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Amigos,

É com grande alegria que comemoramos mais um grande evento de nossa 
Regional. O Encontro São Paulo, em sua décima sexta edição, foi marcado 
por grandes discussões do ponto de vista educacional e profi ssional. Em sua 
abertura tivemos a apresentação da Escola de Música do Estado de São Pau-
lo – Escola Tom Jobim e da Música nos Hospitais, ambas geridas pelo Santa 
Marcelina Cultura. Um momento muito agradável de paz e relaxamento para 
que então houvesse o início das atividades. As mesas de discussões foram 
extremamente proveitosas, incluindo também a de Educação Médica e De-
fesa Profi ssional, esta última com representantes do Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) na fi gura de seu presidente Dr. 
Lavínio Nilton Camarim, do representante da Associação Paulista de Medicina 
Dr. Marun David Cury e do representante do Sindicato dos Médicos do Estado 
de São Paulo, Dr. José Erivalder G. de Oliveira, que acrescentaram muito sobre 
a diversidade de ações para melhoria nos honorários médicos. Já na mesa de 
Educação Médica discutiu-se a necessidade do exame de ordem, o número 
excessivo de faculdades de Medicina no Brasil e como deve ser as Matrizes 
de Competência de nossa especialidade, com a excelente explanação do Dr. 
Adnan Neser, demonstrando a necessidade de três anos para a completa for-
mação do jovem vascular. 

À tarde, no primeiro dia, tivemos o VII Encontro Interativo, coordenado pelo 
Dr. Calógero Presti, com convidados regionais e de diversos Estados do Brasil. 
Casos muito bem elaborados foram exaustivamente discutidos com grande 
proveito da plateia. E por falar em plateia, tivemos um dos maiores núme-
ros de inscritos e participantes, durante todos esses anos desde o Encontro 
Paulista. Com mais de 940 colegas e auditório repleto em todos os módu-
los, seguiu-se desta forma até o fi nal. Temas correlatos e apresentações de 
pôsteres abrilhantaram o evento. Foram premiados tanto os melhores casos 
clínicos e plateia do Encontro Interativo quanto os principais Temas Correlatos 
e pôsteres, sendo o primeiro prêmio entre os temas correlatos, uma inscrição, 
passagem e estada para o Congresso do SVS nos Estados Unidos.

Os convidados nacionais e internacionais alavancaram importantes comen-
tários e debates, com grande interação com a plateia, elevando em muito o 
nível científi co do evento.

Nós da Comissão Organizadora, fi camos satisfeitíssimos com o retorno posi-
tivo demonstrado pelos colegas participantes. Cabe aqui também cumprimen-
tar a toda comissão organizadora que brilhantemente elaborou o XVI Encontro 
São Paulo, assim como a perfeita assessoria da empresa Meeting e a todos 
os nossos 43 parceiros que investiram e com certeza tiveram um retorno sa-
tisfatório.

Mas agora o Encontro são águas passadas. Vem aí o 6º Controvérsias em 
Cirurgia Vascular e Endovascular e 5º Capítulo Brasileiro do SVS. Vamos juntar 
as forças para fazermos mais um grande evento.

Além do Controvérsias, prosseguimos com os cursos de Educação Continu-
ada. O Curso de Educação Continuada em Tromboembolismo Venoso (CETEV) 
em seu último módulo, discutindo o Tromboembolismo venoso na Mulher, o 
Curso de Educação Continuada em Ecografi a Vascular (CECEV) com mais três 
módulos e no segundo semestre a 2ª Edição do Curso de Educação Continua-
da em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular (CECACE).

Essas são algumas ações da Regional São Paulo. Participe! A Regional é de 
todos nós!

Vamos em frente!
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DEFESA PROFISSIONAL

Dr. Luis Carlos Uta Nakano 
Diretor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP

ENCONTRO SÃO PAULO
Saudações colegas associados,

Gostaria de parabenizar a organização do Encontro São Paulo e toda a 
diretoria da SBACV–SP, que mais uma vez se superaram em realizar um 
congresso de altíssimo nível, com muitas novidades para os associados.  O 
incentivo dado aos jovens vasculares que tiveram a oportunidade de apre-
sentar seus trabalhos em um auditório lotado, além das excelentes sessões 
de pôsteres, que foram novidades no Encontro, vieram abrilhantar ainda 
mais a participação dos associados.  Quanto à defesa profi ssional, uma 
mesa, onde conseguimos reunir representantes do CRM, Sindicato e APM 
para discutirmos honorários médicos, mostra a força que a nossa Sociedade 
tem para com nossas entidades de classes. A união dessas entidades, alia-
da à participação mais ativa da nossa Sociedade, é o alicerce para que, no 
futuro breve, possamos batalhar ainda mais por todos nossos associados.  
Iniciativas como esta devem ser incentivadas em todos os nossos Congres-
sos e Encontros, para que os laços entre as entidades se estreitem e gerem 
frutos para o associado. 

Parabéns a todos os envolvidos.
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XVI ENCONTRO SÃO PAULO SUPERA AS EXPECTATIVAS 
EM NÚMERO DE INSCRITOS E PATROCINADORES
Evento tem novo formato e ganha edição ampliada

Com número expressivo de participantes, 940 inscritos, e de pa-
trocinadores, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascu-
lar – Regional São Paulo (SBACV-SP) encerrou, com balanço positivo, 
o XVI Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular, que 
aconteceu entre os dias 17 a 19 de maio, no Centro de Convenções 
Frei Caneca.

Considerado um dos mais importantes eventos da cirurgia vascular 
nacional, a edição deste ano trouxe novidades em seu novo formato. 
O encontro foi ampliado com três dias de simpósios, apresentação de 
casos clínicos, temas correlatos e discussões sobre os principais temas 
relacionados do diagnóstico ao tratamento das doenças arteriais, ve-
nosas e linfáticas. 

A abertura do Encontro foi realizada pelo presidente da SBACV-SP, Dr. 
Marcelo Calil Burihan, juntamente com os doutores Carlos Eduardo Va-
rela Jardim (Mestre de Cerimônia), Ivan Benaduce Casella (diretor Cien-
tífi co da SBACV-SP) e Bruno de Lima Naves (vice-presidente da SBACV). 

O Dr. Marcelo Calil Burihan fez questão de ressaltar as novidades 
para este ano, entre elas a apresentação de pôsteres. Já o Dr. Bruno 
de Lima Naves destacou o quão importante tem sido o trabalho da So-
ciedade em defesa de seus associados.  “Queríamos informar a todos 
que abrimos no site espaços para denúncias. Criamos uma comissão de 
mobilização e cada evento chancelado pela Sociedade tem agora uma 
mesa sobre defesa profi ssional. Esta é, hoje, a nossa luta primordial. 
Estamos tentando fazer de todas as maneiras, não só pelas represen-
tações dos votos dos nossos sócios, mas também junto à Associação 
Médica Brasileira (AMB). As reuniões têm sido constantes e eu acredito 

Bruno de Lima Naves, Marcelo Calil Burihan e Ivan B. Casella 

Harry Büller Joerg Heckenkamp

Michel Reijnen Paul Pittaluga

que até o fi nal desta gestão possamos oferecer o que 
há de melhor à nossa sociedade”, concluiu Naves. 

Na ocasião, a Escola de Música do Estado de São Pau-
lo (EMESP) e Música nos Hospitais, dois grupos ligados 
à Casa de Saúde Santa Marcelina Cultura, realizaram 
duas rápidas apresentações musicais, ilustrando a in-
clusão social e a solidariedade praticadas pelo grupo 
Santa Marcelina.

Toda a programação científi ca foi elaborada pela Co-
missão Organizadora, formada pelos doutores Marcelo 
Calil Burihan (presidente do Congresso), Adnan Neser, 
Adilson Ferraz Paschôa, Bonno van Bellen, Calógero 
Presti, Ivan Benaduce Casella, Felipe Nasser, João An-
tonio 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. O 
primeiro módulo apresentado foi Fleboestética e o últi-
mo, que terminou 19 de maio, foi Trauma Vascular.

A Comissão Julgadora recebeu 63 trabalhos candi-
datos para serem apresentados como temas correlatos 
nas sessões científi cas, dentre os quais 23 foram sele-
cionados para a apresentação oral nas sessões cientí-
fi cas e 40 aprovados como para a sessão de Pôsteres 
Comentados. 

O Congresso contou com a participação de quatro 
convidados internacionais, os doutores Harry R. Büller 
e Michel Reijnen, da Holanda, Paul Pittaluga, de Môna-
co e Joerg Heckenkamp, da Alemanha, que enrique-
ceram o evento.

Carlos Eduardo Varela Jardim
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Grupo Santa Marcelina 

Este ano o VII Encontro Interativo foi incorporado ao Congresso, realizado na tarde de 
17 de maio. Foram apresentados casos desafi adores, controversos e diagnósticos difí-
ceis. Evento que vem se consagrando ano após ano, ilustrado pelo auditório praticamen-
te lotado, foi uma oportunidade única para discussões e interatividade. Foram inscritos 
43 casos clínicos, sendo 14 selecionados para apresentação oral e discussão com a pla-
teia e 29 aprovados como pôsteres comentados. Os três melhores trabalhos ganharam 
inscrições no Encontro São Paulo de 2019. Ao fi nal, foram premiados os melhores casos 
clínicos e os três participantes da plateia que tiveram mais acertos nos casos apresenta-
dos no encontro interativo. 

Camila Fioravanti

Bruno ConstantinoAlexandre Anacleto

Dafne LeidermanCamila Sartori Gustavo MirandaFábio Espirito Santo Kamila Boute

Sergio Belczak Vinicius Bignatto CarvalhoVinicius BertoldiLais da Cunha Gamba Samara Pontes SoaresMarcela Juliano Silva
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Presidente da SBACV
Na opinião do Dr. Roberto Sacilotto, 

(presidente da SBACV), esse é um Encon-
tro tradicional para todo o Brasil e muito 
prestigiado pelo seu nível científi co. “O 
programa científi co é elaborado de manei-
ra bastante cuidadosa, no sentido de abor-
dar temas de interesse também para os 
cirurgiões vasculares que estão, digamos, 
fora de uma atividade específi ca. Aborda 
temas venosos, arteriais e linfáticos. En-
tão, é um programa que interessa a vários 
cirurgiões vasculares, não só aqui da Capi-
tal, do interior e de outros Estados. É um 
Congresso bastante prestigiado por todos 
nós cirurgiões vasculares, e isso tem sido 
mantido durante todos esses anos”.

CAPA

Presidente da SBACV-SP
Diante de mais uma edição muito bem-

-sucedida, o Dr. Marcelo Calil Burihan, fez 
uma análise dos três dias. “O balanço foi 
muito positivo, com um número relevante 
de participantes, quase mil inscritos, e um 
número signifi cativo de patrocinadores de 
suma importância para a organização do 
congresso. Palestras e módulos excelen-
tes, além do grande número de temas cor-
relatos e pôsteres, esse é um evento que 
está se superando a cada ano que passa”. 

Aplicativo
Sucesso na edição passada, o Encontro São Paulo mais uma vez trouxe praticida-

de aos participantes através do aplicativo interativo para celulares, com o qual foi 
possível visualizar toda a programação, pontuar os módulos, fazer perguntas para 
os palestrantes e solicitar apresentações que foram disponibilizadas ao público. O 
aplicativo pôde ser utilizado durante o Encontro Interativo para a escolha das alter-
nativas dos Casos Desafi os. 

Assembleia Geral da SBACV / Reunião da Society for Vascular Surgery (SVS)
Na noite do dia 17 de maio, foi realizada a Assembleia Geral da SBACV, com a 

participação ativa de associados e da diretoria para a prestação anual de contas 
da entidade em 2017 e o Balanço da Gestão 2016-2017. A apresentação das 
contas foi feita pelo tesoureiro-geral da Nacional, Dr. Julio Cesar Peclat de Oliveira 
e pelos doutores Luiz Francisco Machado da Costa e Clóvis Altair Diehl. Participa-
ram da mesa os doutores Adnan Neser e João Sahagoff.

Ao término da Assembleia, aconteceu a reunião da Society for Vascular Surgery 
(SVS), Capítulo Brasil, com a presença dos doutores Calógero Presti, Fausto Mi-
randa Junior, Arno von Ristow e Marcelo Moraes que compuseram a mesa.

Empresas parceiras
O XVI Encontro São Paulo foi realizado graças ao apoio que recebe das empresas. 
Os Patrocinadores Diamante foram: Cordis, Jotec e Medtronic. 
As empresas patrocinadoras Ouro eram: Ache, Apsen, Bayer, Biolab, Biomedical, 

Daiichi Sankyo, Medic Solution e Sanofi . E os Patrocinadores Platina foram: Amgen  
BSN,  E-Tamussino, Invasive, Kendall, Laboratório Baldacci, Mantecorp Farmasa, 
Medcorp, MM Medical, Meias Selecta, Scitech (CMS), Sigvaris, Takeda e Venosan. 

O sucesso do Encontro deu-se, também, pelo apoio e patrocínio de outras empre-
sas, como: Boehringer, Cetrus, FQM, Marjan Farma e Pfi zer.

A área reservada para os expositores mostrou-se mais uma vez adequada e confor-
tável à circulação e visitação aos stands, além de proporcionar boa oportunidade para 
networking entre os presentes. Entre eles, estavam: Barone, Coloplast, Di Livros, 
Farmatec, Gadali Medical, Healthtech, Icone Medical, Kolplast, Med Mega, Medi Brasil, 
Mindray do Brasil, Montserrat, Rhosse, Servier, TV Med e Yoshi.

Roberto Sacilotto 

Marcelo Calil Burihan

Adnan Neser e João Sahagoff

Calógero Presti, Fausto Miranda Jr, Arno von Ristow e Marcelo Moraes
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PATROCÍNIO DIAMANTE

PATROCÍNIO PLATINA

PATROCÍNIO OURO

EXPOSITORES

PATROCINADORAS

CAPA
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PREMIADOS

Melhor Tema Correlato
1º lugar: TC-20 – Análise da sobrevida a longo 
prazo de pacientes submetidos à correção en-
dovascular do aneurisma de aorta abdominal 
infra-renal de acordo com dois escores de mor-
talidade operatória
Autor: Bruno Vinícius P. Carvalho
Instituição: Hospital do Servidor Público do Es-
tado de São Paulo
Prêmio: Pacote para o SVS 2018

2º lugar: TC-14 – Perfi l Epidemiológico e Micro-
biológico dos pacientes, com pé diabético infec-
tado, submetidos a cirurgias: experiência de um 
único centro
Autor: Amanda Thurler
Instituição: IAMSPE
Prêmio: Pacote para o Congresso Brasileiro de 
Cirurgia Vascular 2019

Ivan Benaduce Casella, Bruno Vinícius P. de Carvalho e
Marcelo Calil Burihan

Sidnei José Galego, Amanda Thurler e Marcelo Calil Burihan

3º lugar: TC-12 – Existe concordância entre 
as culturas de osso e de tecido profundo em 
pacientes com lesões de extremidades?
Autor: Vanessa Prado dos Santos
Instituição: Universidade Federal da Bahia
Prêmio: Pacote para o Controvérsias 2018

Encontro Interativo
1º lugar: Dafne Braga Diamante Leiderman

Melhor Caso Clínico
1º lugar: Caso 11 – Hemorragia Maciça por uma 
Traqueostomia
Autor: Camila H. Sartori
Instituição: Hospital Sírio Libanês
Prêmio: Pacote para o Controvérsias 2018

2º lugar: Dr. Alexandre Copat

2º lugar: Caso 2 - Ferimento por arma branca cer-
vical – Conduta de emergência
Autor: Dra. Dafne Braga Diamante Leiderman
Instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP
Prêmio: Pacote para o XVII Encontro São Paulo de 
Cirurgia Vascular e Endovascular (2019)

3º lugar: João Antonio Neves Beraldo

3º lugar: Caso 13 – SAAF Trombose Aorta 
Autor: Dr. Alexandre Anacleto | Instituição: Invase São José do Rio Preto | Prêmio: R$ 750,00

Dafne Braga Diamante Leiderman e Calógero Presti

Calógero Presti, Camila H. Sartori, Ivan B. Casella, 
Marcelo Calil Burihan e Marcelo Fernando Matielo

Ivan Benaduce Casella, Dafne B. Diamante Leiderman 
e Marcelo Calil Burihan

Calógero Presti, Alexandre Copat e Marcelo Calil Burihan

Melhor Pôster Comentado
Cada trabalho ganhou uma inscrição para o XVII Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e 
Endovascular (2019)

1º lugar: PC-69 – Isquemia Intestinal | Autor: Marcia Maria Morales |Instituição: Invase São José 
do Rio Preto

3º lugar: PC-64 - Aneurisma de Aorta Abdominal
Autor: Alexandre de Azevedo Melo | Instituição: Hospital São Camilo Ipiranga e Pompeia

2º lugar: PC-68 – Retirada de Endoprótese de Aorta Infectada 
Autor: Alanna Silva Huk | Instituição: Vasculon

Walter Campos Jr., Alanna Silva Huk e Marcelo Calil Burihan
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PARTICIPANTES 
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Bonno van Bellen Carlos Eduardo Varela JardimBreno Caiafa Carlos PeixotoBruno de Lima Naves Celso Ricardo Bregalda NevesBruno Vinicius P. CarvalhoArno von Ristow Calógero Presti

Adilson Ferraz Paschôa Ana Terezinha GuillaumonAdnan Neser André Echaime EstenssoroAlessandro Xavier Arnaud RivayrandAlvaro Pereira de Oliveira Alvaro Razuk Amanda Thurler Palomo

Camila H. Sartori

Fabio Linardi Flavio CarvalhoFabricio Rodrigues Santiago Francisco Carneiro JuniorFadlo Fraige Filho Francisco Humberto A MaffeiFausto Miranda Jr.Fabio Husemann Menezes Felipe Nasser Fernando Pinho Esteves

Dino Fecci Colli Jr. Erasmo Simão da SilvaEduardo Davino Chiovatto Evandro Guimarães de SouzaEduardo Ramacciotti Fabio Henrique RossiEduardo Servolo de MedeirosDafne Diamante Leiderman Edwaldo Edner Joviliano Elias Arcenio Neto

George Dias Brandão Joaquim Edson VieiraGustavo Muçouçah Brandão Jose André CarvalhoHenrique Jorge Guedes Neto Ivanésio MerloIvan Benaduce CasellaFrancisco Reis Bastos João Antonio Correa João Paulo Tardivo

Jose Cesar Assef Laércio RosenbergJose Dalmo de Araujo Filho José Erivalder G. de OliveiraJosé Ben-Hur Parente José Fernando MacedoJosé Carlos Costa Baptista-Silva Juliana Jordão Kennedy Gonçalves PachecoJosé Carlos Ingrund

Luciane Basilio Aledi Andrade Marcondes FigueiredoLuis Carlos Uta NakanoLavinio Nilton Camarim Marcelo Calil BurihanLenze da Silva Rodrigues Marcelo Fernando Matielo Marcelo R. de Souza Moraes Marcia Maria MoralesLia T. Mora Brasil Matos

Regina de F. Bittencourt Costa Rodrigo Daniel MoreialvarRenato Sergio PoggettiPedro Puech Leão Ricardo Bernardo da SilvaRafael Trevisan Ortiz Rina Maria Pereira  Porta Roberto Sacilotto Rodrigo Bruno BiagioniRaul Muffato Daolio

Maria Fernanda Portugal Paulo Celso Motta GuimarãesMarun David CuryMarcone Lima Sobreira Melissa Andreia de M. SilvaMarcos Areas Marques Nelson De Luccia Newton de Barros Junior Nilo Mitsuru IzukawaMarcus Vinicius Martins Cury

Rogério Abdo Neser Rogerio Adas Ayres de Oliveira Sérgio Roberto Tiossi Walter KarakhanianSidnei Jose Galego Valter Castelli Jr Vanessa Prado dos Santos Venina Isabel de Barros Walter Campos JuniorRonald Luiz Flumignan
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Informações complementares: 
SBACV-SP - Tel.: (11) 5087-4888 - e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br

23
JUNHO

CETEV -  Curso de Educação Continuada em 
Tromboembolismo Venoso Módulo 3 (Sanofi )

Local: Sede da SBACV-SP – Rua Estela, 515 
Bloco A - Cj. 62 – São Paulo
Informações: secretaria@sbacvsp.org.br

XII Encontro Norte-Nordeste de Angiologia, Cirurgia
Vascular  e Endovascular

Local: Hotel Jatiúca – Maceió (AL)
Informações: www.nnevascular2018.com.br

11 a 13
OUTUBRO

CECEV – Curso de Educação Continuada em Ecografi a
Vascular com Doppler

Local: Medtronic - Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 – 
Cidade Monções – São Paulo (SP) 
Informações: (11) 5087-4888 e secretaria@sbacvsp.org.br

27
OUTUBRO

Conesul Vascular 2018

Local: Foz do Iguaçu (PR) 
Informações: www.conesulvascular.com.br

26 a 28
JULHO

V Jornada Baiana de Angiologia e Cirurgia Vascular

Local: Salvador (BA)
Informações: secretaria@sbacvba.com.br
(71) 3271-5369 (Nilcilene)

09 a 11
AGOSTO

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

Local: Hotel Villa Rossa - São Roque (SP)
Informações: marcia@tecnomkt.com.br

17 e 18
AGOSTO

Flebo 2018 Simpósio de Flebologia da SBACV RS e 
XI Fórum Venoso Latino-Americano

Local: Hotel Sheraton Porto Alegre – Porto Alegre (RS)
Informações: secretariageral@plenariumcongressos.com.br 

16 a 18
AGOSTO

25

CECEV – Curso de Educação Continuada em Ecografi a 
Vascular com Doppler

Local: Medtronic - Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 – 
Cidade Monções – São Paulo (SP) 
Informações: (11) 5087-4888 e secretaria@sbacvsp.org.br

AGOSTO

VIII Congresso Brasileiro de Ecografi a Vascular

Local: Sheraton Reserva do Paiva (PE) 
Informações: www.ecografi a2018.com.br05 a 08

SETEMBRO

2018

AGENDA

16 a  19 de Agosto de 2018 
Hotel V illa  Rossa  - São Roque - SP

CONTATO E INFORMAÇÕES: (11) 3831 6382 / 3836 0593

Realização

ANUNCIIO.indd   1 05/06/18   19:09
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LEI FEDERAL 

JUNHO
Reunião Científi ca

No próximo dia 10 de julho, a Lei nº 12.842/13 completará cinco anos. 
Também conhecida como Lei do Ato Médico, foi aprovada após 12 anos de 
tramitação e mobilização das entidades médicas. Neste período muitas 
coisas mudaram por decisões judiciais. Inúmeras resoluções de outros 
conselhos, que atribuíam ilegalmente competências do médico a seus 
fi liados, caíram, consolidando muitas vitórias na sua essência.

Criada para normatizar o exercício da medicina no País, que, embora 
seja uma profi ssão milenar, não possuía na legislação brasileira uma enu-
meração de suas atribuições.

A Lei especifi ca, por exemplo, que perícia e auditoria médica, ensino de 
disciplinas estritamente 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, outros atos exclusivos dos médicos são: a 
indicação e execução de cirurgias e a prescrição de cuidados médicos pré 
e pós-operatórios. Integram ainda esse rol de procedimentos invasivos, 
sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, 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 mecânica invasiva, as mudanças necessárias diante de in-
tercorrências clínicas e programas 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 mé-
dico-legais), atestações (de condições de saúde, doenças e possíveis 
sequelas, bem como de óbito), emissões de laudo (de exames endos-
cópicos 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.

Na opinião do diretor de Defesa Profi ssional da Sociedade Brasileira 
de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo, Dr. Luis C. 
Uta Nakano, a Lei resultou em muitos avanços para a classe médica. 
“Podemos dizer que a promulgação dessa lei, apesar de todas as críticas 
sofridas pelos vetos de artigos importantes que desfi guraram em muitos 
pontos a sua essência, é um marco importante no País, pois é a primeira 
lei que regulamenta uma das profi ssões mais antigas do mundo”.

Dr. Luis acrescenta ainda que a Lei trouxe respaldo jurídico quanto à 
invasão de outras profi ssões em atos exclusivos do médico. “Nossos ór-
gãos representativos ainda tentam aperfeiçoar a lei para ampliar a com-
petência exclusiva do médico em pontos vetados da lei original. Porém, 
devido aos vetos sofridos, ela não consegue dar a proteção necessária 
para todas as especialidades, inclusive a nossa”, conclui. 

Para o Dr. Salomão Rodrigues Filho, do Conselho Federal de Medici-
na pelo estado do Goiás (CFM- GO), “um ponto positivo, ante o grande 
avanço do conhecimento científi co e tecnológico das ciências médicas, 
foi a Lei ter ratifi cado a competência do CFM para defi nir o caráter ex-
perimental de procedimentos em medicina, autorizando ou vedando sua 
prática pelos médicos. A competência fi scalizadora dos CRMs também foi 
confi rmada”, revela.

O Dr. Salomão faz questão de salientar ainda que: “Em razão dos mé-
dicos terem grande infl uência político-eleitoral e de não serem subser-
vientes, os governantes, dos últimos 15 anos, buscaram a qualquer preço 
destruir o prestígio dos médicos junto à população. Utilizaram de todos 
os recursos possíveis e imaginários para diminuir ou aniquilar os senti-
mentos bons do povo pelo médico. São exemplos dessa deletéria ação: 
os vetos a Lei do Ato Médico; o Programa Mais Médicos; O Decreto Pre-

ATO MÉDICO: LEI COMPLETA CINCO ANOS COM 
CONQUISTAS E VITÓRIAS PARA A CLASSE MÉDICA

Luis Carlos Uta NakanoSalomão Rodrigues Filho

Proposta tramitou mais de uma década e exigiu muito debate com senadores e deputados federais

sidencial 8.497/2015 que instituía o Programa Mais Es-
pecialistas; a progressiva destruição do Sistema Público 
de Assistência à Saúde; a criminosa abertura de escolas 
de medicina e a ampliação de vagas nas já existentes, 
sem as mínimas condições para formar um médico; e, 
pasmem, passaram a emitir diploma não mais de médi-
co, mas de bacharel em medicina. O Deputado Dr. Luiz 
Henrique Mandetta apresentou Projeto de Lei que modi-
fi cou o artigo 6º da Lei do Ato Médico, mantendo a de-
nominação de “médico” como privativa do graduado em 
curso superior de Medicina e vedando a denominação  
de bacharel em medicina. Esta modifi cação protegeu  a 
imagem do médico”. 

“O tempo e as inúmeras decisões judiciais que segui-
ram a promulgação da Lei do Ato Médico mostraram que 
os vetos presidenciais pouco prejudicaram e que ela é 
boa para a sociedade. A Lei do Ato Médico é uma grande 
conquista da classe médica, a maior nas últimas déca-
das. Ela traz inovações importantes, dirime dúvidas e 
especifi ca claramente o campo de trabalho do médico”, 
conclui Dr. Salomão.

28/06/2018 
5ª feira – às 20 horas

Local: 

Associação Paulista de Medicina (APM) - 
Anfi teatro Nobre – 9º andar

Endereço: 
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278, Bela 

Vista - São Paulo – SP
Estacionamento: 

Multipark – Rua Francisca Miquelina, 67
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TRABALHOS DE 28 DE JUNHO

VASCULOPATIA LIVEDOIDE

Autores: Accácio de Almeida Abussamra Junqueira de An-
drade, Afonso Cesar Polimante, Alejandro Fong Carranza, Ale-
xandre Sacchetti Bezerra, João Antônio Correa, João William 
Costa Teixeira, Julia Piana do Amaral, Maria Odila Gomes Dou-
glas, Mônica Alessandra Dias e Rafael Vilhena de Carvalho 
Furst

Instituição: Faculdade de Medicina do ABC
Introdução: A Vasculopatia Livedoide é uma doença cutâ-

nea rara que tem como base a oclusão dos capilares da derme, 
sem sinais infl amatórios. Tem início com pápulas ou máculas 
purpúricas que evoluem para úlceras dolorosas, predominante 
em topografi a de tornozelos e pés, geralmente bilateralmente. 
Neste relato de caso descrevemos o diagnóstico e evolução 
terapêutica de uma paciente jovem com excelente resposta à 
terapia.

Objetivo: Relatar o caso de uma paciente do sexo femini-
no, de 34 anos, que procurou o Hospital Municipal Universi-
tário (Faculdade de Medicina do ABC) com úlceras dolorosas 
perimaleolares, o tratamento proposto e sua evolução, visto 
que se trata de doença rara sem terapêutica consolidada na 
literatura.

Conclusão: Relatado um raro caso de Vasculopatia Livedoi-
de, com boa resposta ao tratamento clínico proposto.

Descritores: Vasculopatia livedoide; Trombose; Úlcera de 
perna.

Comentador: Dra. Regina de Faria Bittencourt Costa

MEIAS DE COMPRESSÃO GRADUADAS 
NÃO REDUZEM A CAPACIDADE DE LOCOMOÇÃO 
E A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO MUSCULAR 
DURANTE O TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS 
EM PACIENTES COM CLAUDICAÇÃO INTERMITENTE

Autores: Bruno Remígio Cavalcante, Raphael Mendes Ritti-
-Dias, Antônio Henrique Germano Soares, Wagner Jorge Ribei-
ro Domingues, Glauco Fernandes Saes, Flávio Henrique Duar-
te, Aline de Paula da Cruz, Nelson Wolosker, Pedro Puech-Leão, 
Gabriel Grizzo Cucato e Antonio Eduardo Zerati

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein e Hospital das 
Clínicas da Universidade de São Paulo

Objetivos: Analisar os efeitos da compressão graduada 
(GCS) na capacidade de andar e na saturação de oxigênio em 
pacientes com claudicação intermitente (CI).

Métodos: Dezoito pacientes com CI realizaram o teste de 
caminhada de 6 minutos em duas condições em ordem aleató-
ria: GCS ou meia placebo. A distância de início de claudicação 
e a distância total de caminhada foram obtidas. A saturação de 
oxigênio muscular da panturrilha foi continuamente monitora-
da antes, durante e após o teste de caminhada de 6 minutos. 
As comparações da capacidade de andar e dos parâmetros de 
StO2 entre as condições de GCS e placebo foram analisadas 
pelo teste de Wilcoxon.

Resultados: A distância de claudicação de início (GCS: 120 
± 99 metros vs. placebo: 150 ± 126 metros; P = 0,798) e 
distância total de caminhada (GCS: 330 ± 108 metros vs. pla-
cebo: 324 ± 60 metros; P = 0,130) foram semelhantes entre 
condições. Não houve diferenças nos parâmetros de StO2 en-
tre as condições (P> 0,05).

Conclusões: A GCS não diminui o desempenho da marcha e 
a saturação da oxigenação muscular da panturrilha durante o 
teste de caminhada de 6 minutos em pacientes com CI.

Comentador: Dr. Sergio Roberto Tiossi 

TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE MALFORMAÇÃO 
ARTERIOVENOSA PULMONAR NA SÍNDROME DE 
RENDU-OSLER-WEBER

Autores: Rafael Birelo Martins, Vithor de Oliveira Carvalho, 
Lucas Lembrança Pinheiro, Guilherme Moratti Gilberto, Camila 
Antunes Lima, Breno Boueri Affonso,Francisco Leonardo Galastri 
e Felipe Nasser

Instituição: Centro de Medicina Intervencionista – Hospital 
Albert Einstein

Introdução: A Síndrome de Rendu-Osler-Weber ou Telangiec-
tasia Hemorrágica Hereditária (THH) é uma doença vascular au-
tossômica dominante com penetrância variável. A mesma ocorre 
por mutação no gene da Endoglina (9q), no caso da THH tipo 
1 ou por mutação no gene da Activina (12q), no caso da THH 
tipo 2. [1,2]. A THH tipo 1 apresenta predominantemente lesões 
angiodisplásicas pulmonares, enquanto a THH tipo 2 apresen-
ta maior acometimento extrapulmonar. [3] Essa doença leva ao 
desenvolvimento de comunicações entre o sistema arterial e o 
venoso, sem a interposição de um leito capilar, levando a um 
aumento no fl uxo venoso na topografi a da lesão.

Para o diagnóstico desta patologia, podemos lançar mão da 
análise genética na procura das mutações citadas ou através 
de dados clínicos pelos critérios de Curaçao: 1) Telangiectasia 
cutaneomucosa; 2) Epistaxe espontânea recorrente; 3) Malfor-
mações arteriovenosas viscerais; 4) História familiar positiva. A 
presença de três dos quatro critérios fecha o diagnóstico.

O tratamento da doença inclui o controle dos sangramentos, 
tratamento da anemia secundária a perdas, embolização das fís-
tulas, radioterapia hemostática, ressecção cirúrgica, até casos de 
transplante visceral. [1]

Nosso objetivo é relatar um caso de Síndrome de Rendu-Osler-
-Weber sintomático, tratado por método endovascular, minima-
mente invasivo, com sucesso.

Relato de caso: Paciente masculino, 22 anos, solteiro. Ante-
cedente de AVCh há 4 anos. Mãe refere que o paciente apresen-
tou na evolução do tratamento do AVCh quadro de abscesso ce-
rebral, tratado com antibioticoterapia prolongada. Na admissão 
se apresentava em bom estado geral, com quadro de disartria 
e alteração da marcha (Marcha ceifante). Durante investigação 
diagnóstica realizou AngioTC de tórax, com achado de MAV pul-
monar bilateral.

Frente ao quadro clínico, apontado MAV como fator etiológico 
do Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico e do Abscesso cere-
bral devido embolia paradoxal, sendo indicado o fechamento da 
MAV para redução do risco de novos eventos. Optado num pri-
meiro momento por Embolização da MAV de maior volume (LIE), 
seguido de Embolização da MAV em pulmão contralateral num 
segundo momento, para minimizar riscos pulmonar e infeccioso.

Procedimento realizado sob anestesia geral, em decúbito dor-
sal horizontal, em sala de Hemodinâmica. Realizado profi laxia 
antibiótica pelo risco relatado em literatura de Pneumonia no 
pós-procedimento. 

Discussão: A Síndrome de Rendu-Osler-Weber pode se apre-
sentar de forma dramática, com morbidade elevada ao paciente. 
Quando sintomática a mesma deve ser tratada visando reduzir 
episódios de sangramento agudo e preservando ao máximo a fun-
ção visceral. Dessa forma, o tratamento Endovascular, através 
da embolização das MAVs, aparece como método minimamente 
invasivo de grande utilidade no tratamento.  Através das técnicas 
empregadas é possível um bom controle dos focos de sangra-
mento, com baixas taxas de complicações, podendo ser repetido 
quando necessário e evitando procedimento de maior morbidade.

Comentador: Dr. Jorge Eduardo Amorim
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FIQUE POR DENTRO

Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular

A última reunião da Liga Acadêmica Paulista de Cirur-
gia Vascular, que ocorreu dia 9 de junho, na Associação 
Paulista de Medicina, teve um formato diferente. Tanto 
o tema apresentado, “Peripheral artery disease of the 
lower limbs” pelo Dr. Ivan B. Casella da Divisão de Cirur-
gia Vascular do Hospital das Clínicas - Universidade de 
São Paulo, como as discussões, aconteceram em inglês, 
servindo como oportunidade de ampliar os conhecimen-
tos na especialidade e praticar o idioma mais importante 
para atualização médica. Quem presenciou a reunião, 
aprovou o formato. 

Os próximos encontros mensais da Liga estão progra-
mados para acontecer nos dias 11 de agosto, 22 de se-
tembro, 20 de outubro e 24 de novembro. Em julho e 
dezembro não haverá reuniões. As datas estão sujeitas 
a sofrer alterações ao longo do ano.

As reuniões contam com o patrocínio da FQM Far-
moquímica e são realizadas aos sábados, das 8h30 às 
12 horas, na APM – Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278, 
Bela Vista - São Paulo - SP. Para participar, basta en-
viar e-mail para secretaria@sbacvsp.org.br ou confi rmar 
presença pelos telefones (11) 5087-4888 ou 5087-4889.

A Liga tem a coordenação dos doutores Marcelo Calil 
Burihan, Luiz Carlos Uta Nakano, Ivan B. Casella, Adnan 
Neser e Arual Giusti.
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FIQUE POR DENTRO LIVROS

Curso de Educação Continuada em 
Ecografi a Vascular (CECEV)

O segundo módulo do Curso de Educação Continuada em Ecografi a 
Vascular (CECEV) será no dia 16 de junho, das 8 às 17 horas, na sede 
da Medtronic (Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 – São Paulo). 

A programação contará com os seguintes temas e palestrantes: Se-
guimento de aneurisma pós-EVAR – avaliação de endoleaks (Dra. Ana 
Paula Pires); Artérias renais e síndrome de “quebra-nozes” (Dra. Erica 
Nardino); Artérias viscerais e Fístulas – inclui mapeamento pré e pós-
-operatório para diálise (Dra. Luisa Ciucci Biagioni); Exame arterial 
de membro superior e Exame venoso de membro superior (Dr. Peter 
Françolin); Contraste e ultrassom 3D (Dr. Fernando Poralla); Procedi-
mentos guiados por ultrassom (Dr. Marcone Sobreira); Síndrome cos-
to-clavicular e aprisionamento de poplítea (Dr. Edson Nakamura); e 
prática em Cava, veias ilíacas, artérias viscerais e vasos de membros 
superiores e Prática fístulas, costo-clavicular e procedimentos.

Os monitores são os doutores: Ana Carolina de Oliveira Calixtro, 
Anna Karina Paiva Sarpe, Carolina Queiroz Flumignan, Danilo Argollo 
Pirutti, Erica Patricio Nardino, Luis Gustavo Schaefer Guedes, Luisa 
Ciucci, Nicolle Cassola, Osias Martins Prestes e Ronald Flumignan.

Os próximos módulos ocorrerão nos dias 25 de agosto e 27 de outu-
bro. A organização do curso é dos doutores Erica Nardino, Luisa Ciucci 
Biagioni e Ronald Flumignan.

O CECEV tem apoio da Medtronic, Mindray e Pulsar com a parceria 
das empresas Esaote e GE. 

Os associados da SBACV-SP podem ter acesso a todas as aulas teó-
rico-práticas. É só acessar o site www.reuniaocientifi ca.com.br/cecev.

Embolizações Vasculares vem contribuir de modo 
efetivo para a cirurgia vascular, uma vez que aborda, 
de maneira completa, concisa e detalhada, métodos 
atuais de embolização, apresentando informações im-
portantes sobre o tratamento das doenças arteriais. 
Assim, em 21 capítulos didáticos e ilustrados, o lei-
tor encontrará nesta obra métodos sobre como tratar 
aneurismas aórticos, pseudoaneurismas, hemorragias 
digestivas, malformações e eventos adversos pós-
-procedimentos médicos por meio das técnicas endo-
vasculares de embolização. Além disso, este trabalho, 
voltado a profi ssionais e estudantes que desejam se 
aprimorar no assunto, proporciona como agir com 
destreza durante procedimentos de embolização.

O livro tem como organizadores, os doutores Sérgio 
Quilici Belczak, Walter Jr. Boim de Araújo, Altino Ono 
Moraes, Ronald José Ribeiro Fidelis, Gustavo Paludet-
to, Álvaro Razuk Filho, Mateus Picada Corrêa e Leo-
nardo Aguiar Lucas.

Em sua primeira edição, o livro Embolizações Vas-
culares, da Editora Rubio, tem 296 páginas, em capa 
dura.

Dr. Sérgio Belczak lança 
dois livros pela Editora Rubio

Perguntas e Respostas Comentadas de Cirur-
gia Endovascular, 2ª edição, produção do doutor 
Sérgio Quilici Belczak, proporciona maior excelência 
aos candidatos que prestarão provas para o título de 
especialista na área de Cirurgia Endovascular. Trata-
-se de questões bem formuladas e com respostas co-
mentadas que denotam uma valorização não só do 
conhecimento clínico, mas também do aprendizado 
dos conteúdos e de suas variações.

Os capítulos contemplam temas referentes a bases 
técnicas e princípios de Física Radiológica, que difi -
cilmente o candidato encontrará em outros livros. As 
questões são distribuídas por tópicos e por territórios 
anatômicos. Novas técnicas também são privilegia-
das.

O livro, da Editora Rubio, tem 288 páginas, em bro-
chura.

CARTA DO LEITOR
Escreva seus comentários, dúvidas ou sugestões para a Folha 

Vascular. Queremos que as opiniões dos associados e dos leitores 
sejam compartilhadas.

O corpo editorial da revista analisará as cartas recebidas. Os 
assuntos sem interesse comercial, sem cunho autopromocional e 
sem conteúdos ofensivos serão publicados.

Mande seu e mail para: 
secretaria@sbacvsp.org.br ou bete@waycomunicacoes.com.br 
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Adnan Neser 

MESTRE VASCULAR

Nascido na capital de São Paulo, em 6 de abril de 1941, o Prof. Dr. 
Adnan Neser formou-se em 1967, pela Escola Paulista de Medicina, 
tendo completado 50 anos de atividade profi ssional ininterrupta.

Foi Presidente do Centro Acadêmico Pereira Barreto da Escola Paulista 
de Medicina, entre os anos de 1964 a 1965, quando estourou a revolu-
ção.  Neser exerceu outros cargos antes de se tornar presidente.

No ano de 1966, a Escola Paulista sediou o I Congresso Brasileiro de 
Médicos Residentes, presidido pelo Prof. Dr. Manoel Lopes dos Santos, 
que lançou as bases e o anteprojeto da Associação Nacional de Médicos 
Residentes (ANMR), sendo defi nitivamente instalado e aprovado no Hos-
pital dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro durante o II Congresso 
Nacional, Adnan participou como representante dos doutorandos.

Já em 1968, passou a ser Chefe da Residência Médica do Hospital São 
Paulo/Escola Paulista de Medicina, atual UNIFESP e, durante a comple-
mentação no terceiro ano, foi escolhido para ser o primeiro residente de 
Cirurgia Vascular da Escola, como reconhecimento da brilhante carreira 
acadêmica. 

No ano seguinte, em 1969, pela ação inovadora do Prof. Dr. Horácio 
Kneese de Melo, então diretor da Escola, que compreendeu a necessida-
de de uma residência organizada e idealizada pelo Corpo de Residentes, 
criou a Comissão de Ensino e Residência da Escola Paulista de Medicina 
composta por professores e representantes do corpo discente (residen-
tes), presidida pelo Prof. Dr. Azarias de Andrade Carvalho e secretariada 
pelo Dr. Adnan Neser, como consta no primeiro livro de atas.

No mesmo ano, durante o quarto Congresso da ANMR, realizado em 
Belo Horizonte, foi eleito presidente da Associação. O movimento médi-
co culminou por obter a promulgação do Decreto 80.281/77, de 05 de 
setembro de 1977, que criou a Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM), normatizado pela Lei 6932/81.

No início da década de 70, chefi ou a Clínica Cirúrgica do Hospital Mu-
nicipal do Tatuapé (atual Carmino Caricchio), com a consequente conso-
lidação da Residência de Cirurgia Geral, formadora de excelentes profi s-
sionais. Na mesma época, foi o criador da Cirurgia Vascular do Hospital 
Santa Marcelina, onde também exerceu a coordenação da Cirurgia Geral.

De 1972 a 1973, graduou-se em Administração Hospitalar, pós-gra-
duação lato sensu da Faculdade de Saúde Pública da Universidade São 
Paulo, onde também cursou Medicina do Trabalho, considerada uma es-
pecialidade nova.

Em 1982, foi convidado, pela Congregação das Irmãs Marcelinas, a 
assumir a direção clínica pela primeira vez. Nessa função estimulou à 
formação da Residência Médica, nas cinco áreas básicas e, ao longo do 
tempo, todas as demais especialidades médicas, entre as quais, a Cirur-
gia Vascular. Exerceu o cargo de Coordenador da Residência Médica do 
Hospital até 2016. 

A Residência de Cirurgia Vascular do Santa Marcelina foi uma das pri-
meiras a ser credenciada para a área de atuação de Cirurgia Endovascu-
lar e, no decorrer do tempo, o número de vagas oferecidas foi ampliado, 
hoje, conta com quatro  residentes do terceiro ano.  

Desde o início dos anos 90, militou ativamente na Comissão Estadual 
de Residência Médica, exercendo a presidência nos últimos dez anos, 
integrando ainda a Comissão Nacional.

Ao longo dos anos, tem participado de todos os Congressos Brasileiros 
e dos Encontros Regionais, desde 1970, estimulando a apresentação 
de trabalhos pelos residentes, bem como a participação em pesquisas 
clínicas. Muitos desses residentes formados foram estimulados e incen-
tivados, tornando-se mestres e doutores espalhados em todo território 
nacional, espelhados na carreira do Dr. Adnan Neser.

Participou também de publicações em capítulos de livros e revistas 

DR. ADNAN NESER: PRIMEIRO RESIDENTE DE CIRURGIA VASCULAR
DA ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA

Carreira brilhante com 50 anos de atividade profi ssional ininterrupta

em conjunto com a equipe e, principalmente, trabalhos 
científi cos apresentados nos eventos da especialidade.

Incentivou e estimulou a criação da Faculdade de Me-
dicina Santa Marcelina, que está na iminência de for-
mar a primeira turma no mês de junho. Como trabalho 
associativo, ocupou vários cargos de diretoria, incluindo 
a presidência da Regional São Paulo, e na Nacional, foi 
designado para Comissão de Estatutos e Regimentos e 
Comissão de Ensino e Residência. 

Durante a gestão da Regional, estimulou a formação 
da Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular, pron-
tamente assumida pela coordenação do Dr. Marcelo Ca-
lil Burihan, atual presidente.  A Liga que congrega 13 
faculdades do Estado, já concluiu um primeiro trabalho 
de pesquisa epidemiológica e está em andamento com 
outro projeto, sobre Pé Diabético.

Atualmente, dedica-se à aprovação do projeto das 
matrizes de competências da Residência de Cirurgia 
Vascular junto à Comissão Nacional, com o apoio do 
presidente Dr. Roberto Sacilotto, espera que sejam 
apresentadas as matrizes no próximo mês, para que se 
possa uniformizar a formação de jovens pela aquisição 
de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 
ao bom desempenho de especialistas. 

Mesmo com uma vida profi ssional intensa, Dr. Adnan 
Neser ainda conserva os prazeres da leitura e do cine-
ma como seus principais hobbies. 

Mensagem aos jovens médicos
“Mantenho a expectativa de que a Sociedade 

conserve a educação permanente com captação 
de residentes, como aspirantes, com provas su-
cessivas, qualifi cando os jovens aspirantes para 
torná-los sócios que assegurem o crescimento 
da entidade”.
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SERVIÇO

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA 
VASCULAR DO HOSPITAL HELIÓPOLIS

Profa. Dra. Regina de Faria 
Bittencourt da Costa

Coordenadora e Chefe da Cirurgia 
Vascular do Hospital Heliópolis

O Hospital Heliópolis é um hospital geral do governo do estado 
de São Paulo. Está localizado na Cidade Nova Heliópolis, na zona 
sudeste da cidade de São Paulo. Inaugurado em 25 de abril de 
1969, o Hospital Heliópolis surgiu como parte integrante do Insti-
tuto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS). 
Em 1988, sua administração passou para a Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo. 

A Enfermaria de Cirurgia Vascular está localizada no 4º andar 
ímpar do Hospital e conta com 28 leitos fi xos e disponibilidade de 
internação fora de ala.

O Organizador e primeiro Coordenador e Chefe da Cirurgia Vascu-
lar foi o Prof. Dr. Ohannes Kafejian, de 1969 até sua aposentadoria, 
em 1997. Atualmente o Serviço está sob minha coordenação.

A Residência Médica de Cirurgia Vascular, do Hospital Heliópolis, 
foi iniciada em 1974, e, é reconhecida pelo MEC com bolsa de re-
sidência. Hoje, conta com duas vagas para R1 e duas para R2 de 
Cirurgia Vascular, além de dispor de estágio reconhecido pela So-
ciedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV). Até o 
momento, passaram aproximadamente  88 residentes.

A principal atividade desenvolvida pelo Serviço é assistencial e, 
também, voltada para a formação do residente.  A Equipe de Cirur-
gia Vascular e seus Residentes prestam atendimento Ambulatorial, 
Enfermaria e Pronto-Socorro, realizam Cirurgias Eletivas, Urgência 
e Emergência, Ecografi a Vascular e Procedimentos Endovasculares.   
É realizada uma média mensal de 420 consultas ambulatoriais e 
80 procedimentos cirúrgicos entre eletivos, urgência e emergência.

Os Médicos Residentes, assim como os Médicos Assistentes, são 
incentivados a participar de eventos científi cos/acadêmicos, princi-
palmente vinculados à Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia 
Vascular (SBACV).  No serviço são desenvolvidas atividades didáti-
cas e científi cas obrigatórias, realizadas diariamente, sob supervi-
são de preceptores.

Com o avanço tecnológico e a necessidade de implementação do 
conhecimento, os residentes complementam as áreas de ecografi a 
vascular e cirurgia endovascular por meio de convênios com outras 
instituições, entre elas, a Faculdade de Medicina do ABC.

No contexto nacional de uma crise infi nita, onde a Saúde e a 
formação de médicos são apenas um tópico político-comercial, um 
Serviço de Cirurgia Vascular dentro de um Hospital Público, enfrenta 
os mais diversos tipos de difi culdades. O que eu sempre digo, na 
recepção dos novos residentes, é que sejam bem-vindos a uma das 
residências mais difíceis, não só pela complexidade inerente à for-
mação do cirurgião vascular, que é desafi adora, mas pelas barrei-
ras que terão que vencer em suas formações frente às difi culdades 
institucionais. E o que posso garantir, é que a equipe de cirurgia 
vascular estará junto com vocês para vencê-las. 

Dentre os médicos que colaboraram com o serviço destacam-se: 
Dr. Toshio Takayanagi (idealizador do uso da agulha de crochê na 
cirurgia de varizes – “Inovações técnicas na cirurgia de varizes vi-
sando a resultados estéticos” apresentado para publicação, em 17 
de outubro de 1975, na Revista da Associação Médica Brasileira, 
como Nota Prévia), doutores David de Oliveira, Fuad Al Assal, Ed-
gar Bolanho, Tasso Roberti, Roberto Badhur, Ivan Beneduce Casella, 
Marcos Godoy, Vanderlei da Silva Paula, Andrea Kafejian Hadad, 
Priscila Urtiga, entre outros, sendo que muitos ainda colaboram, 
mesmo não mais vinculados diretamente.

Atualmente o Serviço conta com 11 assistentes entre enferma-
ria e pronto-socorro, todos com residência reconhecida, sendo sete 
ex-residentes de cirurgia vascular e duas ex-residentes de cirurgia 
geral com residência em cirurgia vascular em outros serviços; todos 
com título de Especialista, cinco com áreas de atuação. 

Além de mim, a equipe é formada pelos doutores Ulisses Ubaldo 

Matosinho Mathias, Nelson Fernandes Júnior, Agenor José 
Vasconcelos Costa, Paulo Matsumura, Sandra Gioppo Va-
lente, Sérgio Vitasovic Gomes, Flavia Magalhães Silveira 
Magella Oliveira, Alexandre Takito, Ana Carolina de Olivei-
ra Calixtro e Viviani Augusto Pereira Couto.

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 ne-
cessário? 

Para a progressão a sócio efetivo:
1. Cópia simples do seu certifi cado do título de espe-
cialista, emitido pela SBACV/AMB;
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 es-
pecialização reconhecido pela SBACV, nas especiali-
dades 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.
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“Tudo o que 
somos é o resultado do 

nosso pensamento.”
Budha

XVI ENCONTRO SÃO PAULO
DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA 
VASCULAR E ENDOVASCULAR

ESPAÇO ABERTO

Cada ano que passa, esse evento se aprimora com a manuten-
ção do local de sua realização (Shopping Frei Caneca, nota 10 em 
facilidade de acesso e no seu conforto em geral) nas projeções, no 
cumprimento dos horários das apresentações e no seu tempo de exi-
bição, na variedade de temas importantes e cotidianos e na rigorosa 
seleção dos apresentadores. Pela enésima vez eu digo: nossos apre-
sentadores e os temas nacionais, pelo aprimoramento dos mesmos, 
que no passado de décadas acontecia contrário, hoje nada devem 
aos estrangeiros.

Aquela música de rápida execução entre uma apresentação e ou-
tra, permitia um breve, mas importante, relaxamento, afastando o 
cansaço e a sonolência, fruto do trabalho árduo, porém nobre, do 
exercício da medicina.

Fiquei surpreso pela ausência do comentário da genética nas apre-
sentações dos temas científi cos, embora todos saibam o dizer do 
geneticista: “só tem quem pode, não quem quer”. Os seres vivos, 
animal e vegetal, se formam da genética, incontestavelmente.  O 
código genético perfeito só forma estruturas, órgãos, QI e até per-
sonalidades perfeitas; se está distorcido, ou, se este tem alterações, 
os defeitos aparecem. 

Na minha concepção, a causa, ou as causas das dores nos mem-
bros inferiores, (excluindo processo infl amatório local) só têm rela-
ção com as veias, quando estas se dilatam comprimindo a inervação 
sensitiva, ou pelo “forte” edema provocado pela insufi ciência do sis-
tema venoso profundo, ou por um traumatismo do membro inferior.  
Se remontarmos a Darwin, que conclui que o ser humano evoluiu 
do macaco, do chipanzé, de quadrúpede para bípede, necessitando 
da exigência do equilíbrio, que se acentuou a partir do pouco uso do 
andar, com o aparecimento da máquina, automóvel, ônibus, eleva-
dor, escada rolante, enfraquecendo a musculatura para vertebral, 
acentuando sua escoliose e suas consequências. Os tipos físicos do 
ser humano e, me parece também no animal, particularmente o 
cão de grande estrutura, o brevilíneo e o longilíneo são muito mais 
sujeitos à dor na coluna vertebral, com irradiação para os mem-
bros, ao contrário do normolíneo, quase incólume.   Que pode, muito 
bem serem compensados, com os exercícios físicos, alongamentos, 
RPG, Pilates, aeróbica, no mínimo três vezes na semana, sendo dia-
riamente o ideal, que funciona até como “calmante”, no dizer dos 
inúmeros e sábios pesquisadores. Essas afi rmações, baseadas em 
estudos científi cos, vi comprovadas quando, atendo uma cliente que 
passou por consulta com um ortopedista, desejosa de esclarecer 
sua dor nos membros inferiores, este, a aconselhou que consultasse 
um vascular. Ouvindo suas queixas e depois de constatar sua inte-
gridade arterial, cardíaca (até onde possível), afastando a patologia 
venosa (que já comentei), levando em conta seu peso corporal fora 
do normal, seu sedentarismo, seu uso de tipo de sapato, seu tempo 
prolongado de trabalho sentado, sua posição de dormir, pedindo um 
estudo radiológico da coluna vertebral, um escanograma na suspei-
ta de uma báscula de “bacia”, acabei constando se tratar de uma 

Dr. Rubem Rino
Associado da SBACV-SP 

neuropatia, que, na maioria das vezes, além dos exercícios 
físicos, o fi siatra e o fi sioterapeuta, acabam fazendo “mila-
gre” na diminuição ou desaparecimento da dor nos membros 
inferiores. Os cientistas afi rmam: setenta por cento da hu-
manidade tem patologia de coluna vertebral.

Um Encontro como esse, além da conscientização cientí-
fi ca na nossa especialidade, nos proporciona a felicidade de 
revermos amigos de todo o Brasil, participando de novos 
aprendizados científi cos, ou se conformando de já estarem 
atualizados, e, a nosso ver, prestigiando o Evento Paulista 
nos honrando com suas presenças.

Se eu fosse citar todos os nomes dos amigos e colegas de 
longa data, que tive o grande prazer de reencontrar, precisa-
ria de várias páginas. Permitam-me os senhores de citar dois 
nomes, tão importantes como todos, mas que destacaram 
duas posições: um o ilustre Dr. Lineu Ferreira Jucá, cearense 
de Fortaleza, estado dos meus avós maternos, sempre pre-
ocupado com o nível ideal da prática da medicina no Brasil. 
Aperfeiçoou seus conhecimentos em Angiologia e Cirurgia 
Vascular, na cidade do Rio de Janeiro, Mestrado na Escola 
Paulista de Medicina, presidiu a Regional da SBACV do seu 
Estado, especializou-se em Administração Hospitalar, foi pre-
sidente do Centro Médico Cearense, vice-presidente, (Norte 
e Nordeste) da AMB e outros inúmeros cargos pela sua des-
tacada capacidade, mas sempre preocupado com o descaso 
dos irresponsáveis políticos, quando se fala em educação e 
saúde pública. Seu livro: A doença da saúde deve ser lida 
por todos os médicos e leigos. 

O outro, o ilustre amigo, o simpático,  dedicado e capacita-
do angiologista e cirurgião vascular mineiro, o Professor Dr. 
Marcos Jonas, (que ainda fi carei sabendo, com detalhes, de 
sua carreira) também discípulo de Dom Quixote de La Man-
cha, como eu, sempre acreditando que passaremos o Brasil 
a limpo, na política, na moral, na educação, na cultura, na 
saúde e na pesquisa, porque o nosso país pode e merece.
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ESPAÇO ABERTO

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

NÃO PRECISAMOS DE AYRTON SENNA...

(medíocre se comparado às competições 
europeias). Entretanto, o que o sucesso 
do outro representa em nós mesmos? Por 
que a massa se identifi ca tanto com alguns 
poucos personagens que agem por conta 
própria, em benefício próprio e estão to-
talmente distantes de nós? Será que isso 
ameniza algum tipo de frustração interior 
em nós, pessoas comuns? Esta é uma 
questão intrigante. Ficar feliz pelo suces-
so de outro, tão distante e tão inatingível, 
parece servir como algo inebriante para as 
nossas mazelas do dia a dia. E não nos im-
portamos se esses “ídolos” sonegam im-
postos, como há, por exemplo, suspeitas 
na transação da transferência do Neymar 
para o Barcelona, deixam de pagar pensão 
alimentícia e vão passar a noite atrás das 
grades, como Romário, ídolo da copa do 
mundo de 1990, etc.

Os ídolos do dia a dia somos nós mes-
mos, que acordamos cedo e nos esforça-
mos para fazer nosso trabalho de forma 
digna apesar de todas as adversidades do 
país e dos governantes. Na medicina, ído-
los são todos aqueles que agem de boa-
-fé no tratamento dos seus pacientes, sem 

Mês passado, exatamente no dia 1º de 
maio, foi lembrado o 24º aniversário da 
morte de um dos ídolos da história recente 
do Brasil, Ayrton Senna da Silva. 

O ídolo (palavra do grego antigo que 
signifi ca uma imagem que representa a 
divindade, hoje, popularizada para o uso 
até como referência a pessoas comuns que 
se destacam em alguma área qualquer) foi 
campeão mundial na Fórmula 1 por três 
vezes, entre 1988 e 1991, e redespertou, 
na época, uma grande admiração pelo au-
tomobilismo. Era muito comum pessoas 
acordarem mais cedo, no domingo, com 
a expectativa de assistirem às corridas, 
esperançosas em ouvir o Tema da vitória, 
música instrumental brasileira que fi cou 
amplamente conhecida aqui no País, com 
os primeiros lugares no pódio, do nosso 
ídolo em questão. 

Nada contra o sucesso das pessoas, so-
bretudo as que têm talento. Não quero 
ser hipócrita e não admitir que seja em-
polgante ver um atleta, como Usain Bolt 
por exemplo, brilhar nas pistas de atle-
tismo, ou mesmo torcer pelo time de mi-
nha preferência no Campeonato brasileiro 

aceitar vantagens indevidas das empresas, 
atualizam-se, esforçam-se e estão conec-
tados com seus pacientes. Não são os dou-
tores das celebridades, corruptas ou não, 
que não perdem a foto como papagaios de 
pirata na porta do hospital…

Portanto, não precisamos de Ayrtons 
Sennas, Neymares, Romários, etc., etc., 
etc., precisamos de nós mesmos.
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DENÚNCIA

A Diretoria da Nacional solicita aos associados denun-
ciarem profi ssionais de outras áreas da saúde que reali-
zam tratamentos e procedimentos, que acreditamos ser 
de competência dos especialistas cirurgiões vasculares e 
angiologistas, sem a devida preparação acadêmica e téc-
nica. A demanda pode ser enviada pelo site da SBACV 

DENUNCIE A INVASÃO À PRÁTICA MÉDICA DE NOSSA ESPECIALIDADE
POR PROFISSIONAIS NÃO MÉDICOS 

(sbacv.org.br, clicando no Banner da página inicial – de-
fesa profi ssional), que está trabalhando em parceria com 
o escritório de advocacia LSPQ, que tem capacidade de 
processar 20 denúncias por mês. A ação tem como obje-
tivo enfrentar a invasão à especialidade de maneira mais 
efetiva e dentro dos preceitos legais.

A seccional São José do Rio Preto teve duas reuniões com a organi-
zação do seu diretor Augusto da Silva.

No dia 26 de abril, o Prof. Dr. Rodrigo Kikuchi ministrou palestra 
durante a reunião mensal da Seccional. Com mais de 30 participantes 
reunidos em jantar de confraternização, o palestrante abordou o tema 
"Tratamento da Insufi ciência Venosa com Polidocanol". 

Na reunião do dia 24 de maio, houve a apresentação 
de Marcelo Kozuca, representante da indústria farma-
cêutica,  falando sobre o tema "Hidrosmina - Uma Nova 
Molécula". Estiveram presentes também cerca de 30 
participantes.

A Seccional Ribeirão Preto realizou, no dia 26 de maio, 
workshop sobre Feridas Complexas, no anfi teatro da Ma-
fra, com palestra do cirurgião vascular e diretor da sec-
cional, Dr. Luciano Rocha Mendonça.

A próxima reunião científi ca será no dia 26 de junho, às 
19h30, no Centro Médico de Ribeirão Preto (Rua Thomaz 
Nogueira Gaia, 1275), e contará com os seguintes temas 
e palestrantes: Nutcracker: Relato de Caso e Discussão 
- Dr. Edwaldo Ramalli; Relato de Caso: Ferida Complexa - 
Dr. Thiago Bermejo; e Discussão de Caso: Salvamento de 
Fístula Arteriovenosa para Hemodiálise - Dr. Luis Gustavo 
Campos Silva.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

RIBEIRÃO PRETO

Lucas de Mendonça Cocenza, Sthefano Atique Gabriel, Rodrigo Kikuchi, Jane de Carvalho e 
Augusto da Silva

Sthefano Atique Gabriel, Jane de Carvalho, Augusto da Silva, Marcelo 
Kozuca, Lucas de Mendonça Cocenza e Daniela Barros Silva Pereira

SECCIONAIS
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ARTIGO

O Jornal Vascular Brasileiro (JVB) é o órgão ofi cial de publicações 
científi cas da SBACV.  Tem periodicidade trimestral, com tiragem de 
cerca de 3300 exemplares e pelo menos 15 artigos por edição.  Tem 
recebido, por ano, entre 90 e 100 artigos, dos quais somente 10 - 
15 % são recusados pelo corpo editorial no processo de revisão por 
pares (peer-review). Este é um processo fundamental que dá quali-
dade científi ca para o JVB e é feito de maneira cega, rigorosa e sem 
o conhecimento dos autores pelos revisores e vice-versa.  Portanto, 
publicar no JVB valoriza os autores, valoriza o Serviço dos autores 
e também a SBACV.

JORNAL VASCULAR BRASILEIRO

suas publicações. Os artigos do JVB podem ser levan-
tados no Scielo, Google acadêmico e agora também 
no PubMed.  

Contamos com o apoio dos sócios da SBACV para o 
crescimento do JVB. 

Por Winston Bonetti Yoshida 

Editor-chefe 
Winston Bonetti Yoshida 

Para facilitar o trabalho dos autores, inserimos no site do JVB 
(www.jvascbras.com.br) um TUTORIAL de publicação ao lado do 
link de submissão.  Neste tutorial, colocamos a importância de pu-
blicar no JVB e as etapas do processo criativo de um artigo.  Além 
disso, enfatizamos que, para facilitar as publicações, seria produ-
tivo e mais fácil o aproveitamento dos temas livres apresentados 
em Congressos. Em cada Congresso da SBACV, são apresentados 
em média cerca de 500 temas livres, dos quais somente 6,3 % são 
efetivamente publicados em alguma revista científi ca. Os temas li-
vres já têm uma estrutura IOMRC montada (introdução, objetivos, 
métodos, resultados e conclusões) e as referências mais relevantes 
já foram levantadas.  O que falta é somente uma discussão dos 
resultados.  Ou seja, o trabalho mais árduo e demorado já foi feito.

O JVB aceita submissões de relatos de casos, desafi os terapêuti-
cos, inovações e notas prévias, revisões narrativas ou sistemáticas 
da literatura e artigos originais. Para cada um destes artigos, dis-
ponibilizamos no site do JVB uma diretriz de publicação, de modo a 
incrementar a qualidade técnica, científi ca e narrativa do manuscri-
to e facilitar sua aceitação por parte do corpo editorial da revista.

Muito importante é a leitura das NORMAS da revista. O envio de 
artigos para o JVB fora das normas tem acarretado muitos atrasos 
no processo de avaliação do jornal. Os autores precisam entender 
que os jornais têm um padrão gráfi co que precisa ser respeitado 
para se ter uma revista de padrão internacional, indexada nas me-
lhores bases de dados.

Devemos alertar também para que conste a avaliação da Comis-
são de Ética da Instituição ou Hospital conforme o tipo de artigo. A 
partir do parecer desta Comissão na Plataforma Brasil, pode-se ge-
rar um arquivo para inserir o estudo no REBEC (Registro Brasileiro 
de Ensaios Clínicos), que tem sido uma exigência do Scielo e Pub-
Med, para dar maior transparência às pesquisas clínicas no mundo. 

Finalmente, um comentário sobre o fator de impacto. Este fator 
tem sido muito usado para quantifi car a importância da revista. 
É um cálculo simples, em que se divide o número de citações em 
dois anos pelo número de artigos publicados no mesmo período. O 
JVB tem atualmente FI=0,25.  Para que ele tenha fator de impacto 
maior, é preciso que os autores citem os artigos do JVB em TODAS 

CIRURGIÃ VASCULAR 
DA SBACV-SP APRESENTA 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

No dia 30 de maio, a cirurgiã vascular Dra. Erica Pa-
tricio Nardino, apresentou sua dissertação de mestrado 
em Ciências da Saúde, pela Faculdade de Medicina do 
ABC.

 Participaram da banca os professores doutores Adil-
son Casemiro Pires,  Marcelo Fernando Matielo,  Sidnei 
José Galego, João Antonio Corrêa  e Andrea Paula Ka-
fejian Haddad.

Adilson Casemiro Pires,  Marcelo Fernando Matielo, Sidnei José Galego, Eri-
ca Patricio Nardino, João Antonio Corrêa  e Andrea Paula Kafejian Haddad
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EXPEDIENTE

Atletas e médicos ganham guia elaborado por entidades médicas 
e esportivas que ajuda a prevenir casos de doping

Os médicos e atletas brasileiros contam, desde o dia 11 de maio, com um 
guia prático, com orientações objetivas sobre os riscos do doping causado 
pelo uso de medicamentos e suplementos. O documento, de 72 páginas, 
foi produzido pela Câmara Técnica de Medicina do Esporte do Conselho 
Federal de Medicina (CFM) e contou com a contribuição de especialistas da 
Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte (SBMEE), do Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB), do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) e da Autoridade Brasileira de Controle de Dopa-
gem (ABCD).

Além do lançamento do guia, o Conselho Federal de Medicina e as outras 
entidades devem anunciar ainda um esforço conjunto para combater o do-
ping. A intenção é conscientizar, de um lado os competidores sobre os riscos 
do uso inadvertido de fórmulas, e os médicos e os profi ssionais da saúde 
sobre os efeitos que determinados medicamentos podem gerar. Para o pre-
sidente do CFM, Carlos Vital, a expectativa é criar uma rede colaborativa de 
ética e boas práticas esportivas.

“Esperamos que essa cartilha sirva de apoio não só para os profi ssionais 
especializados no tema, mas para todos os interessados. Certamente será 
um subsídio importante, principalmente para o médico assistente de atletas 
e de praticantes de exercícios físicos, além dos próprios esportistas e suas 
equipes de apoio”, afi rmou.

APM fecha posição contra franquias em planos de saúde

No dia 10 de maio, a IDEC, Associação Paulista de Medicina (APM) e mais 
18 organizações enviaram uma carta à Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) pedindo esclarecimentos sobre a nova norma de franquia e 
coparticipação em planos de saúde.

A regra está sendo avaliada pela agência após a consulta pública realiza-
da em abril do ano passado, contudo, alterações no texto foram incluídas 
sem que o texto fi nal fosse disponibilizado ao público.

Entre as medidas propostas na normativa encontra-se o aumento do li-
mite da coparticipação e a ampliação das condições para franquias serem 
aplicadas aos planos de saúde.

Preocupadas com o impacto dessa norma, as entidades apontaram cinco 
consequências da medida: Restrição de acesso a procedimentos e aumento 
da judicialização; Potencial de endividamento dos usuários; Falta de com-
preensão dos contratos, especialmente quando a franquia e a coparticipa-
ção forem cumuladas; Fica permitido o pagamento integral do procedimen-
to, o que contraria a fi nalidade do consumidor contratar um plano de saúde; 
e escassez da oferta de planos sem esses mecanismos.

 As entidades ainda chamaram a atenção para o fato de a não incidên-
cia de franquia ou coparticipação, em alguns exames e consultas, não se 
mostrar sufi ciente para mitigar o risco de que as atividades de prevenção 
sejam prejudicadas.

Além dos esclarecimentos as entidades também requereram a disponibili-
zação do texto fi nal da proposta, e que o texto modifi cado, com inclusão de 
novas regras, seja submetido novamente à consulta pública.

Demografi a Médica 2018 revela ociosidade em 40% 
das vagas dos programas de Residência

De acordo com estudo publicado pelo CFM e Cremesp, 40% das vagas 
autorizadas não foram ocupadas. Esse percentual materializa a exata dis-
tância entre a capacidade potencial ou pretendida e aquilo que é possível 
realizar com as condições oferecidas.

Pouco menos que a metade das vagas para programas de Residência 
Médica (RM) no Brasil estão ociosas. Essa é uma das conclusões do estudo 
Demografi a Médica no Brasil – 2018, desenvolvido pela Universidade de 
São Paulo (USP) em parceria com o Conselho Federal de Medicina (CFM) e 
com o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp). 
Esse percentual materializa a exata distância entre a capacidade potencial 
ou pretendida e aquilo que é possível realizar com as condições oferecidas.

Os dados revelam que, enquanto as vagas preenchidas somam 
35.178, o total de autorizações chega a 58.077. A diferença cor-
responde a 22.899 vagas não ocupadas, equivalentes a 39,4% do 
permitido pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). A 
distância é mais acentuada no período inicial de formação (R1), no 
qual 16.499 das 22.432 vagas liberadas, em 2017, foram de fato 
ocupadas, ou seja, uma diferença de 5.933 vagas ociosas.

Autorizadas – Em 13 unidades da federação, mais de 40% das 
vagas não foram ocupadas. São Paulo tem 7.158 vagas não pre-
enchidas, totalizando 37,1% das vagas que foram autorizadas pela 
CNRM para o estado. O Maranhão, que já tem a menor razão de 
vagas autorizadas por 100 mil habitantes, tem também a maior por-
centagem de vagas não preenchidas: das 406 autorizadas, 57,9% 
estavam ociosas em 2017. No Ceará, 53,7% das vagas também não 
estão preenchidas. O censo realizado pela Demografi a Médica revela 
que, em 2017, o Brasil tinha 35.187 médicos cursando RM em 6.574 
programas de 790 instituições credenciadas. De acordo com o tra-
balho, há programas autorizados de RM 55 especialidades médicas e 
nas 59 áreas de atuação reconhecidas pela Comissão Mista de Espe-
cialidades (CME), composta pela CNRM, pelo CFM e pela Associação 
Médica Brasileira (AMB).

Ociosidade – Por sua vez, os problemas que levam à ociosidade 
das vagas se manifestam de diferentes maneiras. O diagnóstico in-
clui problemas como a desistência de candidatos selecionados; as 
falhas no registro de dados sobre a ocupação de vagas; a menor 
demanda em relação à oferta ampliada em determinadas especia-
lidades, ou seja, mais vagas do que candidatos; o desinteresse dos 
egressos por programas de pouca tradição; e as difi culdades ou 
atrasos de fi nanciamento de bolsas.

Sudeste e Sul concentram a maior parte dos residentes distribu-
ídos pelo País

Os médicos residentes estão distribuídos de forma desigual no 
território nacional. A região Sudeste tem 58,5% dos 35.178 resi-
dentes inscritos em 2017 em todos os programas – mais da metade 
de todo o País. 

APM realiza cerimônia de abertura para exposição 
Hiroshima e Nagasaki

A exposição “Hiroshima e Nagasaki: um agosto para nunca esque-
cer” será exibida na Diretoria Regional de Osasco, na Rua Benedito 
Ferreira da Silva, 202 – Jardim Adalgisa - Osasco/SP, a partir do dia 
03 de julho.  A cerimônia de abertura acontecerá às 12 horas, e, de 4 
a 27 de julho, o horário de visitação, de segunda a sexta-feira, será 
das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas, com entrada franca. A ex-
posição, inaugurada na sede da Associação Paulista de Medicina, cir-
cula por instituições de saúde e Regionais da APM em todo o Estado.

Hiroshima e Nagasaki são duas cidades japonesas atingidas por 
bombas atômicas no fi nal da Segunda Guerra Mundial, em agosto 
de 1945. Estima-se que cerca de 220 mil pessoas foram mortas nos 
ataques e outros milhares sofreram graves sequelas pela exposição 
à radiação.

O material apresentado na exposição veio do Japão, por intermé-
dio da Associação Médica de Hiroshima, e é composto por 30 pôste-
res com imagens e textos informativos. A mostra conta também com 
cinco DVDs que apresentam histórias simbólicas, animações, decla-
rações e documentários com os sobreviventes dos ataques, como a 
menina Sadako Sasaki, personagem da luta pela paz, que na época 
do ataque estava com dois anos.

O valor será pago em parcela única aos respectivos fundos esta-
duais e municipais de saúde, para que os gestores tenham condições 
de equipar e melhor estruturar as unidades de saúde públicas, sejam 
elas da atenção básica (Unidades Básicas de Saúde), média ou alta 
complexidade (Centros Especializados, Hospitais Gerais e Unidades 
de Pronto Atendimento), públicas ou contratualizadas com o SUS 
(Hospitais Filantrópicos).
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