. As Curvas ROC compararam 
a performance diagnóstica dos gradientes. O desempenho 
diagnóstico dos GP em comparação com o UI foi avaliado 
por meio das medidas de Sensibilidade, Especifi cidade, Va-
lor Preditivo Positivo, Valor Preditivo Negativo e Acurácia. 
A concordância dos GP com o UI foi realizada por meio 
do Kappa e do teste de McNemar. A Análise de Regressão 
Logística foi utilizada para avaliar a contribuição dos GP à 
Flebografi a, na identifi cação de pacientes com obstrução 
signifi cativa. 

Resultados: O ponto compressão mais frequente de 
acordo com o UI foi o segmento proximal da Veia ilíaca co-
mum esquerda (70%; P<.05). O Grupo 2 apresentou maior 
prevalência de veias colaterais transpélvicas (8.2% GI vs 
74.5 % GII; P <.001) e paravertebrais (4.1% GI vs 45.1% 
GII; P <.001) à FMA. As pressões Femorais em repouso 
(PVF-r) e após hiperemia (PVF-h), bem como os Gradientes 
Fêmoro-Cava após hiperemia (GFC-h) e o Gradiente Femo-
ral hiperemia-repouso (GFh-r) mostraram-se signifi cativa-
mente mais elevados no Grupo 2 (p=0,001; <0,001; 0,002 
e 0,006, respectivamente). 

A melhor performance diagnóstica entre os GP, pela 
análise de Curva ROC, foi alcançado pelos gradientes 
GFC-h e GFh-r. Entretanto, quando comparados ao UI, os 
GP apresentam baixos valores de Sensibilidade (<40%), 
Valor preditivo Negativo (<60%) e Acurácia (<30%), bem 
como, valores de concordância baixos ao Kappa (<0,3) e 
discordância desproporcional com o UI pelo teste de McNe-
mar (p<0,05). A Análise por Regressão Logística mostrou 
que apenas o GFC-h foi signifi cativamente independente 
da FMA (OR 8,1; P=.011) na identifi cação de obstruções 
signifi cativas. 

Conclusão: Existe correlação signifi cativa entre os GP 
venosos e as obstruções venosas signifi cativas aferidas ao 
UI. Entretanto, essa correlação não se traduz em bom de-
sempenho diagnóstico dos GP. Apenas o GFC-h acrescenta 
informação signifi cativa à Flebografi a, na identifi cação da 
obstrução cavo-ilíaca signifi cativa.

Descritores: Insufi ciência Venosa; Síndrome de May-
-Thurner; Pressão Venosa; Ultrassonografi a; Membros In-
feriores.

Comentador: Dr. Jorge Eduardo Amorim

Apresentamos as normas para ingresso na SBACV e estimulamos 
os membros a se mobilizarem para uma possível mudança de cate-
goria.

Para se tornar Aspirante, Pleno ou Efetivo, após preencher a docu-
mentação, entregue-a em sua regional.

Para se tornar Titular, envie a documentação para a SBACV Nacio-
nal, com sede em São Paulo.

Todas as propostas estão disponíveis no site www.sbacv.com.br.

Aspirante:
• Poderão ser membros Aspirantes os médicos interessados nos ob-
jetivos da SBACV, que apresentarem à regional da SBACV da Unidade 
da Federação (UF) onde o candidato exerce sua atividade profi ssional, 
ou, não havendo, a mais próxima, solicitação assinada, com cópia do 
Curriculum Vitae, juntamente com cópia do RG, cópia autenticada do 
diploma de médico, cópia da carteirinha do CRM e duas fotos 3x4.

Pleno:
• Estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina 
(CRM) do estado onde exerça sua atividade profi ssional, encami-
nhando cópia do registro;
• Participar das atividades da SBACV, na condição de aspirante, por 
pelo menos três anos, podendo ser somados períodos;
• Apresentar o formulário de associação em duas vias e assinadas 
por dois associados da SBACV pertencentes à categoria Efetivo ou 
Titular;
• Ter completado residência médica ou curso de especialização reco-
nhecido pela SBACV, nas especialidades ou áreas que são objetivos 
da associação, anexando o comprovante à proposta;
• Anexar à proposta de associação duas cópias do RG, do CPF, do 
diploma de médico e duas fotos 3x4;
• Apresentar e ter sua proposta de associação aprovada pela regional 
da SBACV correspondente, estando quite com a tesouraria da SBACV.

Efetivo:
• Ser associado da SBACV na categoria Pleno, por pelo menos dois 
anos, contados a partir da aprovação do ingresso, ou ter participado 
das atividades da SBACV como Aspirante, por pelo menos três anos;
• Estar inscrito no CRM onde exerça sua profi ssão;
• Possuir o título de especialista em Angiologia ou Cirurgia Vascular*;
• Ser sócio da APM ou AMB;
• Apresentar e ter sua proposta de associação aprovada pela regional 
da SBACV correspondente, estando quite com a tesouraria da SBACV.
*Observa-se que possuir o Título de Especialista signifi ca que o can-
didato foi aprovado no exame + solicitou o título (no site) + tem este 
Título de Especialista devidamente registrado na AMB/MEC e CNA. 

Titular:
• Ser associado Efetivo há pelo menos três anos;
• Apresentar artigo original ao JVB, sendo aceito para publicação ou 
publicado há, no máximo, seis meses da data da proposta, na quali-
dade de primeiro autor; ou monografi a original não publicada sobre 
tema da especialidade; ou título de livre-docência ou de doutor obti-
do em instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC; ou ainda 
acumular 100 pontos nos cinco anos que antecederam ao pedido de 
progressão, em eventos de educação médica continuada nas espe-
cialidades e área de atuação da SBACV, de acordo com normas da 
CNA.
• Apresentar e ter sua proposta de progressão, para esta categoria, 
aprovada pela diretoria nacional da SBACV, estando quite com a te-
souraria da SBACV.

INFORMES DA DIRETORIA

NORMAS PARA TORNAR-SE 
SÓCIO DA SBACV
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ESPAÇO ABERTO ESPAÇO ABERTO

Dr. Rogério Abdo Neser
Diretor de Publicações da SBACV-SP Dr. Rubem Rino

Associado da SBACV-SP 

PESQUISA DE TROMBOFILIA E O USO DE CONTRACEPTIVOS 
HORMONAIS

NOVO ANO PARA A SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR DE SÃO PAULO

É um privilégio receber pacientes referenciadas pelos colegas gi-
necologistas e reencaminhá-las com um parecer favorável (ou não) 
ao uso de contraceptivos orais, sem risco de tromboembolismo ve-
noso (TEV). Muitas vezes é como assinar um cheque em branco e 
respaldar o imponderável. Mas sempre existem considerações a 
serem feitas...

Contraceptivos hormonais pertencem a um grupo muito hete-
rogêneo de agentes farmacológicos e que se relacionam a riscos 
distintos ao TEV e outras doenças cardiovasculares. Compreendem 
desde as famigeradas pílulas anticoncepcionais, até adesivos, anéis 
vaginais, alguns tipos de dispositivos intrauterinos, etc. 

Os contraceptivos hormonais mais comuns são formulações orais 
compostas por associações de estradiol (quase sempre ethinyl es-
tradiol) mais uma progestina. As formulações antigas, utilizadas 
em décadas passadas, apresentavam dosagens elevadas de estra-
diol, como até 100mcg por dose, e progestinas, também em altas 
concentrações, e proporcionavam muitos efeitos adversos desagra-
dáveis, além de riscos muito elevados de eventos tromboembólicos 
e doenças cardiovasculares (acidentes vasculares cerebrais ou in-
farto agudo do miocárdio). As preparações atuais, com concentra-
ções ao redor de 30mcg de estradiol por dose, minimizaram muitos 
estes riscos. Mas não é somente a concentração dos esteroides que 
modifi ca o risco do TVE. O tipo de progestina também infl uencia, e 
muito, no risco de TEV. E, por incrível que possa parecer, as pílulas 
contendo a progestina de segunda geração levogenestrel, são as 
que estão relacionadas ao menor risco de TEV quando associadas 
ao estradiol, se compararmos as pílulas com progestinas de gera-
ções mais recentes. Portanto, além se considerar o tipo de pílula, 
deve-se levar em conta também qual progestina está presente no 

Inúmeras difi culdades sempre desafi aram e continuarão desa-
fi ando uma nova Gestão. Desejos de conquistas e reconquistas de 
novas ideias construtivas, perseguindo um aprimoramento, estão 
sempre presente nos novos projetos.

O Dr. Marcelo Calil Burihan tem demonstrado inteligência, paci-
ência, humildade, disposição, dedicação, respeito, sem preconcei-
to, sem bloqueio, sem rejeição (porque acredita no dizer do Juris-
ta baiano, o grande Rui Barbosa: “a palavra é o instrumento da 
conquista da liberdade”), assegurando-lhe uma presidência capaz 
de engrandecer a nossa SBACV-SP, como vários outros ex-presi-
dentes fi zeram.

Apesar da grande diminuição da infl ação e da melhora do mer-
cado do setor industrial e agrícola, ainda estamos vivendo a maior 
crise econômica brasileira, com doze milhões de desempregados, e 
com total ABANDONO E DESTRUIÇÃO da Educação e Saúde Pública, 
graças a uma corrupção de políticos, governantes e empresários 
jamais vista no universo. Tudo isso será um desafi o ao presidente 
Dr. Marcelo Calil Burihan.

Mais do que outrora, neste momento da nova Gestão da SBACV-
-SP, se torna imprescindível uma UNIÃO CONSCIENTE, INTELIGEN-
TE e com CONSTANTE CRIATIVIDADE, para preparar uma batalha 
prenunciando um fi nal vitorioso. Há quatro anos, levei ao presiden-
te da Associação Paulista de Medicina (APM) da época, juntamente 
com dois especialistas em Marketing, uma ideia, comentada em 
artigos passados, possível, prática, necessária nos dias de crise, 
atualmente vivenciada pela sociedade brasileira, e que nunca foi 
contestada na época da publicação. Qual seja: reduzir pela metade 
os valores pagos pela participação como associado da SBACV-SP, 
AMB, APM e Cremesp, extensivo às demais Sociedades de Especia-
lidades; reduzir pela metade o valor estipulado ao associado dese-
joso de participar de congressos, eventos, o valor da inscrição ao 
exame do concurso para título de especialista - atualmente muito 
alto. Os gastos que o médico brasileiro tem para pertencer a essas 
entidades, só não são sentidos no bolso, em colegas privilegiados 
pela sorte, por usufruírem de uma renda tão boa, passando des-
percebidos.  Essa ideia, esse projeto, dobraria o número de asso-
ciados, com custo/benefício positivo. Pelo que me lembro, a nossa 
Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular, Regional de São Paulo, 
tem aproximadamente mil associados inscritos, e não inscritos são 
cerca de dois mil. A APM tem aproximadamente trinta e cinco mil 
membros; só a cidade de São Paulo tem quarenta mil médicos, 
enquanto o Estado de São Paulo tem cento e quarenta mil. Os dois 
marqueteiros que apresentei ao presidente da APM na época, cria-
ram um projeto simples, inteligente e viável, no qual fariam um 
contrato com uma fi rma de Seguros, tipo Porto Seguro, que direcio-
naria uma propaganda aos não sócios da nossa SBACV-SP, da APM, 
AMB, e pediria a colaboração do Cremesp, para reduzir a cobrança, 
divulgando as inúmeras vantagens de pertencer a essas Entidades, 
já que os nãos sócios fazem muitas críticas, entre elas: “o que essas 
entidades fazem por nós?” E a empresa de Seguros Gerais, além de 
trabalhar pelo marketing, dirigida pelos especialistas contratados, 
a cabeça dos médicos não sócios, ofereceria um desconto especial 
aos associados, sempre.   

ambas as preparações. Deve-se levar em conta vários 
fatores para orientar uma formulação ou outra, em 
cada caso é particular, e a decisão deve ser tomada 
pelo ginecologista.

Voltando ao dilema da avaliação/reencaminhamen-
to aos ginecologistas, tenho percebido certo modismo 
na solicitação de exames para pesquisa de trombo-
fi lias genéticas entre nossos colegas, muitas vezes 
de exames desnecessários e outras vezes de exames 
inúteis, como para a detecção de mutações para a 
enzima 5-MTFR que poderiam aumentar a hemociste-
ína sérica e assim provocar aumento do risco de do-
enças cardiovasculares. A prescrição da contracepção 
hormonal pode ser seguramente indicada apenas com 
uma consulta médica detalhada, compreendendo uma 
boa anamnese e um bom exame físico, não deixando 
de observar a pressão arterial, mesmo em mulheres 
jovens. Pelo menos, estas são as recomendações do 
American College of Gynecologists, Organização Mun-
dial da Saúde e Royal College of Obstetricians and Gy-
necologists. Obviamente exames da rotina ginecoló-
gica não devem ser negligenciados, mas as entidades 
mencionadas não consideram obrigatórios ou neces-
sários, previamente, a prescrição dos contraceptivos 
hormonais e a realização de exames para identifi ca-
ção de trombofi lias genéticas. 

De maneira geral, mulheres em uso de contracepti-
vos orais contendo estradiol e progestina apresentam 
quatro vezes mais chances de eventos tromboembóli-
cos, sobretudo as fumantes com mais de 35-40 anos 
de idade. 

Recapitulando, as informações mais relevantes 
“para assinar o cheque em branco”, são: saber se a 
paciente é fumante ou não, se a nossa candidata ao 
uso do contraceptivo é hipertensa ou não e se já há 
antecedentes de trombose venosa anterior ou se há 
história familiar. Uma boa avaliação médica e bom 
senso são mais que o sufi ciente.

Até o próximo artigo!

Os marqueteiros ainda trabalhariam junto à impren-
sa falada, escrita e televisiva, para um espaço gratui-
to diário, mesmo que pequeno, mas de interesse da 
população, sem citar nome do médico, para informar 
sobre os principais cuidados com o trato da boa saúde, 
com a aquiescência do CFM, dos CRMs e do Ministro da 
Saúde. Nossa Especialidade é muito pouca conhecida. 

Foi uma pena, uma tristeza, que apenas quinhentos, 
dos quarenta mil médicos da cidade de São Paulo, (e 
nenhum dos cento e quarenta mil médicos do estado 
de São Paulo), compareceram à passeata da saúde or-
ganizada pelo Cremesp, no dia 21 de janeiro de 2018, 
na Avenida Paulista. Por que esse desinteresse?

Para fi nalizar, desejo que o Presidente Dr. Marcelo 
Calil Burihan, faça constar nos Estatutos da SBACV-
-SP, de 2018 em diante, baseado no bom senso, rea-
lize todas as reuniões mensais da nossa Sociedade no 
auditório da APM, que é muito confortável, excelente, 
amplo, oferecendo tudo de melhor, além de um local 
para os lanches e jantar, que é bem melhor do que 
qualquer espaço do Hospital a que esteja ligado o 
presidente da SBACV-SP em curso, com todo o res-
peito. Prezado presidente, Dr. Marcelo Calil Burihan, 
conte comigo no que estiver ao meu alcance, como 
sempre colaborei, com prazer, nas várias décadas de 
associado.

“O mundo pertence aos otimistas; os 
pessimistas são meros espectadores”

Dwight Eisenhower

contraceptivo. 
Embora existam outras formas de contracepção hormonal que 

possuem associação de estrógeno e progesterona, parece que es-
tas outras apresentações (adesivos ou anel vaginal, por exemplo) 
relacionam-se com um menor risco de TEV ou outras doenças car-
diovasculares. Não se deve esquecer que a associação de contra-
ceptivos orais contendo estrógenos/progestinas com tabagismo 
aumenta muito a incidência de doenças cardiovasculares e infarto 
do miocárdio em mulheres acima de 35 anos de idade.

Formulações orais contendo apenas progestinas, também rela-
tivamente comuns, estão associadas a um baixo risco de doenças 
cardiovasculares, seja o TEV, acidentes vasculares cerebrais ou in-
farto agudo do miocárdio. A escolha entre um contraceptivo oral 
contendo apenas progestinas ou associação entre progestinas e 
estradiol vai além do risco cardiovascular, havendo benefícios em 

Contraceptivos hormonais
 pertencem a um grupo muito 

heterogêneo de agentes 
farmacológicos e que se 

relacionam a riscos distintos 
ao TEV e outras doenças 

cardiovasculares.
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Curso de Educação Continuada em Tromboembolismo Venoso (CETEV)

FIQUE POR DENTROFIQUE POR DENTRO

Liga Vascular
A primeira reunião da Liga Acadêmica Pau-

lista de Cirurgia Vascular de 2018 será no dia 
17 de fevereiro. O Dr. Adilson Ferraz Paschôa 
apresentará o tema "Trombose Venosa Pro-
funda", com discussão de Casos Clínicos pelos 
acadêmicos do Curso de Medicina da Univer-
sidade Anhembi Morumbi.

As reuniões acontecem sempre aos sábados, 
das 8h30 às 12 horas, na APM – Av. Brigadeiro 
Luiz Antonio, 278, Bela Vista - São Paulo - SP. 
As opções de estacionamento no local são: 
Multipark (Av. Brig. Luis Antônio, 306/311) ou 
Paulipark (R. Francisca Miquelina, 103/111).

A Liga é coordenada pelos doutores Adnan 
Neser, Henrique Jorge Guedes e Arual Giusti. 
A supervisão é do presidente da SBACV-SP, 
Dr. Marcelo Calil Burihan.

As próximas reuniões mensais estão pro-
gramadas para acontecer nos dias 17 de mar-
ço, 07 de abril, 12 de maio, 09 de junho, 11 
de agosto, 22 de setembro, 20 de outubro e 
24 de novembro. Em julho e dezembro não 
haverá reuniões da Liga. As datas estão sujei-
tas a sofrer alterações ao longo do ano.

Para participar, basta enviar e-mail para 
secretaria@sbacvsp.org.br ou confi rmar pre-
sença pelos telefones (11) 5087-4888 ou 
5087-4889.

O XVI Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular e VII 
Encontro Interativo de Cirurgia Vascular e Endovascular acontecerão 
de 17 a 19 de maio, no Centro de Convenções Frei Caneca. Este ano, 
o Encontro São Paulo terá três dias de duração e uma programação re-
pleta de discussões e palestras com temas abrangentes do diagnóstico 
ao tratamento das doenças arteriais, venosas e linfáticas.

A organização do Encontro está selecionando temas com foco na 
prática diária do angiologista, vascular e endovascular com grande 
abrangência para todos. Dentre os temas arteriais serão abordadas as 
doenças carotídeas, aneurismas periféricos, de aorta torácica e abdo-
minal, doença obstrutiva periférica e entre outros. Também ocorrerão 
discussões sobre trombose venosa profunda (profi laxia e tratamento), 
fl ebites superfi ciais, tratamento de varizes (comparação entre as téc-
nicas), tratamento estético e acessos venosos.

O evento contará com a participação de renomados profi ssionais do 
País e estrangeiros, com presenças confi rmadas dos doutores Harry R. 
Büller e Michel Reijnen, da Holanda, Paul Pitalluga, de Mônaco e Joerg 
Heckenkamp, da Alemanha. Professores estão sendo selecionados e 
convidados de acordo com a experiência em relação ao assunto a ser 
abordado. 

A Comissão Organizadora é composta pelos doutores Marcelo Calil 
Burihan (presidente do Congresso), Adnan Neser, Adilson Ferraz Pas-
chôa, Bonno van Bellen, Calógero Presti, Ivan Benaduce Casella, Felipe 
Nasser, João Antonio Correa, José Carlos Costa Baptista-Silva, Marcelo 
Fernando Matielo, Marcelo Rodrigo de Souza Moraes, Rodrigo Bruno 
Biagioni, Rogério Abdo Neser, Sidnei José Galego, Valter Castelli Júnior 
e Walter Campos Júnior. 

Para o Encontro deste ano serão mantidos os temas correlatos, e a 
oportunidade para os colegas apresentarem suas atividades e resulta-
dos. Além disso, serão oferecidas premiações aos melhores trabalhos 
apresentados, avaliados por uma Comissão Julgadora renomada e im-
parcial. 

Os participantes terão contato com expositores que trarão tudo que há 
de novo em termos de diagnóstico e tratamento da especialidade.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 3849-0379 / 
3849-8263 ou e-mail: vascular@meetingeventos.com.br.

VII Encontro Interativo de Cirurgia 
Vascular e Endovascular

Junto ao XVI Encontro São Paulo, no mesmo local, será realizado 
o VII Encontro Interativo, no dia 17 de maio, das 14 às 17 horas. No 
evento, haverá a apresentação de casos desafi adores que serão deba-
tidos por colegas moderadores e pelos presentes.

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. Cada caso passará pela análise 
e julgamento da Comissão Organizadora. Sugere-se o envio de casos 
raros, diagnósticos difíceis, terapêutica não convencional ou tecnica-
mente complicada, casos controversos, etc. 

O interativo está, cada vez mais, tendo uma aderência 
maior de participantes devido seu formato inovador na 
maneira de apresentação e de discussão dos casos. Du-
rante a discussão dos casos clínicos, serão apresentadas 
as perguntas interativas e a plateia poderá escolher a 
alternativa mais adequada. O apresentador demonstra 
as alternativas possíveis para conduta do caso e, após 
votação eletrônica, declina a conduta realizada.

Ao fi nal do evento, serão premiados os melhores casos 
clínicos e os três participantes da plateia que tiverem 
mais acertos nos casos. Se houver empate, será utiliza-
do o critério de velocidade de resposta dos participantes.

Para os inscritos no XVI Encontro São Paulo, a partici-
pação no VII Encontro é gratuita. A abertura para envio 
de casos se dará no mesmo período da abertura das 
inscrições.

Evento, que acontecerá em maio, contará com três dias de duração 

ARTIGO

O competente e ético exercício da medi-
cina exige conhecimento técnico e científi -
co, domínio de protocolos, cultivo de uma 
boa relação médico-paciente e respeito 
aos limites da propaganda e da publicidade 
médica. Muitos profi ssionais ignoram este 
último ponto e, por vezes, se colocam em 
situações delicadas de afronta aos critérios 
estabelecidos em resoluções emanadas 
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

Duas delas – as Resoluções CFM nº 
1.974/11 e nº 2.126/15 – delineiam clara-
mente o que pode e o que não pode ser 
feito nessa área, estabelecendo a zona proi-
bida do sensacionalismo, da autopromoção 
e da concorrência desleal. A leitura dessas 
normas, disponíveis em formato digital pelo 
Portal do CFM (www.portal.cfm.org.br), é 
recomendada àqueles que pretendem es-
tender o cobertor da ética a todos os espa-
ços da prática médica.

A Resolução nº 2.126 tem um interesse 
a mais para os profi ssionais. É ela que trata 
da ética médica nas redes sociais e na in-
ternet. Temas como distribuição de selfi es 
(autorretratos), anúncio de técnicas não 
validadas cientifi camente e a forma ade-
quada de interação dos profi ssionais em 
mídias sociais foram tratados nesse docu-
mento.

Em momento algum se procurou cen-
surar ou cercear o direito do médico, mas 
sim estabelecer parâmetros que, se ob-
servados, inserem a prática profi ssional 
num terreno saudável, onde predomina 
o respeito ao outro, evitando-se os abu-
sos materializados na promessa de re-
sultados, na exposição desnecessária do 
ato médico e na quebra do sigilo no tra-

ÉTICA MÉDICA NA PUBLICIDADE E NAS REDES SOCIAIS

cadastrais visíveis).
Ao observar os critérios defi nidos pelo 

CFM, o médico valoriza a conduta ética nas 
suas atividades profi ssionais, além de se 
proteger efetivamente de eventuais pro-
cessos movidos por terceiros em busca de 
indenizações por danos materiais ou mo-
rais decorrentes de abusos.

Vale ressaltar que, ciente do dinamismo 
que envolve essa temática, o CFM deter-
minou que a Comissão de Divulgação de 
Assuntos Médicos (Codame) permaneça 
atenta para propor novas propostas de re-
solução se for necessário.

Assim, o CFM continua a cumprir seu 
papel normatizador com base em direitos 
previstos na Constituição de 1988, como a 
inviolabilidade da vida privada e o respeito 
e a honra à imagem pessoal, sempre ofe-
recendo parâmetros seguros aos médicos 
sobre a postura ética e legal adequada em 
sua relação com os pacientes e com a so-
ciedade.

Dr. Nemésio Tomasella de Oliveira 
Conselheiro Federal pelo Tocantins e membro das Comissões

do CFM de Assuntos Políticos, de Comunicação e de Medicina Legal

 

Por Nemésio Tomasella de Oliveira
tamento de pacientes, um dos princípios 
fundamentais da medicina.

Entre outros pontos, essa norma explica 
que os selfi es não podem ser feitos em situ-
ações de trabalho e atendimento. Na visão 
do CFM, essa limitação protege a privacida-
de e o anonimato inerentes ao ato médico e 
estimula o profi ssional a fazer uma perma-
nente refl exão sobre seu papel na assistên-
cia aos pacientes.

Da mesma forma, a Resolução nº 2.126 
orienta que, nas mídias sociais (sites, blo-
gs, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 
WhatsApp e similares), como já havia sido 
determinado, continua vedado ao médico 
anunciar especialidade/área de atuação 
não reconhecida ou para a qual não esteja 
qualifi cado e registrado junto aos Conse-
lhos de Medicina.

Esse texto complementa a Resolução nº 
1.974/11, que desaconselha expressamen-
te a publicação de imagens do tipo “antes” 
e “depois”, de compromissos com êxito em 
um procedimento e a adjetivação excessiva 
(“o melhor”, “o mais completo”, “o único”, 
“o mais moderno”), tão naturais em am-
biente de competição puramente comercial.

A regra em questão também veda ao 
médico consultar, diagnosticar ou prescre-
ver por qualquer meio de comunicação de 
massa ou a distância, assim como expor a 
fi gura de paciente em divulgação de téc-
nica, método ou resultado de tratamento. 
Além disso, orienta que nas peças publici-
tárias sempre constem dados como o CRM 
e o Registro de Qualifi cação de Especialis-
ta (RQE). No caso de estabelecimentos de 
saúde, deve ser indicado o nome do dire-
tor-técnico-clínico (com suas informações 

peciais. O módulo contará com a presença dos doutores Adilson 
Ferraz Paschôa, Carlos Eduardo Sad e Júlio César Gomes Giusti.

Os outros módulos serão apresentados nos dias 21 de abril 
e 02 de junho com os respectivos temas: “Profi laxia e trata-
mento no paciente cirúrgico” e “TEV na mulher - da Profi laxia 
ao tratamento”.

Em breve, a secretaria da SBACV-SP informará mais detalhes 
sobre os módulos 2 e 3. Para mais informações enviar e-mail 
para secretaria@sbacvsp.org.br.

O Curso de Educação Continuada em Tromboembolismo Ve-
noso (CETEV) acontecerá aos sábados, na sede da SBACV-SP. O 
CETEV será dividido em três módulos, sendo um em cada mês, 
com início em março e término em junho.

O primeiro, no dia 10 de março, será sobre “Profi laxia em Pa-
cientes Clínicos”. No período da manhã serão apresentados os 
seguintes temas: Incidência, epidemiologia e fatores de risco; 
Qualidade e Segurança (Gerenciamento do protocolo); e Diretri-
zes e principais estudos. À tarde: Casos clínicos em pacientes es-
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NOTÍCIAS NOTÍCIAS

Ato médico: Lei completa 4 anos com conquistas

Em 2017, a Lei nº 12.842/13 completou quatro anos de vigência. Também co-
nhecida como Lei do Ato Médico, foi aprovada após 12 anos de tramitação e mo-
bilização das entidades médicas, consolidando muitas vitórias no seu bojo. Ela 
especifi ca, por exemplo, que perícia e auditoria médica, ensino de disciplinas espe-
cifi camente médicas e coordenação dos cursos de graduação em medicina, tanto 
dos programas de residência quanto dos cursos de pós-graduação, são atividades 
exclusivamente médicas.

Além dos itens já referidos, 11 outros atos exclusivos dos médicos, como a indi-
cação e execução de cirurgias e a prescrição de cuidados médicos pré e pós-ope-
ratórios. Integram ainda esse rol procedimentos invasivos, sejam diagnósticos, 
terapêuticos ou estéticos; e a realização de acessos vasculares profundos, biópsias 
e endoscopias.

A Lei nº 12.842/13 também cita como exclusividade dos médicos a intubação 
traqueal, a coordenação da estratégia ventilatória inicial para a ventilação mecâ-
nica invasiva, as mudanças necessárias diante de intercorrências clínicas, e pro-
gramas de interrupção da ventilação mecânica invasiva, incluindo a desintubação 
traqueal.

Os procedimentos anestésicos (como sedação profunda, bloqueios anestésicos 
e anestesia geral), periciais (perícia médica e exames médico-legais), atestações 
(de condições de saúde, doenças e possíveis sequelas, bem como de óbito), emis-
sões de laudo (de exames endoscópicos e de imagem, procedimentos diagnósticos 
invasivos e exames anatomopatológicos) e indicação de internação e alta médica 
também são listados. A atividade milenarmente médica de determinação do prog-
nóstico relativo ao diagnóstico nosológico também foi contemplada.

Para Mauro Ribeiro, presidente em exercício do Conselho Federal de Medicina 
(CFM), o tempo e as inúmeras decisões judiciais que se seguiram à promulgação 
dessa lei mostraram que os vetos presidenciais, a princípio recebidos com apreen-
são, pouco prejudicaram o texto. “Essa lei é uma grande conquista da classe mé-
dica, a maior nas últimas décadas. Ela traz inovações importantes, dirime dúvidas 
e especifi ca o campo de atuação do médico”, diz. (Fonte: CFM)

Ministério da Saúde lança licitação para registro 
de preços de órteses e próteses

Para melhorar o uso dos recursos públicos, evitar fraudes e ampliar o atendi-
mento da população, o Ministério da Saúde publicou o primeiro de uma série de 
editais para registro de preço de venda de órteses e próteses para a saúde pública. 
O documento possibilita que estados e municípios, responsáveis pela compra des-
tes insumos médicos, adquiram os produtos com custo reduzido devido a venda 
em grande volume. Além disso, o País passa a ter uma referência nacional do valor 
do produto que, inclusive, apoiará a fi scalização dos órgãos de controle. Atualmen-
te, a diferença de preço de aquisição em diferentes regiões chega a 990%.

“Os preços cobrados para aquisição de órteses e próteses são muito diversos no 
Brasil. O objetivo do Ministério da Saúde, ao publicar a ata de registro, é balizar 
o mercado e gerar a economia ao erário público. O gestor local pode comprar o 
insumo aderindo a esta ata e cumprindo todas as exigências legais necessárias. 
Ele não é obrigado, mas caso opte por outra forma de aquisição, terá que compro-
var aos órgãos de controle o motivo da escolha”, destacou o ministro da Saúde, 
Ricardo Barros.

A forma de aquisição, prevista na lei nº 8.666, envolverá cerca de 100 produ-
tos divididos em categorias de uso. Os primeiros contemplados serão 20 itens da 
cardiologia, como marcapassos, ressincronizadores e desfi briladores. Novos editais 
abrangendo stents cardíacos e insumos para ortopedia serão publicados ainda em 
fevereiro. A seleção contempla itens que correspondem a 80% das despesas com 
órteses, próteses e dispositivos implantáveis móveis.

Para a escolha da especifi cação dos itens, a equipe técnica da Pasta analisou os 
estudos da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), 
consultou especialistas de instituições de referência, como Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia (Into) e Instituto Nacional de Cardiologia (INC), e se-
guiu as orientações estabelecidas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
do SUS.  As empresas que participarem do certame também precisarão atestar a 
qualidade, capacidade de produção e condição de entrega em todo país.

A medida que surgirem novos produtos e avanços tecnológicos forem incor-
porados ao SUS, os termos de referência serão atualizados.  Mesmo com a ata 
de registro de preços do Ministério da Saúde, o gestor local tem autonomia para 
comprar o produto que melhor atenda a realidade local.

CFM defi ne critérios para funcionamento 
das “clínicas populares”

As chamadas clínicas populares – estabelecimentos em ascensão nos últimos 
anos diante da crise econômica que derrubou o número de benefi ciários de pla-
nos de saúde – contarão agora com regras claras de funcionamento e registro 
perante os Conselhos Regionais de Medicina (CRMs). Dentre as determinações da 
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EXPEDIENTE

Resolução nº 2.170/2017, do Conselho Federal de Medicina (CFM), estão a 
obrigatoriedade de indicação do diretor técnico médico responsável no CRM, 
a divulgação de valores somente no interior dos estabelecimentos e sua 
proibição nos anúncios publicitários.

Para o relator da norma e 3º vice-presidente do CFM, Emmanuel Fortes, 
a regulamentação de diretrizes específi ca para as clínicas populares visa 
adequar estes estabelecimentos às normativas legais, ao Código de Ética 
Médica e às normas gerais de funcionamento de todos os estabelecimentos 
de assistência médica no Brasil.

“Estas clínicas são empresas de prestação de serviços médicos e, por-
tanto, são obrigadas a ter registro no CRM da jurisdição onde atuam. Além 
disso, o corpo clínico desses estabelecimentos deve contar com médicos 
comprovadamente habilitados para o exercício da medicina no Brasil e os 
serviços colocados à disposição da população devem se limitar a atos e 
procedimentos reconhecidos pelo CFM”, alerta Fortes.

A nova resolução entra em vigor três meses após a data da publicação. 
A partir de então, essas clínicas, a exemplo das empresas médicas em 
geral, estarão impedidas de oferecer qualquer promoção relacionada ao 
fornecimento de cartões de descontos, fi delidade ou similares. Essa prática 
é proibida desde 2010, quando o CFM entendeu que a adesão de médicos 
às regras de promoções deste tipo deixa o sigilo do paciente vulnerável.

No que diz respeito à divulgação de honorários e valor de custo dos pro-
cedimentos, exames e consultas, a norma autoriza sua exposição apenas 
no interior dos estabelecimentos. “Continua a vedação para a divulgação 
em qualquer mídia, em panfl etos, ou em qualquer outro meio que esteja 
em desacordo com a Resolução CFM nº 1974/2011, que estabelece os cri-
térios norteadores da propaganda em Medicina, conceituando os anúncios, 
a divulgação de assuntos médicos, o sensacionalismo, a autopromoção e as 
proibições sobre o tema”, destacou o vice-presidente.

Também fi cam proibido anúncios publicitários de qualquer natureza com 
indicação de preços de consultas, formas de pagamentos que caracterizem 
a prática da concorrência desleal, comércio e captação de clientela. “É pre-
ciso lembrar que o Código de Ética Médica veda ao médico praticar concor-
rência desleal com outro médico”, ressaltou Fortes, ao lembrar que as penas 
para infrações éticas no exercício da medicina podem ir da advertência à 
cassação do registro profi ssional.

De acordo com a Resolução do CFM, também é vedado à clínica médica 
de atendimento ambulatorial se instalar junto a estabelecimentos que co-
mercializem órteses, próteses, implantes de qualquer natureza, produtos 
e insumos médicos. Também não podem funcionar “em contiguidade” a 
óticas, farmácias, drogarias e comércio varejista de combustíveis, ou em 
interação com estabelecimentos comerciais de estética e beleza.

Segundo o relator, no entanto, é permitido o funcionamento desses esta-
belecimentos em locais de grande fl uxo de pessoas, como shoppings cen-
ters. “Entendemos que, tradicionalmente, os consultórios médicos e am-
bulatórios sempre foram instalados em ruas comerciais das cidades. Para 
tanto, devem obedecer às normas do CFM no que diz respeito ao ato médico 
e dispositivos para segurança predial e rotas de fuga para situações de pâ-
nico, de acordo com a legislação específi ca”, aponta.

Em 15 anos, União deixa de aplicar R$ 174 bilhões na saúde

Cerca de R$ 174 bilhões deixaram de ser aplicados pelo Ministério da 
Saúde entre os anos de 2003 e 2017, segundo dados apurados pela organi-
zação Contas Abertas, a pedido do Conselho Federal de Medicina (CFM). O 
montante representa 11% do total autorizado para o Ministério da Saúde no 
Orçamento Geral da União (OGU) durante o período, cerca R$ 1,6 trilhão. 
Quase metade dos recursos não utilizados deveria ter sido investido na 
realização de obras e compra de equipamentos médico-hospitalares para 
atender o Sistema Único de Saúde (SUS).

O montante, segundo avaliação da autarquia, revela a má qualidade 
da gestão fi nanceira na saúde pública, que historicamente também sofre 
com o subfi nanciamento. Somente em 2017, o valor efetivamente gasto 
(R$ 115,8 bilhões) representou 89% do que havia sido programado para o 

ano. No período específi co, o comportamento das contas foi inferior 
aos gastos dos três anos anteriores.

Em valores corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), os recursos aplicados em 2014, 2015 e 2016 
superaram em R$ 5,7 bilhões, R$ 3,4 bilhões e R$ 2,8 bilhões, 
respectivamente, o montante aplicado no ano passado.

O investimento autorizado para o Ministério da Saúde na Lei Or-
çamentária Anual de 2018 atingiu o menor patamar em 13 anos. 
São R$ 5,4 bilhões previstos neste ano para construção, ampliação 
e reforma de unidades de saúde e compra de equipamentos, se-
gundo dados ofi ciais Sistema Integrado de Administração Finan-
ceira (Siafi ), analisados pelo CFM. Para se ter uma ideia da queda, 
os investimentos autorizados no período já estiveram em R$ 16,8 
bilhões, em 2012.

De acordo com o levantamento, os recursos de investimentos 
efetivamente utilizados pelo Ministério da Saúde em 2017 tam-
bém foram os menores dos últimos sete anos. Dos R$ 8,2 bilhões 
autorizados, somente R$ 2,9 bilhões (35,8%) foram efetivamente 
gastos, incluindo os restos a pagar quitados – compromissos assu-
midos em anos anteriores transferidos para os exercícios seguintes. 

Com base nos dados, o CFM identifi cou ainda que, dos recur-
sos autorizados no orçamento do Ministério da Saúde entre 2003 
e 2017, quase R$ 125 bilhões deveriam ter sido destinados a me-
lhoria da infraestrutura (realização de obras e aquisição de equipa-
mentos) em saúde. No entanto, apenas R$ 51 bilhões foram pagos 
e outros R$ 80 bilhões deixaram de ser investidos.

Segundo a lei que instituiu o programa Mais Médicos (12.871/13) 
estabeleceu que “o SUS terá o prazo de cinco anos para dotar as 
Unidades Básicas de Saúde com qualidade de equipamentos e in-
fraestrutura, a serem defi nidas nos planos plurianuais”. 

• A SBACV-SP disponibiliza, aos seus sócios, o seu 
selo holográfi co. O material, que pode ser anexado em 
receituários médicos, prontuários, cartões de visita, lau-
dos médicos ou qualquer local em que o médico julgar 
importante, custa R$ 0,25. A quantidade mínima para 
a compra são 300 selos, vendidos pelo preço de R$ 75. 
Caso o médico opte por adquirir 600, o valor é R$ 150, 
e para 900, o profi ssional deverá despender R$ 225. O 
pagamento precisa ser antecipado e o comprovante ane-
xado ao e-mail de solicitação. Os associados podem ad-
quirir o produto pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br, 
e recebê-lo em seu endereço de correspondência.

•  A Regional São Paulo dispõe de jalecos estilizados 
para os sócios adimplentes da entidade. O avental pos-
sui o logo da SBACV-SP bordado na manga e o nome 
do médico no bolso. Os tamanhos variam de P a EXG e 
podem ser fabricados em tecido Oxford - R$ 125; e em 
tecido microfi bra - R$ 140. Os valores já estão com o 
frete incluso. Depois de escolhido o tamanho e confec-
cionado o jaleco, não haverá troca. Os interessados de-
vem 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.

QUADRO DE AVISOS

Nota sobre a Taxa de Fiscalização 
de Estabelecimentos - TFE

A Associação Paulista de Medicina (APM) tomou ciência de 
que a Prefeitura do Município de São Paulo está emitindo aos 
médicos um “Comunicado de lavratura de Auto de Infração”, 
informando sobre a lavratura de Auto de Infração alegando que 
o referido “visa a evitar a extinção do direito da Fazenda Muni-
cipal à constituição dos créditos tributários e não caracteriza a 
cobrança do TFE”.

Entretanto, esclarecemos que o Mandado de Segurança (Pro-
cesso nº 0017486-07.2003.4.03.6100 – 16ª Vara Federal SP) 
impetrado pela APM em conjunto com o Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo – Cremesp, em trâmite atual-
mente no Superior Tribunal de Justiça – STJ, garantiu aos asso-
ciados da APM o direito de não recolherem a Taxa de Fiscalização 
de Estabelecimentos – TFE, de sorte que esta decisão judicial 
que isentou os associados da APM ao pagamento da TFE, não 
obstante os inúmeros recursos apresentados pela Prefeitura de 
São Paulo, está vigente e não foi modifi cada.

Por fi m, informamos que diante da emissão de tais comunica-
dos, a APM está tomando as medidas cabíveis, bem como opi-
namos que os senhores apresentem impugnação ao lançamento 
tributário com fundamento no Mandado de Segurança impetrado 
pela APM, cuja decisão isenta os associados da entidade ao pa-
gamento da TFE.

Caso tenham dúvidas, a Defesa Profi ssional da APM está à dis-
posição de todos os associados, pelo telefone (11) 3188-4228.

São Paulo, 17 de janeiro de 2018.
Associação Paulista de Medicina
Dr. José Luiz Gomes do Amaral
Presidente
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Realização:
Informações:

CONVIDADOS INTERNACIONAIS CONFIRMADOS

HARRY R. BÜLLER 
Holanda

Dr. Büller é professor de medicina 
interna, especializado em medicina 
vascular no Centro Médico Acadêmico 
de Amsterdã, Holanda. Ele realizou 
seu MD e PhD na Universidade de 
Amsterdã. Depois de se formar, 
concluiu sua bolsa de estudo 
em hemostasia e trombose nos 
Departamentos de Medicina e 
Epidemiologia Clínica e Bioestatística 
da Universidade McMaster em 
Hamilton, Ontário, Canadá. Dr. Büller 
é autor e co-autor de mais de 740 

campo (H-index 101).

MICHEL REIJNEN 
Holanda

Dr. Reijnen (MD, PhD), concluiu seu 
treinamento (endo)vascular em 
janeiro de 2004 e entrou no Hospital 
Rijnstate em Arnhem na Holanda, 
onde trabalha em uma equipe de 5 
cirurgiões vasculares e 4 radiologistas 
intervencionistas. Está envolvido em 
múltiplos estudos na área Endovascular, 
é impulsionador e pesquisador de 
vários estudos e registros aleatórios 
multicêntricos (inter)nacionais. Tem 
uma estreita colaboração com a 
Universidade de Twente, Enschede, 
Holanda, no campo da imagem e 
inovação vascular. Publicou mais de 
150 trabalhos. Tem profundo interesse 
e experiência no treinamento cirúrgico.

VII ENCONTRO INTERATIVO

VII Encontro Interativo de 
Cirurgia Vascular e Endovascular, no dia 17 de maio, das 14h00 às 

CASOS DESAFIOS
com a participação da plateia.

Envie casos raros, diagnósticos difíceis, terapêutica não convencional 
ou tecnicamente complicada, casos controversos, dentre outros, por 

 vascular@meetingeventos.com.br até 17/04/2018. 

três participantes da plateia que tiverem mais acertos nos casos! 

Envie

até:  
17/04/2018

PAUL PITTALUGA 
Mônaco 

Cirurgião, ex-residente e ex-chefe residente 
do Hospital Acadêmico. Ex-professor assistente 
da Universidade de Nice-Sophia Antipolis, Dr. 
Pittaluga é hiperespecializado no tratamento 
de varizes. Na origem da descrição do 
método ASVAL, ele esteve envolvido por 

na França. Membro eleito do Conselho e 
Presidente do Comitê Venoso da Sociedade 
Francesa de Cirurgia Vascular, Vice-Presidente 
da Sociedade Francesa de Angiologia e 
membro da Sociedade Francesa de Flebologia. 
Dr. Pittaluga é co-fundador do Riviera Veine 
Institut, dedicado a cuidados globais “à la 
carte” para varizes e ao desenvolvimento de 
novas abordagens para tratamento cirúrgico.

JOERG HECKENKAMP 
Alemanha 

Professor Dr. Joerg Heckenkamp é 
ex-residente do departamento de 
cirurgia, ex-residente e associado 
em cirurgia vascular, ex-assistente 
cirurgião vascular da divisão de 
cirurgia vascular da Universidade de 
Colônia, Alemanha. Atualmente é 
chefe do departamento de cirurgia 
vascular e endovascular, diretor do 

diretor médico e conselheiro médico 
de Niels-Stensen-Hospital, Osnabrueck, 
Alemanha. Foi eleito pela FOCUSTM 
como melhor cirurgião vascular da 
Alemanha no ano de 2017. 
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