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MESTRE VASCULAR
Dr. Carlos Eli Piccinato: uma vida dedicada à 
Medicina e participação ativa na Sociedade 
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular 
(SBACV-SP) 

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

Defesa Profissional é tema de mesa que 
discutirá sobre autorizações, glosas, detalhes 
importantes em relação aos planos privados 
e honorários médicos

ENCONTRO MENSAL

Impresso fechado pode ser aberto pela ECT

Estudo realizado por pesquisadores do Benson-Henry Institute for Mind Body 
Medicine do Massachusetts General Hospital mostra práticas comprovadas 
mente-corpo que podem ser um complemento às terapias farmacológicas

RESULTADOS DE 
PESQUISA SUGEREM 
QUE O RELAXAMENTO 
REDUZ A PRESSÃO 
ARTERIAL

DIA VASCULAR

Angiologistas e Cirurgiões Vasculares 
realizaram atendimento à população na 
12ª edição do Dia Vascular de São Paulo
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Caros amigos,

Conclamo todos a participar das atividades de nossa Regional. 
Na próxima reunião, dia 25 de outubro, teremos uma mesa ex-
tremamente importante sobre defesa profi ssional, onde haverá a 
participação de um colega médico auditor e gestor de operadora 
de plano de saúde para discutirmos autorizações, glosas e detalhes 
importantes em relação aos planos privados. Também teremos 
discussões sobre as atuações da Associação Paulista de Medicina 
na tentativa de melhoria dos honorários médicos e a participação 
do advogado da SBACV e SBACV-SP, detalhando as providências 
que estão sendo tomadas em relação à invasão da especialidade. 
Será um momento ímpar em nossas reuniões para dúvidas e ques-
tionamentos.

Dando continuidade aos nossos Cursos de Educação Continuada, 
teremos, neste mês, o 2º módulo do Curso de Interpretação de 
Tomografi a através do Osirix e Horos, a ser realizado, dia 27 de 
outubro, na sede da nossa Regional, com vagas limitadas, sob a 
coordenação dos doutores Alexandre Amato e Daniel Benitti. No 
mesmo dia, ocorrerá o 4º módulo do CECEV (Curso de Educação 
Continuada em Ecografi a Vascular), na sede da Medtronic, sob a 
coordenação dos doutores Erica Nardino, Luisa Ciucci e Ronald Flu-
mignan.

Em 20 de outubro, no Auditório Nobre da Associação Paulista de 
Medicina, teremos o 3º Congresso Brasileiro das Ligas Acadêmicas 
de Cirurgia Vascular e Endovascular. Até o momento já temos mais 
de 200 inscritos e quase 60 trabalhos a serem apresentados. 

Outra ação da Regional será o 4º Dia Mundial da Trombose, no 
dia 21 de outubro no Parque Villa-Lobos. Na ocasião, haverá es-
clarecimento à população sobre prevenção, sintomas e tratamento 
dos diferentes tipos de trombose. Ocorrerá também atendimento 
para os frequentadores do parque, assim como exercícios orienta-
dos por um professor de educação física. Estimulem seus assisten-
tes, residentes e acadêmicos a participarem!

Dia 10 de novembro, participaremos, em conjunto com a ANAD 
(Associação Nacional de Diabéticos), da 21ª Campanha Nacional 
de Prevenção das Complicações, Detecção, Orientação e Educação 
em Diabetes, que acontecerá na sede da própria ANAD, com aten-
dimento vascular. Solicito a participação dos colegas e residentes 
nesta jornada.

Em novembro, na Reunião Científi ca, teremos a apresentação 
dos trabalhos selecionados ao 4º Prêmio Dr. Emil Burihan, que 
foram realizados por residentes ou recém-formados na especia-
lidade.

Já estamos também organizando o 5º Congresso Brasileiro para 
Acesso para Hemodiálise, em conjunto com a SBACV Nacional, a 
ser realizado em fevereiro de 2019.

Esta é a SBACV-SP, trabalhando para servir seus sócios!
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DEFESA PROFISSIONAL

Dr. Marcio Barreto de Araujo 
Vice-diretor de Defesa 

Profi ssional da SBACV-SP

DEFESA PROFISSIONAL É TEMA DA PRÓXIMA REUNIÃO MENSAL 
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Saudações, colegas associados! 
Neste mês de outubro, em substituição a nossa tradicional Reunião men-

sal com trabalhos científi cos, teremos uma reunião dedicada exclusiva-
mente à Defesa Profi ssional.  Debateremos sobre o relacionamento com 
as Operadoras de Saúde à luz de seus gestores e de representantes da 
APM e ainda aspectos jurídicos da invasão de nossa especialidade.  Será 
uma ótima oportunidade de aprendermos e discutirmos assuntos perti-
nentes ao nosso dia a dia, mas sob um olhar além do assistencial. Desde 
já, convidamos todos a participarem presencialmente ou pela transmissão 
online, exclusiva aos sócios, que podem, além de assistir ao vivo, enviar 
suas perguntas e fazer parte do debate via web. Mais detalhes poderão ser 
encontrados ao longo desta edição da  Folha Vascular.

No intuito de agregar mais conhecimentos, especialmente na questão de 
relacionamento com as Operadoras de Saúde e assim aproveitarmos mais 
a discussão com nossos colegas convidados, pensamos em sugerir alguns 
sites e links para pesquisa e leitura, visando nos prepararmos melhor para 
o tema e discussão. São apenas sugestões, mas que podem ser úteis para 
todos os colegas que trabalham na Saúde Suplementar prestando serviços 
às Operadoras de Saúde de modo geral. 

Como primeira sugestão, no site da ANS (http://www.ans.gov.br) encon-
tramos, dentro da aba de leitura central, na indicação PRESTADORES, in-
formações importantes sobre contratos entre as operadoras e prestadores, 
especialmente à luz da regulamentação da Lei 13003/2014, que obriga e 
normatiza esses contratos. Destaca-se aí também o programa QUALISS, 
que explicita e orienta quanto ao programa de qualifi cação de prestado-
res conforme regulamentado pela ANS. Em outra aba, PARTICIPAÇÃO DA 
SOCIEDADE - CÂMARAS E GRUPOS TÉCNICOS -, convido a conhecer os 
estudos em andamento pelo grupo técnico denominado REMUNERAÇÃO. 
Ali, o interessado encontrará resumos e apresentações versando sobre os 
projetos em estudo de novos modelos para remuneração de prestadores e 

hospitais, alguns já em fase de implantação de Projeto Piloto 
como o DRG (Diagnosis Related Group), modelo de geren-
ciamento em que a remuneração é calculada levando-se em 
conta os desfechos clínicos e indicadores de qualidades, em 
detrimento do atual modelo “fee for service".  

 Outra sugestão e visando o melhor entendimento do am-
biente de negócios atual para a medicina suplementar, é visi-
tar a página da ABRAMGE (Associação Brasileira de Planos de 
Saúde) e na área de PUBLICAÇÕES encontraremos a última 
edição da revista CENÁRIO SAÚDE (https://www.abramge.
com.br/portal/fi les/cenario-saude/cenario_da_saude_ed12.
pdf). Destaque para o último relatório da entidade com dados 
atuais como total de benefi ciários, percentual de sinistralida-
de, efeitos da crise no setor e de uma interessante avaliação 
do gasto médio das famílias brasileiras com despesas de saú-
de em geral e planos de saúde. 

Fica aí a dica e boa leitura!
Abraços! 
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Cerca de 300 pessoas foram atendidas na 12ª edição do Dia Vascular de São 
Paulo, evento realizado pela SBACV-SP e que faz parte do Circulando Saúde, 
promovido pela SBACV Nacional. O movimento tem como patrocinadores a 
FQM Farma, a Kendall e a Medtronic, e foi realizado em 16 de setembro, no 
Parque Villa-Lobos, em São Paulo (SP).

A ação de cidadania visa a atender o público e informar a população a res-
peito das doenças vasculares, formas de prevenção e tratamento. Os 56 cirur-
giões vasculares, residentes da especialidade, acadêmicos e alunos ligados à 
SBACV-SP realizaram o atendimento em tendas de apoio. 

O evento contou com exames de glicemia e banners explicativos sobre trom-
bose venosa, doença arterial periférica, aneurisma de aorta e obstrução de 
artérias carótidas.

Os visitantes do parque receberam cartilhas com orientações e puderam par-
ticipar de uma aula de aeróbica, comandada pelo professor Audi, da Aeróbica 
do Bem.

12ª edição do Dia Vascular de São Paulo
População recebeu atendimento e orientações sobre doenças vasculares 

DIA  VASCULAR 
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DIA  VASCULAR 
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ENCONTRO MENSAL

REUNIÃO DE SETEMBRO 

Patrocínio:

Celso R. Bregalda Neves

Marcelo Fernando Matielo Sidnei Galego

Marcelo Calil Burihan

Rafael Ávila Guilherme Baumgardt B. Lima 

Marcelo Sembenelli 

Em 27 de setembro, a diretoria e associados da 
SBACV-SP estiveram na Associação Paulista de Medi-
cina para mais uma reunião mensal, onde foram apre-
sentados três trabalhos.

O tema “Desenvolvimento de simulador para cole-
ta de gasometria de artéria radial” foi apresentado 
pelo residente Rafael Ávila, que, além dele, tem como 
autores, Gabriela Attie, Luis Carlos Nakano, Eduardo 
Carrijo, Arthur Baston, Raul Daolio, Osias Prestes, Fa-
bio Amaral, Ronald Flumignan, Henrique Jorge Guedes 
Neto e Jorge Eduardo Amorim, da Disciplina de Cirur-
gia Vascular da Escola Paulista de Medicina da Univer-
sidade Federal de São Paulo. Os comentários foram do 
Dr. Celso Ricardo Bregalda Neves.

“Experiência com a implantação de protocolo para o 
tratamento endovascular do aneurisma roto de aorta” 
foi o tema dos autores Guilherme Baumgardt Barbo-
sa Lima (Apresentador), Grace Carvajal Mulatti, Mar-
cos Vinicius Melo de Oliveira, Tatiane Carneiro Gratão, 
Pedro Puech-Leão, Nelson De Luccia, da Disciplina de 
Cirurgia Vascular HCFMUSP, que teve como moderador 
o Dr. Marcelo Fernando Matielo.

“Impacto do balonamento e do superdimensiona-
mento das endopróteses de aorta abdominal nas zo-
nas de ancoramento proximal e distal no tratamento 
do aneurisma de aorta abdominal infrarrenal: análi-
se retrospectiva de 24 meses”, dos doutores Marcelo 
Sembenelli (Apresentador), Marcone Lima Sobreira, 
Matheus Bertanha, Rodrigo Gibin Jaldin, Rafael Elias F. 
Pimenta, Paula Angeleli B. Camargo, Mariana Secon-
do, Regina Moura, Winston Bonetti Yoshida. Trabalho 
da Faculdade de Medicina de Botucatu, que teve como 
moderador o Dr. Sidnei Galego.

Reunião Administrativa
O presidente da SBACV-SP, Dr. Marcelo Calil Burihan 

debateu, com a diretoria, sobre diversos assuntos refe-
rentes aos associados e à entidade. Entre eles, o sucesso 
do 12º Dia Vascular de São Paulo, realizado no dia 16 
de setembro, que proporcionou atendimento para cerca 
de 300 pessoas; sobre o 1º Curso de Interpretação de 

tomografi a com Osirix e Horos, Módulo I, apresentado no dia 29 de se-
tembro, na sede da Regional; em como será a participação da SBACV-SP 
e o atendimento no 4º Dia Mundial de Combate à Trombose; da comissão 
para a seleção dos trabalhos para o 4º Prêmio Emil Burihan; das fi lma-
gens das reuniões científi cas das seccionais; do atendimento vascular na 
21ª Campanha Nacional Gratuita em Diabetes, evento da ANAD, no dia 
10 de novembro; entre outros temas.

25/10/2018 - 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

OUTUBRO
Reunião Científi ca
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REUNIÃO DE 25 DE OUTUBRO

A reunião científi ca mensal da SBACV-SP, em 25 de 
outubro, será substituída pela mesa de debate com 
gestores de operadoras de saúde sobre autorizações, 
glosas, detalhes importantes em relação aos planos 
privados e honorários médicos.

Na ocasião, serão apresentados três temas: “Ações 
da APM para melhoria dos honorários médicos peran-
te as operadoras de saúde”, proferida pelo diretor de 
Defesa Profi ssional da Associação Paulista de Medicina 

Pensando na confraternização entre seus associados, 
a SBACV-SP organizará um jantar, no dia 7 de dezem-
bro, às 19 horas, no Buff et Colonial – Av. Indianópolis, 
300 – Moema – São Paulo – SP, como encerramento 
das atividades de 2018.

O evento também contará com homenagens e pre-
miações aos profi ssionais que se destacaram durante 
o ano nos encontros científi cos da Regional São Paulo. 
São eles: Prêmios Alexis Carrel, Berilo Langer, Cid dos 
Santos, Geza de Takats e Emil Burihan.

A SBACV-SP conta com a presença de todos os as-
sociados!

Mais informações sobre o jantar ou para fazer a 
adesão, por meio dos contatos: (11) 5087-4888 ou 

secretaria@sbacvsp.org.br.

(AMP), Dr. Marun David Cury, com comentários do Dr. Márcio Barreto 
de Araújo; ”Ação advocatícia perante a invasão de especialidades”, 
apresentado pelo Dr. Luiz Henrique Prescendo, da Assessoria jurídica 
da SBACV Nacional, com comentários do Dr. Luis Carlos Uta Nakano;  
e “Gestão e auditoria de planos privados”, pela médica do Hospital 9 
de Julho, Dra. Gladys Maria Cunha Tavares, com comentários do Dr. 
Carlos Eduardo Varela Jardim.

O evento terá início às 20h30, no Anfi teatro Nobre da APM (Av. 
Brigadeiro Luís Antônio, 278, 9º andar - Bela Vista - São Paulo – SP).

MESA DE DEFESA PROFISSIONAL NA REUNIÃO CIENTÍFICA

SBACV-SP ORGANIZA JANTAR 
DE ENCERRAMENTO DO ANO

Gestores de operadoras de saúde debatem sobre honorários de planos privados

Evento de confraternização, homenagens e premiações 
acontecerá no dia 7 de dezembro, às 19 horas 
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Informações complementares: 
SBACV-SP - Tel.: (11) 5087-4888 - e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br

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

2018

AGENDA

CARTA DO LEITOR

21ª Campanha nacional gratuita de prevenção 
das complicações, detecção, orientação e educação 
em Diabetes
Local: ANAD - Associação Nacional de Atenção ao Diabetes - 
Rua Eça de Queiroz, 198 - Vila Mariana – SP
Informações: anad@anad.org.br 

8 a 14

Novembro

2º Encontro de Alunos do IAPACE – 
Instituto de Aprimoramento e Pesquisa 
de Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular

Local: Hotel Maksoud Plaza - SP 
Informações: www.iapace.com.br/eai2018

23 e 24
Novembro

XXVII Encontro dos Ex-estagiários do Serviço de
Cirurgia Vascular Integrada do Hospital da Benefi cência
Portuguesa de São Paulo - Prof. Dr. Bonno van Bellen

Local: Grand Mercure São Paulo Ibirapuera – SP 
Informações: eventobpvascular@yahoo.com.br

23
Fevereiro

2019

SBACV-SP COMEMORA 
64 ANOS DE TRADIÇÃO

Com uma trajetória de grandes con-
quistas em prol de seus associados, a 
SBACV-SP celebra seus 64 anos de histó-
ria, no mês de novembro. Ao longo desse 
período, foram muitas ações, trabalhos e 
congressos que, com o empenho da di-
retoria e a participação efetiva de cada 
associado, possibilitaram grande contri-
buição para a especialidade. 

Sendo assim, a comemoração é de to-
dos, especialmente de vocês, membros, 
que continuam se dedicando à Sociedade 
e ajudando a fortalecer a atuação de mé-
dicos e cirurgiões vasculares frente aos 
cidadãos paulistas.

Parabéns à nossa Regional, e que por 
meio dela, continuemos a oferecer inova-
ções e mudanças para sempre trazer re-
sultados positivos à especialidade. 

Meeting SBACV - Nacional

Local: Hotel Maksoud Plaza (SP)
Informações: www.sbacv.com.br  02 e 03

Novembro

Escreva seus comentários, dúvidas ou 
sugestões para a Folha Vascular. Que-
remos que as opiniões dos associados e 
dos leitores sejam compartilhadas. 

O corpo editorial da revista analisará as 
cartas recebidas. Os assuntos sem inte-
resse comercial, sem cunho autopromo-
cional e sem conteúdos ofensivos serão 
publicados.

Mande seu e mail para: 
secretaria@sbacvsp.org.br ou 

bete@waycomunicacoes.com.br

64Anos
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CAPA

Um estudo, liderado por 14 pesquisadores do Benson-Henry Ins-
titute for Mind Body Medicine do Massachusetts General Hospital, 
encontrou refl exos do relaxamento na redução da pressão arterial 
de pacientes que sofrem de hipertensão. Dessa forma, as práticas 
mente-corpo poderiam ser um complemento às terapias com me-
dicamentos no tratamento desse problema.

“A hipertensão é um importante fator de risco que pode levar 
uma pessoa ao infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral. 
O estudo estima que cerca de um bilhão de pessoas, em todo o 
mundo, sofram de hipertensão”, explica o Prof. Dr. Filippo Pedrino-
la, um dos maiores entusiastas da medicina integrativa no Brasil e 
que possui certifi cações em práticas Mente-Corpo pelo Body-Mind 
Institute da Harvard Medical School, pela International Stress Ma-
nagement Association no Brasil (ISMA-BR) e pela University of 
Texas em Arlington (UTA).

Atualmente, a terapia farmacológica é o principal meio de con-
trole da pressão arterial, no entanto, os anti-hipertensivos estão 
associados a efeitos colaterais como desconforto abdominal, tosse, 
erupção cutânea, disfunção sexual, cefaleia, tonturas, alterações 
de sono, vertigem, etc., além das interações com outros medica-
mentos. Mudanças no estilo de vida, como exercícios físicos, perda 
de peso e controle do estresse devem fazer parte do tratamento, 
porém recomendações para alterações de hábitos nem sempre são 
seguidas. 

Evidências científi cas já comprovaram que o estresse, principal-
mente o crônico, leva ao desenvolvimento de processos fi siopato-
lógicos. Por exemplo, dados mostram que a ansiedade e a depres-
são são fatores de risco para o aparecimento da hipertensão, que 
é a tentativa do corpo de se adaptar ao estresse.

Método do estudo
A pesquisa do Benson-Henry Institute envolveu pacientes com 

diagnóstico de hipertensão no estágio 1, ou seja, não se tratava de 
pacientes graves ou em estágios avançados da doença, recrutados 
nas clínicas de hipertensão do Massachusetts General Hospital. 
Todos receberam uma intervenção com um protocolo de relaxa-
mento.

Os participantes receberam treinamento em técnicas de relaxa-
mento em oito sessões individuais com um instrutor, que incluíram 
respiração diafragmática, escaneamento do corpo, repetição de 
mantras e meditação mindfulness. Exames de sangue, medição 
da pressão arterial e um questionário foram realizados antes e ao 
fi nal do treinamento.

Resultados
No início do estudo, a pressão arterial sistólica (PAS) média foi 

de 143,8 mmHg, enquanto a média da pressão arterial diastólica 
(PAD) foi de 90,9 mmHg. Ao fi nal das oito semanas de treinamen-
to de relaxamento, a PAS média foi de 131,4 mmHg e a PAD caiu 
para 80,2 mmHg.

Os resultados sugerem que o relaxamento reduz a pressão ar-
terial, pelo menos parcialmente, inclusive alterando a expressão 
dos genes. A conclusão se baseia em mudanças importantes en-
contradas na assinatura genômica em pacientes que passaram 
pelo treinamento de relaxamento e que tiveram alterações clínicas 
signifi cativas quando comparadas com pessoas que não passaram 
pelo processo.

A pesquisa não mediu apenas a pressão dos participantes de-
pois de sessões de relaxamento, eles monitoraram alterações na 
expressão genética dos pacientes que foram refl exo do processo. 
Em resumo, os resultados sugerem que a resposta ao relaxamen-

to reduz a pressão arterial, pelo menos parcialmente, alte-
rando a expressão de genes em um conjunto selecionado 
de vias biológicas, envolvendo mais proeminentemente o 
NF-kβ como uma molécula reguladora chave. Confi rmando 
isto, estão às mudanças importantes na assinatura genô-
mica de indivíduos que, após a intervenção da resposta ao 
relaxamento, tiveram mudanças clinicamente signifi cativas 
na pressão arterial quando comparadas com aquelas que 
não o fi zeram.

Para conhecer o estudo na íntegra, acesse:
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/acm.2017.0053

Estresse e doenças de estilo de vida
O Prof. Dr. Filippo Pedrinola alerta que a hipertensão não é 

o único problema causado pelo estresse. “Vivemos em uma 
época em que, cada vez mais, as pessoas sofrem das cha-
madas ‘doenças de estilo de vida’, responsáveis por grande 
parte das enfermidades da população mundial. O estresse 
da vida contemporânea, sozinho ou aliado ao sedentarismo, 
alimentação inadequada, consumo de álcool, cigarro, etc, 
desencadeia doenças crônicas que prejudicam a qualidade 
de vida e podem até levar à morte”.

As doenças do estilo de vida não são uma novidade, há 
anos o Ministério da Saúde brasileiro alerta que elas têm 
disputado com os acidentes de trânsito a liderança das 
maiores causas de morte no país. De qualquer forma, es-
sas doenças crônicas podem ser evitadas ou até mesmo 
revertidas com pequenas mudanças de rotina, assim como 
mostrou a pesquisa. “Ninguém fi ca doente de repente, nin-
guém engorda de repente, tudo é um resultado de nossas 
escolhas”, adverte Dr. Pedrinola.

O combate ao estresse é apenas um dos pilares da 
vida saudável

O conceito do que seria ter uma vida saudável não se re-
sume apenas à ausência de doenças, mas um sentido mais 
global que envolve o bem-estar do ser humano. Para o Dr. 
Pedrinola, esse estado é alcançado por meio da harmonia 
entre quatro áreas: o hábito alimentar, a atividade física, o 
emocional e a espiritualidade.

Hábito Alimentar – Envolve a nutrição por meio de prá-
ticas alimentares saudáveis e com acompanhamento de 
um profi ssional, principalmente em uma época em que as 
pessoas são bombardeadas por dietas da moda que mais 
confundem do que esclarecem.

Atividade Física – Respeitando as limitações, condicio-
namento físico e objetivos de cada pessoa, é essencial que 
o movimento faça parte da rotina. Além dos benefícios à 
saúde e à estética corporal, é comprovado que o exercício 
físico ainda estimula a produção de neurônios melhorando 
a capacidade cerebral.

Emocional – Quando o estresse se torna crônico, ou 
seja, quando a pessoa estressada se torna incapaz de re-
tornar à sua estabilidade emocional inicial, ele acaba levan-
do-a ao esgotamento (burn out) e desencadeando diversas 
doenças psicossomáticas como gastrite, colite, síndrome do 
pânico, diarreia, dores musculares e uma lista enorme de 
outras manifestações físicas como a hipertensão, objeto do 
estudo.

Espiritualidade – O conceito nada tem a ver com cren-
ças pessoais ou religiosidade. Trata-se da conexão que o 

PRÁTICAS NÃO ORTODOXAS AUXILIAM A MEDICINA ORTODOXA

Pesquisa revela que práticas de relaxamento reduzem a pressão arterial em pacientes hipertensos
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CAPA

ser humano tem com ele mesmo, com a família, com o mundo. 
Essa conexão é estimulada por práticas como ioga, meditação e o 
mindfulness.

 Atualmente, a prática Mindfulness tem se popularizado bastan-
te. Foi um pesquisador de Harvard chamado Jon Kabat-Zinn que 
ocidentalizou as técnicas da meditação budista tirando dela seu 
cunho religioso e de crença e transformando-a em uma técnica 
que tem como base o foco no presente momento, a chamada aten-
ção plena (em tradução livre de “Mindfulness” para o português), 
utilizando para isso o controle da respiração.

Existem diversas práticas para se alcançar a resposta de relaxa-
mento, como a meditação transcendental e a budista, acupuntura, 
reike, Tai-chi, musicoterapia e massagem. No caso específi co des-
te estudo do Benson-Henry Institute foram utilizadas as seguintes 
práticas, respiração diafragmática, o body scan e o mindfulness.

O diferencial entre as técnicas de meditação é a âncora utiliza-
da para que se consiga manter a atenção no presente momento 
sem deixar que os pensamentos nos tirem o foco. Essa âncora 
pode ser a respiração, como é o caso da prática Mindfulness, uma 
música, uma imagem ou um mantra. Existe até a meditação em 
movimento.

No Brasil, a medicina integrativa tem crescido bastante, mas 
ainda é apenas um movimento, contudo, nos Estados Unidos ela já 
é ofi cializada como uma especialidade médica reconhecida, sendo 
que, 57 das mais renomadas instituições e universidades médicas 
Norte-Americanas oferecem formação em Medicina Integrativa. 
Para se ter uma ideia, o NHS (National Health Service), sistema 
de saúde público na Inglaterra, o equivalente ao SUS do Brasil, já 
oferece a prática Mindfulness à população.

O Centro Mente Aberta da Unifesp, que conta com uma equipe 
bastante atuante de pesquisadores, oferece cursos de especializa-
ção e, este ano, formou sua primeira turma de especialistas em 
Mindfulness.

O próprio Body-Mind Institute prepara profi ssionais em inúmeras 
técnicas de relaxamento, um trabalho que teve início na década 
de 70 e incluiu o conceito “resposta de relaxamento” na literatura 
médica, que seria o antídoto para a resposta ao estresse. 

De acordo com o Dr. Filippo Pedrinola, é primordial respeitar a 
individualidade de cada paciente, levando em conta que a respos-
ta a medicamentos ou às práticas integrativas é muito pessoal. 
“A recomendação é para nunca abandonar o protocolo médico e 
a medicação convencional. O objetivo das práticas integrativas 
é complementar a medicina convencional e não substituí-la. Im-
portante destacar, para que não haja confusão, a diferença entre 
terapias “complementares” e terapias “alternativas”. As terapias 
complementares utilizadas na medicina integrativa são práticas 
validadas por meio de estudos científi cos, como foi o caso da res-

posta de relaxamento na pesquisa do Benson-Henry. Já a 
terapia alternativa, é algo excludente, como o próprio nome 
diz, o paciente acaba escolhendo entre uma coisa ou outra 
e, vale alertar, que nem sempre são validadas cientifi ca-
mente”, revela.

Ainda segundo o Dr. Filippo Pedrinola, para se desenvol-
ver o próprio protocolo de medicina integrativa, é levado 
em consideração atuar nos quatro pilares essenciais para se 
alcançar uma vida saudável: o hábito alimentar, a ativida-
de física, o emocional e a espiritualidade. “Realizamos uma 
verdadeira intervenção dinâmica durante oito semanas que 
transforma efetivamente a vida do paciente ao promover 
a harmonia entre essas quatro áreas. O paciente é aten-
dido em diversas outras áreas como nutrição, psicologia, 
estética, inteligência física, medicina diagnóstica, etc. Cada 
paciente tem sua agenda de cuidados trabalhada de forma 
individual e totalmente voltada aos seus objetivos e neces-
sidades”, conclui.

O Dr. Filippo Pedrinola acrescenta ainda que, o papel do 
profi ssional de saúde integrativa é estar habilitado e atua-
lizado nas práticas da medicina integrativa. “E, neste mo-
mento, é importante destacar que um de seus propósitos 
é o trabalho com foco no bem-estar do paciente e não na 
doença. Exatamente por isso, oncologia tem sido uma área 
na qual a medicina integrativa tem avançado bastante. Por 
exemplo, o Hospital BP Mirante já conta com um centro de 
terapias integrativas para atender os pacientes de câncer”, 
fi naliza.

Na opinião do diretor de Publicações da Sociedade Bra-
sileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV-SP), 
Dr. Rogério Abdo Neser, diz-se favorável a práticas de re-
laxamento para bem-estar e, sem dúvida, já há evidências 
científi cas sobre o assunto. “O relaxamento traz benefícios 
físicos como diminuir a pressão arterial, reduzir doenças 
cardiovasculares, etc. Em relação às práticas não tradicio-
nais de tratamento, não sou contra, desde que o paciente 
não abandone a medicina tradicional comprovada cientifi ca-
mente. Acredito que muitas práticas podem trazer um efei-
to placebo, outras podem ter um efeito realmente efi caz. O 
problema é que a maioria destas terapias alternativas não 
tem evidência científi ca de qualidade. Desde que o paciente 
com um diagnóstico e tratamentos específi cos não abando-
ne o tratamento tradicional, não sou contrário que se faça o 
uso dos mesmos. Não há dúvida que mudanças de hábitos 
e reeducação alimentar ajudam na prevenção ou tratamen-
to de doenças crônicas como diabetes e hipertensão arte-
rial.  Isto  já é parte do tratamento convencional”, comenta. 

“resultados sugerem 
que o relaxamento reduz 

a pressão arterial... ” 

Dr. Filippo Pedrinola 
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MESTRE VASCULAR

Nascido em 20 de maio de 1945, na Fa-
zenda Santa Rosa, no município de Sales 
de Oliveira (SP), cursou os ensinos fun-
damental e médio nas cidades de Sales 
Oliveira e Orlândia, respectivamente. Em 
seguida, mudou-se para Ribeirão Preto 
onde concluiu o colegial e foi aprovado no 
concurso vestibular da Faculdade de Me-
dicina de Ribeirão Preto da Universidade 
de São Paulo (FMRP-USP), onde se formou 
em dezembro de 1970.

Fez a residência médica em cirurgia ge-
ral (1971-1972) no Hospital das Clínicas 
de Ribeirão Preto, ligado à FMRP-USP. Na 
época, estava iniciando a residência mé-
dica de especialidades. Juntamente com o 
seu colega, Prof. Dr. Takachi Moriya, ini-
ciou a residência em Cirurgia Vascular sob 
a orientação do Prof. Dr. Jesualdo Cherri, 
de 1973 a 1974. Ao mesmo tempo, matri-
culou-se na pós-graduação do Programa 
de Clínica Cirúrgica nível Doutorado.

Em novembro de 1975, já estava enga-
jado como Auxiliar de Ensino na Divisão 
de Cirurgia Vascular, do Departamento 
de Cirurgia da FMRP-USP e, em março de 
1977, defendeu seu Doutorado. Posterior-
mente, juntou-se ao Profs. Cherri e Taka-
chi como Docentes da Cirurgia Vascular e 
ministravam aulas de graduação, residên-
cia médica e pós-graduação senso estrito.

Sempre dedicado aos estudos, fez seu 
pós-doutorado no Hospital Civil de Stras-
bourg, na França, durante os anos 1981-
1982, sob a supervisão do Prof. René 
Kieny (discípulo do Prof. René Fontaine). 

De volta ao Brasil, atuou como docente 
no HCRP-USP até os dias atuais. Em 1989 
introduziu a cirurgia endovascular na es-
pecialidade, hoje consolidada na Divisão 

DR. CARLOS ELI PICCINATO: UMA VIDA DEDICADA À MEDICINA 
E À PESQUISA CIENTÍFICA

Piccinato é um dos autores do livro “Manual Prático de Angiologia e Cirurgia Vascular”, 
direcionado a alunos de graduação e iniciantes da cirurgia vascular

    Dr. Carlos Eli Piccinato

Mensagem aos jovens médicos

“Dediquem-se ao máximo à Resi-
dência Médica. Continuem atualizando 
seus conhecimentos ao longo da carrei-
ra em Congressos, Cursos e Simpósios. 
Aliem conhecimentos médicos e com-
petências aos seus valores humanos 
nos atendimentos de seus pacientes”.

de Cirurgia Vascular e Endovascular. 
Colaborou na formação de médicos-re-

sidentes, desde os anos 70 (totalizando 
62 médicos residentes), e como docente 
da pós-graduação, orientou 16 mestrados 
e 13 doutorados, além de alunos monito-
res e de iniciação científi ca. 

Ao longo de sua carreira, o Prof. Dr. Car-
los Eli Piccinato, realizou pesquisas que 
resultaram em 138 artigos científi cos e 21 
capítulos de livros publicados, e editou, 
juntamente com os Profs. Takachi Moriya 
e Edwaldo Joviliano, um livro direcionado 
a alunos de graduação e iniciantes da ci-
rurgia vascular, chamado “Manual Prático 
de Angiologia e Cirurgia Vascular”. Suas 
linhas de pesquisas sempre foram: is-
quemia e reperfusão, tromboembolismo, 
insufi ciência venosa crônica e ensino mé-
dico.

Em 1991, foi aprovado no Concurso de 
Livre Docência com a tese sobre isquemia 
e reperfusão de membros. Foi Chefe da 
Divisão de Cirurgia Vascular e Endovascu-
lar, de 1991 a 2015. 

Atualmente está no Hospital das Clínicas 
como Docente Sênior, colaborando no en-
sino, assistência e pesquisa onde atende 
pacientes privados na denominada Clínica 
Civil do Hospital das Clínicas de Ribeirão 
Preto. Após concurso público, assumiu o 
cargo de Professor Titular da Divisão de 
Cirurgia Vascular e Endovascular, em maio 
de 2005.

Com uma participação ativa na Socieda-
de Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vas-
cular (SBACV-SP), foi membro associado 
desde 1975 e presidente da seccional de 
Ribeirão Preto, da Regional de São Paulo, 
no biênio 2003-2004. Foi também inte-

grante associado do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões, da Associação Brasileira de 
Educação Médica e da Association for Me-
dical Education in Europe (AMEE). 

Além da paixão pela Medicina, o Prof. 
Dr. Carlos Eli Piccinato, gosta de viajar e 
como é descendente de família italiana, 
não esconde a paixão pelo seu time, a So-
ciedade Esportiva Palmeiras.

Sócios aprovados 
em 27/09/2018:

Aspirantes Residentes:
Francisco Cialdine Frota Carneiro Jr.
Karoline Rayana dos Santos

Aspirante:
Rafael Vilhena de Carvalho Fürst

Plenos:
Ana Lúcia Mingardi
Annibal Constantino G. Rossi
Antonio Ricardo Ganassin
Aroldo Bisinha
Eurico Cravinhos Trevisani
Fernanda Maria R. Angelieri Damasio
Guilherme André Zottele Bomfi m
Kleber Sene Silva
Leonardo Gil Soares
Marcello Azem Buchdid
Paulo Roberto de Andrade e Silva
Renato Augusto Costa Neves Jr.
Vinicius Almeida Ferreira
Walter  Galhardo Tarcha

Efetivos
Afonso Cesar Polimanti
Antonio Carlos Dainese
Paulo Roberto Petrilli
Rodolfo Lelis Zuppardo
Sofi a Oliveira Nasser
Tais Bugs Wakassa
Taís Elisabete Garcia Rodrigues
Vinícius Bertoldi

Remido | Aprovado pela SBACV
Ivan de Barros Godoy
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Disciplina de Cirurgia Vascular e Endovascular / Departamento de 
Cirurgia da Escola Paulista de Medicina – UNIFESP

SERVIÇO

A disciplina de cirurgia vascular do Departamento de Cirurgia da Es-
cola Paulista de Medicina – UNIFESP, foi criada em 1955, juntamente 
com o departamento de Cirurgia da Escola Paulista de Medicina. Desde 
o início recebe médicos para treinamento, mas o programa regular foi 
criado em 1966.

Atualmente, a estruturação de nosso serviço dirigido ao médico re-
sidente é dividida em estágios que são revezados por ano de ingresso, 
e com duração média de um mês em cada estágio, que são repetidos 
mais de uma vez ao ano. 

Os residentes têm como atividades obrigatórias: o centro cirúrgico 
com procedimentos diários entre cirurgias eletivas, majoritariamente 
arteriais, alguns procedimentos venosos e cirurgias em caráter de ur-
gência 24 horas por dia, sete dias por semana; as Interconsultas para 
outras especialidades e unidades do hospital que são respondidas na 
média em duas horas; pronto socorro com uma equipe composta de 
um residente da cirurgia geral, um R3, um R4 e um preceptor que 
prestam assistência como plantão à distância; suíte endovascular, in-
cluindo uma sala para procedimentos híbridos anexo ao Centro Cirúr-
gico. Diariamente há um docente da disciplina na supervisão, e ao me-
nos um preceptor responsável direto pela orientação dos residentes. 
Há também laboratório de fl uxo vascular que conta com um docente 
responsável e médicos ligados à disciplina com dedicação exclusiva 
para exames vasculares. Para uso exclusivo do laboratório de fl uxo, a 
disciplina dispõe de dois aparelhos de ultrassom dotados de todos os 
recursos para realização de exames vasculares; reuniões científi cas e 
visitas acadêmicas aos doentes.  

Todas às quintas-feiras pela manhã, é realizada a reunião científi ca 
organizada por docentes e preceptores da disciplina.  Na oportunidade, 
são discutidos trabalhos científi cos de relevância ou são programadas 
aulas com convidados externos ou ministradas por membros da dis-
ciplina. Em seguida há discussão para tomada de conduta dos casos 
internados ou provenientes dos ambulatórios que se destaquem por 
algum aspecto acadêmico ou por representarem um desafi o no trata-
mento. 

Às quartas-feiras, bem cedo, há discussão acadêmica específi ca para 
defi nição de condutas nos casos, com indicação de tratamento endo-
vascular.

Os ambulatórios atendem todos os aspectos da especialidade, mas 
são divididos por áreas do conhecimento, e funcionam regularmente de 
segunda à quinta-feira. Às segundas-feiras são atendidos doentes com 

patologias arteriais periféricas e diabéticos com com-
plicações; às terças-feiras doentes com patologias ve-
nosas; às quartas-feiras doenças da aorta e carótidas 
e fi nalizando, às quintas-feiras vasculites e linfedema. 

O corpo clínico ativo ligado à disciplina dispõe atu-
almente de seis docentes e oito médicos assistentes. 
Contamos também com um número variável de colabo-
radores que, entusiasticamente, participam e prestam 
sua contribuição de forma espontânea para o trabalho 
médico e científi co.

Os residentes são admitidos anualmente. São três 
médicos com residência em cirurgia geral que recebe-
rão a bolsa plena do MEC e cursarão o programa de 
cirurgia vascular e endovascular por dois anos, R3 e 
R4.  Além destes, anualmente realiza-se um concurso 
com duas vagas para treinamento específi co em cirur-
gia endovascular (R5), também com bolsa pelo MEC. 
Vinculada à disciplina, a residência de transplante renal 
disponibiliza uma vaga como R5 e duração de um ano 
pelo MEC.

Com relação ao número de cirurgias, mensalmente a 
disciplina entre procedimentos cirúrgicos e endovascu-
lares, realiza cerca de 60 procedimentos predominando 
os de média e alta complexidade.

Uma característica importante do serviço, que pode 
ser destacada, é sua autonomia. Nos quadros da disci-
plina, contamos com docentes e preceptores titulados 
e habilitados à realização de todos os procedimentos 
cirúrgicos envolvidos na especialidade, e também, de 
todas as áreas de atuação onde a especialidade tem 
inserção. Nossos laboratórios de ultrassonografi a vas-
cular e cirurgia endovascular são próprios e neles, to-
dos os exames são realizados por membros da própria 
disciplina.   

O Hospital Universitário ligado à Escola Paulista de 
Medicina – UNIFESP, Hospital São Paulo, é um dos ser-
viços de referência em vascular, mais ativos na cidade 
de São Paulo.

Dr. Marcelo Moraes e 
Prof. Dr. Luis Carlos Uta Nakano

Corpo clínico e membros da Disciplina de Cirurgia Vascular e Endovascular
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FIQUE POR DENTRO

Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular 

No dia 22 de setembro, foi realizada mais uma reunião da Liga Acadêmica Paulista 
de Cirurgia Vascular. Pela segunda vez, a reunião foi integralmente realizada em lín-
gua inglesa, propiciando aos acadêmicos a oportunidade adicional de treinarem suas 
habilidades em um idioma estrangeiro ao mesmo tempo em que adquirem conhe-
cimentos médicos. A aula "Management of risk factors for atherosclerotic disease" 
foi proferida pela doutora Daniela Calderaro, cardiologista do INCOR - USP. A seguir, 
acadêmicos apresentaram relatos de casos clínicos, com ampla discussão pela plateia 
e por um dos organizadores, o Dr. Ivan Casella.

O último encontro de 2018 da Liga será em 24 de novembro. Com a coordenação dos doutores Marcelo Calil Burihan, Luiz Car-
los Uta Nakano, Ivan B. Casella, Adnan Neser, Henrique Jorge Guedes Neto e Arual Giusti, as reuniões contam com o patrocínio 
da FQM Farma e são realizadas aos sábados, das 8h30 às 12 horas, na Associação Paulista de Medicina (APM) – Av. Brigadeiro 
Luís Antônio, 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.

Congresso 

No dia 20 de outubro será realizado o Congresso da Liga Vascular. Confi ra 
na página 24 a programação do evento.

Acadêmicas Bruna Andrade Bello e Julia Costa 
D'Errico

Daniela Calderaro Acadêmicos Ana Carolina Bruneti dos Santos e 
Matheus Silva 

I MEETING SBACV - Nacional
Entre os dias 2 e 3 de novembro de 2018, acontecerá o I Meeting 

SBACV - Nacional, que será realizado no Hotel Maksoud Plaza, em São 
Paulo. O evento, idealizado e organizado pela SBACV, terá como foco 
a atualização e discussão dos principais estudos nacionais e interna-
cionais, discussão dos principais trials internacionais e highlights dos 
principais congressos mundiais da especialidade. 

Temas do evento: 

Tratamento Medicamentoso em Doenças Vasculares - Estudo 
COMPASS – Doença Arterial Obstrutiva Periférica; Estudo FOURIER – Do-
ença Arterial Obstrutiva Periférica; Estudo HOKUSAI – TEV em pacientes 
com Câncer; e DOACS – Estudos Randomizados.

Varizes dos Membros Inferiores - Estudos Randomizados e 
Prospectivos - Estudo Randomizado – Resultados em cinco anos – EVLT, 
Radiofrequência, e Espuma densa; Estudo EVRA (Early Venous Refl ux 
Ablation) – Úlcera Venosa; Ablação de veia safena com Cianoacrilato – 
Evidências; e Padronização do Método de tratamento com Espuma densa 
pela SBACV ou Estudo Nacional – Ablação com espuma densa em CEAP 
C5 e C6. 

Doença Carotídea - Doença Carotídea Sintomática: Guidelines; ACST 
– 2 Trials; Angioplastia Carotídea: Novos Sistemas de Proteção e novos 
Stents; e Tratamento da Estenose carotídea na fase aguda do AVC.

Doença Oclusiva de membros inferiores - Tratamento 
Endovascular da Doença Obstrutiva Aorto Ilíaca – Estudos 
Cerab, Cobest e Endoprótese; Estudos Europeus – Illume-
nate e Luminor – balões com droga; Defi nitive AR - Uso de 
Aterectomia pré balões recobertos com drogas; Mimics 2 
Study – Stents Biomimeticos; TASC D Femoro Politea – Spot 
Stents Registro Locomotive; e Oclusão arterial aguda: Tra-
tamento Endovascular X Cirurgia Aberta.  

Intervenção em TVP aguda e Crônica Ilíaco – Fe-
moral - Sistemas de Trombectomia mecânica – Indigo, 
Ekosonic; Estudo Attract – análise crítica; Stents Venosos – 
Seleção e resultados a longo prazo; e Estudo randomizado 
comparando uso de Warfarina X Rivaroxabana no tratamen-
to de TVP proximal: Análise de recanalização a longo prazo. 

Tratamento Endovascular - Estudos EVAR 1, Dream, 
OVER e EVAR 2 Trials; Estudo Lucy: Resultados do trata-
mento endovascular em mulheres; EVAS trail (Endovascular 
aneurysm sealing ) ; e Endoleaks  e ruptura tardia.

Doença da Aorta Torácica e Abdominal - Justa Re-
nais e Pararenais - Endoprótese Fenestrada –  Resultados 
a Longo prazo; Estudo Péricles – Resultados -  Endopróte-
ses paralelas; Uso de Endoancoras em colos curtos; Aneu-



 15OUTUBRO 2018

FIQUE POR DENTRO

9ª Campanha de Prevenção das Doenças da Aorta

Com atendimento gratuito, o Servi-
ço de Angiologia e Cirurgia Vascular do 
Hospital Santa Marcelina promoveu, 
em 29 de setembro, a 9ª Campanha 
de Prevenção das Doenças da Aorta, 
que teve como público-alvo pacientes 
acima de 55 anos e hipertensos.

Na ocasião, foram atendidas mais de 
200 pessoas e realizados cerca de 70 
exames de duplex de aorta e caróti-
das.

O evento foi realizado no Ambula-
tório Médico de Especialidades (AME), 
com a organização do Hospital Santa 
Marcelina, parceria exclusiva da Med-
tronic e apoio da Canon Medical Sys-
tems do Brasil e Governo do Estado de 
São Paulo.

Marcelo Calil Burihan, Juliany e irmã MoniqueAtendimento

Marcelo Calil Burihan, Renato Cruz e José Carlos IngrundEquipe participante da ação

rismas Pararenais e Justarenais. Cirurgia aberta – quan-
do indicar e resultados – Experiência Nacional; Registro 
Endurant no Brasil e Estudo Engage; e Dissecção tipo B 
– Estudo Instead – XL.

Embolização de Tumores e MAVS - Perspectivas futu-
ras como armamento terapêutico; Embolização de miomas 
uterinos – Resultados de Estudos Prospectivos; Embolização 
de tumores sólidos – Indicação, Técnica e Resultados; e Em-
bolizações de MAVS – técnicas avançadas de tratamento. 

Doença Oclusiva infrapoplitea - A importância do 
preparo do vaso em calcifi cações; Punção retrograda em 
artérias tibiais: mudança de paradigma; Tratamento endo-
vascular como primeira estratégica: é um conceito sem evi-
dência?; e Registro multicêntrico Biolux e Luminor: uso de 
balão com droga infrapoplitea.

Compressão venosa – Fleboestética - Terapia Com-
pressiva na Insufi ciência Venosa Crônica; Ablação da 
safena com Espuma densa – Consenso de Compressão; 
Cirúrgica Convencional X Ablação térmica – Estudos ran-
domizados; e Flebotônicos na Insufi ciência Venosa Crôni-
ca: Revisão Cochrane database.

Informações pelo telefone (11) 5084-6493.



16 OUTUBRO 2018

FIQUE POR DENTRO

4º Prêmio Dr. Emil Burihan 
Residente Pesquisador

Curso de Educação Continuada em 
Ecografi a Vascular (CECEV)

4º Dia Mundial de Combate à Trombose 
acontece no dia 21 de outubro

As inscrições para o 4º Prêmio Dr. Emil Burihan Resi-
dente Pesquisador já se encerraram. Com realização da 
SBACV-SP, a premiação tem como objetivo incentivar as 
pesquisas científi cas de jovens médicos.

Puderam se inscrever especialistas recém-formados 
(máximo de dois anos) ou residentes/estagiários de Ci-
rurgia Vascular. Os temas dos trabalhos inscritos estão 
ligados à angiologia, cirurgia vascular, radiologia vascu-
lar ou ultrassonografi a vascular. 

Com categoria única, a premiação para o 1º colocado 
é de R$ 5.000,00; ao 2º lugar, o prêmio tem o valor 
R$ 3.000,0 e para o 3º colocado são R$ 2.000,00. Os 
trabalhos inscritos estão sendo avaliados e os três me-
lhores serão selecionados de acordo com critérios defi -
nidos pela regional, por uma comissão formada por seis 
membros da SBACV-SP.

Os três fi nalistas serão divulgados pelo site da SBACV-
-SP e os autores principais serão notifi cados por e-mail. 
Na última reunião científi ca da SBACV-SP em 2018, que 
acontecerá no dia 29 de novembro, os fi nalistas deverão 
realizar uma apresentação oral (com duração máxima 
de 20 minutos).

A colocação dos vencedores só será defi nida no dia da 
apresentação, a que seguirá a entrega da premiação. 

O quarto e último módulo do Curso de Educação Continuada em 
Ecografi a Vascular com Doppler (CECEV) será realizado no dia 27 de 
outubro, e terá como tema “Procedimentos Vasculares”.

Dentro da programação estão as seguintes palestras: Técnica bá-
sica de punções guiadas por ultrassom (Dr. Rafael Noronha); Acesso 
venoso central de inserção periférica, guiado por ultrassom – PICC 
(Dr. Christiano Pecego); Tratamento de pseudoaneurisma guiado por 
ultrassom (Dr. Ronald Flumignan); Ultrassom vascular em angioplas-
tias periféricas (Dr. Marcone Lima Sobreira); Avaliação da safena para 
técnicas de termoablação: planejamento pré e pós-operatório (Dr. An-
derson Bueno); Técnica de espuma ecoguiada e controle pós-operató-
rio (Dra. Melissa Moraes); e Alcoolização de nervo ciático guiado por 
ultrassom (Dra. Erica Nardino).

O módulo prático terá como monitores os doutores: Aline Futigami, 
Ana Carolina de Oliveira Calixtro, Anna Karina Paiva Sarpe, Bruna Jorge 
da Silva, Carolina Queiroz Flumignan, Danilo Argollo Pirutti, Eliane Fuji, 
Eliza Nakajima, Erica Patricio Nardino, Luis Gustavo Schaefer Guedes, 
Luisa Ciucci, Marcus Vinicius Canteras Raposo da Camara, Nicolle Cas-
sola, Osias Martins Prestes, Ronald Flumignan e Yiumiko Yamasaki.

O CECEV tem apoio da Medtronic, Mindray, Pulsar e GE. A orga-
nização é dos doutores Erica Nardino, Luisa Ciucci Biagioni e Ronald 
Flumignan.

Os associados da SBACV-SP podem ter acesso a todas as aulas te-
órico-práticas por meio do site: www.reuniaocientifi ca.com.br/cecev.

No dia 21 de outubro, a Sociedade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP) participará da 
campanha para conscientizar a população sobre os fatores de risco 
da trombose venosa e mostrar as possíveis formas de tratamento. 
O evento, que tem o patrocínio da Bayer e da Daiichi-Sankyo, será 
realizado no Parque Villa-Lobos, das 8 às 13 horas.

O objetivo da ação é lembrar e apoiar o Dia Mundial de Cons-
cientização e Combate à Trombose, que ocorre anualmente no dia 
13 de outubro.

Os chefes dos serviços de cirurgia vascular de São Paulo estão 
convidados a indicar cirurgiões vasculares, residentes da especia-
lidade, acadêmicos e alunos ligados à SBACV-SP para atenderem 
a população. Informações com a secretaria da SBACV-SP –

Telefone (11) 5087-4888 ou e-mail secretaria@sbacvsp.org.br.
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É PRECISO FORTALECER O ENSINO SOBRE IMUNIZAÇÕES

o tema nas provas de título, independente-
mente da área, inseri-lo nos congressos de 
todas as especialidades e, claro, prescre-
ver. Juntos chegaremos lá.

não as prescrevemos com a frequência 
que deveríamos. No Brasil, foram realiza-
das pesquisas pela Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo, em 2001 e 2002, 
para investigar o que fez os idosos partici-
par das campanhas de vacinação contra a 
infl uenza e o que os levaria a se vacinarem 
novamente.

Os achados foram: apenas 10% dos en-
trevistados se vacinaram por orientação 
médica, 45% afi rmaram que o médico não 
tocou no assunto e 32% dos indecisos vol-
tariam a se vacinar caso recebessem reco-
mendação médica.

O caminho para mudar o cenário, deba-
tido no Grupo de Discussão Permanente, 
criado pela SBIm em parceria com outras 
entidades, é investir em educação. Preci-
samos fortalecer o ensino sobre imuniza-
ções na graduação e na residência, incluir 

As baixas coberturas vacinais registradas 
no País são extremamente preocupantes. 
Infelizmente, vivemos o risco do retorno da 
poliomielite e a possibilidade de perder o 
status de área livre do sarampo. E o pro-
blema não para por aí, como demonstrado 
pelas epidemias de febre amarela silvestre 
e pelo aumento das mortes por gripe.

A desmobilização da população em tor-
no de uma prática essencial é fruto de di-
versos fatores, que vão desde o descuido 
diante do desaparecimento de doenças às 
fake news, passando pela difi culdade de ir 
às Unidades Básicas de Saúde (UBS) em 
horário comercial.

Os médicos, no entanto, também têm o 
seu papel. Não são raras as ocasiões em 
que perdemos a oportunidade de vacinar 
adultos, apesar da assistência no pré-na-
tal, meta contra a infl uenza e não costu-
mam receber a dTpa, vacina com cobertu-
ra de aproximadamente 30% apenas.

Não são raras as ocasiões em que per-
demos a oportunidade de vacinar adultos.

Também vale destacar: pessoas com de-
terminadas doenças crônicas que, não ins-
truídas, raramente procuram os Centros de 
Referência para Imunobiológicos Especiais 
(CRIEs), onde poderiam se vacinar gra-
tuitamente contra infecções consideradas 
mais graves para elas.

A literatura científi ca demonstra que, ao 
mesmo tempo em que somos determinan-
tes para a adesão dos adultos às vacinas, 

Dra. Isabella Ballalai
Presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) 

Dia do médico
Quando nascemos, recebemos diferen-

tes missões. A missão dos médicos é salvar 
vidas! Pelo talento de suas mãos, o médico 
opera milagres e traz esperança aos corações 
desenganados. Suas vitórias e conquistas são 
contadas pelos sorrisos nos rostos daqueles 
que recuperam o prazer pela vida, através da 
sua habilidade, profi ssionalismo e intuição. 
Por isso, fi ca aqui nossa gratidão, afi nal, os 
médicos estão presentes nos principais mo-
mentos das nossas vidas, como no dia em 
que nascemos. São eles que trabalham dia 
após dia buscando uma forma de melhorarem 
nossa qualidade de vida. 

A Sociedade Brasileira de Angiologia e de 
Cirurgia Vascular (SBACV–SP) rende home-
nagens aos profi ssionais da saúde nesta data 
tão especial, dia 18 de outubro. Feliz Dia do 
Médico!
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ACONTECIMENTOS ANTAGÔNICOS!

dia do Museu Nacional é saber que o obri-
gatório incêndio era considerado iminente”. 

VISLUMBRANTE: 
1- O de assistir a campanha política 

brasileira conturbada, em que a socieda-
de está pouco ligada em perceber o risco 
de transformarem o Brasil num país de 
esquerda, igual a Venezuela, Bolívia e Ni-
carágua.  O grande Jornalista J. R. Guzzo 
escreveu na Página Aberta da Revista Veja: 
“A democracia no chão” - “Se há alguma 
coisa que existe de sobra neste planeta é 
terreno para montar qualquer espécie de 
ditadura”. “A democracia no Brasil, se qui-
sermos dizer a verdade em voz alta sem 
perder tempo com muito palavrório, está 
valendo cada vez menos hoje em dia”.  

2- O de assistirmos a destruição do des-
lumbrante Museu Nacional, pelo fogo.  A 
Revista Veja comentou: 1- “E ninguém 
pediu desculpas, ninguém renunciou, nin-
guém foi demitido”. Diria mais: ninguém 
foi punido. “Em um trágico incêndio, o 
Brasil perde o imenso e valioso acervo do 
Museu Nacional do Rio de Janeiro por pura 
negligência. É um País que não valoriza sua 
história, não aprende com os erros e cisma 
em fi ngir que os responsáveis nunca po-
dem ser identifi cados”.

 3- ”A facada da intolerância - Jair Bol-

ALEGRES: Pela oportunidade de ver 
crescer o retorno de ex-presidentes, da 
SBACV-SP, nas reuniões mensais da nossa 
Sociedade. Todos os ex-presidentes, todos 
mesmo, ainda presentes na vida terrena, 
que são muitos (15), poderiam oferecer 
esse sacrifício, se transformando num enri-
quecimento da SBACV-SP, que está neces-
sitando ser muito mais valorizada. Ao mes-
mo tempo, estimular seus alunos das suas 
Faculdades de Medicina, dos cursos de 
pós-graduação credenciados, dirigidos por 
vários deles, a comparecerem, na última 
quinta-feira de cada mês, a essa reunião, 
onde, primeiramente, a diretoria discute, 
num anfi teatro confortabilíssimo na APM, 
os sucessos e insucessos dos projetos re-
alizados e novos programas, com real va-
lidade. Antes das sessões científi cas, com 
apresentação de trabalhos elaborados com 
grande sacrifício, tem um lanche, abran-
dando o desgaste físico do dia a dia. 

TRISTES: Continua diminuindo o nú-
mero de associados presentes nas reuni-
ões mensais, do que aumentando.  Razão 
pela qual a derrota do projeto apresentado 
na penúltima reunião do dia 26 de julho, 
de, temporariamente, aceitar o retorno 
dos associados afastados por falta de pa-
gamento das mensalidades, sem multa. 

A falta de pagamento, a grande maioria 
dos associados acaba contendo suas des-
pesas frente à assustadora crise fi nancei-
ra nacional, e a soma de inúmeros gastos 
para ser associado, AMB/APM; e mais, com 
a obrigatoriedade em pagar o CREMESP; 
impostos, aposentadoria, seguro-saúde, 
despesas com consultório, que vêm dimi-
nuindo seu movimento; despesas familia-
res, pessoais, levam muitos associados a 
cortarem gastos. E no caso de deixar de 
pagar a SBACV-SP, provoca bloqueio do 
crescimento da mesma. Numa próxima 
reunião, os associados presentes, os que 
votaram contra, poderiam rever suas po-
sições e aceitarem essa proposta, evitando 
o decréscimo do número de associados da 
SBACV-SP.  É preferível, nesse caso, acei-
tarmos o descumprimento estatutário, ao 
invés de assistirmos a diminuição do nú-
mero de associados.  Têm Sociedades de 
Especialidades, que permitem esse perdão. 
Por que não a nossa?

TRISTES: Pelo incêndio destruidor do 
Grande Museu Nacional na cidade do Rio 
de Janeiro, de um valor imensurável, gra-
ças ao abandono das autoridades compe-
tentes, responsáveis pela manutenção de 
sua existência. Abel Pires Rodrigues, do Rio 
de Janeiro disse: “O mais incrível na tragé-

INSATISFAÇÃO GARANTIDA
Essa foi a feliz defi nição de Dora Kramer, 

colunista da revista Veja, sobre as eleições 
presidenciais deste ano.

Se de um lado temos um candidato de 
direita, nacionalista, preconceituoso, ho-
mofóbico e a favor de métodos um tanto 
quanto questionáveis para resolver proble-
mas tão importantes quanto a segurança 
pública, e com um vice tosco, para dizer o 
mínimo, do outro lado temos um pau man-
dado de um populista esquerdista de facha-
da condenado por corrupção, sem carisma 
(não que o primeiro tenha muito carisma) e 
que está cercado de personalidades envol-
vidas até o pescoço com a Lava-Jato, além 
de ser de um partido que colocou o Brasil 
nessa lama que vivemos hoje.

Os debates na televisão, para os car-
gos do executivo (imitações pioradas das 
campanhas eleitorais americanas), deixa-
ram claro que por aqui o que vale é falar 
sobre o “sonho” dos candidatos, não so-
bre propostas concretas ou metas a serem 
cumpridas (só pra lembrar, meta é uma 
proposta embasada em um método e com 
data defi nida; sonho é sonho, devaneio, 

sem método e sem data prevista…). Não 
são apresentados métodos ou explicações 
convincentes de como tais devaneios oní-
ricos serão atingidos. Muitas das bobagens 
ditas só servem para diversão e substrato 
para memes e piadas que circulam pelas 
redes sociais, como por exemplo a patéti-
ca afi rmação de Ciro Gomes que tiraria os 
brasileiros do SPC…

Voltando ao segundo turno, analisemos 
o que nossos presidenciáveis pensam so-
bre três assuntos relevantes.

Economia

Bolsonaro: 
• “Redução da dívida pública com privati-

zações, concessões e venda de proprieda-
des da União.” – parece razoável para de-
sinchar a máquina pública da inefi ciência.

• “Criação de um Sistema paralelo de 
aposentadoria por capitalização” – refor-
ma da previdência pública é mais que uma 
necessidade.

• “Redução do número de ministérios”, 
tendo como xerife da economia Paulo 
Guedes, bem-visto pelo Mercado.

• “Melhorar a carga tributária” (só falta 
explicar como…).

Haddad:
• “Revogar o congelamento do gasto 

público e a fl exibilização da legislação tra-
balhista aprovada pelo governo de Michel 
Temer” – um retrocesso típico da esquer-
da populista e assistencialista, mais gas-
tos para o governo, sem ter de onde tirar 
recursos – necessário aumento de impos-
tos para tanto. Suportamos mais carga 
tributária? 

• “Interromper as privatizações”, ou 
seja, deixar as estatais a mercê de indica-
ções políticas e mantendo a porta aberta 
para corrupção.

• “Equilibrar as contas do sistema da 
previdência pela geração de empregos" – 
fácil gerar empregos numa economia ca-
penga como a nossa?

Segurança

Bolsonaro:
• “Flexibilizar a legislação sobre o por-

te de armas” – retrocesso, queremos um 
bando de irracionais andando armados?
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dades em chegar, como espaço sideral ou 
locais remotos na terra em que a experi-
ência humana, como conhecimentos médi-
cos, pode ser útil”. O jornalista da Revista 
Veja, Marcelo Sakate, entrevistou “Scott 
Sakete, o investidor do Vale do Silício, com 
o título “A Revanche Humana”. Scott diz 
que o avanço da tecnologia vai valorizar 
profi ssionais com formação humanística, 
capazes de lidar e refl etir – e não os téc-
nicos em exatas”. “O avanço da tecnologia 
vai assumir algumas tarefas da rotina de 
trabalho e isso vai nos liberar para que nos 
concentremos na interação humana, na co-
municação das ideias”.

UMA HISTÓRIA VERÍDICA - TRISTE E 
ALEGRE: Um jovem de cor negra, morador 
de um lugar paupérrimo no interior do es-
tado de Sergipe, fi lho de um casal humilde, 
trabalhador da roça, morando num casebre 
ultradesconfortável, passou no vestibular 
de Medicina na Faculdade Federal do seu 
Estado, se formou médico. Nunca faltou a 
uma aula no curso primário, ginasial, e nas 
horas de folga estudava intensamente. Ao 
se preparar para o vestibular, não tendo 
condições fi nanceiras para comprar livros 
para estudar, copiava as lições dos seus co-
legas. Uma professora que o acompanhava 
ofereceu comprar seu anel de médico. Esse 
jovem, numa atitude jamais vista, pediu a 
professora, ao invés de lhe dar o anel de 
formatura, que comprasse roupas para 
seus pais poderem assistir sua colação de 
grau. Essa criatura de Deus provou o que 

sonaro é alvo de atentado em Juiz de Fora. 
Um resultado dramático da radicalização 
da política brasileira”.  Aproveito aqui para 
saldar, cumprimentar os médicos, clínicos, 
cirurgiões, da Santa Casa de Juiz de Fora, 
pelo excelente comportamento, fantásticos 
procedimentos sábios, conscientes, equili-
brados, rápidos. Parabéns, colegas! E tem 
mais: que Santa Casa organizada, bonita, 
exuberando limpeza, graças a uma direto-
ria dedicada, responsável.

SUSPENSE: Pela internet, sem autor, 
li sobre Inteligência Artifi cial - “A Inteli-
gência Artifi cial é um híbrido de capital e 
trabalhos”. O termo Inteligência Artifi cial 
representa um conjunto de software, ló-
gica, computação e disciplinas fi losófi cas 
que visa fazer com que os computadores 
realizem funções que se pensavam ser 
exclusivamente humanas, como perceber 
signifi cado em linguagem escrita ou fala-
da, aprender reconhecer expressões faciais 
e assim por diante. O campo da IA tem um 
longo histórico, com muitos avanços ante-
riores, como reconhecimento de caracteres 
ópticos, que agora são considerados rotina. 
Por que usar a inteligência artifi cial? - “É 
um conceito atraente para muitas partes 
envolvidas em negócio, ciência e governo”. 
Uma solução de inteligência artifi cial efi -
ciente pode “pensar” mais rápido e proces-
sar mais informações do que qualquer cé-
rebro humano. “Além disso, a inteligência 
artifi cial tem potencial de levar habilidades 
humanas a locais onde pessoas têm difi cul-

eu e muitas pessoas afi rmam: a inteligên-
cia, a força de vontade, a determinação, o 
direito a conquista do bem, não depende 
da cor da pele, do nível social, pois todos, 
todos seres humanos estão aptos a crescer 
intelectualmente, profi ssionalmente, acre-
ditando em si, alimentado sua autoestima,  
mantendo sua Fé inquebrantável, lutando 
com garra e determinação, fechando os 
olhos e os ouvidos para os imaturas que 
alimentam, cultivam diabolicamente os 
preconceitos. Parabéns jovem sergipano, 
por esse lindo exemplo, que deve ser se-
guido por todos, em todos os sentidos.

“Tudo o que é necessário para 
que o mal triunfe é a omissão 
dos homens de boa índole” 

- Edmund Burke

Dr. Rubem Rino
Associado da SBACV-SP 

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

"A INSATISFAÇÃO 
ESTÁ GARANTIDA!"

• "Reduzir a maioridade penal para 16 
anos" – onde vamos colocar esses meno-
res que serão incluídos no sistema penal?

• "Redirecionamento da política de di-
reitos humanos, priorizando a defesa das 
vítimas da violência".

Haddad:
• "A política atual de repressão das 

drogas é errônea, injusta e inefi caz". Só 
faltou explicar como realizar uma política 
satisfatória sobre o assunto…

• "A política de controle de armas e mu-
nições deve ser aprimorada, reforçando o 
rastreamento do armamento.” Ao menos 
uma ideia coerente…existe logística para 
isso? A fabricação de armas e munições já 
é controlada, mas quem irá fazer a fi scali-
zação da fi scalização?

• “Integrar os serviços de Inteligência.” 
– mais uma ideia coerente.

Corrupção: já ouvimos essas pro-
postas antes…no comments

Bolsonaro: 
• "Propomos um governo decente, di-

ferente de tudo aquilo que nos jogou em 
uma crise ética, moral e fi scal".

Haddad: 
• Garantir "cada vez maior transpa-

rência e prevenção à corrupção (...) No 
entanto, a pauta do combate à corrup-
ção não pode servir à criminalização da 
política".

O pior é pensar que para que os sonhos 
sejam concretizados, eles ainda têm que 
ser aprovados por um congresso (parece 
que está melhor agora com a renovação 
destas últimas eleições), mas a represen-
tatividade até a atual legislatura tinha um 
palhaço semiletrado como deputado mais 
votado e o BBB, não o big brother Bra-
sil, a bancada da bala, boi e bíblia, que 
votam de acordo com seus interesses 
pessoais em detrimento dos interesses 
do país.

Cabe a nós decidirmos, mas, a insatis-
fação está garantida!

Até o próximo artigo!
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SECCIONAIS

No dia 25 de setembro, a seccional recebeu o presiden-
te da SBACV-SP, Prof. Dr. Marcelo Calil Burihan, em sua 
reunião mensal, para ministrar uma palestra sobre o "Uso 
de Alprostadil no Tratamento da Isquemia Crítica", den-
tro do Programa Circulando. O evento, patrocinado pelo 
Laboratório Aché, contou com mais de 40 participantes, 
dentre eles cirurgiões vasculares, residentes e acadêmi-
cos de medicina.  Após a aula, houve um jantar no Res-
taurante Bambina.

São José do Rio Preto

Augusto da Silva, Jane de Carvalho, Marcelo Calil Burihan, Sthefano Atique 
Gabriel e Lucas Cocenza

2º Dia Vascular de Botucatu

Ação tem a missão de proporcionar, gratuitamente, 
triagem voltada para as patologias vasculares com enfo-
que no aneurisma aórtico e doença carotídea na popula-
ção com maior risco para desenvolvimento da doença, e 
orientar sobre formas de prevenção e tratamento dessas 
enfermidades circulatórias

O primeiro o Dia Vascular foi promovido pela disciplina de 
Cirurgia Vascular e Endovascular da Faculdade de Medicina 
de Botucatu – UNESP, com o apoio da Secretaria Municipal 
de Saúde de Botucatu, Rotary Clube “Bons Ares”, Fundação 
UNI e SBACV-SP. Neste dia, os pacientes foram submeti-
dos a uma pré-triagem feita por alunos de graduação (ini-
ciação científi ca), onde os pacientes, maiores de 55 anos, 
tabagistas e/ou hipertensos e/ou diabéticos ou com ante-
cedentes familiares positivos para aneurisma de aorta ab-
dominal (AAA) foram identifi cados. Após isso, todos foram 
encaminhados para realização de hemoglicoteste e aferição 
de pressão arterial. 

Os pacientes incluídos nos critérios supracitados foram 
encaminhados para a realização de ultrassonografi a de ar-
térias carótidas e da aorta abdominal com o intuito de se 
identifi carem aqueles com AAA (diâmetro > 3,0 cm) e este-
noses de carótida > 50% - esses foram encaminhados para 
o serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular da Faculdade 
de Medicina de Botucatu – UNESP para acompanhamento. 
Todos os presentes (incluídos e não incluídos na triagem) 
receberam orientação quanto à prevenção de doenças vas-
culares por meio de folhetos explicativos e conversas pes-
soais. Ao fi nal do dia, o montante de pessoas atendidas 
foi de 332, sendo 234 encaminhados para a realização da 
ultrassonografi a (aorta abdominal e carótidas).

No dia 10 de novembro, das 9 às 15 horas, ocorrerá no-
vamente a ação de cidadania promovida pela Disciplina de 
Cirurgia Vascular e Endovascular – UNESP, com o intuito de 
prestar serviço gratuito à população da cidade, por meio do 
atendimento individual, com informações a respeito das do-
enças, formas de prevenção e tratamento.  O evento acon-
tecerá no Espaço Saúde (ao lado do SAMU), na Avenida 
Santana 323, Centro, Botucatu, SP, com a coordenação do 
Dr. Rafael Elias Farres Pimenta.

Os médicos farão uma triagem e orientarão o público 
quanto aos sinais e sintomas dessas doenças, na intenção 
de que todos fi quem atentos quanto aos perigos de alguns 
comportamentos de risco e as devidas precauções a serem 
tomadas. Também será realizado o exame ultrassonográ-
fi co de triagem, com intuito de identifi car a presença das 
doenças e em caso positivo, encaminhar para seguimento 
no HC-UNESP. Cartilhas com orientações serão distribuídas 
aos visitantes.

O evento que conta com a contribuição de cirurgiões vas-
culares, residentes da especialidade e acadêmicos, é uma 
ótima oportunidade para prestação de serviço público, ain-
da auxilia para informar a população a respeito de doenças 
específi cas que o angiologista e o cirurgião vascular tratam, 
e o porquê especialistas da área devem necessariamente 
ser escolhidos para o seu tratamento e busca novamente a 
chancela da SBACV.

Bauru-Botucatu

A seccional Campinas da SBACV-SP, realizou em conjun-
to com a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, 
em 24 de setembro, a palestra “Tratamento de Varizes Mi-
nimamente Invasivo Sob Anestesia Local Intumescente”, 
ministrada pelo Dr. Luiz Baldini Neto. A organização foi do 
diretor da seccional, Dr. Gustavo Pierro Postal.

Campinas

Gustavo Pierro Postal, Luiz Baldini Neto e Ana Lucia Pinotti (diretora do Departa-
mento de Cirurgia Vascular da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas)
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DIA MUNDIAL DO DIABETES 2018
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A FAMÍLIA E DIABETES

de Prevenção das Complicações,
Detecção, Orientação e Educação

08, 09, 10 - 12, 13 e 14 DE NOVEMBRO - 9 às 16h

ANAD - Associação Nacional de Atenção ao Diabetes

Rua Eça de Queiroz, 198 - Vila Mariana

Próximo a Estação Metrô Paraíso

NÃO VENHA
EM JEJUM!
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NOTÍCIAS

Aplicativo do SUS aproxima cidadãos dos
 serviços públicos de saúde

Plataforma conta com 1,2 milhão de downloads e 
facilita a vida de usuários e gestores. A ferramenta 
também dá transparência aos atendimentos, como 

retirada de medicamentos

Serviços, informações e utilidades públicas em 
saúde a um toque dos pacientes do Sistema Único 
de Saúde (SUS), e o melhor: sem sair de casa. 
Essa praticidade já está disponível a toda popula-
ção no aplicativo, Meu DigiSUS, plataforma móvel 
e digital disponibilizada pelo Ministério da Saúde, 
para dar comodidade e autonomia aos usuários e 
dar agilidade aos serviços no SUS. Por meio dele, 
a população já pode acompanhar via celular, suas 
consultas e exames ambulatoriais, nas UBS infor-
matizadas; dispensação de medicamentos; visu-
alização do histórico de suas solicitações; posição 
na fi la do Sistema Nacional de Transplantes; entre 
outras funcionalidades relacionadas à saúde pú-
blica.

Até o momento, já foram realizados 1,2 milhão 
de downloads do Meu DigiSUS, entre smartpho-
nes com sistemas IOS e Android. Um dos prin-
cipais benefícios do aplicativo é o melhor atendi-
mento aos pacientes do SUS, onde eles poderão 
se tornar fi scais, avaliando o atendimento realiza-
do, e denunciando fraudes em qualquer canto do 
país, além de possibilitar aos gestores municipais, 
estaduais e da União um planejamento adequado 
do setor, permitindo o aprimoramento constan-
te desses serviços. A unifi cação dos serviços em 
uma única ferramenta também permitirá a corre-
ta aplicação dos recursos públicos.

Para o diretor do Departamento de Informáti-
ca do SUS (DATASUS), do Ministério da Saúde, 
Guilherme Teles, o aplicativo vai reduzir custos e 
diminuir as fi las presenciais nas estruturas físicas 
nos estados e municípios. “Em todo o mundo, o 
uso da Saúde Digital tem constantemente muda-
do a forma de organização e disponibilização dos 
serviços de saúde. No Brasil, este aplicativo irá 
justamente realizar isso, por meio da melhoria 
constante da qualidade dos serviços, dos proces-
sos, da prevenção e prioritariamente da atenção 
à saúde”, afi rmou Guilherme.  

Pela plataforma móvel ofi cial do SUS, o cidadão 
consegue encontrar hospitais, unidades de saúde 
e outros estabelecimentos próximos de sua resi-
dência; identifi car farmácias participantes do Aqui 
tem Farmácia Popular e acompanhar os medica-
mentos que o cidadão retirou, além de avaliar o 
atendimento desses serviços. Também é possível 
acessar uma linha do tempo de cada atendimento 
realizado pelo SUS, além do Cartão Nacional de 
Saúde e os dados pessoais, com informações so-
bre nutrição e alergias.

O aplicativo está em funcionamento há três 
anos e já é reconhecido pela sua inovação tec-
nológica. A plataforma é interligada às 19.788 
Unidades Básicas em Saúde (UBS) que já estão 
informatizadas em 3.780 municípios, totalizan-
do 106.179.196 pessoas cobertas. Ao todo, 11 

INFORMES DA DIRETORIA

NORMAS PARA TORNAR-SE 
SÓCIO DA SBACV
Apresentamos as normas para ingresso na SBACV e estimulamos os 

membros a se mobilizarem para uma possível mudança de categoria.
Para se tornar Aspirante, Pleno ou Efetivo, após preencher a docu-

mentação, entregue-a em sua regional.
Para se tornar Titular, envie a documentação para a SBACV Nacional, 

com sede em São Paulo.
Todas as propostas estão disponíveis no site www.sbacv.com.br.

Aspirante:
• Poderão ser membros Aspirantes os médicos interessados nos ob-

jetivos da SBACV, que apresentarem à regional da SBACV da Unidade 
da Federação (UF) onde o candidato exerce sua atividade profi ssional, 
ou, não havendo, a mais próxima, solicitação assinada, com cópia do 
Curriculum Vitae, juntamente com cópia do RG, cópia autenticada do 
diploma de médico, cópia da carteirinha do CRM e duas fotos 3x4.

Pleno:
• Estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina 

(CRM) do estado onde exerça sua atividade profi ssional, encaminhan-
do cópia do registro;

• Participar das atividades da SBACV, na condição de aspirante, por 
pelo menos três anos, podendo ser somados períodos;

• Apresentar o formulário de associação em duas vias e assinadas 
por dois associados da SBACV pertencentes à categoria Efetivo ou 
Titular;

• Ter completado residência médica ou curso de especialização reco-
nhecido pela SBACV, nas especialidades ou áreas que são objetivos da 
associação, anexando o comprovante à proposta;

• Anexar à proposta de associação duas cópias do RG, do CPF, do 
diploma de médico e duas fotos 3x4;

• Apresentar e ter sua proposta de associação aprovada pela regional 
da SBACV correspondente, estando quite com a tesouraria da SBACV.

Efetivo:
• Ser associado da SBACV na categoria Pleno, por pelo menos dois 

anos, contados a partir da aprovação do ingresso, ou ter participado 
das atividades da SBACV como Aspirante, por pelo menos três anos;

• Estar inscrito no CRM onde exerça sua profi ssão;
• Possuir o título de especialista em Angiologia ou Cirurgia Vascular*;
• Ser sócio da APM ou AMB;
• Apresentar e ter sua proposta de associação aprovada pela re-

gional da SBACV correspondente, estando quite com a tesouraria 
da SBACV.

*Observa-se que possuir o Título de Especialista signifi ca que o can-
didato foi aprovado no exame + solicitou o título (no site) + tem este 
Título de Especialista devidamente registrado na AMB/MEC e CNA. 

Titular:
• Ser associado Efetivo há pelo menos três anos;
• Apresentar artigo original ao JVB, sendo aceito para publicação 

ou publicado há, no máximo, seis meses da data da proposta, na 
qualidade de primeiro autor; ou monografi a original não publicada 
sobre tema da especialidade; ou título de livre-docência ou de dou-
tor obtido em instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC; 
ou ainda acumular 100 pontos nos cinco anos que antecederam ao 
pedido de progressão, em eventos de educação médica continuada 
nas especialidades e área de atuação da SBACV, de acordo com 
normas da CNA.

• Apresentar e ter sua proposta de progressão, para esta catego-
ria, aprovada pela diretoria nacional da SBACV, estando quite com 
a tesouraria da SBACV.
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EXPEDIENTE

sistemas estão integrados no aplicativo, entre eles o Cadastro 
Nacional de Usuário do SUS (CADSUS), Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES), Farmácia Popular e os Siste-
mas Nacional de Transplantes (SNT), de Regulação (SISREG), de 
Atenção Básica (e-SUS AB) e o Hemovida.

Sete em cada 10 médicos são agredidos 
no ambiente de trabalho

Os números são estarrecedores, mas não surpreendentes: 
71,12% dos médicos já sofreram algum tipo de violência no 

ambiente de trabalho.

Os dados coletados pela Associação Paulista de Medicina, com 
509 profi ssionais do estado de São Paulo - entre os dias 29 de 
agosto e 3 de setembro, por meio do Survey Monkey - refor-
çam uma percepção crescente: os médicos sentem-se, cada vez 
mais, inseguros. 

Outro indicador que aponta nesse sentido: somente 53,78% 
dos pesquisados apontam a existência de equipes de segurança 
onde atuam. É cabível dizer que esse quadro é, em boa par-
te, refl exo da inefi cácia dos sistemas de saúde, seja no âmbito 
público ou no privado. A derrocada do Sistema Único de Saúde 
(SUS) fi ca evidente quando observamos que 70,87% das agres-
sões ocorrem em serviços ligados ao estado (41,46% em hos-
pitais e 29,41% em postos de saúde ou outras unidades). Por 
outro lado, 22,41% dos episódios foram registrados em hospi-
tais privados e outros 6,72% em consultórios particulares. Entre 
a minoria que alega não ter passado por situação semelhante, 
57,82% têm colegas que já foram agredidos.

A demora para o atendimento ao paciente é a principal motiva-
ção da violência (32,9%). Casos de discordância com o atestado 
vêm na sequência (21,29%). No campo “Outros” (40%), muitos 
profi ssionais indicaram que foram agredidos, pois os pacientes 
e/ou familiares discordaram da conduta. A instabilidade leva até 
mesmo ao desentendimento entre os colegas, responsável por 
6,16% dos casos de violência.

Concursos para médicos têm oferecido baixa remuneração, 
aponta levantamento do CFM

O CFM analisou 441 concursos que ofereciam cerca de 5 mil 
vagas e cadastros reserva.

O salário oferecido para médicos nos concursos das prefeitu-
ras municipais de todo o País representa menos da metade do 
que é referenciado pela categoria, de acordo com levantamento 
nacional realizado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). O 
piso pleiteado para os médicos é de R$ 14.134,58 para 20 horas 
semanais de trabalho. No entanto, os editais lançados no 1º se-
mestre de 2018 apontam para uma média de R$ 5.520,73 para a 
mesma carga horária. 

O CFM analisou 441 concursos que ofereciam cerca de 5 mil va-
gas e cadastros reserva. Desses, apenas quatro oferecem salários 
que superam o piso nacional, sendo dois no Paraná, um em Minas 

Gerais e outro no Amazonas. Mas quando se avalia a 
remuneração inicial média por Estado, nenhum deles 
alcança o piso sugerido pela categoria. Confi ra a lista 
completa de concursos em www.portal.cfm.org.br. 

No Sudeste, onde se concentra quase 1/3 das va-
gas abertas no período, o vencimento médio girou em 
torno de R$ 4 mil (20 horas por semana) e R$ 8 mil 
(40 horas). 

A carreira de Estado para médicos foi uma das 
pautas encaminhadas pelas entidades médicas aos 
candidatos à presidência da República nas Eleições 
Gerais de 2018.

Fonte: Cremesp

Trabalho médico: Publicada Medida Provisória que 
antecipa honorários do médico perito

O pagamento dos honorários do perito que realizar 
o exame médico-pericial nas ações judiciais em que o 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja parte, 
e que tramitem nos Juizados Especiais Federais, será 
antecipado pelo Poder Executivo federal ao respectivo 
tribunal.  É o que determina a Medida Provisória (MP) 
nº 854, publicada pelo Diário Ofi cial da União (DOU) 
em 3 de outubro de 2018. De acordo com a MP, o 
Conselho da Justiça Federal e o Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento e Gestão fi xarão os valo-
res dos honorários e os procedimentos necessários 
ao cumprimento da norma por meio de ato conjunto.

Fonte: Cremesp

40% dos médicos recém-formados reprovam 
no exame do Cresmesp

O Conselho Regional de Medicina do estado de São 
Paulo divulgou o resultado da avaliação dos médicos 
recém-formados. Segundo os dados, pelo segundo 
ano consecutivo, cerca de 40% profi ssionais foram 
reprovados.

Dos 3.174 participantes que fi zeram o exame, 
38,2% não conseguiram nota mínima. Cerca de 80% 
erraram no momento de responderem sobre a abor-
dagem a pacientes vítimas de acidente de trânsito e 
outros 69% não sabiam as diretrizes para medir a 
pressão arterial. Mais de 68% dos médicos não acer-
tam a conduta que deve ser realizada para pacientes 
que estão passando por um infarto.

De acordo com o advogado e presidente da Socie-
dade Brasileira de Direito Médico e Bioética (Anadem), 
Raul Canal, o paciente do século XXI é extremamente 
bem informado: “cada dia mais exigente e menos to-
lerante a qualquer evento adverso ou resultado dano-
so, o paciente espera um profi ssional qualifi cado, que 
saiba atender e compreender o que está acontecendo 
em seu organismo”.
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20 de outubro 
07h45 às 17h00

 Abertura 
08h00 Dr. Marcelo Calil Burihan, Dr. Adnan Neser, 
 Dr. Ivan Casella, Dr. Henrique Guedes e 
 Dr. Roberto Sacilotto

 Módulo 1 
 Moderador: Dr. Adnan Neser (São Paulo)

08h15 Como elaborar um trabalho cientifi co
 Dr. Ronald Flumignan (São Paulo)
08h30 Trombose Venosa Profunda: o que devemos saber   
 para um tratamento adequado – Dr. Antonio Eduardo 
 Zerati  (São Paulo)
08h45 Trabalho 1
08h50 Varizes: do diagnóstico ao tratamento
 Dra. Melissa Moraes (Itajubá)
09h05 Trabalho 2
09h10 Tratamento endovascular da insufi ciência venosa   
 Dr. Sergio Belczak (São Paulo)
09h25 Trabalho 3
09h30 Discussão
09h45 Apresentação de Pôsteres 1
10h15 Intervalo

 Módulo 2 
 Moderador: Dr. Arual Giusti (São Paulo)

10h30 Doença obstrutiva carotídea: quando indicar o   
 tratamento clinico e a revascularização e como   
 fazê-los - Dr. Gilberto Galego (Santa Catarina)
10h45 Trabalho 4
10h50 Aneurisma de Aorta Abdominal: quando    
 investigar, quando e como tratar – Dr. Sidnei   
 Galego (São Paulo)
11h05  Trabalho 5
11h10 Aneurisma roto de aorta abdominal: diagnóstico e
  tratamento – Dr. Cesar Alberto Talavera Martelli    
 (Presidente Prudente)

11h25 Trabalho 6
11h30 Discussão
11h45 Almoço

 Módulo 3 
 Moderador: Dr. Henrique Guedes (São Paulo)

13h00 Medicina Baseada em Evidências – Dr. Altino Ono   
 Moraes (Paraná)
13h20 Linfangites e Erisipelas: do diagnóstico ao    
 tratamento – Dr. Mauro Figueiredo (São Paulo)
13h35 Trabalho 7
13h40 Doença arterial obstrutiva periférica: quando e   
 como devemos tratar o paciente com o melhor
  tratamento clínico – Dr.  Valter Castelli Jr.  (São Paulo)
13h55 Trabalho 8 
14h00  A evolução do diagnóstico e tratamento através da  
 angiorradiologia – Dr. Felipe Nasser (São Paulo)
14h15  Trabalho 9
14h20 Discussão
14h35 Apresentação de Pôsteres 2
15h00 Intervalo

 Módulo 4 
 Moderador: Dr. Marcelo Calil Burihan (São Paulo)

15h30 Dissecção de Aorta tipo B / Aneurismas de Aorta   
 Descendente: diagnóstico e tratamento – Dr.   
 Silvestre Savino Neto (Pará)
15h45 Trabalho 10
15h50 Abordagens terapêuticas e preventivas das    
 complicações do pé diabético – Dr. Antonio Luiz de   
 Araújo (Rio de Janeiro)
16h05 Trabalho 11
16h10 Trauma Vascular – Dra. Grace Carvajal Mulatti (São Paulo)
16h25 Trabalho 12
16h30 Discussão
16h45 Premiação e Encerramento

Programação

Informações/Inscrições/Local:

Associação Paulista de Medicina
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278
Bela Vista
São Paulo – SP
Tel.: (11) 3188-4281
inscricoes@apm.org.br

Realização:Patrocínio: Apoio:

Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular - SP - Rua Estela, 515 - Bloco A - Cj 62 - CEP 04011-002 - São Paulo


