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Prezados colegas,
O ano 2018, que foi extremante difícil para o País, está acabando. Perspectivas 

de melhora econômica e, consequentemente, em todas as áreas são esperadas! 
Mas nem tudo foi perdido. Neste ano desenvolvemos diversas atividades do ponto 
de vista científi co e em relação à defesa profi ssional.

Elaboramos o CETEV (Curso de Educação Continuada em Tromboembolismo Ve-
noso), em três módulos, realizados em nossa sede; o CECEV (Curso de Educação 
Continuada em Ecografi a Vascular) com quatro módulos realizados na sede da 
empresa Medtronic e o Curso de Interpretação de imagens em tomografi a pelo 
Osirix e Horos, em dois módulos, também em nossa sede.

Realizamos 10 reuniões administrativas, nove científi cas e seis reuniões da Liga Aca-
dêmica Paulista de Cirurgia Vascular, todas na Associação Paulista de Medicina (APM). 

Organizamos o XVI Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular 
– VII Encontro Interativo, no Centro de Convenções Frei Caneca, sendo que, 
pela primeira vez, o evento foi realizado em três dias consecutivos com um dos 
maiores públicos do Encontro (quase mil participantes) e também com números 
expressivos de temas correlatos, pôsteres e casos clínicos.

Em árduo trabalho, realizamos o 6º Controvérsias em Cirurgia Vascular e En-
dovascular – 5º Capítulo Brasileiro do SVS, no Hotel Vila Rossa, em São Roque.

Elaboramos o 3º Congresso Brasileiro das Ligas Acadêmicas em Angiologia e 
Cirurgia Vascular, na sede da APM, com a participação de centenas de estudantes 
e professores de diversos estados brasileiros. 

Além das atividades científi cas, organizamos o 12º Dia Vascular e o 4º Dia Mun-
dial da Trombose, ambos no Parque Villa-Lobos, para atendimento à população e 
divulgação da especialidade.

Quanto à defesa profi ssional, participamos de várias reuniões em conjunto com 
a APM, na tentativa de melhora, principalmente dos honorários médicos (novos 
valores de consultas e CHs em tabelas nas próximas páginas).

Diversos colegas da Regional também participaram das atividades da SBACV 
Nacional em relação ao aprimoramento da nova CBHPM, lançada recentemente 
pela Associação Médica Brasileira. A nova tabela encontra-se publicada na íntegra 
nesta edição.

A contratação de uma empresa de assessoria trouxe vários benefícios para a 
Regional. Houve um incremento de mais de 80 sócios e a progressão de mais de 
50, por atuação incansável da Sra. Eivy, que também conseguiu diferentes van-
tagens para os associados.

Também tivemos a contratação de uma empresa de Assessoria Jurídica, im-
prescindível nos dias de hoje para ajuda à Regional e a seus sócios.

Para o ano vindouro, teremos, junto com a Nacional, o 5º Congresso Multidisci-
plinar de Acesso Vascular para Hemodiálise, nos dias 15 e 16 de março, no Hotel 
Renaissance. Em maio, de 16 a 18, haverá o XVII Encontro São Paulo de Cirurgia 
Vascular e Endovascular – VIII Encontro Interativo.

O CECACE (Curso de Educação Continuada em Cirurgia Vascular e Endovas-
cular) voltará com três módulos. Estamos também organizando o 2º CETEV, o 
2º CECEV e o 2º Curso de Interpretação de Imagens do Osirix e Horos. O novo 
TEVASC sairá do papel!

Muitas outras são as ideias e sugestões!
Quero aqui agradecer a todos os membros da nossa diretoria que estão aju-

dando intensamente na realização de todos os nossos projetos. Sem eles, nada 
teria sido realizado. Os diversos departamentos e comissões da Regional estão 
atuando e contribuindo em demasia!

Parabéns às Seccionais, agora em número de 15 com a criação da Seccional 
da Região Bragantina. Diversos são os cursos, aulas e atividades desenvolvidas.

Também gostaria de parabenizar o Dr. Roberto Sacilotto, que vem fazendo um 
excelente trabalho à frente da nossa Nacional.

Que em 2019, tenhamos um ótimo e maravilhoso ano! Boas festas e um Feliz 
Natal a toda nossa família vascular da Regional São Paulo! 

Unidos seremos sempre mais!
Vamos em frente!
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DEFESA PROFISSIONAL

Dr. Luis Carlos Uta Nakano  

Diretor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP

TERMO DE CONSENTIMENTO E ESCLARECIMENTO

Folha Vascula_Out.18.pdf   1   13/09/2018   15:08:56

O Termo de Consentimento e Esclarecimento é uma exigência do 
Código de Ética Médica e tem a função precípua de esclarecer o pa-
ciente sobre intervenções que serão feitas e seus principais riscos. 
Na rotina diária, sua aplicação ainda é feita de maneira errônea, 
muitas vezes a beira do leito, encarado apenas como mais uma eta-
pa burocrática e ser vencida.  A elaboração e a aplicação inade-
quadas do termo de consentimento podem prejudicar sua validade 
jurídica em juízo. Então, deixamos aqui alguns aspectos importantes 
para sua elaboração e sua aplicação na vida prática:

1. Deve ser escrito em linguagem coloquial onde qualquer pessoa 
entenda o procedimento e suas complicações. 

2. Tenha o seu próprio Termo de Consentimento e Esclarecimento, 
pois o utilizado pelo Hospital muitas vezes não contempla todas as 
informações importantes para o médico assistente.

3. Deve ser específi co para cada procedimento e, muitas vezes, 
específi co para o próprio paciente que tenha muitas particularidades 
em seu estado de saúde.

4. Deve abranger com clareza os principais riscos e complicações 
que possam causar ao paciente. Frisando ser um rol exemplifi cativo 
com os riscos e complicações mais frequentes.

5. Deve ser discutido pessoalmente pelo médico e paciente, ou 
representante legal, pois somente a assinatura não garante sua va-
lidade legal.

6. De preferência assinar no ambiente do consultório e não à beira 
do leito, pois demonstra que o médico teve o cuidado de dispender 
um tempo adequado para explicar e dirimir dúvidas do paciente a 
respeito do procedimento.

7. Demonstrar para o paciente que o termo não é apenas 
uma formalidade exigida legalmente, mas serve para prote-
ção de ambos.

8. Atualizar o termo de consentimento e esclarecimento 
sempre que necessário, uma vez que o conhecimento médi-
co não é estanque e que novas tecnologias e complicações 
surgem e podem modifi car o conteúdo inicial do termo uti-
lizado.

Por óbvio que o Termo de Consentimento e Esclarecimento 
não impede a judicialização, mas quando elaborado e apli-
cado de forma adequada, certamente pode ajudar na defesa 
do profi ssional.
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SBACV-SP PROMOVE JANTAR DE ENCERRAMENTO DO ANO
Tradicional evento de confraternização homenageia profi ssionais
da especialidade e sinaliza as conquistas de 2018

JANTAR

Prêmio Alexis Carrel
Categoria: Titular
Premiado: Dr. Marcelo Fernando Matielo

Marcelo Matielo e Marcelo Calil Burihan

Prêmio Cid dos Santos (empate)
Categoria: Aspirante
Autora-apresentadora: Dra. Camila Baumann Beteli
Trabalho: Estudo randomizado duplo-cego comparativo entre eletroco-
agulação e radiofrequência no tratamento de pacientes portadores de 
insufi ciência de veia safena magna e varizes dos membros inferiores.
Instituição: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia – SP

Marcelo Calil Burihan e Nilo Izukawa, representando Camila Baumann Beteli

Autora-apresentadora: Dra. Mariana Krutman
Trabalho: Vinte anos de experiência em reconstruções vasculares asso-
ciadas à ressecção de malignidades.
Instituição: A.C. Camargo Câncer Center - SP

Ivan Benaduce Casella, Guilherme Yasbek (representando Mariana Krutman) e 
Marcelo Calil Burihan

Repetindo a tradição de anos anteriores e pensando na 
confraternização entre seus associados, a SBACV-SP ofe-
receu jantar para comemorar o encerramento das ativi-
dades de 2018, no dia 7 de dezembro, no Buffet Colonial, 
em São Paulo.

A cerimônia foi ciceroneada pelo Dr. Carlos Eduardo Varela 
Jardim. Durante o evento ocorreram homenagens e premia-
ções aos profi ssionais que se dedicaram ou se destacaram 
durante o ano nos encontros da Regional São Paulo, como os 
prêmios Alexis Carrel, Berilo Langer, Cid dos Santos, Geza 
de Takats e Emil Burihan. A noite teve ainda a animação 
do show ao vivo da banda Road Hanna, especializada em 
disco music.

Na abertura, o presidente da Regional São Paulo, Dr. 
Marcelo Calil Burihan, agradeceu a presença dos asso-
ciados e seus familiares e sinalizou as conquistas para a 
sociedade, durante o ano de 2018, com uma retrospecti-
va do que foi realizado pela Regional, como as Reuniões 
Administrativas e Científi cas com a apresentação de tra-
balhos e defesa profi ssional atuante, elaboração de vários 
cursos, Encontro São Paulo, reuniões da Liga Acadêmi-
ca, 6º Controvérsias, criação da Seccional de Bragança 
e ações como o Circulando Saúde, entre outras.  “Quero 
agradecer os membros da diretoria e todos os departa-
mentos pela excelente colaboração na realização dos tra-
balhos desenvolvidos ao longo do ano”, declarou Burihan. 
Ele também adiantou as propostas para 2019, como a ela-
boração do livro histórico da regional, selos de certifi ca-
ção e a realização de mais um Encontro São Paulo, entre 
outros assuntos.  

O presidente da SBACV Nacional, Dr. Roberto Sacilotto 
também falou aos presentes e parabenizou a presidência 
da Regional São Paulo pelas grandes vitórias e benefícios 
em prol dos associados. Também reforçou a importância 
da parceria entre as duas regionais. “Agradecemos a todos 
o grande prestígio que a Regional São Paulo proporcio-
nou ao I Meeting SBACV – Nacional. Foi uma participação 
massiva dos colegas associados da cidade de São Paulo”, 
ressaltou e fez questão de parabenizar o Dr. Marcelo Fer-
nando Matielo, pela conquista do prêmio Alexis Carrel. 

O prêmio Alexis Carrel é concedido ao sócio-titular que se 
destacou durante o ano, perante sua contribuição e atuação 
na Regional São Paulo. O escolhido entre os membros da 
diretoria foi o Dr. Marcelo Fernando Matielo, que falou sobre 
o Brasil e sua miscigenação, tema de sua apresentação.  

Muito agradecido, Dr. Marcelo Matielo fez questão de pro-
ferir algumas palavras, antes de sua explanação sobre o 
assunto. “Para mim é uma grande honra, dentre várias pes-
soas, ter sido o escolhido para ser homenageado com esse 
prêmio Alexis Carrel.  É uma honra imensurável e jamais 
em minha vida imaginei que um dia eu poderia ser agracia-
do com esse prêmio”. 

Confi ra os profi ssionais que foram premiados durante a comemoração:
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Prêmio Berilo Langer
Categoria: Aspirante residente / Residente
Autor-apresentador: Dr. Guilherme Baumgardt Barbosa Lima
Trabalho: Experiência com a implantação de protocolo para o tratamento 
endovascular do aneurisma roto de aorta.
Instituição: Disciplina de Cirurgia Vascular do Hospital das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina da Universidade de São Paulo

JANTAR

Prêmio Geza de Takats
Categoria: Efetivo/Pleno
Autora-apresentadora: Dra. Grace Carvajal Mulatti
Trabalho: Caracterização e evolução clínica dos pacientes portadores de 
oclusão da artéria carótida interna. Estudo comparativo.
Instituição: Disciplina de Cirurgia Vascular do Hospital das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Marcelo Calil Burihan, Grace Carvajal Mulatti e Ivan Benaduce Casella

Marcelo Calil Burihan, Guilherme Baumgardt B. Lima e Ivan B. Casella

4º Prêmio Emil Burihan

1º colocado:
Trabalho: Desenvolvimento de simuladores para treinamento em saú-
de – simulador para punção ecoguiada.
Autor-apresentador: Vinicius Bignatto Carvalho
Coautores: Carolina Martines Estrutti, Antonio Carlos Moura Neto, Vla-
dimir Tonello de Vasconcelos, Francisco Cialdine Frota Carneiro Jr., Jorge 
Eduardo Amorim, Henrique Jorge Guedes Neto, Ronald Luiz Gomes Flu-
mignan e Luis Carlos Uta Nakano.
Instituição: Escola Paulista de Medicina - UNIFESP

2º colocado:
Trabalho: Impacto da calcifi cação e escoamento infrapoplíteo nos des-
fechos do tratamento endovascular da doença oclusiva femoropoplítea.
Autor-apresentador: Murilo de Jesus Martins
Coautores: Rafael de Athayde Soares, Marcelo Fernando Matielo, Fran-
cisco Cardoso Brochado Neto, Edson T. Nakamura, Marcus Vinicius M. 
Cury, Ana Paula M. Pires, Aline Y. Futigami, Rogerio D. Almeida, Amanda 
Thurler Palomo, Jaliese Dantas Fernandes Morais, Sara Amaral Taira e 
Roberto Sacilotto.
Instituição: Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital do 
Servidor Público Estadual de São Paulo

3º colocado:
Trabalho: Eventos associados à falha da angioplastia carotídea.
Autora-apresentadora: Ana Carolina Silveira
Coautores: Erasmo Simão da Silva, André Estensoro, Calógero Presti, 
Nelson De Luccia, Pedro Puech-Leão.
Instituição: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / La-
boratório de Anatomia e Cirurgia Vascular (LIM-02)

Marcelo Calil Burihan, Vinicius Bignatto Carvalho e Ivan Benaduce Casella

Marcelo Calil Burihan, Murilo de Jesus Martins e Ivan B. Casella

Marcelo Calil Burihan, Ana Carolina Silveira e Ivan B. Casella

1º

2º

3º
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JANTAR

HOMENAGENS 

Agulha de Ouro para o Dr. Toshio Takayanagi
Durante o jantar foram feitas  algumas homenagens a membros 

da Sociedade, entre elas, a honraria ao Dr. Toshio Takayanagi, que 
ganhou o prêmio Agulha de Ouro, pela importante participação na 
Sociedade, que com sua criatividade, mudou a cirurgia de varizes 
no Brasil, com a introdução da agulha de crochê para fl ebectomia.

Antes da homenagem, foi exibido um vídeo com o depoimen-
to de uma paciente, que ilustrou como o Dr. Toshio chegou a 
esse método. Em seguida, a fi lha do Dr. Toshio, Dra. Miriam 
Takayanagi, falou algumas palavras. “Meu pai sempre foi muito 
curioso e interessado em pesquisar coisas novas. Além de me 
ensinar o respeito que devemos ter para com os pacientes. Sou 
muito grata a tudo que me ensinou”.  

O Dr. Carlos Rosa também fez questão de prestigiar o amigo 
e salientou o valor desse prêmio, ressaltando a importância 
dessa técnica.  “A criatividade do Dr. Toshio, quando descobriu 
essa nova técnica, mudou a cirurgia de varizes no Brasil. Hoje, 
essa cirurgia é considerada uma das melhores do mundo. E 
essa arte somente é possível devido ao uso da agulha de cro-
chê. Devemos muito a ele”. 

Emocionado, o Dr. Toshio falou sobre sua paixão pela profi s-
são. “Na vida, nós temos que curtir grandes paixões e uma das 
minhas paixões foi trabalhar, pesquisar e procurar um meio de 
minimizar o trabalho da cirurgia de varizes. Comecei minha ati-
vidade em 9 de abril de 1910. Daqui a três meses eu vou fazer 
50 anos de atividade. Eu me apaixonei pela Cirurgia Vascular. 
Desde então, venho pesquisando e, em 1974, tive a oportuni-
dade de desenvolver essa técnica com agulhas de crochê. Foi a 
minha grande paixão, pois com as agulhas, minimizei para três 
milímetros as incisões. Isso facilitou tanto a dinâmica quanto a 
estética da cirurgia de varizes. E quando apresentei o método, 
num congresso em 1977, pude compartilhar o novo procedi-
mento.  Fico muito feliz de ser homenageado. Quero agradecer 
imensamente ao Dr. Marcelo por essa oportunidade”. E fi nalizou 
seu discurso com um grito de guerra: “Agulha de Crochê, é 
bom demais!”.

Ao fi nal das homenagens, o presidente da Regional São Paulo, 
Dr. Marcelo Calil Burihan, agradeceu novamente aos membros 
da sociedade e desejou que 2019 seja mais um ano de conquis-
tas e realizações a todos os presentes. 

Carlos Rosa, Carlos Eduardo Varela Jardim, Marcos de Araújo Augusto Ferreira, 
Toshio Takayanagi, Miriam Takayanagi e Marcelo Calil Burihan

Marcelo Calil Burihan, Adnan Neser, Carlos Eduardo Varela Jardim e
José Carlos Ingrund

Marcelo Calil Burihan, Arual Giusti, Julio Giusti e Carlos Eduardo Varela

Carlos Eduardo Varela Jardim, Ivan de Barros Godoy, 
Adilson Ferraz Paschôa e Marcelo Calil Burihan

Carlos Eduardo Varela Jardim, Paula Presti, Calógero Presti e 
Marcelo Calil Burihan

Carlos Eduardo Varela Jardim, Henrique Jorge Guedes, 
Valter Castelli Jr e Marcelo Calil Burihan
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JANTAR
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JANTAR
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ENCONTRO MENSAL

REUNIÃO DE OUTUBRO

Ana Carolina SilveiraMarcelo Calil Burihan 

Adnan Neser, Francisco Humberto Maffei, Arual Giusti, Hugo Guillaux Cha-
vez, Toshio Takayanagi, Marcos Augusto de Araújo Ferreira, Ulisses Ubaldo 
Mattosinho Mathias e Marcelo Calil Burihan

Murilo de Jesus Martins

Na noite de 29 de novembro, foi realizada a última reunião científi -
ca da SBACV-SP em 2018, na Associação Paulista de Medicina (APM), 
com o patrocínio da Kendall. Na ocasião, os três fi nalistas, do 4º Prê-
mio Dr. Emil Burihan, fi zeram suas apresentações, com a moderação 
do Dr. Marcelo Calil Burihan.  

A comissão julgadora do prêmio, composta pelos doutores Marcelo 
Matielo, Marcelo Moraes, Fábio Rossi, Sidnei Galego e Ivan Casella, 
avaliou e defi niu, ao fi nal da reunião científi ca, o vencedor. O resultado 
foi divulgado no Jantar de Confraternização da SBACV-SP, no dia 7 de 
dezembro, no Buffet Colonial, em São Paulo, (página 5 desta edição).

Trabalhos selecionados para apresentação:

“Eventos associados à falha da angioplastia carotídea” foi o primei-
ro trabalho apresentado, que tem como autora principal a estagiária 
Ana Carolina Silveira, que fez a apresentação. Como coautores, os 
doutores, Erasmo Simão da Silva, André Estensoro, Calógero Presti, 
Nelson De Luccia, Pedro Puech-Leão, da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo – USP-SP, Laboratório de Anatomia e Ci-
rurgia Vascular (LIM-02).

“Impacto da calcifi cação e escoamento infrapoplíteo nos desfechos 
do tratamento endovascular da doença oclusiva femoropoplítea” foi 
apresentado pelo residente em Cirurgia Vascular, Murilo de Jesus 
Martins, autor principal, com as coautorias de Rafael de Athayde So-
ares, Marcelo Fernando Matielo, Francisco Cardoso Brochado Neto, 
Edson T. Nakamura, Marcus Vinicius M. Cury, Ana Paula M. Pires, Ali-
ne Y. Futigami, Rogerio D. Almeida, Amanda Thurler Palomo, Jaliese 
Dantas Fernandes Morais, Sara Amaral Taira e Roberto Sacilotto. O 
trabalho é do Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital 
do Servidor Público Estadual de São Paulo.

“Desenvolvimento de simuladores para treinamento em saúde – 
simulador para punção ecoguiada”, que tem como autor principal o 
residente Vinicius Bignatto Carvalho e como coautores, os douto-
res Carolina Martines Estrutti, Antonio Carlos Moura Neto, Vladimir 
Tonello de Vasconcelos, Francisco Cialdine Frota Carneiro Jr., Jorge 
Eduardo Amorim, Henrique Jorge Guedes Neto, Ronald Luiz Gomes 
Flumignan e Luis Carlos Uta Nakano. O trabalho é da Escola Paulista 
de Medicina – UNIFESP.

Reunião Administrativa

A diretoria da SBACV-SP debateu sobre diversos assuntos refe-
rentes aos associados e à entidade. Entre eles, a proposta de Selo 
IQG-ONA em parceria com a SBACV-SP – Protocolo Hospitalar 
de TEV; a Reunião da APM sobre os honorários médicos; a Nova 
tabela AMB para procedimentos vasculares; o Bem Estar Global, 
ação da TV Globo, em parceria com a SBACV Nacional, que será 
realizada em Ribeirão Preto e o Programa de residência.

Durante a reunião científi ca, o Dr. Toshio Takayanagi ganhou, 
por sorteio, o livro “Conceitos Atuais da Doença Vascular Perifé-
rica”, editado pelos doutores Calógero Presti, Erasmo Simão da 
Silva, Ivan Benaduce Casella e Marcelo Fernando Matielo. 

Como de costume, a reunião foi conduzida pelo presidente da 
entidade, Dr. Marcelo Calil Burihan, com a secretaria da Dra. Regi-
na de Faria Bittencourt da Costa e do Dr. Sidnei José Galego. Após 
a reunião, foi servido um jantar para os participantes.

Em 2019, a SBACV-SP espera continuar contando com a partici-
pação expressiva de seus membros nas reuniões ao longo do ano. 

Vinicius B. Carvalho Marcelo Calil Burihan e Toshio Takayanagi

Patrocínio:

31/01/2019 – 5ª feira
às 19h30

Local: 
Sede da SBACV-SP

Endereço:  
Rua Estela, 515 – Cj 62 - Bloco A 

Vila Mariana - São Paulo – SP
Estacionamento: 

Gratuito para os participantes 
(1º subsolo)JA
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21/02/2019 – 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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NOTA DE PESAR

PREITO AO AMIGO HIROSHI MIYAKE

Dr. Paulo Kauff man
Membro associado da SBACV-SP

"A um homem bom não é possível que ocorra nenhum mal, nem em vida nem na morte." - Sócrates

rante os procedimentos cirúrgicos, enfren-
tando as intercorrências com tranquilida-
de e sem desespero. Dizíamos que era um 
“verdadeiro relojoeiro”, tal sua paciência 
e competência para realizar anastomoses 
vasculares que muito raramente necessi-
tavam de revisão. Gostava de ensinar os 
cirurgiões mais jovens, o que fazia com 
que a sala cirúrgica onde atuava sempre 
estivesse concorrida pelos residentes e 
estagiários. 

Interessou-se pela cirurgia venosa, 
particularmente as varizes dos membros 
inferiores, tendo realizado pesquisas ex-
perimentais inéditas na circulação da ore-
lha de coelhos, resultando em sua tese 
de doutorado intitulada “Mecanismo da 
necrose cutânea provocada por injeções 
esclerosantes no tratamento de microva-
rizes e telangiectasias. Estudo experimen-
tal”, tese que tive oportunidade de auxili-
á-lo na elaboração escrita do trabalho, o 
que também ocorreu por ocasião do ar-
tigo correspondente que foi publicado na 
Revista da Associação Médica Brasileira, 
em 1976. Ele era exímio na sala cirúrgi-
ca, mas não tinha pendores para escrever 
artigos científi cos. A partir de então, tor-
nou-se referência no assunto, sendo con-
vidado, reiteradamente a ministrar aulas 
e palestras em encontros científi cos, sem-
pre com grande audiência. Por solicitação 
do Hiroshi, fui o orientador de seu fi lho, o 
Kazuo, na pós-graduação e na elaboração 
de sua tese de doutorado na FMUSP.

Quando terminamos o estágio na ci-
rurgia vascular, fomos convidados (eu, 
o Hiroshi, o Berilo e o Muraco) a partici-

par, como sócios minoritários, da Clínica 
de Moléstias Vasculares que tinha como 
sócios majoritários o Prof. Luiz Edgard 
Puech-Leão, o Dr. Joaquim Bueno Neto, o 
Prof. Marcus Wolosker e o Dr. Mário Cinelli 
Jr, onde tivemos a oportunidade de nos 
desenvolver profi ssionalmente, aprovei-
tando a grande experiência dos renoma-
dos professores.

O Hiroshi, por motivos pessoais, alguns 
anos após, decidiu sair da Clínica e abrir 
seu próprio consultório, próximo ao Hospi-
tal Osvaldo Cruz, onde praticamente con-
centrou sua atividade cirúrgica, pois, por 
suas inegáveis qualidades, havia angaria-
do uma grande clínica graças, principal-
mente, ao atendimento diferenciado que 
dispensava aos pacientes da Interclínicas.

A partir dessa época, nosso convívio 
tornou-se esporádico, pois atuávamos 
em hospitais distintos e pouco nos encon-
trávamos. Apesar disso, sempre que isso 
ocorria, lembrávamos dos bons tempos 
vividos no HC e na Clínica de Moléstias 
Vasculares.

Um dos seus hobbies prediletos era pes-
car e caçar, o que fazia com frequência, 
levando consigo o Dr. Bueno que também 
era fã dessas atividades. Sempre com 
muita alegria e descontração contava suas 
aventuras fl uviais durante as pescarias, 
algumas delas impublicáveis. 

O Hiroshi partiu para outra dimensão 
juntando-se a luminares de nossa espe-
cialidade que deixaram a vida terrena e 
ali foram se instalar anteriormente, dei-
xando uma lacuna impreenchível e muita 
saudade, não somente a seus familiares 
como também para aqueles que, como eu, 
tiveram o privilégio de com ele trabalhar e 
desfrutar de sua amizade e companheiris-
mo. Sua fi gura carismática permanecerá 
viva na memória de todos aqueles que o 
conheceram e com ele tiveram a felicidade 
de conviver profi ssional e socialmente.

O Hiroshi foi meu contemporâneo na 
FMUSP, se formou em 1962, dois anos an-
tes de mim. Durante o curso médico ti-
vemos pouco contato, porém, na residên-
cia de cirurgia no HC, nosso convívio foi 
maior, acentuando-se quando fi zemos o 
estágio-voluntário no Serviço de Cirurgia 
Vascular do HC. Chamava a atenção sua 
habilidade cirúrgica e o cuidado extremo e 
suavidade com que manipulava os instru-
mentos cirúrgicos, com agressão mínima 
aos tecidos e órgãos, características de 
um cirurgião responsável e preocupado 
em obter bons resultados. Era calmo du-

Dr. Hiroshi Miyake

Chamava a atenção sua 
habilidade cirúrgica e o cuidado 
extremo e suavidade com que 
manipulava os instrumentos 

cirúrgicos, com agressão mínima 
aos tecidos e órgãosaos tecidos e órgãos
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BALANÇO POSITIVO: ANO DE AVANÇOS E CONQUISTAS PARA A SBACV-SP
Eventos produtivos e expressivos, ao longo do ano, proporcionaram aprendizados
e trouxeram benefícios para à especialidade

O ano de 2018 foi marcado por muitos eventos e solenidades na 
SBACV-SP. Com o intuito de proporcionar informação e conteúdo, 
atualizar os profi ssionais e divulgar a sociedade, a atual gestão es-
teve sempre pronta para promover e participar de eventos ligados à 
educação, conhecimento, pesquisa e tecnologia.

Além dos eventos organizados ou apoiados pela SBACV-SP, o presi-
dente, Dr. Marcelo Calil Burihan esteve presente em vários encontros 
nacionais e internacionais, representando a entidade.

ENCONTRO SÃO PAULO 2018
Com número expressivo de participantes, 940 inscritos, e de patro-

cinadores, a SBACV-SP teve um balanço positivo do XVI Encontro São 
Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular, que aconteceu entre os dias 
17 a 19 de maio, no Centro de Convenções Frei Caneca.

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

Realizado em 16 de setembro, no Par-
que Villa Lobos, em São Paulo, a ação so-
cial teve o objetivo de orientar e tirar as 
dúvidas da população sobre as doenças 

12º DIA VASCULAR DE SÃO PAULO – CIRCULANDO SAÚDE

CONTROVÉRSIAS
A 6ª edição do Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular, foi realizada de 17 a 19 de agosto, no Hotel Villa Rossa, em 

São Roque (SP). O modelo de evento, sempre muito elogiado pelos participantes, possibilita aos convidados debaterem assuntos da 
especialidade num formato “ponto” e “contraponto” e, em seguida, com a votação da plateia nas melhores opções ou modalidades de 
tratamento apresentadas, de forma bem interativa. O evento contou com cerca de 100 participantes e dois convidados internacionais.

vasculares, estimulando a prevenção e os 
melhores tratamentos. Cerca de 300 pes-
soas foram atendidas pelos 56 cirurgiões 
vasculares, residentes da especialidade, 

acadêmicos e alunos ligados à SBACV-SP. 
Vale destacar a importante participação 
das empresas patrocinadoras, como FQM, 
Kendall e Medtronic.
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MESA DE DEBATES NA REUNIÃO CIENTÍFICA
Em outubro, a reunião científi ca tradicional foi substituída por 

três apresentações relacionadas à prática médica e planos de 
saúde. Participaram, a gestora de auditoria médico-hospitalar, 
Dra. Gladys Maria Cunha Tavares, com comentários do Dr. Car-
los Eduardo Varela Jardim; o diretor de Defesa Profi ssional da 
Associação Paulista de Medicina (APM), Dr. Marun David Cury, 
com comentários do Dr. Márcio Barreto de Araújo e o Dr. Luiz 
Henrique Prescendo, da Assessoria jurídica da SBACV Nacional, 
com comentários do Dr. Luis Carlos Uta Nakano.

III CONGRESSO BRASILEIRO DAS LIGAS ACADÊMICAS
DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR
Com a realização da SBACV-SP, da SBACV Nacional, da Asso-

ciação Paulista de Medicina (APM) e da Associação Médica Brasi-
leira (AMB), aconteceu, em 20 de outubro, no auditório da APM, 
o Congresso Brasileiro das Ligas Acadêmicas de Cirurgia Vascu-
lar e Endovascular 2018. O evento superou as expectativas, que 
somaram 300 inscritos.

O evento teve o objetivo de intensifi car e expandir os conheci-
mentos sobre áreas de estudo na Angiologia, Cirurgia Vascular, 
Angiorradiologia, Cirurgia Endovascular, bem como, os métodos 
diagnósticos e terapêuticos invasivos e não invasivos.

LIGA VASCULAR
As reuniões da Liga Paulista de Cirurgia Vascular são sempre um sucesso. Foi criada em 2012, com o intuito de aproximar o estu-

dante de medicina e a especialidade, por meio da tríade ensino, pesquisa e extensão. Com reuniões e aulas mensais na APM, a Liga 
promove estudos epidemiológicos multicêntricos e ações sociais que expandam o conhecimento da população acerca das áreas da 
atuação dessa especialidade médica.

REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E CIENTÍFICAS MENSAIS
Previamente à reunião científi ca, no auditório da Associação 

Paulista de Medicina (APM), acontecem às reuniões administra-
tivas, onde são discutidos assuntos de interesse da diretoria e 
dos associados. Em seguida à reunião administrativa, são rea-
lizadas as reuniões científi cas, com apresentação de trabalhos 
que proporcionam debates, troca de informações e aprendizados 
à especialidade. 
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4º DIA DA TROMBOSE
Em sua 4ª edição, a ação foi realizada em 21 de outubro, com a participação da SBACV-SP na campanha de conscientização da 

população sobre os fatores de risco da trombose venosa. Os 64 profi ssionais da especialidade atenderam 200 pessoas que passaram 
pelas tendas montadas no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

CECEV
No decorrer do ano, quatro módu-

los do Curso de Educação Continuada 
em Ecografi a Vascular foram realiza-
dos nas dependências da Medtronic, 
apoiadora do evento, com participação 
das empresas Mindray, Pulsar e GE. A 
organização do curso fi cou a cargo dos 
doutores Erica Nardino, Luisa Ciucci 
Biagioni e Ronald Flumignan.

CURSO OSIRIX E HOROS
Em 29 de setembro e 27 de outubro, o Curso 

de Interpretação de Tomografi as com OsiriX e Ho-
ros, foi realizado na sede da SBACV-SP, promovi-
do pela SBACV e ministrado pela equipe do Curso 
Osirix, doutores Alexandre Amato e Daniel Benitti. 
O evento, totalmente interativo e prático, visa a 
instruir cirurgiões vasculares e endovasculares so-
bre o planejamento cirúrgico pré-operatório com 
as melhores ferramentas disponíveis atualmente. 
Quarenta cirurgiões vasculares e residentes reali-
zaram o treinamento com simulação realística em 
iMacs de última geração.

CETEV
O Curso de Educação Continuada em Tromboembolismo Venoso 

(CETEV) contou com três módulos realizados durante o ano, nas 
dependências da SBACV-SP. Os encontros tiveram a coordenação 
dos doutores Marcelo Calil Burihan e Adilson Ferraz Paschôa, com 
patrocínio da Sanofi .

DIABETES
A SBACV-SP, participou, no dia 10 de novembro, da 21ª Cam-

panha Nacional Gratuita em Diabetes. O evento, organizado pela 
ANAD – Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, foi realiza-
do em sua sede, onde passaram pelo atendimento vascular cerca 
de 50 pessoas.

RETROSPECTIVA 2018
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SECCIONAIS

AGENDA

2019

Informações complementares: 
SBACV-SP - Tel.: (11) 5087-4888 | e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br

5º Congresso Multidisciplinar de Acesso 
Vascular para Hemodiálise 

Local: Hotel Renaissance – Al. Santos, 2233 – São Paulo 
Informações:
marcia@tecnomkt.com.br | secretaria@sbacvsp.org.br

15 e 16 
Março

XVII Encontro São Paulo de Cirurgia 
Vascular e Endovascular

Local: Centro de Convenções Frei Caneca – São Paulo  
Informações: www.encontrosaopaulo.com.br

16 a 18 
Maio

43º Congresso Brasileiro de Angiologia 
e de Cirurgia Vascular

Local: Centro de Convenções de Pernambuco – Recife (PE)  
Informações: www.sbacv-pe.com.br   ou (81) 99289-9875 

08 a 11  
OUTUBRO

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

No dia 27 de novembro, a seccional ABC se reuniu no Restaurante Baby Beef Jardim, 
em Santo André, para realizar a terceira reunião de 2018. O encontro teve a participa-
ção de cirurgiões vasculares da região.

O convidado, Dr. Marcelo Rodrigo de Souza Moraes, debateu sobre a atualização acer-
ca do Tratamento da Insufi ciência Venosa Crônica. O evento trouxe informações sobre 
a evolução da doença e as formas de tratamento com medicações e elastocompressão 
a fi m de evitar a sua progressão. 

A reunião e confraternização de fi m de ano, da Seccional de 
Bragança, organizada pelo seu diretor, Dr. Benedicto Márcio 
Villaça, foi realizada em 29 de novembro. Na ocasião, teve uma 

O encontro da SBACV-SP Ribeirão Preto foi realizado em 27 de 
novembro, no anfi teatro da Cirúrgica Mafra, com o patrocínio da 
Daiichi Sanchio e organização do diretor da seccional, Dr. Luciano 
Rocha Mendonça.

Os temas discutidos foram: Abordagem do aneurisma de aorta to-
raco abdominal - Dr. Elpídio Ribeiro da Silva Filho, da HCFMRPUSP; 
Cirurgia de palma - Dr. Heitor Amorim; e Síndrome de Cockett – Dr. 
Marcos Brandão, ambos da Benefi cência de Ribeirão Preto.

ABC

RIBEIRÃO PRETO

BRAGANTINA
degustação de vinhos com apresentação do sommelier bragan-
tino, André Monteiro. O evento contou com o patrocínio das 
empresas Biolab e Venosan. 
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RESIDÊNCIA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR 
DA SANTA CASA DE SANTOS

SERVIÇO

O Serviço de Cirurgia Vascular e Endo-
vascular da Santa Casa de Santos teve 
seu início em 1989.  Desde então, forma 
em média três alunos durante o curso de 
dois anos.  Entre os formados, vários já 
obtiveram título de especialista. 

Com o passar dos anos, a demanda do 
Serviço foi aumentando e, atualmente, te-
mos visitas em enfermaria com pacientes 
da vascular. Também faz parte da nossa 
rotina, uma reunião por semana, sem-
pre às terças-feiras, às 19h30, na sala 
de Hemodinâmica, na qual são debatidos 
assuntos teóricos ligados à especialida-
de. Durante nosso encontro, também são 
abordados, semanalmente, temas que en-
volvam cirurgias arteriais e venosas, além 
de procedimentos endovasculares.  

Hoje, o Programa de Residência Médica 

Dr. Carlos Henrique de Alvarenga Bernardes 
Chefe e supervisor do Serviço e da Residência de Cirurgia 

Vascular e Endovascular da Santa Casa de Santos

da Área de Cirurgia Vascular, está sob a 
minha supervisão, tendo como suplente o 
Dr. Rubens Palma Filho, e como precepto-
res, os doutores Mariano Gomes, Samou 
Said Salomão, Aglair Lopes Soares Mar-
ques e Friederiki Teodoros Panagopoulos.

O Serviço conta com a residência em Ci-
rurgia Vascular, sendo três vagas de R1, 
uma vaga do MEC R1, três vagas R2 e 
uma vaga do MEC R2. 

Atualmente, realizamos uma média de 
480 cirurgias por ano, entre arteriais e 
venosas.  

Considero a Residência Médica em Ci-
rurgia Vascular e Endovascular, na San-
ta Casa de Santos, bastante abrangente 
e completa, que oferece um aprendizado 
teórico-prático de excelência em nos-
so meio. Também gostaria de ressaltar 

MESTRE VASCULAR  

a importância dos nossos egressos que 
conseguiram obter o título de especialista 
após aprovação no exame promovido pela 
SBACV / AMB.

Nascido em São Paulo, em junho de 
1940, durante a 2ª guerra mundial, Dr. 
Paulo Kauffman cursou o 1º grau no Colé-
gio Carlinda Ribeiro, e o 2º no Colégio Ban-
deirantes. Começou os estudos em Medi-
cina quando foi aprovado no vestibular da 
Faculdade de Medicina de Sorocaba (PUC) 
e da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo, onde ingressou em 
1959, e terminou o curso no ano da revo-
lução, em 1964.

Realizou dois anos de residência em ci-
rurgia geral no Hospital das Clínicas de São 
Paulo, no qual também fi cou por quatro 
anos como estagiário-voluntário no Servi-
ço de Cirurgia Vascular, participando ativa-
mente das atividades científi cas, docentes 
e assistenciais do chamado “Grupo de Ci-
rurgia Vascular do HC”, em que teve o pri-
vilégio de conviver com professores Drs. do 
gabarito de Luiz Edgard Puech Leão, Joa-
quim Bueno Netto, Marcus Wolosker, Clau-
dio Oscar Belio, Victor Khouri e Adib Salem 
Bouabci, e na angiorradiologia, Antonio Vil-
lela de Mendonça Uchoa e Reinaldo Tovo.

A tese de seu doutorado foi defendida em 
1972, na FMUSP, ano em que foi aprovado 
no concurso para Professor-Assistente da 

DR. PAULO KAUFFMAN: EXTENSA EXPERIÊNCIA E GRANDE 
CONTRIBUIÇÃO À ESPECIALIDADE

Dr. Kauff man publicou diversos livros e pesquisas e foi um dos responsáveis pela introdução da simpatectomia 
torácica vídeo-toracoscópica no hospital das clínicas

Disciplina de Cirurgia Vascular do Departa-
mento de Cirurgia da FMUSP, cargo no qual 
foi aposentado compulsoriamente. 

Sempre empenhado em suas atividades, 
participou ativamente, durante anos, em 
comissões da FMUSP. Foi representante dos 
Professores Assistentes Doutores no Con-
selho do Departamento de Cirurgia e repre-
sentante do Departamento de Cirurgia na 
Comissão de Revalidação de Diplomas.

Após o término do estágio no Hospital 
das Clínicas, tornou-se sócio minoritário 
juntamente com os Drs. Hiroshi, Berilo 
e Muraco, da Clínica de Moléstias Vascu-
lares, cujos sócios majoritários eram os 
professores Drs. Luiz Edgard Puech Leão, 
Joaquim Bueno Netto, Marcus Wolosker e 
Mario Cinelli Jr. 

Durante anos foi auxiliar de cirurgia do 
Professor Dr. Luiz Edgard Puech Leão, que 
é considerado referência dentro da espe-
cialidade em cirurgia da aorta. O Dr. Kauf-
fman relembra com carinho daquela época 
e ressalta que realizavam de duas a três 
cirurgias dessas por semana.

Dono de uma trajetória profi ssional ad-
mirável, ele revela que é credenciado a 
atuar em vários hospitais em São Paulo, 

porém, exerce a atividade profi ssional mais 
frequentemente nos Hospitais Albert Eins-
tein e Sírio Libanês. 

Com dedicação, quase exclusiva, na 
década de 70, à FMUSP, a convite do Dr. 
Nathanael Ribeiro de Melo, então respon-
sável pelo Serviço de Cirurgia Vascular da 
Faculdade de Medicina de Marília, minis-
trou aulas no curso de graduação dessa 
conceituada instituição. Foi orientador da 
pós-graduação, sendo que vários de seus 
orientados são hoje colegas de expressão 
na especialidade em nosso país, e exer-
cem cargos de destaque, tanto na SBACV, 
quanto na direção de serviços de cirurgia 
vascular. 

Dr. Kauffman faz questão de mencionar 
os inúmeros estagiários que passaram pelo 
serviço e que também se destacaram na-
cional e internacionalmente. “Peço descul-
pas por não citar nominalmente a todos, 
refi ro-me apenas aqueles com quem tive 
maior contato profi ssional e social, e me 
relacionei com mais frequência, como os 
Drs. Rubem Rino, Roberto Simkin, Eduardo 
Rosalvo da Costa, José Fernando Macedo e 
Nerlan T. G. de Carvalho. Mas presto minha 
homenagem a todos”, conclui. 
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Também, no ano de 1970, dedicou-se à 
área de pesquisa e concentrou-se no estu-
do de fl uxo sanguíneo periférico com ma-
terial radioativo, atividade que desenvolvia 
no Centro de Medicina Nuclear do Hospital 
das Clínicas e que resultou em sua tese de 
doutorado. Na mesma época, se interessou 
pela cirurgia arterial restauradora, quando 
a mesma ainda era pouco difundida. 

A partir de 1995, em conjunto com a ci-
rurgia do tórax, introduziu, no Hospital das 
Clínicas, a Simpatectomia Torácica Vídeo-
-toracoscópica para tratamento principal-
mente da hiperidrose. A repercussão dessa 
técnica foi de tal magnitude que obrigou o 
Dr. Kauffman e equipe, a criar no Hospital 
das Clínicas, o ambulatório de hiperidrose, 
no ano de 2000. 

Além da prestação de serviços à comu-
nidade, esse ambulatório tem sido sede 
de pesquisas originais que resultaram em 
trabalhos e teses publicados em revistas 
internacionais e capítulos de livros da es-
pecialidade, referências nacionais e inter-
nacionais. “Por questão de justiça, deve-
mos ressaltar nessa produção científi ca, 
também a atuação dos Professores Dr. Nel-
son Wolosker e Dr. José Ribas Milanez de 
Campos, este último da Cirurgia do Tórax”, 
comenta.

Em 2002, lançou, com a colaboração do 
Prof. Dr. Pedro Puech Leão, o livro “Inter-
faces da Angiologia e da Cirurgia Vascular”, 
que aborda temas vasculares relacionados 
com outras especialidades médicas.

Em 2007, publicou um livro de medicina 
para leigos, com a colaboração do clínico 
geral do Hospital Sírio Libanês, Dr. Alfredo 

Salim Helito, denominado “Saúde - Enten-
dendo as doenças”, no qual especialistas 
de renome em suas respectivas especiali-
dades abordaram as doenças, responden-
do perguntas habitualmente feitas pelos 
pacientes no consultório.

Mais recentemente, no presente ano, pu-
blicou o livro “Hyperhidrosis - A Complete 
Guide to Diagnosis and Management“, com 
a colaboração dos Drs. Marcelo de Paula 
Loureiro, José Ribas M. de Campos e Nel-
son Wolosker.  

O Dr. Kauffman revela que nunca exerceu 
cargo na SBACV, mas sempre apoiou as ini-
ciativas e realizações da Sociedade, partici-
pando das atividades quando convidado e 
fazendo sugestões quando solicitado. 

Foi diretor da Cirurgia Vascular do Colé-
gio Brasileiro de Cirurgiões - Capítulo de 
São Paulo, organizando atividades da es-
pecialidade nos congressos patrocinados 
pela sociedade médica. 

Apaixonado pelo esporte, sempre se 
dedicou a várias atividades.  Quando es-
tudante, integrou as equipes de futebol, 
basquete e remo da FMUSP, tendo parti-
cipado de diversas competições como a 
Med-Nav (com a Escola Naval) e, principal-
mente, a Mac-Med, tradicional competição, 
na época, entre a FMUSP e o Mackenzie. 
“No remo, ganhávamos sempre, porém no 
futebol e, particularmente, no basquete 
éramos fregueses dos futuros engenhei-
ros. Ainda hoje, bato uma bolinha com 
meus netos, evidentemente sem correr 
atrás deles, mas jogando somente com a 
experiência e distribuindo o jogo no meio 
de campo”, fi naliza.    

Dr. Paulo Kauff man

Mensagem aos jovens médicos
“Para os colegas mais jovens eu 

gostaria de ressaltar a importância 
da relação médico-paciente que está 
se deteriorando graças ao emprego 

exagerado e, muitas vezes, desneces-
sário da tecnologia médica em detri-
mento do exame clínico. A alta tec-

nologia médica, de enorme valia para 
uma maior precisão do diagnóstico, 
deve ser reservada àqueles pacien-
tes que efetivamente dela necessita, 
evitando-se o desperdício que está 
encarecendo sobremaneira a práti-
ca médica. Parodiando o Prof. Adib 
Jatene: ‘não devemos ser somente 

técnicos que tratam as doenças, mas 
primordialmente médicos que tratam 
pacientes, pois doenças não requerem 

explicações, mas pessoas precisam 
desesperadamente delas’.”

PESQUISA

MÉDICOS DIZEM QUE CFM E MINISTÉRIO DA SAÚDE DIFICULTAM USO DE 
NOVAS TECNOLOGIAS QUE FAVORECERIAM PACIENTES

O Global Summit Telemedicine & Digital 
Health e a Associação Paulista de Medici-
na realizaram pesquisa com médicos do 
estado de São Paulo, de 9 a 26 de no-
vembro de 2018, com o intuito de mape-
ar a utilização dos recursos tecnológicos 
nos universos da Medicina e da Saúde.

O estudo, também busca entender a 
percepção dos médicos sobre a necessi-
dade de avanços na incorporação da Te-
lemedicina e da Telessaúde no dia a dia 
da prática profi ssional e, em especial, de 
avanços nos marcos regulatórios e no 
Código de Ética, com vistas a melhorar 
performances e benefi ciar os pacientes. 

A pesquisa, realizada por questionário 
on-line estruturado, teve 848 respostas 
espontâneas. Indagados sobre se as tec-
nologias trarão avanços à assistência aos 

pacientes, por exemplo, 99,88% respon-
deram que sim; apenas um discordou.

Hoje, 84,67% dos médicos dizem que 
usam ferramentas de TI para observação 
dos pacientes e para otimizar o tempo da 
consulta. O prontuário eletrônico é a fer-
ramenta mais utilizada, com 76,75% das 
respostas entre os que já incorporaram a 
tecnologia na rotina.

A utilização de ferramentas de men-
sagens instantâneas, como o WhatsApp 
e similares, é aprovada por 85,02% dos 
profi ssionais de Medicina. São favorá-
veis à realização de consultas à distân-
cia 57,90% deles. E quando o tema é 
prescrição, as opiniões fi cam bem dividi-
das: 49,17% não veem problemas, mas 
50,83%, sim. Talvez, seja uma consequ-
ência da falta de fl exibilidade da legisla-

ção brasileira e das normativas dos con-
selhos profi ssionais.

Quando consultados sobre a frase “A 
tecnologia não vai substituir o médico, 
apenas substituirá o médico que não usa 
tecnologia”, 72,29% concordam. E pelo 
ritmo dos avanços tecnológicos, 78,30% 
acreditam que os celulares serão capazes 
de funcionar como “guardiões da saúde”, 
possibilitando que as pessoas tenham 
controle de sua saúde em casa.

Os médicos que avaliam que o Con-
selho Federal de Medicina tem regula-
do adequadamente as soluções digitais 
para a Saúde/Medicina são 50,59%. No 
caso do Ministério da Saúde, só 20,64% 
acham que ele dissemina as tecnologias 
em favor da saúde dos pacientes.

(Fonte: APM – 4/12/2018)
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Em novembro, a última reunião de 2018 da Liga 
Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular, foi realizada 
durante o EAI 2018 – 2º Encontro de Alunos do IA-
PACE (Instituto de Aprimoramento e Pesquisa de An-
giorradiologia e Cirurgia Endovascular), no dia 24 de 
novembro, no Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo. As 
vagas foram oferecidas aos acadêmicos pela organi-
zação do evento.

Na ocasião, os participantes da Liga puderam ter 
acesso às informações sobre Cobranças de Honorários 
médicos dos convênios em cirurgia vascular (Dr. Júlio 
Peclat); Elastocompressão - velhos conceitos, novas 
aplicações (Dr. Rodrigo Kikuchi); Os novos anticoagu-
lantes – o que precisamos saber (Dr. Eduardo Rama-
ciotti); Novas fronteiras da cirurgia endovascular (Dr. 
Ronald Fidelis); Linfedema Crônico – há tratamento 
realmente efi caz? (Dr. José Maria Godoy); O cirurgião 
vascular e o mercado de ações, um ano depois (Dr. 
Mauro Henrique de Lima); Medicina do estilo de vidas, 
as redes sociais e o cirurgião vascular (Dra. Aline La-
mita); A utilização de cola para oclusão safênica – a 

EAI 2018 - II Encontro de Alunos IAPACE

Com a organização dos doutores Ricardo Aun e Sergio Belczak, foi 
realizado, nos dias 23 e 24 de novembro, no Hotel Maksoud Plaza, em 
São Paulo, o EAI 2018 – II Encontro de Alunos IAPACE (Instituto de 
Aprimoramento e Pesquisa de Angiorradiologia e Cirurgia Endovascu-
lar). A abertura do evento contou com as palavras do presidente da 
SBACV-SP, Dr. Marcelo Calil Burihan, que, em nome da Sociedade, 
parabenizou a comissão organizadora pelo excelente trabalho e incen-
tivo que vem sendo oferecido aos residentes e acadêmicos. “Esse II 
Encontro de Alunos IAPACE é de grande importância e sempre traz 
temas relevantes à nossa especialidade. Quero agradecer também a 
disponibilidade das vagas para os acadêmicos paulistas. Completamos 
seis anos de uma congregação formada por 14 instituições de Faculda-
des de Medicina no Estado de São Paulo. E a cada ano, conseguimos 
aumentar esse número”, destacou Burihan. 

O evento teve a presença de palestrantes nacionais e internacionais, 
que apresentaram temas atuais da Cirurgia Endovascular e temas re-
levantes para o dia a dia de um consultório bem-sucedido, o evento foi 
destinado não só para alunos e ex-alunos do IAPACE, mas, também 
para cirurgiões vasculares e endovasculares de todo o Brasil. Marcelo Calil Burihan

Sergio Belczak, Ricardo Aun e Ronald Fidelis 

Sergio Belczak

Liga Vascular realizada no EAI 2018

nova tendência? (Dra. Maria do Sameiro Pereira) e ClaCs e a Realidade 
Aumentada: da criação a realização mundial da técnica (Dr. Kasuo Miyake). 

A Liga Paulista tem o patrocínio da FQM Farma com a coordenação dos 
doutores Marcelo Calil Burihan, Luis Carlos Uta Nakano, Ivan B. Casella, 
Adnan Neser, Henrique Jorge Guedes Neto e Arual Giusti. 

Em breve, a secretaria da SBACV- SP informará a agenda para as 
reuniões de 2019.
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21ª Campanha Nacional Gratuita em Diabetes

A 21ª Campanha Nacional Gratuita em Diabetes, que tem como 
objetivo trabalhar na detecção precoce do diabetes e suas com-
plicações e encaminhar pacientes para o atendimento adequado, 
contou com a participação da SBACV-SP, no dia 10 de novembro. 
O evento, organizado pela ANAD – Associação Nacional de Aten-
ção ao Diabetes, foi realizado em sua sede, com atendimento 
para 40 pessoas.

Entre os médicos que se voluntariaram para atender e fazer 

A SBACV-SP deseja a seus associados que 2019 
seja um ano repleto de grandes conquistas e realiza-
ções pessoais e profi ssionais. Que o espírito de Natal 
esteja presente em todos os momentos do ano. E que 
possamos exercer a nossa profi ssão com a grandeza 
e responsabilidade que a missão exige.

 

Boas Festas!
Diretoria

Sócios aprovados 
em 29/11/2018:

Plenos:
Benedicto Marcio Villaça
Fabio Senra da Rocha
Fatima Mohamad El Hajj

Efetivo:
Jamil Victor de Oliveira Mariúba

Titular:
Roberto Kasuo Miyake

Remido:
Luiz Fernando Rimoli

NOVAS ADESÕES

uma avaliação vascular nos participantes da ação, estavam 
os doutores: Guilherme Yazbek - AC Camargo Câncer Center; 
Patrícia Maristella dos Reis Maria – Hospital Heliópolis;  Letícia 
e Beatriz Faleiro Ramos – Hospital Santa Marcelina; Amanda 
Bezerra e Carlos Alberto Pitta Junior – Hospital Ipiranga; Sa-
mara Pontes Soares – sócia aspirante residente SBACV-SP; e 
Marcelo Dias Soares Filho e Rebeca Higino Silva Santos – re-
sidentes da Santa Casa de São Paulo.

CARTA DO LEITOR

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

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

Mande seu e-mail para:
 secretaria@sbacvsp.org.br ou 
bete@waycomunicacoes.com.br
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Confi ra na tabela abaixo:

HONORÁRIOS MÉDICOS

Em reunião, realizada no dia 26 de novem-
bro, a Comissão Estadual de Negociação, 
composta pela Associação Paulista de Medici-
na e suas Regionais, com o apoio da Academia 
de Medicina de São Paulo e das sociedades de 
especialidades, apresentou as conquistas ob-
tidas neste ano com as operadoras de planos 
de saúde.

Ao todo, foram enviadas cartas registra-
das e correspondências eletrônicas com as 
propostas da classe para 42 empresas, sen-
do que a maioria compareceu à sede da APM 
para reuniões de negociação. Boa parte das 
operadoras concedeu reajustes para consul-
tas e honorários [confi ra na tabela ao lado]. A 
Bradesco Saúde, por exemplo, propôs R$ 95 
por consulta; a Caixa, R$ 103; a Life Empre-
sarial, de R$ 100 a R$ 120; a Omint, de R$ 
102,90 a R$ 215. 

A pauta defi nida para o ano contemplava 
correção de 12,70% nos valores de consul-
tas e procedimentos médicos; recomposição 
dos honorários de procedimentos, utilizan-
do como base a "portifi cação" proposta pela 
CBHPM (Classifi cação Brasileira de Procedi-
mentos Médicos), por meio de plano progres-
sivo de reajuste; apresentação e negociação 
prévias de qualquer formato de remuneração 
médica (DRG, pacotes, capitation, consulta 
global, entre outros) que seja diferente do 
formato atual de pagamento por serviços 
prestados; e estabelecimento de canal per-
manente de relacionamento e negociação 
com as entidades médicas.

O diretor de Defesa Profi ssional da APM, 
Marun David Cury, afi rma que, de modo geral, 
o balanço foi positivo. No entanto, reforçou a 
necessidade de maior fortalecimento e união 
das sociedades de especialidades no sentido 
de pressionar as empresas para ampliar as 
melhorias. “Não podemos aceitar que as ne-
gociações político-econômicas sejam impostas 
de cima para baixo. Tivemos difi culdades em 
algumas reuniões com empresas, no entanto, 
a nossa comissão é uma das poucas consoli-
dadas no País, que luta por melhores valores 
em consultas e honorários. E precisamos de 
todas as sociedades junto a nós, porque isso 
dá unidade e aumenta a chance de se conse-
guir mais avanços.”

Já, o assessor médico da diretoria da As-
sociação, Marcos Pimenta, ressalta a neces-
sidade de os profi ssionais fi carem atentos 
aos contratos fi rmados com as empresas e 
ao índice de reajuste – se está contemplado 
o que foi acordado entre operadora e Co-
missão de Negociação. “Há uma lei específi -
ca [13.003/2014] que trata do vínculo entre 
prestador e operadora. Entretanto, temos 
acompanhado contratos e formas de paga-

COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DIVULGA CONQUISTAS 
DO ANO NOS HONORÁRIOS MÉDICOS

Boa parte das operadoras concede reajustes
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mento que trazem prejuízos à classe. O índice de 
reajuste também tem de estar explícito em con-
trato e não deve ser ofertado em valor menor 
do que foi negociado com as entidades médicas, 
muito menos em frações de índices infl acioná-
rios”, alerta.

Nesse sentido, o presidente da APM, José Luiz 
Gomes do Amaral, destaca a importância de as 
instituições da classe apoiarem o futuro ministro 
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para que tan-
to os médicos que atuam na saúde suplementar 
como na pública, tenham respaldo em suas de-
mandas. “Mandetta se tornou sócio honorário da 
APM em 2015, por ter um diálogo bastante aberto 
com a nossa classe e em função de um trabalho 
incessante desenvolvido no Congresso Nacional 
em defesa dos médicos e da Saúde brasileira”, 
relembra. 

E complementa: “A pedido dele, construímos 
aqui um grupo para trabalhar no detalhamento e 
aprimoramento das propostas para a Saúde que 
haviam sido elaboradas e encaminhadas aos en-
tão candidatos ao governo de São Paulo e à pre-
sidência da República antes das eleições, de for-
ma a expandir ideias e ações de melhorias para a 
área”, reforça José Luiz.

Ainda não apresentaram propostas de correções 
as empresas Abet, Ameplan, CET, Cetesb, Classes 
Laboriosas, CNEN, Correios, Embratel, Geap, Gre-
en Line, Ipref, Mediplan, Metrus, Next Saúde, Pe-
trobrás, Proasa, São Francisco, Sepaco e Serpro.

A Sociedade Brasileira de Angiologia 
e de Cirurgia Endovascular – Regional 
São Paulo esteve presente na reunião 
da APM, representada pelo vice-diretor 
de Defesa Profi ssional, Dr. Marcio Bar-
reto de Araujo.

O assunto também foi pauta da reu-
nião científi ca do mês de novembro. 
Durante explanação sobre o tema, o 
presidente da SBACV-SP, Dr. Marcelo 
Calil Burihan, falou sobre as conquistas 
nos honorários médicos e da importân-
cia da divulgação dos novos valores, 
a fi m de que os sócios da entidade 
que atendem esses convênios, saibam 
quais são os planos que realmente 
estão sendo condescendentes ou não 
com o que foi acordado. 

O diretor de Defesa Profi ssional da 
SBACV-SP, Dr. Luis Carlos Uta Nakano, 
acrescenta: “Para que as propostas se-
jam realmente implementadas, é fun-
damental a participação do associado 
em sinalizar se os reajustes estão sen-
do praticados e denunciar as empresas 
que não o fi zerem. Somente com a co-
laboração de todos é que conseguire-
mos melhores condições para o exercí-
cio da nossa profi ssão”, enfatiza.

ARTIGO

COMPROMISSO COM A SAÚDE

Antonio Carlos Lopes
Presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica

*Por Antonio Carlos Lopes
O Sistema Único de Saúde (SUS) acaba de completar 30 anos. São três 

décadas de conquistas essenciais para os brasileiros. A rede pública que 
temos hoje realmente possui méritos inquestionáveis, como os programas 
de vacinação, de distribuição de medicamentos essenciais e antirretrovi-
rais, além da possibilidade de qualquer pessoa ser atendida, um direito 
básico de cidadania.

Antigamente, só aqueles com carteira de trabalho podiam ser atendidos 
em hospitais públicos. Antes de 1988, quando da aprovação do SUS pela 
Constituinte, a assistência se restringia a 30 milhões de habitantes. Ime-
diatamente após incluiu outras 70 milhões. Hoje benefi cia 190 milhões de 
brasileiros.

Aliás, com a institucionalização dos conceitos de universalidade, inte-
gralidade e equidade, o Sistema Único de Saúde transformou-se em uma 
referência teórica para países de todo o mundo.

 As vitórias dos últimos 30 anos são relevantes mesmo. Contudo, não 
podemos tapar o sol com a peneira somente porque uma parte de nossa 
caminhada foi trilhada. Fato é que falta muito ainda a avançar para que 
nossa população tenha uma saúde de acessível e de qualidade.

Neste momento de virada de governo, é fundamental ressaltar as dife-
renças, para que recebam o tratamento adequado. Temos de criar novos 
modelos de assistência para vencer as fi las para consultas e cirurgias. Uma 
opção moderna e de resolubilidade excelente são a telemedicina e a tele-
saúde.

Várias nações espalhadas pelo planeta já se atentaram a essa ques-
tão, solucionando gargalos importantes. Nos Estados Unidos mesmo, mais 
de 70% das consultas ocorrem a distância. Isso impacta na prevenção e 
resposta precoce às doenças, evitando agravamento de quadros e gastos 
evitáveis ao sistema.

  Sem falar que também há economia em transportes, redução dos níveis 
de poluição, trânsito com maior fl uência, entre outros pontos.

 No Sistema Único de Saúde, ainda temos de aperfeiçoar as relações de 
trabalho. É urgente a valorização de médicos e demais profi ssionais, inclu-
sive para a captação de novos recursos humanos para atuar em periferias 
e áreas remotas.

 Outra agravante a ser enfrentada pelo Ministério da Saúde do Brasil é a 
limitação de recursos. Lei aprovada faz pouco tempo congelou a destinação 
para o setor por vinte anos, prevendo apenas a recomposição da infl ação.

 Isso precisa ser reavaliado. Todos sabemos, que a infl ação em saúde é 
muito maior do que a do supermercado, por exemplo. Mesmo porque exis-
te investimento elevado na produção de novas tecnologias e medicamentos 
para o combate a doenças e para melhorar a qualidade de vida.

   Enfi m, poderia listar aqui uma série de mudanças a serem feitas com 
urgência nesse campo. Entretanto, prefi ro-me ater na questão da trans-
parência, da lisura, da honestidade na gestão desse bem público. Mais do 
que nunca, é indispensável mão de ferro com qualquer ameaça de desvios 
e corrupção.

 Os impostos pagos pela população devem ser vistos como sagrados, 
favorecendo integralmente os cidadãos brasileiros.
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Dr. Rogério Abdo Neser
Diretor de Publicações da SBACV-SP 

 Informações:

Não há dúvida que a tecnologia está 
cada vez mais presente na medicina, as-
sim como nas nossas vidas. Aos saudosis-
tas, sendo eufemista aos que se recusam 
a acreditar que o mundo avança e que 
negam os métodos modernos, sugiro que 
leiam o artigo do Dr. Ronald Flumignan 
publicado nesta Folha Vascular, no mês 
passado, sobre a medicina baseada em 
evidências e depois confi ram o que há de 
publicações sobre estes novos métodos 
de tratamento das varizes dos membros 
inferiores. Mas o que quero discutir neste 
artigo não é exatamente sobre isso...

A escolha do método para tratar nos-
so paciente (prefi ro “paciente” ao invés 
de “doente” para caracterizar aquele que 
atendemos, por parecer-me “doente” 
uma palavra estigmatizante) vai muito 
além da tecnologia. 

Antes de tudo é preciso entender o que 
traz o paciente ao médico. Da mesma for-
ma que sabemos, desde o início das au-
las de propedêutica e ética médica, que é 
importante documentar adequadamente 
no prontuário de cada paciente nossas 
impressões e decisões, mas muitas ve-
zes não fazemos, é importante também 
compreender o resultado que o pacien-
te, portador de varizes, deseja com seu 
tratamento. É uma questão funcional ou 
estética? A partir daí o exame clínico vai 
determinar se há necessidade ou não de 
solicitarmos o Eco Doppler venoso. Neste 
ponto, muitos já estão pensando em ar-
gumentar que o plano de saúde não au-
torizará um eventual procedimento cirúr-

ESPUMA DENSA, LASER, RADIOFREQUÊNCIA
OU SAFENECTOMIA, QUAL É O MELHOR?

safena, do sistema venoso profundo ou 
suspeita de trombose venosa.

O próximo passo, interpretar, à luz da 
clínica do paciente, o resultado do Eco 
Doppler. Já se tentou estabelecer o diâ-
metro da safena, a extensão do refl uxo 
e outros parâmetros objetivos, como de-
terminantes de um procedimento para a 
safena. Nenhum desses métodos objeti-

vos tem valor isoladamente! Obviamente, 
em situações extremas, como dilatações 
exageradas, quase aneurismáticas, não 
há dúvidas. Mas esta não é a rotina da 
maioria de nós em nossos consultórios. 
Saber indicar o tratamento para a veia 
safena é subjetivo, quase uma arte. Re-
fl uxos pequenos, segmentares em veias 
safenas pouco dilatadas ou sem dilata-
ção, em pacientes assintomáticos ou oli-
gossintomáticos, em minha opinião, não 
devem ser indicativos de procedimento 
cirúrgico. É o que se diz, não trate o exa-
me, sim o paciente!

O mais importante não é o método 
escolhido, mas sim o paciente escolhido 
para o tratamento da veia safena.

Tenham todos um ótimo fi nal de ano e 
até o próximo artigo!

gico sem o Eco Doppler, faz sentido, mas 
meu raciocínio está na esfera do racional, 
não da burocracia, muitas vezes, irracio-
nal e mecanizada dos auditores...

Do meu ponto de vista, de maneira ge-
ral, só se justifi ca a solicitação de um Eco 
Doppler caso haja sintomas ou sinais su-
gestivos de uma insufi ciência venosa da 

Antes de tudo 
é preciso entender 

o que traz o paciente
 ao médico
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ESPAÇO ABERTO

volto a dizer o que o CFM e os Conselhos Regionais 
Estaduais há muito tempo reivindicam: é indispensá-
vel, justo, ético, o Governo Federal aprovar a carreira 
médica, como é do Juiz e do Promotor, sem nenhum 
favor? Aí, iríamos assistir uma grande diminuição do 
número de médicos, até das cidades grandes.  O novo 
presidente eleito, Jair Bolsonaro, afi rmou que irá in-
vestir bilhões de Reais nas estradas do Brasil, 90% 
abandonadas, prejudicando o transporte e o trânsito 
particular. Deveria reservar um terço desse dinhei-
ro, para, URGENTEMENTE, investir na EDUCAÇÃO em 
tempo integral, na melhoria da qualidade das escolas, 
aprimoramento do conhecimento do professor, tripli-
cando seu salário, assim como nos Hospitais Públicos 
e Postos de Saúde, com número de médicos, enfer-
meiros, técnicos, concursados, bem proporcionais às 
necessidades ao atendimento aos pacientes, que so-
frem barbaridade com a espera do atendimento; e 
que os salários desses profi ssionais sejam dignos a 
sua grande missão, incontestável, porque lutam na 
proteção da maior riqueza do ser humano, a SAÚ-
DE; com aparelhos convenientemente necessários e 
indispensáveis, a ótima assistência médica. Amigos, 
não se preocupem, não se cansem com tanta repe-
tição. Um marketing convincente, repetitivo, acaba 
convencendo as pessoas. Essas ideias são de todos 
nós, indistintamente, desejando um Brasil digno.  
Educação, saúde, pesquisa, disciplina, hierarquia, é a 
base indispensável na garantia do bem viver do povo 
de uma nação democrática. Que o Brasil assim seja.

Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP

“Aprender é a única coisa de que 
a mente nunca se cansa, nunca tem 

medo e nunca se arrepende“ 
- Leonardo da Vinci -

“Educar uma pessoa apenas 
no intelecto, mas não na moral, 

é criar uma ameaça 
à Sociedade” 

- Theodoro Roosevelt -

MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

Dia 1º de novembro, deixamos de comemorar a Fundação da So-
ciedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, no seu sexagé-
simo sexto ano de fundação. Neste dia, deveríamos ter festejado o 
aniversário de nossa Sociedade, fundada em 1952. Nós brasileiros, 
estamos um tanto dispersos com datas comemorativas importantes, 
até mesmo com os grandes nomes de nossa SBACV, Nacional e Regio-
nal de São Paulo, presididas por ilustres colegas determinados, que 
deram grandes contribuições para o engrandecimento das mesmas. A 
conturbada vida provocada por tantos afazeres, compromissos, res-
ponsabilidades, acabam impedindo lembrar-se de tudo. 

Dias 2 e 3 de novembro, foi realizado o grande MEETING da SBACV, 
organizado pelo ilustre atual presidente da Nacional, Dr. Roberto Sa-
cilotto, com apoio de ilustres vasculares, com grande sucesso.   Uma 
vez mais repito com orgulho: os nossos palestrantes nacionais nada 
devem aos palestrantes estrangeiros. Todos, indistintamente, dos vá-
rios estados do Brasil, foram eloquentes, expondo os assuntos vascu-
lares com muita clareza e objetividade, prendendo a atenção de todos 
os participantes. 

Porém, seria mais produtivo se os ilustres palestrantes fi zessem 
uma exposição mais resumida, e se dispusessem a responder pergun-
tas da plateia, quase todas solicitadas por “soldado raso de frente de 
batalha”, que nem sempre lhe sobra tempo de ler, muito menos de re-
alizar pesquisa, e que, em sua maioria, fi ca ávida em esclarecer suas 
dúvidas, procurando errar menos e acertar mais; preferindo fi car de-
pendentes dos comentários e pesquisas dos palestrantes, razão pela 
qual sempre é bem grande o número de participantes. Para facilitar, 
os organizadores do evento, por ocasião da divulgação do mesmo, 
poderiam enviar, ao mesmo tempo, uma relação das mais variadas 
dúvidas rotineiras dos associados, que responderiam, selecionando-
-as enumerando-as pela ordem das mais frequentes. O presidente 
da mesa do assunto a ser discutido, faria as perguntas selecionadas 
previamente aos palestrantes, interrogadas pelos associados, pela in-
ternet, por ocasião da inscrição dos associados.     

Não seria interessante, também, os apresentadores comentarem 
sobre as causas das patologias vasculares, que cada dia surgem novi-
dades esclarecedoras? E comentassem sobre as prevenções das mes-
mas, cada dia mais surpreendentes? Se de um lado parece óbvio, 
por outro, nos aprimoraríamos dentro do que Sócrates disse se não 
me engano, sobre a missão do médico: “Prevenir, curar, abrandar ou 
consolar”. Ficou provado por estudos estatísticos que respirar o ar 
poluído da cidade de São Paulo, corresponde fumarmos cinco cigar-
ros por dia!  Não podemos fi car atentos somente com as técnicas de 
tentativa de cura, que são tantas, a ponto de desencadear polêmicas 
até contundentes. O alerta, ao paciente, das causas e possíveis pre-
venções, não diminuirá o número de casos cirúrgicos; enriquecerá isto 
sim, o relacionamento médico/paciente, fortalecendo a Ética Médica, 
que está abalada.

Em novembro, assistimos as eleições mais conturbadas e assus-
tadoras da vida política do Brasil, com a vitória de Jair Bolsonaro, 
representando o desejo do povo brasileiro de se livrar da massacrante 
corrupção que assola o Brasil, bloqueando seu justo progresso, em 
todos os níveis; desejo esse até da classe pobre (massacrada pela 
falta de escolaridade e de assistência médica, desde 1970, quando 
o político percebeu, sutilmente, que a mantendo analfabeta e pobre, 
fi caria mais fácil de dominá-la, já que soma a maioria da população), 
desejosa de ter a real e justa oportunidade de dias melhores de vida.  
Ao contrário de comentaristas políticos, e de impressas, dizendo que 
as cidades longínquas no território brasileiro fi cariam desamparadas 
de assistência médica por tempo indeterminado, com a decisão do 
futuro presidente do Brasil em exigir a revalidação do título do médico 
cubano, simpáticas criaturas massacradas pela ditadura cubana, (que 
todos já sabem como), de pronto o número de médicos brasileiros 
candidatos a preencherem as vagas dos cubanos, ultrapassou. Porém, 



24 DEZEMBRO 2018

Ministério da Saúde normatiza cuidados 
paliativos no SUS

O objetivo é garantir que essa prática 
seja ofertada aos pacientes desde o diag-
nóstico da doença até a fase terminal, 
permitindo mais qualidade de vida aos pa-
cientes, cuja doença não tem cura

O Ministério da Saúde publicou uma re-
solução que normatiza a oferta de cuidados 
paliativos como parte dos cuidados conti-
nuados integrados no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Trata-se de cuida-
dos destinados a toda pessoa afetada por 
uma doença que ameace a vida, seja agu-
da ou crônica. Os cuidados paliativos são 
tomados a partir do diagnóstico de uma 
enfermidade, visando a melhoria da quali-
dade de vida do paciente e seus familiares. 
Por exemplo, um paciente que foi diagnos-
ticado com câncer com metástase em vá-
rios lugares do corpo, ele pode receber o 
cuidado junto à sua família, para que tenha 
uma condição de conforto até o fi nal da sua 
vida. Entre os cuidados estão apoio psico-
lógico e medicamentos para aliviar dores 
que ele tenha. Outras doenças além do 
câncer, como doenças neurodegenerativas 
como as demências (Alzheimer, Parkinson) 

APLICATIVO

NOTÍCIAS

O aplicativo Acronyms of Vascular Studies lançado pelo Dr. 
Bonno van Bellen do hospital A Benefi cência Portuguesa de 
São Paulo, tem como objetivo auxiliar os estudiosos em do-
enças vasculares no aclaramento de acrônimos com os quais 
muitos estudos são identifi cados. Especialmente durante al-
guma apresentação, quando alguma pesquisa é menciona-
da, o app permite rápida identifi cação da matéria ao qual o 
apresentador se referiu. 

Muitos dos ensaios, estudos clínicos e registros são referi-
dos por seus acrônimos, outros apresentam só um nome, às 
vezes não relacionado com o título do estudo. Esse aplicati-
vo permite encontrar uma vasta quantidade de acrônimos e 
nomes de estudos clínicos, ensaios e registros relacionados 
com problemas vasculares.

Quem se interessar por baixar o aplicativo, facilmente en-
contrará o estudo identifi cado pelo acrônimo ou pelo nome. 
Um pequeno resumo segue o título do estudo, os autores e a 
referência de jornal, no qual o estudo foi publicado.

Como o app está em constante atualização, se algum 
acrônimo não for encontrado, os médicos especialistas tam-
bém poderão contribuir mencionando o acrônimo e sua refe-
rência bibliográfi ca, pois as informações serão introduzidas 
na próxima atualização. 

O app é gratuito e pode ser baixado na plataforma Apple 
e Google.

também podem receber o cuidado.
O SUS já oferece Cuidados Paliativos, 

no entanto, não havia nenhuma normati-
va defi nida para reconhecimento e organi-
zação da oferta de cuidados paliativos. A 
partir da publicação dessa resolução será 
possível defi nir diretrizes de cuidado e apri-
morar a oferta do cuidado. No SUS, enten-
de-se que os cuidados paliativos devam ser 
oferecidos o mais cedo possível, juntamen-
te com o início do tratamento da doença. 
Estes englobam a promoção do alívio da 
dor (com uso de analgésicos) e de outros 
sintomas físicos, do sofrimento psicossocial 
com apoio psicológico, incluindo o cuidado 
apropriado para familiares e cuidadores a 
lidar com a doença do paciente e o luto.

“Essa normativa é um avanço, já que 
orienta sobre o acesso aos cuidados pa-
liativos nos serviços de saúde através do 
SUS. Os cuidados paliativos envolvem um 
diálogo aberto com o paciente e família so-
bre os objetivos do cuidado, voltados para 
preservar a qualidade de vida. A equipe 
multidisciplinar tem o papel de colaborar 
no cuidado integral para pessoas com do-
enças ou condições clínicas que ameacem 
a vida, desde o momento do diagnóstico, 
para aliviar sintomas, e principalmente a 
dor física”, explica o coordenador Geral de 

Atenção Especializada, Sandro Martins.
A resolução propõe que nas redes de 

atenção à saúde, seja claramente iden-
tifi cada e observada as preferências da 
pessoa doente quanto ao tipo de cuida-
do e tratamento médico que receberá. 
Na perspectiva dos cuidados paliativos, 
trata-se também da aceitação da morte 
como um processo natural, não a ace-
lerando, nem a retardando (com uso de 
equipamentos ou procedimentos), bus-
cando sempre oferecer suporte que per-
mita ao paciente viver o mais autônomo 
e ativo possível.

Este trabalho deverá ser feito por equi-
pe multiprofi ssional e interdisciplinar. Os 
profi ssionais devem fazer uma comuni-
cação sensível ao paciente e empática, 
com respeito à verdade e à honestidade 
em todas as questões que envolvam pa-
cientes, familiares e profi ssionais. A re-
solução defi ne que os cuidados paliativos 
devam estar disponíveis em todo ponto 
da rede, desde a atenção básica, domi-
ciliar, ambulatorial, hospitalar, urgência e 
emergência.

Tratamento
O Instituto Nacional do Câncer (INCA) 

já oferece cuidados paliativos aos pacien-

LANÇADO APLICATIVO PARA AUXILIAR
NA EXPLANAÇÃO DE ACRÔNIMOS
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tes em suas Unidades Hospitalares no Rio 
de Janeiro, por meio de Unidade Especia-
lizada denominada Hospital do Câncer IV. 
O Hospital do Câncer IV é também espa-
ço de ensino e pesquisa sobre cuidados 
paliativos e promove debates e articula-
ção em rede para expansão desta área na 
política de saúde do Brasil.

Em Brasília, no Hospital de Apoio, tam-
bém são oferecidos cuidados paliativos 
para pacientes com câncer e para pacien-
tes geriátricos. São 19 leitos para pacien-
tes com câncer e 10 leitos para pacientes 
geriátricos. A diretora de atenção à Saú-
de Cristina Scandiuzzi conta que o hospi-
tal tem uma carta de direito do paciente. 
“O paciente tem o direito de decidir se 
ele quer fazer determinado tratamento 
ou não, desde que ele tome uma decisão 
com base em informações que ele rece-
beu da equipe”.

Nos casos de pacientes terminais, Cris-
tina Scandiuzzi diz que o paciente é olha-

do pela equipe mais pelo lado psicosso-
cial e menos pelo lado da doença. Para 
Cristina, a resolução é importante pois 
reconhece o cuidado paliativo como uma 
política de saúde e estimula novos servi-
ços a implantarem os cuidados.

Fonte: Ministério da Saúde

Mais Médicos: maioria dos profi ssionais 
escolhem regiões carentes

Mais da metade das vagas preenchidas 
do Mais Médicos estão em regiões de alta 
vulnerabilidade e de extrema pobreza

O novo edital do programa Mais Médicos 
tem mostrado que os profi ssionais brasilei-
ros têm escolhido os municípios mais vul-
neráveis do país. Dos 8.376 médicos que já 
estão aptos a se apresentarem aos gesto-
res locais, 53,3% escolheram cidades com 
maior vulnerabilidade. Os profi ssionais que 
escolheram as periferias das capitais e re-

 Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) jul-
gou dois recursos especiais de São Paulo, em demandas 
repetitivas, envolvendo duas operadoras de saúde. A reso-
lução do tema, cadastrado sob número 900 no sistema da 
Corte, resultou na tese de que “as operadoras de planos 
de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não 
registrado pela Anvisa”. 

“As operadoras buscavam, nos respectivos processos, a 
chancela judicial da negativa ao fornecimento dos medica-
mentos não registrados na Anvisa, conhecidos como medi-
camentos importados, sendo que as decisões, até então, 
baseadas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) obri-
gavam a operadoras a fornecer o tratamento prescrito pelos 
médicos aos pacientes”, explica o advogado Marcio Cavena-
gue, do escritório Küster Machado Advogados.

Segundo ele, as decisões das instâncias ordinárias foram 
suplantadas pelo STJ exatamente porque esse entendeu 
que as disposições do CDC têm aplicação apenas subsidi-
ária aos contratos de planos de saúde, razão pela qual, no 
confl ito entre as normas, prevalecem as normas de controle 
sanitário, até porque, segundo a própria Corte, em evidente 
prestígio ao regulamento sanitário, o Poder Judiciário não 
pode “atropelar todo o sistema criado para dar segurança 
sanitária aos usuários de medicamentos, sob pena de cau-
sar mais malefícios que benefícios”.

“Outro aspecto interessante das decisões é a via dada 
aos usuários que se sentirem prejudicados pela não regula-
mentação na Anvisa, de dado medicamento crucial ao tra-
tamento de doenças. É que os julgadores entenderam que 
os prejudicados por suposta omissão do órgão competente 

giões metropolitanas somaram 17,3%.
De acordo com as regras do programa, 

os perfi s das localidades variam de 1 a 8 
de acordo com vulnerabilidade, sendo 8 
os Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
(DSEI). O edital de seleção do programa 
Mais Médicos prevê regras específi cas para 
os médicos que já atuam na Estratégia 
Saúde da Família (ESF). Embora a escolha 
da localidade seja uma decisão individual, 
o sistema do Mais Médicos só permite a mi-
gração desses profi ssionais caso optem por 
municípios com perfi s de vulnerabilidade 
maiores (mais necessidade) do que aque-
les que atuam ou já tenham atuado.

Para os médicos já cadastrados em Equi-
pes de Atenção Básica em município de 
Perfi l 7, apenas será disponibilizada a es-
colha de municípios deste mesmo perfi l ou 
perfi l 8. Além disso, os médicos da Equipe 
de Atenção Básica que já atuam nos DSEI 
também só podem escolher distritos indí-
genas para atuar.

no registro de medicamentos podem, eventualmente, ajuizar ações específi cas 
para apurar possível responsabilidade civil da agência reguladora. A sinalização 
dada pelo STJ, ainda que bastante controversa, franqueia uma possibilidade 
para casos muito específi cos em que o medicamento comprovadamente atende 
a todas as exigências rigorosas do setor”, comenta Cavenague.

Para o advogado, o resultado dos julgamentos, atendendo à regra do artigo 
927 do Código de Processo Civil, será a aplicação imediata da orientação nas 
instâncias ordinárias para a solução de casos fundados na mesma questão jurí-
dica, isso, mesmo que o respectivo processo não tenha sido, necessariamente, 
afetado pelo recurso repetitivo julgado, sinalizando uma importante vitória para 
as operadoras de planos de saúde ou mesmo cooperativas médicas, as quais 
se viam, com a responsabilidade de arcar com os custos decorrentes de ordens 
judiciais com medicamentos importados.

 Decisão do STJ desobriga planos de saúde de fornecerem medicamentos não registrados pela Anvisa



26 DEZEMBRO 2018

A Comissão Nacional de Honorários Médicos (AMB) publicou, no dia 
21 de novembro, a resolução normativa CNHM Nº 036/2018 AOS MÉ-
DICOS, HOSPITAIS E ENTIDADES CONTRATANTES as alterações, re-
visadas e aprovadas pela Câmara Técnica Permanente da CBHPM de 
03/10/2018, a serem introduzidas na Classifi cação Brasileira Hierarqui-
zada de Procedimentos Médicos de 2016. 

Em julho, a diretoria de Defesa Profi ssional da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Vascular (SBACV), participou de reunião na AMB, na qual 
ofi cializou a demanda por aumento de porte de 35 procedimentos vas-
culares, seguindo as metas do Plano Estratégico da Gestão Biênio 2018-
2019. O documento foi entregue à Dra. Miyuki Gota, médica assessora 
da diretoria de Defesa Profi ssional da AMB e responsável pela análise 

DIVULGADA NOVA TABELA AMBPARA PROCEDIMENTOS VASCULARES

Diretoria de Defesa Profi ssional, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular,
participou de reunião na AMB, na qual ofi cializou a demanda por aumento

AMB

técnica de viabilidade de solicitações dessa natureza.
Em 3 de outubro, o diretor de Defesa Profi ssional, Dr. 

Francesco Botelho, o diretor de Publicações, Dr. Julio Pe-
clat; e o secretário Geral, Dr. Marcelo Matielo, estiveram 
na sede da AMB, onde participaram da reunião da Câmara 
Técnica da CBHPM, cuja pauta contemplava o comunica-
do geral sobre a CBHPM 2018 e porte de procedimentos, 
exclusão/inclusão, conforme planilha já apresentada à Câ-
mara Técnica; e revisão dos portes dos procedimentos se-
guindo a sistemática de pontuação. A SBACV realizou uma 
apresentação didática, com alta expectativa de atendimen-
tos aos pleitos.

A nova tabela pode ser conferida a seguir ou acessada pelo link:
https://amb.org.br/wp-content/uploads/2018/11/RN-CNHM-036_2018-v3.pdf
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Para a progressão a sócio efetivo:
1. Cópia simples do seu certifi cado do título de especia-
lista, 
emitido pela SBACV/AMB;
2. Ser sócio aspirante por pelo menos três anos;
3. Ser sócio da APM/AMB; 
4. Proposta de efetivo preenchida em duas vias;
5. Duas fotos 3x4;
6. Estar quite com a SBACV-SP.

Para a progressão a sócio pleno:
1. Cópia simples da carteirinha do CRM;
2. Ser sócio aspirante por pelo menos três anos;
3. Proposta de pleno preenchida em duas vias;

CONVITE AOS SÓCIOS ASPIRANTES DA SBACV-SP
A SBACV-SP convida os seus sócios aspirantes a se tornarem sócios efetivos ou plenos. Mas o que é necessário? 

NORMAS PARA TORNAR-SE SÓCIO DA SBACV

INFORMES DA DIRETORIA

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 in-
gresso, 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 apro-

vada pela regional da SBACV correspondente, estando 
quite com a tesouraria da SBACV.

*Observa-se que possuir o Título de Especialista signi-
fi ca que o candidato foi aprovado no exame + solicitou o 
título (no site) + tem este Título de Especialista devida-
mente 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 espe-
cialidade; ou título de livre-docência ou de doutor obti-
do em instituição de ensino superior reconhecido pelo 
MEC; ou ainda acumular 100 pontos nos cinco anos que 
antecederam ao pedido de progressão, em eventos de 
educação médica continuada nas especialidades e área 
de atuação da SBACV, de acordo com normas da CNA.

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

4. Ter completado residência médica ou curso de especializa-
ção reconhecido pela SBACV, nas especialidades ou áreas ob-
jetivas da associação, anexando o comprovante à proposta;
5. Cópias simples do RG, CPF, foto 3x4 e do diploma de 
médico;
6. Estar quite com a SBACV-SP.

Endereço para envio: 
Rua Estela, 515, Bloco A, Conj. 62 - Vila Mariana 
CEP: 04011-002 – São Paulo (SP). 
Para maiores informações, entre em contato 
com a secretaria da  SBACV-SP via 
e-mail – secretaria@sbacvsp.org.br ou 
telefone: (11) 5087-4888.
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