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FIQUE POR DENTRO
12º Dia Vascular de São Paulo já tem data 
marcada: 16 de setembro, no Parque Villa-Lobos 

ESCLARECIMENTO
Matéria da Revista Superinteressante causa 
indignação das entidades médicas. Confi ra 
o ofício da SBACV sobre o caso 

INFORMATIVO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA VASCULAR - SP

6º Controvérsias, evento que aposta na 
interatividade será realizado em agosto

EVENTO

Impresso fechado pode ser aberto pela ECT

EXAME 
NACIONAL 

DE PROFICIÊNCIA 
EM MEDICINA 
PODERÁ SER 
APLICADO EM 

BREVE 
Projeto de Lei que estabelece exame obrigatório 
para médicos avança e ganha apoio da maioria 
dos Conselhos Regionais de Medicina 
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Caros colegas,

Tivemos, na reunião administrativa de junho passado, um 
momento histórico para nossa regional! A aprovação de 57 
novos sócios aspirantes em um único mês. Tal fato ocorreu 
graças ao trabalho ativo apresentado pela nossa assessora, 
a Sra. Eivy e também pela atuação de nossas secretárias, 
Raquel e Patricia. 

Em junho também foi criada mais uma seccional dentro da 
Regional São Paulo, a Seccional da Região Bragantina, co-
mandada pelo Dr. Marcio Vilaça que congregou colegas de 
Braganca Paulista e cidades vizinhas. Somam-se, atualmen-
te, 14 seccionais por todo o estado. 

Encerrou-se o CETEV (Curso de Educação Continuada em 
Tromboembolismo Venoso) em seus três módulos muito pro-
veitosos. 

O CECEV (Curso de Educação Continuada em Ecografi a 
Vascular) teve seu segundo módulo realizado, com excelen-
tes apresentações. No segundo semestre teremos mais dois 
novos módulos.

Tanto o CETEV quanto o CECEV foram gravados e serão 
disponibilizados no site, para os sócios, por meio de senha 
de acesso.

Diversos são os benefícios que nossa assessoria está con-
seguindo, em descontos e promoções. Acompanhem pelo site 
da SBACV-SP.

A Campanha de nossa Nacional, elucidando a esclerotera-
pia de vasos, está a todo vapor! Parabéns ao Dr. Roberto Sa-
cilotto e a todos os membros da Diretoria da SBACV Nacional 
pela iniciativa e dedicação. 

Em agosto próximo, dos dias 16 a 19, teremos o 6º Con-
trovérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular e 5º Capítulo 
Brasileiro do SVS. O evento acontecerá no Hotel Vila Rossa 
em São Roque, o qual estará fechado único e exclusivamente 
para nossa programação. 

Teremos a presença de dois convidados internacionais, o 
Dr. Ross Milner e Dr. Luis Sanches, já confi rmados. Contamos 
com a presença de todos!

Vamos em frente!
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DEFESA PROFISSIONAL

Dr. Marcio Barreto de Araujo 
Vice-diretor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP

SBACV LANÇA CAMPANHA DE SEGURANÇA 
NA ESCLEROTERAPIA 
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centemente relatada até a denúncia de que  
há pessoas oferecendo aplicação de ozônio 
para tratamento de varizes. "Não há ne-
nhum embasamento científi co da efi cácia 
e segurança desse tipo de procedimento 
para o tratamento de varizes ou telangiec-
tasias", aponta o Cirurgião Vascular e um 
dos coordenadores do Departamento de 
Doenças Vasculares com comprometimen-
to estético Dr. Guilherme Peralta.  

A SBACV criou uma Campanha Nacional 
de Segurança na Escleroterapia, cujo ob-
jetivo é o combate ao exercício ilegal da 
profi ssão médica, alertando a população 
que o tratamento de varizes e telengec-
tasias deve ser realizado exclusivamente 
pelo médico especialista angiologista ou 
cirurgião vascular.

Foram elaborados, pela Coordenadoria 
de Comunicação, vários materiais para vei-
culação nas redes sociais e na imprensa, 
como cards, cartazes, folders, outdoors e 
releases.

A assessoria de imprensa da SBACV já 
está divulgando um release, em âmbito 
nacional, com esclarecimentos à popula-
ção sobre os riscos que o paciente corre 
quando procura um profi ssional, que não 
é médico, para realizar os procedimentos. 

Conforme divulgamos nessa coluna an-
teriormente, a SBACV Nacional tem recebi-
do, através do seu site  www.sbacv.org.br 
no link “Defesa profi ssional”, denúncias de 
atuação de não médicos em procedimentos 
vasculares, sempre respeitando o direito 
ao anonimato do denunciante. Nos foi re-

Campanha alerta para os riscos de tratar, inadequadamente, varizes e telengectasias  nas pernas

Nós da SBACV Regional SP nos unimos 
à SBACV Nacional e demais Regionais e 
convidamos nossos colegas e associados 
a juntarem-se a nós na divulgação dessa 
campanha  junto à mídia, redes sociais e 
em nossos consultórios e ambulatórios. 
Muito além de proteger nossa área de atu-
ação urge a obrigação de esclarecer e aler-
tar a população contra os riscos da realiza-
ção desses procedimentos por não médicos 
e não especialistas.
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A obrigatoriedade de um exame de profi ciência para médicos, seme-
lhante ao que se exige dos bacharéis em Direito para que advoguem, 
voltou a ser discutida. A ideia é propor uma alteração no Projeto de Lei 
do Senado nº 165/2017, de autoria do senador Pedro Chaves (PSC-MS), 
que estabelece a exigência de uma prova para os graduandos em me-
dicina somente ao fi nal do sexto ano. A modifi cação prevê que além do 
exame fi nal, o curso de medicina poderia ter avaliações durante o curso. 
O substitutivo foi entregue recentemente ao senador Pedro Chaves, pelo 
presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 
(Cremesp), Dr. Lavínio Nilton Camarim, representantes de outros con-
selhos regionais e entidades médicas. 

No intuito de sensibilizar os legisladores e acelerar a aprovação do 
Projeto, o Cremesp iniciou uma campanha para colher assinaturas em 
apoio à obrigatoriedade do exame que contou com campanhas publici-
tárias, divulgações nas mídias digitais e vídeos de lideranças da saúde, 
reforçando o apoio à avaliação, que angariou mais de 35 mil assinaturas 
no Estado de São Paulo. As assinaturas da petição foram encaminhadas 
ao Congresso Nacional. 

Durante XIII Encontro Nacional de Entidades Médicas – realizado dias 
26 e 27 de junho, em Brasília -, 85% dos 150 delegados que participa-
ram se manifestaram a favor da obrigatoriedade de um exame nacional 
de profi ciência.

Atualmente, alguns conselhos regionais aplicam suas versões de um 
exame de profi ciência, mas a participação não é obrigatória e o médico 
pode obter o registro mesmo se for reprovado.

Hoje, a Lei 3268 de 1957 dos Conselhos diz que o graduado que se 
formou, já tem o direito de se inscrever no Conselho Regional de medi-
cina, atuar como médico e exercer a profi ssão.

A avaliação
O Cremesp propõe que o exame seja aplicado durante o curso, no 

fi nal do ciclo básico e no fi nal do ciclo clínico, no sexto ano de Medicina. 
Realizando a avaliação durante o curso, o aluno e a escola conseguem 
analisar, por meio dos resultados, quais áreas precisam ser aprimora-
das, além de entenderem os moldes da prova para se familiarizarem 
com o exame terminativo e se prepararem melhor.

A avaliação feita durante o curso não é reprovativa e será feita justa-
mente para os alunos entenderem suas difi culdades e terem parâmetros 
para melhorarem o desempenho. A ideia é que as escolas recebam um 
relatório, preservando-se a identidade dos alunos, para que possam ter 
subsídios para corrigir falhas ou aprimorar as áreas avaliadas. “Seriam 
três exames, sendo dois ainda durante a formação e sem caráter de 
reprovação e o terceiro, ao fi m do sexto ano, sendo um exame de pro-
fi ciência com caráter reprovativo para que o futuro médico obtenha sua 
carteira profi ssional após ser aprovado no exame", destaca o presidente 
do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), 
Dr. Lavínio Nilton Camarim. 

Na opinião do membro do Conselho da Sociedade Brasileira de Angio-
logia e de Cirurgia Vascular - Regional São Paulo, Prof. Dr. Adnan Neser, 
a obrigatoriedade do exame de profi ciência é uma luta que o conselho 
vem travando há mais de 15 anos. “Depois de muito tempo, o Conse-
lho Regional conseguiu que algumas instituições incluíssem nos editais 
dos processos seletivos para residência médica a aprovação na prova 
do Conselho. Tal disposição foi contestada como inconstitucional pelo 
Conselho Federal de Medicina, por volta de 2015, sendo invalidada como 
exigência. Isso já demonstra que não há uma unanimidade a respeito. 
E também, há muito tempo já tramitavam no Senado Federal alguns 
projetos de lei visando a estabelecer a mudança da lei que instituiu os 
conselhos regionais para obrigar o médico a obter o registro e, assim, 
impreterivelmente, teria que submeter a um exame dessa natureza. 
Durante muitos anos o que se discutia é que isto avaliava o médico, 

EXAME DE PROFICIÊNCIA PARA MÉDICOS VOLTA A SER DEBATIDO

Projeto de Lei que condiciona exercício da medicina à aprovação em exame nacional pode virar lei em breve

mas não as escolas. E agora, nós temos dois tipos de lei 
prevendo a avaliação do graduando. Uma é do graduan-
do, que é essa lei do Mais Médicos e a outra agora é da 
obrigatoriedade do exame de profi ciência (ainda projeto 
de lei). A Constituição é muita clara; uma vez formado, 
aprovado, colado o grau, o médico tem todo o direito de 
exercer livremente a profi ssão. Então não adianta fi car-
mos empolgados”, ressalta. 

Ainda de acordo com o Dr. Adnan, o maior desastre foi 
a criação indiscriminada de escolas médicas. “Hoje nós 
temos mais de 300 escolas médicas para uma popula-
ção que não aumentou tanto assim. Temos cerca de 204 
milhões. E é lamentável que nós tenhamos um volume 
de escolas, particularmente em municípios que não têm 
a mínima condição de ter um ensino profi ssional. Em 
contrapartida, as escolas não estão preparando profi s-
sionais bem adequados para o exercício do magistério, 
seja de professor ou de preceptor. Se não houver uma 
adequação correta, não haverá profi ssionais valorizados 
devidamente e que tenham habilitação sufi ciente para 
enfrentar os desafi os em todas essas novas escolas mé-
dicas. E é essa a pior condição”, conclui.  

Lei do Mais Médicos
A Lei do Mais Médicos permitiu a criação de um gran-

de número de escolas, a partir de 2013. Foi exatamente 
uma aceleração  de criação de cursos de medicina. O 
município interessado concorria, apresentava uma série 
de requisitos que eram aprovados e em seguida havia 
licitação para uma instituição de ensino superior con-
correr e oferecer um curso de medicina. Exatamente o 
contrário do que acontecia no passado.

O professor de ética e bioética da Faculdade de Me-
dicina de Barreiras e membro da Câmara Técnica da 
Comissão Nacional de Residência Médica, Dr. Evandro 
Guimarães de Sousa, explica que o exame de ordem 
para o curso de medicina tem sido discutido há muitos 
anos, a exemplo do que ocorre na área de direito. Atu-
almente são 318 faculdades de Medicina autorizadas 
pelo Ministério de Educação no Brasil e aproximada-
mente 22 mil vagas para o primeiro ano.  O que preo-
cupa os entendidos na área são as novas escolas que 
foram criadas a partir da Lei do Mais Médicos, onde 
algumas têm difi culdades de infraestrutura, de hospi-
tais e outros equipamentos de saúde e de professores 
para a parte profi ssionalizante do curso e necessitam 
estabelecer convênio com instituições hospitalares para 
a parte prática do curso. "Eu gostaria que fosse assegu-
rada a qualidade desses cursos, não dos antigos, mas 
dos novos. O problema é  que a qualidade em saúde 
é muito mais ampla, envolve atender a satisfação de 
todos os envolvidos nesse tema; os alunos, os profes-
sores, os fi nanciadores, as instituições e especialmente 
os pacientes. É preciso garantir residência médica para 
a maioria dos formados na escola de medicina para que  
eles possam se aprimorar, uma vez  que nem sempre 
adquirem todas as habilidades nos cursos de gradua-
ção. O Ministério da Educação tem que fi car atento à 
formação desses novos colegas, assim como, a Comis-
são Nacional de Residência Médica deve continuar ava-
liando  os Programas”, afi rma.
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O aumento e a má distribuição dos profi ssionais pelo território na-
cional têm relação direta com o fenômeno da abertura de novas es-
colas e cursos de medicina no Brasil. De acordo com o estudo Demo-
grafi a Médica 2018, considerando-se que a graduação em medicina 
dura seis anos, sem praticamente haver evasão ou repetência entre 
os alunos, cada vaga oferecida em 2018 corresponderá a um novo 
médico, em 2024. Estima-se que serão 28.792 profi ssionais egressos 
das escolas (três vezes o número de 2004, quando foram confi rma-
dos 9.299 registros de novos médicos). Em duas décadas (com base 
nos números de 14 anos atrás), o crescimento previsto é de 200% 
no número de novos registros. Os resultados do estudo sustentam o 
debate sobre o grande número de escolas em funcionamento no País, 
que pode comprometer a qualidade da formação médica. Após diver-
sas manifestações públicas do Cremesp e de demais entidades contra 
a abertura indiscriminada de escolas médicas no Estado, o governo 
federal assinou portaria que proíbe a abertura de novos cursos de 
Medicina no Brasil durante cinco anos.

Opinião médica e da população
Os participantes da 13ª edição do Exame do Cremesp (2017), ava-

liação realizada todos os anos facultativamente para recém-formados 
no Estado de São Paulo, responderam no questionário da inscrição 
a uma pergunta sobre a obrigatoriedade da prova. Entre o total de 
inscritos, 83,2% assinalaram que acreditam que o exame do Cremesp 

deveria ser obrigatório. Cerca de 83% dos alunos que 
prestaram a prova aprovam o exame. “A grande maio-
ria da classe médica hoje, já em atividades, também 
é favorável ao exame”, comenta o presidente do Cre-
mesp, Dr. Lavínio Camarim.    

Em 2016, o Conselho Federal de Medicina (CFM) rea-
lizou, com o apoio do Instituto de Pesquisas Datafolha, 
uma pesquisa que ouviu moradores de todos os Esta-
dos e de todas as regiões do país sobre avaliações que 
testam o preparo de futuros médicos. Para 86% dos 
brasileiros, a proposta de um exame regular ao longo 
do curso de medicina é ótima ou boa. Na opinião de 
91%, os alunos com desempenho ruim no exame do 
sexto ano não devem receber o diploma. 

O Dr. Lavínio declara que, segundo uma pesquisa fei-
ta pelo Cremesp, 96% da população aprova a proposta 
de que os formandos façam um exame de profi ciência 
antes de ingressar na carreira, como já ocorre com os 
alunos dos cursos de direito no país. "Noventa e um 
por cento dos próprios médicos aprovam e 87,3% dos 
recém-formados também aprovam. Então, nossa ideia 
são três exames, sendo dois ainda durante a formação 
e sem caráter reprovatório e o terceiro, ao fi m do sexto 
ano, sendo um exame de profi ciência com caráter re-
provativo, para que o futuro médico obtenha sua car-
teira profi ssional sendo aprovado no exame", destaca.   

Do ponto de vista da secretária executiva da Comis-
são Nacional de Residência Médica, Dra. Rosana Leite 
de Melo, o exame de profi ciência será mais um recurso 
importante para tentarmos qualifi car melhor o gradu-
ado. “A Comissão Nacional de Residência Médica, tem 
todo o seu histórico em prol da formação do residente 
para que ele atenda o paciente da melhor maneira pos-
sível. O objetivo fi nal é a melhor qualidade de atendi-
mento aos pacientes. A vida do ser humano é o nosso 
objetivo”, fi naliza.

Adnan Neser Lavínio Nilton Camarim Evandro Guimarães de Sousa



6 JULHO 2018

ENCONTRO MENSAL

REUNIÃO DE JUNHO 

Jorge Eduardo Amorim

Accácio A. A.J. Andrade

Rafael Birelo Martins

Sergio Roberto Tiossi

Glauco Fernandes Saes

Regina B. Costa

Marcelo Calil Burihan

Patrocínio:

O encontro mensal de junho da SBACV-SP foi realizado na noite do 
dia 28, no Anfi teatro da Associação Paulista de Medicina (APM). 

Como de costume, foram apresentados três trabalhos na reunião 
científi ca:

“Tratamento Endovascular de Malformação Arteriovenosa Pulmonar 
na Síndrome de Rendu-Osler-Weber”. Autores: Rafael Birelo Martins 
(apresentador), Vithor de Oliveira Carvalho, Lucas Lembrança Pinhei-
ro, Guilherme Moratti Gilberto, Camila Antunes Lima, Breno Boueri 
Affonso, Francisco Leonardo Galastri e Felipe Nasser, do Centro de 
Medicina Intervencionista – Hospital Albert Einstein.  Comentador: 
Dr. Jorge Eduardo Amorim.

“Meias de compressão graduadas não reduzem a capacidade de lo-
comoção e a saturação de oxigênio muscular durante o teste de cami-
nhada de seis minutos em pacientes com claudicação Intermitente”. 
Autores: Bruno Remígio Cavalcante, Raphael Mendes Ritti-Dias, An-
tônio Henrique Germano Soares, Wagner Jorge Ribeiro Domingues, 
Glauco Fernandes Saes (apresentador), Flávio Henrique Duarte, Aline 
de Paula da Cruz, Nelson Wolosker, Pedro Puech-Leão, Gabriel Grizzo 
Cucato e Antonio Eduardo Zerati, das instituições Hospital Israelita 
Albert Einstein e Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. 
Comentador: Dr. Sergio Roberto Tiossi.

“Vasculopatia Livedoide”. Autores: Accácio de Almeida Abussamra 
Junqueira de Andrade (apresentador), Afonso Cesar Polimante, Ale-
jandro Fong Carranza, Alexandre Sacchetti Bezerra, João Antônio 
Correa, João William Costa Teixeira, Julia Piana do Amaral, Maria 
Odila Gomes Douglas, Mônica Alessandra Dias e Rafael Vilhena de 
Carvalho Furst, da Faculdade de Medicina do ABC. Comentadora: Dra. 
Regina de Faria Bittencourt Costa.

Durante o encontro foram sorteados dois livros entre os partici-
pantes: “Doppler das Artérias Carótidas e Vertebrais”, dos autores 
Robson Barbosa de Miranda e Viviane Augusto Pereira Couto e “Con-
ceitos atuais na doença vascular periférica”, de autoria dos doutores 
Calógero Presti, Erasmo Simão da Silva, Ivan Benaduce Casella e 
Marcelo Fernando Matielo, sendo os contemplados, respectivamen-
te, o Dr. Rodrigo Bruno Biagioni e a Dra. Mayara Leite Coutinho. 

Reunião Administrativa
A reunião mensal administrativa começou com uma excelente 

notícia: a consultoria Eivy Oliveira, empresa recém-contratada da 
SBACV-SP, conquistou 57 novos associados aspirantes com pouco 
tempo de trabalho, número bem expressivo, pois, de acordo com o 
Dr. Marcelo Calil Burihan, nunca houve um número tão grande de 

novos associados em um único mês. 
Também foram apresentados os resultados do XVI Encon-

tro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular, o suces-
so do Curso de Educação Continuada em Tromboembolismo 
Venoso (CETEV), que teve seu último módulo apresentado 
no dia 23 de junho e chamada para os próximos módulos 
do Curso de Educação Continuada em Ecografi a Vascular 
(CECEV), que acontecerão nos dias 25 de agosto e 27 de 
outubro. 

A reunião foi conduzida pelo Dr. Marcelo Calil Burihan e 
secretariada pelos doutores Sidnei José Galego e Regina de 
Faria Bittencourt Costa. 

6

26/07/2018 – 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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26/07/2018 – 5ª feira – às 20 horas
Associação Paulista de Medicina (APM) - Anfi teatro Nobre – 9º andar

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278, Bela Vista - São Paulo – SP

Multipark – Rua Francisca Miquelina, 67

Reunião Científi ca
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TRABALHOS DE 26 DE JULHO

ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE IDADE E RESULTADOS 
DA SIMPATECTOMIA TORÁCICA PARA TRATAMENTO 
DE HIPERIDROSES EM 1633 PACIENTES – QUANTO MAIS 
VELHO, MELHOR

Autores: Dafne Braga Diamante Leiderman, Jose Ribas Milanez 
de Campos, Paulo Kauffman, Miguel Lia Tedde, Guilherme Yazbek, 
Marcelo Passos Teivelis, Nelson Wolosker

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Objetivo: Já foram estudados vários fatores que poderiam infl uen-

ciar a efi cácia e a satisfação dos pacientes após a simpatectomia 
torácica bilateral no tratamento da hiperidrose, mas poucos estudos 
na literatura analisaram especifi camente o efeito da idade sobre a 
efi cácia do tratamento, variações na qualidade de vida e a ocorrência 
de hiperidrose compensatória.

Métodos: Analisamos retrospectivamente o efeito da idade, índice 
de massa corporal, técnicas cirúrgicas, qualidade de vida antes da ci-
rurgia, melhoria da qualidade de vida após a cirurgia, melhora clínica 
na sudação no local principal e ocorrência e intensidade da hiperidro-
se compensatória em uma grande amostra (n = 1633) de pacientes 
com hiperidrose submetidos à simpatectomia bilateral.

Resultados: A qualidade de vida melhorou em mais de 90% dos 
pacientes e a hiperidrose compensatória severa melhorou em 5,4%; 
a idade não afetou esses resultados. A idade avançada resultou em 
crescente melhora na redução da transpiração e a CH foi associada a 
outras variáveis (IMC, hiperidrose craniofacial e nível de ressecção).

Conclusões: Concluímos que os pacientes idosos apresentam me-
lhor progresso na transpiração no principal sítio de hiperidrose. Os 
resultados da simpatectomia para pacientes idosos são iguais aos de 
pacientes mais jovens em termos de melhoria da qualidade de vida e 
a ocorrência de hiperidrose compensatória.

Comentador: Dr. Adnan Neser

VINTE ANOS DE EXPERIÊNCIA EM RECONSTRUÇÕES VASCULARES 
ASSOCIADAS À RESSECÇÃO DE MALIGNIDADES

Autores: Mariana Krutman, Kenji Nishinari, Bruno Soriano Pignataro, 
Guilherme Yazbek, Guilherme Andre Zottele Bomfi m, Rafael Noronha 
Cavalcante, MD, Guilherme Centofanti, Igor Yoshio Imagawa Fonseca, 
Marcelo Passos Teivelis

Instituição: AC Camargo Câncer Center, São Paulo, Brasil
Objetivos: A invasão vascular não é mais considerada uma con-

traindicação absoluta para a remoção de tumores e as reconstruções 
complexas fazem parte da atividade diária dos cirurgiões vasculares em 
centros oncológicos especializados. Nosso objetivo é relatar a experiên-
cia de reconstruções vasculares complexas em um único centro onco-
lógico e avaliar seus resultados de sobrevida e patência a longo prazo. 
Até onde sabemos, este é o maior relato de reconstruções vasculares, 
publicado até a presente data, com o maior tempo de seguimento.

Materiais e métodos: Neste estudo de coorte retrospectivo, ava-
liamos, entre setembro de 1997 a janeiro de 2016, 91 pacientes que 
foram submetidos a 92 procedimentos de reconstrução arterial e 47 de 
reconstrução venosa. Os desfechos de sobrevida e perviedade tardia 
gerais foram analisados para todos os pacientes do estudo e estrati-
fi cados de acordo com os diferentes segmentos corporais (cervical, 
tórax, membros superiores, abdome e membros inferiores).

Resultados: O tempo estimado de seguimento médio e mediano 
foi 112,66 e 100 meses, respectivamente. A estimativa de sobrevida 
geral, em 24 e 60 meses, foi de 55,3% e 31,1%, respectivamente. As 
estimativas de sobrevida foram signifi cativamente menores nos casos 
cervicais quando comparados aos demais segmentos corporais. As ta-
xas de patência arterial primária, em 24 e 60 meses, foram de 96,7% 
e 84,9%, respectivamente e apresentaram semelhantes em todos os 
segmentos corporais. As taxas de perviedade venosa foram de 71,4% 
e 64,2% em 24 e 60 meses, respectivamente. Sete casos (7,6%) de 
complicações vasculares arteriais foram observados.

Conclusões: A reconstrução vascular, realizada em conjunto com a 
ressecção oncológica, é uma opção de tratamento viável para tumores 
com envolvimento vascular. Quando a cirurgia é realizada em centros 
especializados, baixa morbidade perioperatória e perviedade prolonga-
da são esperadas, independentemente do território vascular submetido 
à intervenção.

Comentador: Dr. Antonio Eduardo Zerati

ACURÁCIA DO ULTRASSOM VASCULAR COMPARADO
À ANGIOTOMOGRAFIA PARA O DIAGNÓSTICO DE ESTENOSE 
DE CARÓTIDA EXTRACRANIANA

Autores: Raul Daolio (apresentador, aluno de medicina), Nicolle 
Cassola, Carolina Flumignan, Giulliana Marcondes, Luiz Gustavo Schae-
fer Guedes, Osias Prestes, Luis Nakano, Henrique Guedes, Jorge Amo-
rim, José Carlos Baptista-Silva e Ronald Flumignan

Instituição: Disciplina de Cirurgia Vascular da Escola Paulista de 
Medicina da Universidade Federal de São Paulo

Introdução: Ultrassom vascular (UV) é um teste mais barato e me-
nos invasivo quando comparado à angioressonância magnética (ARM), 
angiotomografi a computadorizada (ATC) e angiografi a de subtração di-
gital (ASD) para o diagnóstico de estenose de carótida extracraniana, 
mas a acurácia do UV ainda não está bem estabelecida. O UV tem 
limitações técnicas conhecidas para dar informações relevantes sobre a 
origem dos tronco supra-aórticos e do próprio arco aórtico, por isso não 
poderia ser usado como único método em programação de stenting ca-
rotídeo.  Entretanto, ao estabelecer com segurança o grau de estenose 
carotídea, apenas com UV em paciente com indicação de endarterec-
tomia, poder-se-ia programar essa terapêutica sem a necessidade de 
exposição do paciente a radiação ionizante (ATC e ASD) e a contraste 
nefrotóxico (ATC, ARM e ASD). Além de economizar recursos, isto con-
tribuiria para melhor tomada de decisão quando os médicos se veem 
frente a pacientes que não poderiam ser submetidos à ATC, ARM ou 
ASD mas que seriam benefi ciados pela revascularização de carótida. O 
objetivo foi estabelecer a acurácia do UV para o diagnóstico de esteno-
se de carótida, comparado a ATC como teste de referência em pacien-
tes com possível indicação de endarterectomia carotídea.

Métodos: Trata-se de coorte retrospectiva comparando UV e ATC 
realizados em serviço universitário em 2016. Foram incluídos pacientes 
que realizaram os dois exames com intervalo de tempo de no máximo 
seis meses. Dois médicos especialistas avaliaram os UV e outros dois 
as ATC do mesmo paciente. Eles não tiveram acesso ao relatório origi-
nal dos exames, aos laudos dos outros examinadores e aos resultados 
do outro método. Todos os examinadores utilizaram o software Ra-
diAnttm (https://www.radiantviewer.com/pt-br/) e imagens de aquisi-
ção originais em formato DICOM (Digital Imaging and Communications 
in Medicine), em sistema operacional Windowstm para suas análises.

Utilizaram-se os critérios NASCET para as aferições em ATC, os cri-
térios do Consenso Americano de Radiologia 2003 para as aferições 
em UV e essas últimas faixas de estenoses para comparar os resulta-
dos. O limite considerado para sensibilidade e especifi cidade foi uma 
estenose de 50% ou mais. A unidade de análise foi o paciente,  con-
siderando separadamente os dados das artérias (direita e esquerda), 
quando possível.

Resultados: Dos 645 UV realizados em 561 pacientes, 52 (9,3%) 
realizaram ATC como investigação adicional. Dos primeiros 27 pacien-
tes analisados, um foi excluído por apresentar dissecção de carótida e 
outros dois por terem sido submetidos à stenting de carótida. Apresen-
tamos, então, a avaliação inicial dos primeiros 24 pacientes incluídos. 
O intervalo médio entre o UV e ATC foi de quatro meses e o intervalo 
de toda a amostra variou de zero a seis meses. A idade média foi 64 
anos, 74% eram homens, 74% eram hipertensos, 81% dislipidêmicos, 
40% diabéticos e 55% fumantes. A sensibilidade do UV foi de 90% 
ou mais e especifi cidade 82%. O valor preditivo positivo foi de 66% e 
valor preditivo negativo foi de 95%. A acurácia geral foi 84%. Houve 
2% de discordância entre avaliadores de UV e 25% entre avaliadores 
de ATC. UV e ATC tiveram 12% de discordância entre métodos.

Discussão: Quando se trata de UV, a dependência do examinador 
já é bem conhecida, mas nesse estudo a ATC se mostrou um método 
diagnóstico com a mesma ou até maior infl uência, uma vez que a 
discordância entre seus avaliadores (25%) foi maior que a encontrada 
entre os de UV (2%). O UV apresentou acurácia aceitável (84%) e se-
melhante à encontrada em estudos internacionais (80- 90%) e por isso 
segue como o teste de primeira escolha para diagnóstico de estenose 
carotídea em pacientes com provável indicação de endarterectomia. 
Adicionalmente, pelo fato dos dados terem sido avaliados de maneira 
mascarada (entre avaliadores e entre testes), poderão contribuir para 
uma futura metanálise (evidência de alta qualidade) sobre a real acu-
rácia do UV.

Conclusão:  A acurácia do UV realizado em serviço universitário, 
quando comparado à ATC, foi de 84%, para pacientes com possível 
indicação à endarterectomia.

Comentador: Dr. Marcos Roberto Godoy
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Informações complementares: 
SBACV-SP - Tel.: (11) 5087-4888 - e-mail: 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

III SIMVASC – Simpósio de Cirurgia Vascular e 
Endovascular do Interior de São Paulo

Local: Centro de Convenções Ribeirão Preto – Rua Bernardino 
de Campos nº 999 – Centro - Ribeirão Preto (SP)
Informações: (16) 3967-1003 | http://simvasc.com.br/ 

14 e 15
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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A Seccional Bauru-Botucatu organizou, no dia 14 de junho, na cidade 
de Bauru, evento para difundir e compartilhar entre os médicos encon-
tros científi cos sobre temas importantes na cirurgia vascular. O evento 
contou com 18 médicos, entre eles vasculares e neurologistas. 

“Trazer profi ssionais com experiência em cirurgia vascular visa a con-
tribuir com a construção do conhecimento e aprimoramento dos médi-
cos convidados, e isso, consequentemente, contribui no âmbito social, 
já que pode aprimorar o atendimento médico à população”, conta o 
responsável pela organização do encontro, o secretário da Seccional e 
cirurgião vascular e endovascular, Dr. Claudio Gabriele.

Um dos palestrantes foi o Dr. Alexandre Anacleto, que falou sobre a 
cirurgia aberta do aneurisma de aorta abdominal e justa-renal, quais 
são seus protocolos e compartilhou sua experiência com o procedimen-
to. Já a Dra. Marcia Morales abordou a doença carotídea extracraniana 
assintomática, seu tratamento. Ambos são da cidade de São José do 
Rio Preto e referências da especialidade.

A Dra. Morales apontou a importância em se falar da doença caro-
tídea pela alta prevalência na população e os prejuízos sociais e eco-
nômicos gerados pela doença. Ela ainda ressalta que a relevância do 
evento está na troca de conhecimento que ele resulta. “As reuniões 
menores agregam muito mais do ponto de vista de conhecimento do 
que os congressos grandes, é aqui que discutimos os casos e interagi-
mos mais com quem está estudando o assunto”, esclarece. 

Dr. Anacleto explicou que a cirurgia de grande porte ainda precisa 
crescer na cidade de Bauru e que esse evento contribui em muito nessa 
evolução. “O encontro permite a difusão da experiência e o comparti-
lhamento de conhecimento com os médicos que estão iniciando ou que 
queiram se aprofundar nos temas e, assim, possam aprender baseados 
na nossa experiência”, aponta. 

Para o cirurgião vascular, Dr. Livio Nakano, um dos convidados para 
o encontro, eventos como esse não benefi ciam apenas os médicos pre-
sentes, mas também a população. “Ao aprofundar as técnicas e apri-
morar o conhecimento, é possível oferecer um melhor tratamento para 
os pacientes”, explica. 

A coordenadora do serviço de neurologia do Hospital de Base e mem-
bro da equipe de neurologia do Hospital da Unimed de Bauru, Dra. 
Marcia Polin também esteve no encontro e declara, “como 25% dos 
Acidentes Vasculares Cerebrais (AVC) são causados pela doença caro-
tídea, é muito importante nos aprofundarmos nesse assunto para que 
possamos referenciar os pacientes para um tratamento adequado”. 

O Dr. Claudio Gabriele conclui que, “o conhecimento precisa ser com-
partilhado, de nada nos adianta retê-lo. A importância está aí, em com-
partilharmos para poder evoluir”. 

O encontro aconteceu no restaurante La Terrasse e após as apresen-
tações foi servido um jantar para os convidados. O evento contou com 
o apoio dos laboratórios Servier e Bayer e da empresa Sigvaris, por 
meio dos representantes regionais dessas organizações.

A SBACV-SP inaugurou, no dia 21 de junho, a Sec-
cional da região Bragantina, que tem como diretor o 
Dr. Benedicto Márcio Villaça. O presidente da socie-
dade, Dr. Marcelo Calil Burihan esteve presente para 
prestigiar o evento.

No dia 26 de junho, foi realizada, no Centro Médico 
de Ribeirão Preto, a reunião científi ca da Seccional 
Ribeirão Preto, com a organização de seu diretor, Dr. 
Luciano Rocha Mendonça.

Na ocasião, foram discutidos os temas “Nutcracker 
Relato de Caso e Discussão”, pelo Dr. Edwaldo Ra-
malli; “Relato de Caso de Ferida Complexa”, pelo Dr. 
Thiago Bermejo; e “Discussão de Caso Salvamento 
de Fístula Arteriovenosa para Hemodiálise”, pelo Dr. 
Luis Gustavo Campos Silva.

No dia 21 de junho, o Prof. Dr. Eduardo Ramacciotti 
ministrou palestra sobre o tema Anticoagulação Oral 
em Pacientes/Populações Especiais. A reunião ocor-
reu no anfi teatro do Hospital Austa e contou com a 
presença de cirurgiões vasculares e cardiologistas da 
região. A Seccional agradece a Dra. Selma Raymundo 
e a equipe do Hospital Austa pelo evento.

BAURU-BOTUCATU BRAGANTINA

RIBEIRÃO PRETO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECCIONAIS

Claudio Gabriele, Marcia Morales e Alexandre Anacleto 
Lucas de Mendonça Cocenza, Sthefano Atique Gabriel, Selma Regina 
Raymundo, Eduardo Ramacciotti e Augusto da Silva
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Encontro organizado pela SBACV-SP será realizado simultaneamente ao V Simpósio 
Internacional da Society for Vascular Surgery® (SVS) - Capítulo Brasileiro

6º Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular acontece em agosto

17/8/18 | Sexta-feira

8h15 - ABERTURA 

8h30 - 9h00 - CONTROVÉRSIA 1 
Estenose de carótida acima de 70% assin-
tomática em idoso
• Tratamento clínico 
• Tratamento cirúrgico aberto 
• Tratamento endovascular 

9h00 - 9h30 - CONTROVÉRSIA 2 
Tratamento da estenose carotídea na 
fase aguda do AVC
• Conduta clínica 
• Conduta cirúrgica / endovascular

9h30 - 10h00 - CONTROVÉRSIA 3 
Preservação da artéria subclávia esquer-
da na correção dos aneurismas do arco 
da aorta / aorta descendente
• Sim 
• Não 

10h00 – 10h30 - Intervalo

10h30 - 11h00 - CONTROVÉRSIA 4 
Tratamento do Aneurisma da Aorta Ab-
dominal com colo curto, em paciente 
com 65 anos hipertenso e ex-tabagista
• Tratamento cirúrgico aberto 
• Tratamento endovascular com prótese 
fenestrada 
• Tratamento endovascular com chaminé

11h00 - 11h30 - CONTROVÉRSIA 5 
Tratamento do Endoleak tipo II 
• Tratamento cirúrgico aberto 
• Tratamento endovascular 

11h30 - 12h00 - CONTROVÉRSIA 6 
Tratamento da claudicação intermitente 
de membro inferior com comprometi-
mento TASC C do segmento femoropo-
plíteo

• Tratamento clínico 
• Intervenção 

12h00 – 12h30 - Intervalo

12h30 - 13h00 - CONTROVÉRSIA 7 
Tratamento do aneurisma de artéria po-
plítea com 3 cm de diâmetro com trombo 
mural, em linha articular
• Tratamento cirúrgico 
• Tratamento endovascular

13h00 - 13h30 - CONTROVÉRSIA 8 
Tratamento da placa calcifi cada em arté-
rias distais (infra-poplítea) em diabéticos, 
com lesão trófi ca
• Tratamento clínico 
• Tratamento endovascular 
• Tratamento cirúrgico

13h30 - 14h00 - CONTROVÉRSIA 9 
Tratamento da úlcera venosa
• Tratamento clínico (curativos)
• Tratamento intervencionista

18/8/18 | Sábado

8h00 – 8h30 - SIMPÓSIO SATÉLITE PFIZER

8h30 - 9h00 - CONTROVÉRSIA 10 
Tratamento da Trombose Venosa Pro-
funda Aguda
• Heparina + Warfarina 
• NOAC

9h00 – 9h30 - CONTROVÉRSIA 11
Tratamento das varizes CEAP C2 
• Eu sempre faço tratamento convencional 
• Eu sempre faço tratamento com termo-
ablação

9h30 – 10h00 - CONTROVÉRSIA 12 
Paciente jovem portador de varizes de 
membro inferior esquerdo e Síndrome 
da compressão ilíaco cava
• Tratar primeiro a ilíaca 
• Tratar primeiro as varizes

De 17 a 19 de agosto, o Hotel Villa Rossa, 
em São Roque (SP), será palco do 6º Con-
trovérsias em Cirurgia Vascular e Endovas-
cular – evento organizado pela Regional São 
Paulo da Sociedade Brasileira de Angiologia 
e Cirurgia Vascular (SBACV-SP). O encon-
tro tem um formato um pouco diferente dos 
eventos tradicionais; são apresentações rá-
pidas, tipo “ponto” e “contraponto”, sobre 
diversos assuntos da especialidade e logo 
em seguida são realizadas discussões muito 
interativas com a plateia. E para esta edi-
ção, já estão confi rmadas as presenças de 
dois convidados norte-americanos: os dou-
tores Luis Sanchez, da University of Saint 
Louis, Missouri, e Ross Milner, da University 
of Chicago.

Concomitantemente ao evento, também 
será realizada a quinta edição do Simpósio 
Internacional da Society for Vascular Sur-
gery® (SVS) - Capítulo Brasileiro, que abre 
as portas para a comunicação e intercâmbio 
de experiências entre médicos brasileiros e 
americanos.

O evento Controvérsias tem como carac-
terística receber um público diversifi cado, 
em sua maioria, como formadores de opi-
nião, professores, chefes de equipe e mem-
bros reconhecidos e destacados em suas 
áreas de atuação. Para os renomados pro-
fi ssionais que participam, é a oportunidade 
que seus trabalhados e conclusões sejam 
divulgados internacionalmente.

Para esta edição está previsto um público 
em torno de 150 a 200 participantes, que fi -
carão reunidos por três dias em um mesmo 
local, o que possibilitará o debate intenso e 
a troca enriquecedora de opiniões.

A Comissão organizadora é composta pe-
los doutores Marcelo Calil Burihan, Bonno 
van Bellen, Cid Sitrângulo, Calógero Presti, 
Fausto Miranda Junior, Ivan Casella e Ro-
berto Sacilotto.

O evento é realizado com o apoio da 
SBACV Nacional e o patrocínio da Aché, 
Daiichi Sankyo, Medi, Medtronic, Kendall, 
Venosan e Baldacci.

Os interessados em participar podem en-
trar em contato com a Tecnomkt, respon-
sável pela organização do evento, pelo te-
lefone (11) 3836-0593 ou por meio do site: 
www.sbacvsp.com.br.

Ao lado, os temas científi cos preliminares 
com os métodos e opiniões que serão defen-
didos pelos debatedores do 6º Controvér-
sias em Cirurgia Vascular e Endovascular.

FIQUE POR DENTRO

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR
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Encontro organizado pela SBACV-SP será realizado simultaneamente ao V Simpósio 
Internacional da Society for Vascular Surgery® (SVS) - Capítulo Brasileiro

10h00 – 10h30 - Intervalo

10h30 – 11h00 - CONTROVÉRSIA 13 
TVP extensa em jovem
• Tratamento farmacológico 
• Recanalização endovascular precoce 

11h00 – 11h30 - CONTROVÉRSIA 14 
 Aneurisma de artéria ilíaca interna 
• Preservar Perviedade no tratamento
• Embolização 

11h30 – 12h00 - CONTROVÉRSIA 15 
Hiperplasia miointimal de stent em seg-
mento femoro-poplíteo, em pacientes 
com claudicação intermitente
• Tratamento clínico
• Tratamento com balão farmacológico
• Tratamento com novo stent (convencio-
nal ou farmacológico) 
• Tratamento cirúrgico

12h00 – 12h30 - Intervalo

12h30 – 13h00 - CONTROVÉRSIA 16 
Tratamento da dislipidemia em pacien-
tes portadores de doença arterial obs-
trutiva periférica. Quem deve tratar:
• Clínico 
• Vascular 

13h00 – 13h30 - CONTROVÉRSIA 17 
Obstrução aorto-ilíaca bilateral
• Ponte aorto-bifemoral
• Tratamento endovascular com stent 
revestido 

13h30 – 14h00 - CONTROVÉRSIA 18 
Tratamento das telangiectasias
• Eu faço glicose hipertônica
• Eu faço polidocanol (espuma) 
• Eu faço Laser 

14h00 - Encerramento

Curso de Educação Continuada em
Tromboembolismo Venoso (CETEV)

Marcelo Calil Burihan, Venina Barros, Cesar Fernandes, 
Luis Frederico Gerbase de Oliveira e Adilson F. Paschôa

Marcelo Calil Burihan, André Malavasi e Adilson Ferraz 
Paschôa

FIQUE POR DENTRO

O 3º e último Módulo do primeiro se-
mestre do Curso de Educação Continuada 
em Tromboembolismo Venoso (CETEV) foi 
realizado no dia 23 de junho, na sede da 
SBACV-SP, e o tema abordado foi: “TEV 
em mulheres”. 

As aulas foram ministradas pelos dou-
tores Venina Barros - Fatores de Riscos na 
Trombose da Mulher e Profi laxia e Proto-
colos de TEV na mulher; Cesar Fernandes 
– Trombose e Tromboembolismo no ciclo 

gravídico-puerperal, na contracepção hor-
monal e no período menopáusico; e André 
Malavasi – Discussão de Casos Clínicos.

O encontro teve a coordenação dos 
doutores Marcelo Calil Burihan e Adilson 
Ferraz Paschôa, com patrocínio da Sanofi . 

A programação do CETEV do segundo 
semestre será informada em breve pela 
secretaria da SBACV-SP. Informações 
pelo telefone (11) 5087-4888 ou e-mail 
secretaria@sbacvsp.org.br.

12ª edição do Dia Vascular de São Paulo será 
realizada em setembro

Médicos orientam população sobre doenças vasculares no Parque Villa-Lobos

A 12ª edição do Dia Vascular de São Paulo, evento realizado pela SBACV-SP, já tem 
sua data agendada e acontecerá no dia 16 de setembro, das 9 às 14 horas, no Parque 
Villa-Lobos, em São Paulo (SP). Além de atender gratuitamente o público, a ação de 
cidadania também tem como objetivo informar a população a respeito das doenças vas-
culares, formas de prevenção e tratamento. 

Os cirurgiões vasculares, residentes da especialidade, acadêmicos e alunos ligados à 
SBACV-SP realizarão o atendimento em tendas de apoio e em uma carreta. Os médicos 
farão uma triagem das principais doenças venosas e arteriais periféricas e orientarão o 
público quanto aos sinais e sintomas destas.

Além do atendimento, o evento contará com atividades e banners explicativos sobre 
trombose venosa, doença arterial periférica, aneurisma de aorta e obstrução de artérias 
carótidas. Para os visitantes do parque, serão entregues cartilhas com orientações e 
também serão convidados para participar de uma aula de aeróbica.

O Dia Vascular tem o patrocínio da Kendall e FQM Farma. Os interessados em se vo-
luntariar para o atendimento à população, devem entrar em contato com a secretaria da 
SBACV-SP - secretaria@sbacvsp.org.br.
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4º Dia Mundial de Combate 
à Trombose

FIQUE POR DENTRO

Academic League of Vascular Diseases

Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular

Os próximos encontros mensais da Liga Acadêmica Paulista de Ci-
rurgia Vascular estão programados para acontecer nos dias 11 de 
agosto, 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 Farma e são realizadas 
aos sábados, das 8h30 às 12 horas, na APM – Av. Brigadeiro Luís Antô-
nio, 278, Bela Vista - São Paulo - SP. Para participar, basta enviar 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.

A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular – Regional São 
Paulo (SBACV-SP) participará da campanha para conscientizar a popula-
ção sobre os fatores de risco da trombose venosa, bem como os possí-
veis tratamentos. O evento acontecerá no dia 21 de outubro, no Parque 
Villa-Lobos, das 8 às 13 horas.  O objetivo da ação é lembrar e apoiar o 
Dia Mundial de Conscientização e Combate à Trombose, que ocorre no 
dia 13 de outubro.

Os chefes dos serviços de cirurgia vascular de São Paulo estão convida-
dos a indicar cirurgiões vasculares, residentes da especialidade, acadêmi-
cos e alunos ligados à SBACV-SP para atenderem a população.  Informa-
ções com a secretaria da SBACV-SP – Telefone (11) 5087-4888 ou e-mail 
secretaria@sbacvsp.org.br. 

CARTA DO LEITOR
Escreva seus comentários, dúvidas ou suges-

tões para a Folha Vascular. Queremos que as opi-
niões dos associados e dos leitores sejam com-
partilhadas.

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

sões, comentários, perguntas e respostas 
foram feitos em inglês. Tal iniciativa pro-
porcionou, além do aprendizado médico, 
o treinamento na língua estrangeira que 
é a mais utilizada para a divulgação e 
absorção de conhecimento científi co no 
mundo.

A aula inaugural, “Peripheral Artery Di-
seases” foi proferida pelo Dr. Ivan Casella. 
A seguir, os acadêmicos Beatrice Bartase-
vicius, Larissa Figueiredo, Laura Ogawa, 

No dia 9 de junho a SBACV-SP e a Liga 
Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular 
promoveram, de maneira inédita, uma 
reunião integralmente realizada em lín-
gua inglesa. Essa experiência inovadora 
foi de iniciativa do diretor científi co da 
SBACV-SP, Dr. Ivan B. Casella, junta-
mente com os doutores Luis Carlos Uta 
Nakano e Ronald Flumignan, e apoiada 
pelo presidente da entidade, Dr. Marcelo 
Burihan. Todas as apresentações, discus-

Paula Campos, Luiz Filipe Costa e Vitor 
Andrade apresentaram casos clínicos re-
lacionados ao tema principal. Todos os 
acadêmicos participantes demonstraram 
grande profi ciência e domínio da língua 
inglesa, bem como notável conhecimento 
do tema clínico discutido. A próxima reu-
nião da Liga Acadêmica em língua inglesa 
será no dia 22 de setembro, com o tema 
“Management of risk factors for atheros-
clerotic diseases”.
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ESCLARECIMENTO

SBACV PUBLICA MANIFESTO CONTRA 
A MATÉRIA DA REVISTA SUPERINTERESSANTE

Na edição 391, a matéria de capa da revista Superinteressante “Erro médico – ele é 
mais comum do que você pensa” aponta o profi ssional como o grande responsável pelos 
problemas nos hospitais do Brasil. Entidades como a AMB, Cremesp e a SBACV compar-
tilharam suas críticas ao conteúdo. A Sociedade produziu um manifesto de indignação 
sobre a matéria, já que não leva em conta as condições em que muitos médicos atuam, 
sem equipamentos, medicamentos ou recursos. Confi ra abaixo o manifesto na íntegra.

Curso de Educação
Continuada em 
Ecografi a Vascular
(CECEV)

No dia 25 de agosto, haverá o ter-
ceiro módulo do Curso de Educação 
Continuada em Ecografi a Vascular 
(CECEV), das 8 às 17 horas, na sede 
da Medtronic (Av. Jornalista Roberto 
Marinho, 85 – São Paulo). 

Os temas deste módulo são: Físi-
ca aplicada ao ultrassom vascular e 
Princípios do ultrassom – formação 
imagem, transdutores e ajustes (Dra. 
Melissa Silva); Avaliação do sistema 
venoso superfi cial e profundo (Dra. 
Carolina Queiroz Flumignan); Avalia-
ção de carótidas e vertebrais (Dr. Ro-
nald Flumignan); Avaliação das arté-
rias dos membros inferiores (Dr. Jose 
Eduardo Mourão Santos); Avaliação 
do sistema venoso cervical (Dra. Érica 
Nardino); e Síndrome Costo clavicular 
e aprisionamento de poplítea (Dr. Ed-
son Nakamura).

Os monitores do curso serão os 
doutores: Ana Carolina de Oliveira 
Calixtro, Anna Karina Paiva Sarpe, 
Bruna Jorge da Silva, Carolina Quei-
roz Flumignan, Danilo Argollo Pirutti, 
Erica Patricio Nardino, Luis Gustavo 
Schaefer Guedes, Luisa Ciucci, Marcus 
Vinicius Canteras Raposo da Camara, 
Nicolle Cassola, Osias Martins Prestes 
e Ronald Flumignan.

O último módulo será realizado no 
dia 27 de outubro. A organização do 
curso é dos doutores Erica Nardino, 
Luisa Ciucci Biagioni e Ronald Flumig-
nan.

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 teórico-
práticas por meio do site:

www.reuniaocientifi ca.com.br/cecev



14 JULHO 2018

ESPAÇO ABERTO

MAS... A VIDA CONTINUA... PRECISANDO DE MUITAS MUDANÇAS...
Pensava em comentar sobre a compa-

ração da vida passada com a atual, invo-
cando o grande poeta Casemiro de Abreu: 
“Oh que saudade que eu tenho da aurora 
da minha vida, da minha infância querida, 
que os anos não trazem mais”. Recordando 
como a sociedade era feliz, quando as fa-
mílias eram bem unidas, marcante respei-
to mútuo, humildade, solidariedade, fé em 
Deus, até, aproximadamente, a década de 
sessenta. Levando-me a preocupar agora 
com a infância dos anos atuais, sufocada 
pela tecnologia desenfreada, alicerçada pelo 
dinheiro e dominando os neurônios com ris-
co de destruí-los.  O bom senso, a lógica, o 
equilíbrio afastando os extremismos, trarão 
a harmonia do bem viver. 

Porém, por hora, deixemos de lado esse 
romantismo preocupante em barrar a infeli-
cidade, em uma próxima oportunidade.

Focarei os Hospitais, pela ordem alfabéti-
ca, com todo respeito aos seus valores, não 

e estrangeiros, que se esforçaram e con-
tinuam se esforçando no aprimoramento 
da mesma. Chamaram a atenção dos pre-
sentes, que a Bioética se baseia no tripé: 
Autonomia, Liberdade e Igualdade. Princi-
palmente em relação ao paciente, que é o 
responsável em decidir pela interrupção ou 
continuidade do seu tratamento, se estiver 
na plenitude de sua capacidade cognitiva, 
uma vez esgotados todos os procedimentos 
para impedir sua morte, fi cando dependente 
de cuidados paliativos. 

Vários países, Suíça, Holanda, Suécia, e 
outros que não me lembro, já aprovaram a 
ortotanasia, que, se for aprovada previa-
mente pelo paciente, através de autoriza-
ção escrita e registrada em cartório, ou, na 
falta deste ter o consentimento da família, 
e na inexistência desta, de um respon-
sável, uma vez ouvida uma junta médica 
confi rmando um quadro terminal (a orto-
tanásia, já foi aceita e aprovada por todas 

pela preferência, Albert Einstein, Alemão 
Oswaldo Cruz, Nove de Julho, Paulistano, 
São Camilo, Sírio Libanês que, frequente-
mente, oferecem palestras, curso de Atu-
alização Científi ca, enriquecendo nossos 
conhecimentos médicos. Sempre que possí-
vel, participo dos mesmos, indistintamente.

No dia 30 de junho de 2018, me chamou 
muito a atenção, ao participar, como ou-
vinte, do evento programado pelo Hospital 
Albert Einstein, o 1º Debate de Bioética, 
organizado pelo seu Instituto de Ensino e 
Pesquisa, durante três horas ininterruptas, 
das 9 às 12 horas. Infelizmente, estava 
desprovido de um bloco de anotações para 
registrar os nomes dos cinco excelentes 
apresentadores, palestrantes. Falaram-se 
desde bases fi losófi cas, escritas pelos gran-
des fi lósofos e pensadores, como Descartes 
(1596-1650), Kant (1724-1804) e Nietzsche 
(1844-1900), que serviram de base para 
bem montar a Bioética, até de brasileiros 

Pela primeira vez em 50 anos, estamos 
testemunhando uma verdadeira revolução na 
prescrição de anticoagulantes. Não há dúvi-
das dos benefícios destes medicamentos cha-
mados novos anticoagulantes, mas eles não 
são a panaceia da anticoagulação.

Noac’s ou Doac’s?
NOAC’s - novos anticoagulantes ou Doac’s 

(Direct oral anticoagulants) são a mesma coi-
sa, é apenas uma questão semântica. Atual-
mente há uma tendência a usar o acrônimo 
DOAC’s em detrimento ao NOAC’s, já que 
estes medicamentos não são mais tão novos 
assim e Direct oral anticoagulants remete ao 
mecanismo de ação dessa classe de fárma-
cos, ou seja, anticoagulação por ação direta, 
em contrapartida à heparina, que age indire-
tamente ligando-a a antitrombina e também 
em oposição ao warfarin, que age pela inibi-
ção da síntese dos fatores de coagulação pelo 
fígado, portanto, também indiretamente.

Trombofi lia
Anticoagulação em pacientes portadores 

de trombofi lia genética ainda são uma pedra 
no sapato. Não há estudos específi cos e di-
recionados para o assunto e, embora em to-
dos os trials dos DOAC’s existam pacientes 
trombofílicos, as avaliações desta população 
específi ca de pacientes são subanálises e não 
permitem uma recomendação para a antico-
agulação de pacientes trombofílicos. Portan-
to, para pacientes onde foi feita a pesquisa 
e houve confi rmação da trombofi lia genética, 
os DOAC’s não são recomendados. Ponto a 
favor do warfarin, que continua como a opção 
para manter pacientes portadores de trom-

NOVOS ANTICOAGULANTES: USOS... E ABUSOS!
Quando usar e, principalmente, quando não usar os novos anticoagulantes

bofi lia genética anticoagulados por tempo 
prolongado.

Câncer
As informações sobre a efetividade dos 

anticoagulantes para tratamento e preven-
ção da recorrência do TEV em pacientes com 
câncer também ainda são muito limitadas. 
As diretrizes do IX ACCP - 2012 (atualizadas 
em 2016) recomendam o uso de heparina de 
baixo peso molecular para TEV relacionado 
ao câncer, com fraca recomendação (grau 2C 
de evidência científi ca) para o uso de warfa-
rin, assim como dos DOAC’s. 

Recentemente, em fevereiro de 2018, foi 
publicado o Hokusai VTE cancer study, que 
comparou prospectivamente o edoxaban e 
dalteparina para tratamento de TEV em pa-
cientes com câncer, mostrando não inferio-
ridade para o uso do edoxaban em compa-
ração com HBPM, porém, com aumento do 
sangramento relacionado ao DOAC.

Também em 2018, foi publicado o estudo 
Select-d, que mostrou semelhança na recor-
rência e sangramento quando comparado ao 
uso de HBPM. Entretanto, este estudo é uma 
corte longitudinal retrospectiva. E todos nós 
sabemos que a força de um trabalho com es-
tas características como recomendação para 
mudança de um paradigma de tratamento é 
muito questionável. 

Em resumo, estes dois estudos abrem uma 
perspectiva para a utilização da rivaroxaba-
na e edoxabana em pacientes com câncer 
enquanto aguardamos estudos conclusivos e 
de fase IV (vida real) sobre o assunto. Se a 
opção for utilizar DOAC’s para tratamento do 
TEV em pacientes com câncer, a vigilância, 

no meu modo de ver, deve ser redobrada, 
tanto para sangramento quanto para recor-
rência.

Doença arterial periférica
O estudo Compass, publicado recente-

mente, cujo objetivo foi avaliar desfecho de 
mortalidade, infarto do miocárdio (IM) ou 
acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) 
em pacientes portadores de doença cardio-
vascular estável, por doença coronariana 
(DC), doença arterial obstrutiva periférica 
(DAOP) ou pacientes portadores de doença 
aterosclerótica carotídea (DAC). A interpreta-
ção do estudo leva a conclusões que houve 
uma redução de IM e AVCI dentre mais de 27 
mil pacientes randomizados que receberam 
rivaroxabana mais aspirina em comparação 
aos que receberam apenas aspirina durante 
os 23 meses do estudo. Foi observada ainda, 
em subanálise, que houve redução (peque-
na, mas signifi cativa) dos eventos isquêmicos 
periféricos que necessitassem de intervenção 
(angioplastia, revascularização, trombolise 
ou amputação) no grupo de pacientes que 
receberam a rivaroxabana e aspirina. Entre-
tanto, devemos ter cuidado!  Ao contrário do 
que uma análise superfi cial pode sugerir, ain-
da não há recomendações para se tratarem 
pacientes portadores de DAOP com associa-
ção de DOAC’s + aspirina. Trata-se de uma 
subanálise, o objetivo do trabalho não foi ava-
liar estes desfechos nos membros inferiores; 
outros estudos devem ser realizados para 
conclusões mais robustas. As recomendações 
atuais são para antiagregação destes pacien-
tes, não para anticoagulação com DOAC’s.
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“A paciência é amarga, 
mas seu fruto é doce”. 

 J. J. Rousseau

Dr. Rubem Rino
Associado da SBACV-SP 

as religiões, todas as Justiças, CFM e Con-
selhos Regionais de Medicina Brasileira). 
Pela lógica, deixar o paciente sem a mínima 
possibilidade de uma sobrevivência digna, 
dependendo exclusivamente de aparelhos e 
medicamentos, considerando que a morte é 
mais certa do que a vida. E os espiritualis-
tas acreditando ser a vida terrena efêmera, 
e a vida pós-morte ser eterna, chegando à 
morte ser festejada pelos japoneses, pelo 
Vaticano, por uma distinta tribo africana, 
sem superar a saudade de quem parte.  Até 
a eutanásia foi aprovada pela Holanda, Su-
íça e Suécia. 

A bioética brasileira ainda está longe de 
ser defi nida, fi cando comprovada pelas 
dúvidas, incertezas, indefi nição dos parti-
cipantes quando se manifestavam publica-
mente nesse evento, apesar dos esclareci-
mentos inteligentes, lúcidos e objetivos dos 
palestrantes. Estes convidaram a todos pre-
sentes e ausentes nesse evento, a enviarem 
comentários, criticas e sugestões, através 
do e-mail do Instituto de Ensino e Pesquisa 
da Bioética do Einstein.

Sugiro que todos os demais Hospitais do 
Brasil façam o mesmo, a fi m de concluir-
mos, na elaboração de uma bioética, a mais 
perfeita possível. Pela minha concepção, só 
Deus é perfeito. Quando vivíamos depen-
dendo apenas do código genético (sobera-
no, incontestavelmente), e para outros do 
relógio biológico, o tempo de vida estava 
determinado. Com a grande evolução da 
Medicina, a longevidade aumentou muito, 
passando a exigir a aplicação da Bioética. 

Repetindo, repetindo: e o nosso que-
rido Brasil, continua sendo destruído pela 
corrupção, pelas injustiças com a soltura de 
criminosos do colarinho branco, condenados 
por crimes comprovados; pelo excesso de 
gastos com políticos que formam um núme-
ro exageradamente sem a mínima lógica; 
pelo total abandono da educação, da saúde, 
propositadamente, que deveria ser obriga-
ção exclusiva do governo a toda população, 
indistintamente; das estradas, das pesqui-
sas científi cas!  - quando o povo brasileiro 
quiser mesmo, tudo mudará para melhor, 
com certeza!

Usar ou não heparina no início do tra-
tamento?

Diferentemente dos conceitos de anos 
atrás, hoje sabemos que a prevenção da em-
bolia pulmonar (EP), na fase aguda da trom-
bose venosa profunda (TVP), não está rela-
cionada ao repouso no leito. Desde o advento 
das heparinas de baixo peso molecular já é 
possível o tratamento ambulatorial da TVP, 
obviamente, se o paciente estiver estável e 
se houver condições de acesso rápido ao hos-
pital, se necessário, de acordo com as diretri-
zes do American College of Chest Physicians 
(ACCP). Neste contexto, os DOAC’s partici-
pam de maneira importante para que sejam 
tratados ambulatorialmente muitos pacientes 
na fase aguda da TVP, já que todos eles são 
administrados por via oral. Entretanto, dois 
dos DOAC’s devem ser precedidos de HBPM 
no tratamento inicial, a dabigatrana e edo-
xabana. Tanto a rivaroxabana quanto a api-
xabana podem ser utilizadas isoladamente 
desde o início do tratamento. É apenas uma 
questão do desenho inicial do estudo, mas 
devem ser seguidas as orientações de bula.

Cirurgia bariátrica 
Cirurgias bariátricas, sejam elas deriva-

tivas ou não, promovem alterações da ab-
sorção de medicamentos devido à mudanças 
anatômicas e fi siológicas determinadas pelo 
procedimento. 

A questão chave do assunto, quando pen-
samos em anticoagular um paciente pre-
viamente submetido à cirurgia bariátrica é 
lembrar que os DOAC’s são primariamente 
absorvidos no antro gástrico e duodeno, por-
tanto, sua atividade pode se dar de maneira 
errática pelas alterações anatômicas e fi sioló-
gicas existentes nestes pacientes. Como não 
existem métodos de controle da anticoagula-
ção através de exames laboratoriais para os 
DOAC’s, é virtualmente impossível saber se a 

anticoagulação está sendo efetiva, tanto para 
prevenção ou tratamento de trombose veno-
sa, quanto ao risco de excesso de anticoa-
gulação e aumento do risco de sangramento. 
Inexistem estudos específi cos para esta po-
pulação de pacientes e a pequena quantida-
de de dados disponíveis sobre o assunto não 
permitem conclusões claras sobre os DOAC’s. 
Uma revisão sobre o assunto, publicada no 
American Journal of Medicine, em 2017, (The 
American Journal of Medicine (2017) 130, 
517-524) recomenda o uso dos antagonistas 
da vitamina K para os pacientes submetidos 
à cirurgia bariátrica e que necessitam de an-
ticoagulação oral, já que podemos monitorar 
os efeitos destes medicamentos através de 
exames laboratoriais. Portanto, mais um pon-
to a favor do warfarin!

Uso off label dos DOAC’s e a criativida-
de do médico...

De acordo com a Anvisa...
“Cada medicamento registrado no Brasil re-

cebe aprovação da Anvisa para uma ou mais 
indicações, as quais passam a constar na sua 
bula e que são respaldadas pela Agência. ” 

O uso off label é, por defi nição, não autoriza-
do por uma agência reguladora, mas isso não 
implica que seja incorreto. Logo, deve-se ter 
muito cuidado na prescrição dos DOAC’s em 
situações diversas daquelas indicadas em bula. 

“O uso off label de um medicamento é feito 
por conta e risco do médico que o prescreve”.

Nunca é demais lembrar, na nossa espe-
cialidade, a utilização dos DOAC’s está regu-
lamentada para prevenção de TEV nos pa-
cientes submetidos a artroplastia do quadril 
e do joelho e para tratamento da trombose 
venosa profunda e/ou embolia pulmonar, as 
demais utilizações são por conta e risco de 
quem prescreve!

Outro ponto importante é que os DOAC’s 
têm dose fi xa padronizada, raramente alte-
rada de acordo em situações muito bem de-

terminadas, como por exemplo função renal 
alterada, e no caso da dabigatrana, idade 
do paciente. Portanto, não há espaço para 
“achismos” e alterações de dose de acordo 
com o “tipo de trombose” ou o “aspecto do 
paciente” não.

Cuidado com a análise estatística
A estatística é fundamental na medicina, 

porém, devemos ter cuidado na interpretação 
dos números.

Como exemplo, frequentemente, os estu-
dos comparando os DOAC’s e o tratamento 
convencional, reportam redução do risco de 
sangramento baseados no “risco relativo”, um 
parâmetro muito fraco para se tirarem con-
clusões a respeito da efi cácia e segurança de 
um tratamento. Se, hipoteticamente, um tra-
tamento X apresenta 4% de sangramento e 
o tratamento Y apresenta 2% de sangramen-
to, há redução de 50% do risco relativo de 
Y para X, o que não necessariamente refl ete 
uma diferença estatística signifi cante. Portan-
to, a análise criteriosa do estudo, avaliação 
do método e a correta interpretação dos fatos 
devem ser a regra.

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

Paulistano do bairro da Mooca, o Prof. Dr. 
Roberto Augusto Caffaro nasceu no dia 7 
de janeiro de 1947.  Ainda muito pequeno, 
dizia aos pais que gostaria de ser médico. 

Com toda sua formação acadêmica, des-
de a graduação até a pós e doutorado, na 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo, o Prof. Dr. Roberto Ca-
ffaro ressalta com orgulho sua trajetória 
estudantil. Ingressou no curso em 1968 
e o concluiu em 1973. Na época, a espe-
cialidade era Cirurgia Cardiovascular e não 
havia a divisão como é atualmente: Car-
díaca e Vascular. Acabou se formando em 
ambas, mas optou pela Cirurgia Vascular 
Periférica. Como fazia parte da 6ª turma 
da Santa Casa, logo foi escolhido para ser 
o primeiro assistente do professor de Ci-
rurgia Vascular.  

Por conta de uma triste fatalidade, - seu 
professor imediato sofreu um acidente 
muito grave em 1987 e fi cou impossibilita-
do de exercer a atividade médica, Caffaro 
se viu diante da inesperada tarefa de as-
sumir, ainda muito jovem, a chefi a da Ci-
rurgia Vascular da Santa Casa. Cargo que 
exerceu com maestria e profi ssionalismo 
durante 30 anos, até 2017.

Ao longo de sua carreira, participou de 
258 apresentações de temas livres em 
Congressos, 32 orientações de mestrado 
e doutorado, divulgou 112 trabalhos, pu-
blicou 28 capítulos e três livros, os quais 
abordam os temas: Transplante Renal, 
Aneurisma de Aorta e Aneurisma de Arté-
ria poplítea. 

 Ingressou, em 1977, no Colégio Brasilei-
ro de Cirurgiões ainda quando era residen-
te e, até hoje, permanece como membro 

PROF. DR. ROBERTO AUGUSTO CAFFARO: UMA ADMIRÁVEL HISTÓRIA
PROFISSIONAL E ACADÊMICA NA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
DA SANTA CASA DE SÃO PAULO

Conhecido como cirurgião de aneurisma de aorta, é autor de três livros sobre a especialidade 
e recebeu da SBACV a merecida homenagem Ordem de Mérito René Fontaine

titular, emprestando seus conhecimentos 
somados à sua devoção.

Atualmente é Professor Adjunto da Fa-
culdade de Ciências Médicas da Santa Casa 
de São Paulo, dedicando-se a projetos den-
tro da carreira acadêmica.

Sua participação na Sociedade Brasi-
leira de Angiologia e de Cirurgia Vascular 
(SBACV) sempre foi ativa e colaborativa. 
Entrou para a regional São Paulo em 1979 
e participou de muitas diretorias, mas nun-
ca quis exercer cargos políticos. Durante 
muitos anos atuou como consultor e asses-
sor. “Eu gosto muito de avaliar os serviços 
para ver se eles têm condições de ter uma 
residência de cirurgia vascular. Isso exige 
um estudo muito grande para você aprovar 
ou não. Isso sim eu gosto. Agora, cargos 
políticos eu nunca quis. Fui convidado mui-
tas vezes, mas sempre abri mão”, revela. 
Permaneceu no cargo, emprestando seu 
talento, durante 16 anos, sendo substitu-
ído no início deste ano.  

Tanta devoção e empenho à SBACV lhe 
renderam reconhecimento e dois dos maio-
res prêmios: a medalha de Ordem de Mé-
rito René Fontaine e premio Alexis Carrel.

Sempre bem-humorado e com uma vida 
bastante ativa, o Prof. Dr. Roberto Caffaro 
ainda encontra tempo para se dedicar a ati-
vidades paralelas e alguns hobbies, sendo 
o principal deles colecionar canetas tintei-
ro, anteriores à segunda guerra mundial. 
“Comecei minha coleção em 1985. Tenho 
exemplares raros e únicos. Não sei se fi z 
mais palestras sobre Medicina ou canetas 
tinteiro. Isso é muito divertido. Por causa 
dessa coleção já fi z amigos no mundo in-
teiro”, confi rma Caffaro.

Roberto Augusto Caff aro 

Mensagem aos jovens médicos
“Sempre digo aos meus residentes 

que primeiro é preciso fazer uma boa 
residência e aproveitar a experiência 
de quem está ensinando. Os melho-
res terão sempre destaques durante a 
vida profi ssional. É uma chance só na 
vida. É esse tempo que o pessoal tem, 
depois é muito difícil adquirir conhe-
cimento. Eu acompanho os meus ex- 
-residentes, foram 92 que eu formei, 
e, eu diria que mais de 95 por cen-
to estão sensacionais no que fazem e 
onde fazem. Têm ex-residentes meus 
que ocupam cargos de destaque por-
que tiveram alicerces na residência, 
que foi muito bem feita”. 

DENÚNCIA

A diretoria da SBACV Nacional solicita aos associados de-
nunciarem profi ssionais de outras áreas da saúde que realizam 
tratamentos e procedimentos para varizes ou outras doenças 
circulatórias sem a devida preparação acadêmica e técnica. A 
Sociedade acredita ser de competência dos médicos, prefe-
rencialmente dos especialistas cirurgiões vasculares e angio-
logistas, o diagnóstico e tratamento das doenças vasculares 

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

periféricas. A demanda pode ser enviada pelo site da 
SBACV (sbacv.org.br, clicando no banner da página ini-
cial – Defesa 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 objetivo enfrentar a invasão à especialidade 
de maneira mais efetiva e dentro dos preceitos legais.
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RESIDÊNCIA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR 
DO HOSPITAL DA UNICAMP

SERVIÇO

Dra. Ana Terezinha Guillaumon 
Chefe do Serviço de Residência de Cirurgia Vascular 

e Endovascular do Hospital da Unicamp

O Serviço de Cirurgia Vascular/Endovascular apresenta sete 
preceptores qualifi cados, sendo dois professores da Faculda-
de de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campi-
nas. Todos são especialistas em Angiologia e/ou Cirurgia Vas-
cular (os sete membros), com certifi cado de área de Atuação 
em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular (seis membros) 
e Ultrassom (dois membros).

A proposta de educação em serviço de residência é formar 
especialistas qualifi cados, com técnica e ética, respeitando 
os valores humanos. Não basta aprender a técnica, tem que 
exercitá-la com respeito aos princípios morais, éticos e res-
peito à hierarquia.

A organização do serviço passou por um processo de atua-
lização pedagógica e técnica para agregar novos meios de co-
nhecimento e formas pedagógicas atualizadas para melhorar 
o ensino e torná-lo mais agradável.

Em 2007, após assumir a coordenação da Disciplina Serviço 
de Cirurgia Vascular/ Endovascular, me vi obrigada a promo-
ver uma adequação de novos conhecimentos e meios de en-
sino da especialidade, com uma reengenharia administrativa 
e do grupo de vascular. Todos têm função específi ca dentro 
da especialidade, porém todos estão aptos na promoção do 
ensino teórico e prático.  Realizamos reuniões semanais de 
discussão de casos clínicos cujos residentes participam com 
embasamento de artigo científi co; a seguir são apresentados 
os casos tratados na semana. Uma vez ao mês, são discutidos 
casos complexos e óbitos para se proceder um feed back do 
atendimento. Às sextas-feiras, a cada 15 dias, os residen-
tes apresentam um seminário com programa pré-estabele-
cido anualmente, seguido de discussão e condução de três 
professores. Não nos esquecendo da necessária atualização 
tecnológica, organizamos o Laboratório Vascular de modo a 
melhor estudar a doença vascular com meios não invasivos; 
mediante reformas estruturais para melhorar as condições 
das salas e organização de protocolos. Projetos de pesquisa 
foram muito importantes para atualização de equipamentos 
e, por isso, adquirimos um eco-color-Doppler (marca GE) e 
um Eco-color-Doppler Toshiba de última geração que apre-
senta maior capacidade de obtenção de sinais e imagens. 
Este foi fi nanciado pelo governo federal, através do MS.

Além disso, construímos uma suíte Endovascular no Centro 
Cirúrgico, espaço esse destinado à implantação do equipa-
mento Infi nity Toshiba; novos atributos para racionalizar e re-
alizar os procedimentos vasculares, cuja utilização é destina-
da integralmente pelo Serviço de Cirurgia Endovascular para 
os procedimentos Endovasculares. Esta inovação acrescentou 
uma nova diretriz local na residência médica especializada, 
com qualidade e ensino, implementando novas pesquisas. 
Conjuntamente, protocolos de procedimentos foram feitos 
para execução das cirurgias Endovasculares, apresentando 
uma melhor avaliação retrospectiva do ensino e desempenho 
assistencial. 

 O Serviço de Cirurgia Vascular tem 48 anos. Já o Serviço 
de Cirurgia Endovascular foi implementado em 2001, quando 
organizamos o Centro de referência de Alta Complexidade. É 
composto por dois professores cirurgiões titulados (um Livre 
Docente e um Professor Titular da Faculdade de Ciências Mé-
dicas da Unicamp).

Além disso, temos uma equipe de cinco Médicos Assisten-
tes, que participam do corpo docente da residência médica 
como professores, tanto no ensino teórico como prático. To-
dos têm Título de especialistas em Angiologia, Cirurgia Vascu-
lar e com Certifi cado em Área de Atuação em Angiorradiologia 
e Cirurgia Endovascular (seis) e Eco-Doppler (dois). Nossa 
equipe de residentes é formada por três residentes no primei-
ro ano, três de segundo ano, dois residentes e um estagiário 

na área de atuação em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular.
Temos uma média de 1400 cirurgias por ano, distribuídas da se-

guinte forma: 55% cirurgias eletivas (770 cirurgias) e 45% cirurgia 
de urgência (630 cirurgias).

Em relação à abordagem temos (revascularizações, aneurismas, 
isquemias viscerais e de membros, traumas vasculares civis e ia-
trogênicos) 460 Endovasculares, 200 cirurgias abertas e cirurgias 
ambulatoriais, sendo 150 acessos para hemodiálise e 150 desbri-
damentos e amputações.

O Serviço de Cirurgia Vascular/Endovascular da Universidade 
Estadual de Campinas, foi construído há muito tempo, porém, 
sempre primou pela observância dos princípios éticos e morais, 
formando especialistas qualifi cados e comprometidos com o bom 
desempenho à medicina.
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EXPEDIENTE

Entidades médicas defendem exame nacional obrigatório 
de profi ciência em medicina

O XIII Encontro Nacional das Entidades Médicas (ENEM) aconteceu 
nos dias 26 e 27 de junho, no auditório da Associação Médica de Bra-
sília (AMBr), com apresentações sobre importantes temas, como situ-
ação do SUS, falta de estrutura das escolas de medicina, problemas 
na formação médica e necessidade de um Exame Nacional Obrigatório 
de Profi ciência em Medicina. Dos mais de 150 delegados, 85% vota-
ram a favor que as entidades médicas defendam o Exame Nacional 
Obrigatório de Profi ciência em Medicina, conforme o Projeto de Lei 
165/2017, que tramita no Senado, que tem como relator o senador 
Ronaldo Caiado, que também é médico.

A proposta e o Projeto de Lei fazem parte da pauta legislativa da 
AMB, que em março, deste ano, em reunião do Conselho Deliberativo 
da Associação Médica Brasileira, já havia defi nido por unanimidade 
que a AMB atuaria em prol da criação de lei para instituição do Exame 
Nacional Obrigatório de Profi ciência em Medicina para os residentes 
dos cursos de medicina. Os formados que não aprovados no exame 
não poderão receber o seu registro no CRM e estarão impedidos de 
exercer a medicina.

O presidente da AMB, Dr. Lincoln Ferreira, que fez a defesa do Exa-
me durante o ENEM, avaliou o resultado da votação como importante 
vitória da classe médica e da população brasileira. "Agora, com essa 
votação, as entidades vão poder trabalhar unidas em prol de mais 
essa importante conquista na melhoria da formação médica e da saú-
de pública em nosso País. Entendemos que o Exame Nacional Obriga-
tório de Profi ciência em Medicina é urgente e necessário para prote-
germos os pacientes de serem atendidos por médicos sem formação 
de qualidade; e também precisamos melhorar a educação e a prática 
médica em nosso País, apoiando estudantes, médicos, professores e 
profi ssionais de saúde. As escolas médicas precisam ser avaliadas e 
os alunos também. E quem não estiver preparado não poderá exercer 
a medicina.", declara o presidente da AMB.

ANS ignora pacientes, médicos e estabelece regras 
para planos com franquia e coparticipação

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou no dia 28 
de junho, no Diário Ofi cial da União, a resolução normativa nº 433, para 
as modalidades de convênios médicos com coparticipação e com franquia 
aos usuários de planos de saúde. As novas regras, que permitem que as 
operadoras, por exemplo, cobrem até 40% do valor dos procedimentos 
dos clientes, entrarão em vigor em 180 dias e valerão somente para novos 
contratos.

O usuário poderá se ver em um cenário em que terá que pagar o dobro 
do que já arca normalmente. Isso porque a normativa estabelece que as 
cobranças de franquia e coparticipação sejam, no máximo, do mesmo valor 
da anuidade. Ou seja, se o cidadão paga R$ 12.000 mil ao ano (mensalida-
de R$ 1.000), ele poderá se ver obrigado a desembolsar R$ 24.000 em um 
ano – somando as mensalidades com os valores de coparticipação.

Para os planos coletivos empresariais, que são ampla maioria no merca-
do atualmente, o cenário é ainda pior. O texto permite que seja estabele-
cido em convenção coletiva que o limite do excedente seja até 50% maior 
do que o dobro da anuidade. Ou seja, para o usuário que arca com uma 
mensalidade de R$ 1.000, a coparticipação e a franquia poderão fazer com 
que em um ano ele gaste R$ 30.000 – os R$ 12.000 das mensalidades, 
mais R$ 18.000 em procedimentos e eventos em saúde.

No entendimento dos órgãos de defesa do consumidor, inclusive, esse 
panorama traz consigo um grande potencial de endividamento da popula-
ção, considerando que ninguém se planeja para fi car doente e que muitos 
serão obrigados a empréstimos para arcar com despesas médicas inadiá-
veis ou inevitáveis. Além disso, a previsibilidade do pagamento mensal será 
prejudicada, já que irá variar com os valores da franquia ou coparticipação.

A Associação Paulista de Medicina é estritamente contrária a estas novas 
modalidades de planos de saúde, que trarão benefícios apenas às opera-
doras de planos de saúde, prejudicando a população, que é a parte mais 
importante dessa equação.

 Sócios aprovados 
em 28 de junho/2018:

Rafael Mendes Palhares
Stefano Pedro Russo Marques
Taciane Procopio Assunção
Tatiane Carneiro Gratão
Vitor Ferreira Pinto Krohling
Will Fernandes de Souza Rego
Zally Siqueira Reges

Aspirantes Residentes:
Amanda N. Cury Augusto Rezende
Antonio A. Fernandes Freire
Audiellys Teixeira Pim
Beatriz Sant´Ana da R. S. Teixeira
Breno Pinheiro Rossoni
Camila Helena Oliveira
Carlos Augusto Schreiner
Carolina Mardegan
Desiree Francinni Del Frari Silva
Dionisio de Souza Gomes Neto
dvaldo Luiz Ramalli Júnior
Fabio Goldbach
Fernandes Tavares Andrade
Gabriella Lucas Richards
Lucas Cartafi na Barbosa de Sousa
Luciene do Nascimento Lima
Mayra Cristine Emerick Nunes
Murilo Martinez Sampaio
Rafael de Jesus Invernise
Raiza Samenica Esper
Raphael Souza Linardi Piccoli
Samara Pontes Soares

Saulo Rodrigues Barroso
Vilson Sovio Oliveira de Macedo

Sócia Efetiva
Marília Rodrigues Duarte

Sócios aprovados 
em maio/2018 pela SBACV:

Sócia Titular 
Érica Patrício Nardino

Sócios Remidos 
Adnan Neser
Celso Amâncio Grandi
Cyro Francisco Cordeiro
Edson Katufumi Wai
Paulo Eduardo Giannini Braga
Reinaldo Ernani
Roberto Bahdur

Sócio aprovado 
em junho/2018 pela SBACV:

Sócio Titular 
Sthefano Atique Gabriel

Aspirantes:

Adjaldes Ribeiro de Moraes Júnior
Alexandre Colmanetti
Aline Bigatão Simplicio Garotti
Andrea Simonne do N. Henriques
Andrezza Silva Guedes
Bruno Fabricio Feio Antunes
Bruno Filo Creão Garcia Pereira
Camila Holanda Sartori
Carolina Brito Faustino
Dafne Braga Diamante Leiderman
Felipe Damascena Rosa
Henrique Zanardi Martins
Humberto Balbi Reale Neto
Isabela Alves Jordao
Joao Eduardo da Rocha França
Lais Terem de Almeida
Larissa Chaves Nunes de Carvalho
Lorraine de Souza Atala
Marcus Vinicius A. Martins Oliveira
Mario Montes Baspineiro
Miguel Monteiro Tamus
Monique Moron Munhoz
Mucio de Toledo Junqueira
Nicole Inforsato
Paula Bubna
Paula Casals do Nascimento

NOVAS ADESÕES
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