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MESTRE VASCULAR SERVIÇO
Presidente da SBACV, Dr. Roberto Sacilotto, revela 
sua trajetória profi ssional e é o homenageado desta 
edição

Serviço de Residência Médica em Cirurgia Vascular do 
Hospital Regional de Presidente Prudente promove 
assistência à saúde com excelência à população do 
Oeste Paulista

Impresso fechado pode ser aberto pela ECT

CONFRATERNIZAÇÃO

REVALIDAÇÃO
Novo processo do Revalida começa a ser aplicado 
no primeiro semestre de 2020

Tradicional jantar de encerramento do ano da SBACV-SP 
é abrilhantado com as comemorações dos 65 anos da 
instituição e posse da nova diretoria

CONFRATERNIZAÇÃO
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Estimados colegas,

Nesta última edição da Folha Vascular, da diretoria do biênio 
2018-2019, resta-me apenas agradecer o empenho e dedicação 
de todos os diretores, colegas dos departamentos e de comissões 
e também os responsáveis pelas seccionais que, durante estes 
dois anos, trabalharam com muito afi nco pela nossa Regional 
São Paulo.

O trabalho foi árduo, mas com certeza trouxe muitos frutos 
para nossa sociedade. Desde os excelentes Encontros São Paulo 
de Cirurgia Vascular e Endovascular, que superaram em recorde 
de inscritos, até diversos cursos de educação continuada, bri-
lharam pela colaboração e atitude de nossos departamentos e 
comissões.

A realização do Controvérsias e do Congresso Brasileiro de Aces-
so para Hemodiálise agregaram valores em demasia ao conheci-
mento de nossos sócios. A criação do aplicativo da SBACV-SP e a 
confecção dos livros de atualização em doenças venosas, doenças 
arteriais periféricas e trombose venosa, ajudaram a enriquecer 
conceitos para todos.

Do ponto de vista administrativo, a contratação de empresa de 
Assessoria trouxe um aporte maior de associados e conseguiu 
levar progressão a muitos outros. Nestes dois anos, aproxima-
damente 200 novos sócios adentraram ao quadro associativo de 
nossa Regional e outros 100 progrediram em categoria. Também, 
a contratação do escritório de Assessoria Jurídica contribuiu na 
ajuda à Regional e seus associados.

As reuniões da Liga Acadêmica Paulista, os congressos Brasi-
leiros Acadêmicos de Cirurgia Vascular e a Olimpíada das Ligas 
foram pontos altos pelo lado educacional.

As ações sociais da Regional como o 12º e 13º Dias Vasculares 
e o 4º e 5º Dias Mundiais da Trombose, levaram esclarecimentos 
das doenças vasculares e orientações à população.

A associação com o IQG-ONA para confecção e validação da 
certifi cação dos protocolos hospitalares de profi laxia do trombo-
embolismo venoso, foi, com certeza, um momento extremamen-
te importante.

Gostaria de agradecer a todas as empresas que nos ajudaram 
nestes dois anos, e um agradecimento especial à Meeting Even-
tos, Tecnomarketing e Way Comunicações. 

Tenho certeza que nossa Regional está em excelentes e com-
petentes mãos. Desejo ao Dr. Walter Campos Junior e toda sua 
diretoria, felicidades na gestão.

Página virada, vamos em frente!
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DEFESA PROFISSIONAL

VAGA ZERO NOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA

Geralmente, o cirurgião vascular, como a maioria das especialida-
des, trabalha em serviços de alta complexidade, também conheci-
dos como serviços terciários ou de referência.

Um problema que nos últimos tempos tem assolado nosso siste-
ma de saúde é o chamado encaminhamento “VAGA ZERO”, então 
resolvemos esclarecer o conceito e a portaria nº 2048, de 5 de no-
vembro de 2002, do Ministério da Saúde que defi niu esse conceito.

Dr. Luis Carlos Uta Nakano 
 Diretor de Defesa 

Profi ssional da SBACV-SP

que necessita abordagem de emergência como num caso 
de aneurisma roto.  Caso isso ocorra, alertamos nossos 
associados que façam o registro formal da negativa por 
escrito e da não autorização do envio do paciente, pois 
a responsabilidade nesse caso é inteiramente do médico 
solicitante, como descrita na própria portaria do Ministério 
da Saúde a qual transcrevemos:

Nos últimos meses, temos percebido nos serviços de referência 
que cada vez mais somos obrigados a aceitar pacientes encaminha-
dos como “VAGA ZERO” que nem nos critérios de urgência se encai-
xariam, como casos de pacientes portadores de arteriopatia crônica 
com lesão trófi ca, portadores de aneurismas pequenos assinto-
máticos, mostrando muitas vezes descaso ou mesmo despreparo 
de alguns profi ssionais que atuam nas centrais reguladoras. Outro 
problema frequente em relação ao VAGA ZERO é que as centrais 
reguladoras não aceitam argumentos muitas vezes irrefutáveis de 
recusa de vaga, como a equipe já está numa urgência que não tem 
hora para terminar e, mesmo assim, enviam paciente gravíssimo 

No seu capítulo II já estabelece: 

A REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS
A Regulação Médica das Urgências, baseada na implantação de 

suas Centrais de Regulação, é o elemento ordenador e orientador 
dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. As Centrais, 
estruturadas nos níveis estadual, regional e/ou municipal, orga-
nizam a relação entre os vários serviços, qualifi cando o fl uxo dos 
pacientes no Sistema e geram uma porta de comunicação aberta 
ao público em geral, através da qual os pedidos de socorro são 
recebidos, avaliados e hierarquizados.

Como já mencionado, as necessidades imediatas da população 
ou necessidades agudas ou de urgência, são pontos de pressão 
por respostas rápidas. Então o Sistema deve ser capaz de acolher 
a clientela, prestando-lhe atendimento e redirecionando-a para os 
locais adequados à continuidade do tratamento, através do traba-
lho integrado das Centrais de Regulação Médica de Urgências com 
outras Centrais de Regulação de leitos hospitalares, procedimen-
tos de alta complexidade, exames complementares, internações e 
atendimentos domiciliares, consultas especializadas, consultas na 
rede básica de saúde, assistência social, transporte sanitário não 
urgente, informações e outros serviços e instituições, como por 
exemplo, as Polícias Militares e a Defesa Civil.

Estas centrais, obrigatoriamente interligadas entre si, consti-
tuem um verdadeiro complexo regulador da assistência, ordena-
dor dos fl uxos gerais de necessidade/resposta, que garante ao 
usuário do SUS a multiplicidade de respostas necessárias à satis-
fação de suas necessidades.

Partindo da formação das Centrais reguladoras, a própria porta-
ria elenca as competências técnicas e gestoras do médico regular 
e dentre uma das competências gestoras está o encaminhamento 
VAGA ZERO que é defi nido como:

“decidir os destinos hospitalares não aceitando a inexistência 
de leitos vagos como argumento para não direcionar os pacien-
tes para a melhor hierarquia disponível em termos de serviços 
de atenção de urgências, ou seja, garantir o atendimento nas 
urgências, mesmo nas situações em que inexistam leitos vagos 
para a internação de pacientes (a chamada “vaga zero” para 
internação). Deverá decidir o destino do paciente baseado na 
planilha de hierarquias pactuada e disponível para a região e nas 
informações periodicamente atualizadas sobre as condições de 
atendimento nos serviços de urgência, exercendo as prerrogati-
vas de sua autoridade para alocar os pacientes dentro do siste-
ma regional, comunicando sua decisão aos médicos assistentes 
das portas de urgência.”

“h - A responsabilidade da assistência ao paciente 
transferido é do médico solicitante, até que o mesmo 
seja recebido pelo médico da unidade responsável pelo 
transporte, nos casos de transferência em viaturas de 
suporte avançado de vida ou até que o mesmo seja 
recebido pelo médico do serviço receptor, nos casos 
de transferência em viaturas de suporte básico de vida 
ou viaturas de transporte simples. O início da respon-
sabilidade do médico da viatura de transporte ou do 
médico da unidade receptora não cessa a responsabi-
lidade de indicação e avaliação do profi ssional da uni-
dade solicitante;”
Os serviços de referência não podem ser penalizados a 

todo momento pela crise no sistema de saúde. As centrais 
reguladoras têm a obrigação de ofertar atendimento uni-
versal para todos, mas não podem simplesmente transfe-
rir o problema e sim tentar.

NOVAS ADESÕES

Sócios aprovados em 28/11/2019:

Aspirantes residentes:

André Américo Martins de Oliveira
João Paulo de Souza Abdala

Efetivos:

Raquel Peres de Sousa
Renato Fanchiotti Costa
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Reunião Administrativa

Reuniões Administrativa e Científi ca

Janeiro

Fevereiro

30/01/2020 
5ª feira – às 20 horas

Local:
Sede da SBACV-SP

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

Paraíso - São Paulo – SP

Estacionamento:
Gratuito para os participantes 

(1º subsolo)

27/02/2020
5ª feira – às 20 horas

Local:
FMUSP (Sala a defi nir)

Endereço:
Av. Dr. Arnaldo, 455 

Consolação – São Paulo
(em frente a Estação Clínicas do Metrô)

Possibilidade de acesso pelo 
Metrô: Linha Verde – Estação 
Clínicas – sentido Emílio Ribas

AGENDA

2020

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

XXVIII 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: Hotel Grand Mercure São Paulo - Ibirapuera
Informações: eventobpvascular@tecnomarketing.com.br

15
Fevereiro

XVIII Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular

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

Maio

14 a 16



 5DEZEMBRO 2019

REVALIDAÇÃO

Projeto prevê que tanto faculdades públicas quanto privadas poderão revalidar diplomas 
dos candidatos aprovados. As provas serão aplicadas duas vezes ao ano, em duas fases

REVALIDA: MEC ANUNCIA NOVAS MUDANÇAS PARA 2020

Adnan Neser 

Nos dias 26 e 27 de novembro, foi apro-
vado pelo Congresso Nacional, o Projeto 
de Lei 6176/2019, que estabelece novas 
regras para o Revalida. O exame é uma 
maneira de aquilatar o diploma de médicos 
formados no exterior, brasileiros ou não, 
que pretendem trabalhar no Brasil. 

Com as mudanças, as provas serão apli-
cadas duas vezes ao ano, em duas fases. A 
primeira etapa será uma prova objetiva no 
formato digital, e a segunda didática, que 
deverá aferir, de forma prática, a habilita-
ção do candidato, e o aluno que for repro-
vado nesta fase poderá refazê-la por mais 
duas vezes em edições consecutivas. Até 
então, o candidato tinha que realizar o pro-
cesso desde o início. O exame ocorrerá no 
primeiro semestre de 2020, com as altera-
ções sinalizadas pelo MEC. A expectativa é 
de que 15 mil pessoas façam o processo. 

Também houve modifi cações nas taxas 
do Revalida. O valor da prova teórica a ser 
cobrado dos inscritos não poderá ser su-
perior a 10% do valor da bolsa mensal do  
médico-residente. O custo do exame de 
habilidades clínicas será limitado a 100% 
da bolsa do médico-residente. 

 O Projeto prevê ainda que, tanto faculda-
des públicas quanto privadas, poderão re-
validar diplomas dos candidatos aprovados, 
tirando a exclusividade das públicas. Para 
a instituição privada participar do Revalida, 
deverá ter seu curso de Medicina com nota 
quatro ou cinco no Sistema Nacional de Ava-
liação da Educação Superior (Sinaes).

Caberá ao presidente da República, san-
cionar integralmente ou não o Projeto de 
lei aprovado, contrariamente ao que ha-
via sido acertado com a Associação Médi-
ca Brasileira (AMB) e o Conselho Federal 
de Medicina (CFM) que, segundo as enti-
dades, as regras foram demasiadamente 
afrouxadas. 

Na opinião do membro do Conselho Su-
perior da Sociedade Brasileira de Angiolo-
gia e de Cirurgia Vascular (SBACV-SP), Dr. 
Adnan Neser, o que causou mais estranhe-
za foi a existência de uma Medida Provi-
sória que trancava a pauta, principalmen-
te por ter recebido quase dois milhões de 
emendas com prazo de vencimento e, em 
menos de 24 horas, o Congresso aprova 
um Projeto de Lei. 

Ainda, de acordo com o Dr. Adnan, a 
AMB publicou, no dia 1º de dezembro, um 
informe publicitário protestando contra e 
considerando que a legislação criada pelos 
parlamentares é um deboche e um desres-
peito à saúde da população, comprometen-
do a viabilidade do Sistema Único de Saúde 

(SUS). “Espera-se que haja veto presiden-
cial, pelo menos em parte”, manifestou o 
médico. 

Na matéria que foi ao ar pela rádio CBN, 
http://cbn.globoradio.globo.com/media/
audio/283535/mec-anuncia-que-prova-
-do-revalida-sera-no-primeiro.htm, o mi-
nistro da Educação, Abraham Weintraub, 
argumentou que o objetivo das mudanças 
no Revalida é ter mais médicos, prepara-
dos e com maior capacitação, espalhados 
pelo país, para os brasileiros.  

Em nota de repúdio do CFM às de-
clarações do ministro da Educação, que 
pode ser conferida por meio do link 
http://portal.cfm.org.br/index.php?op-
t ion=com_content&view=art ic le&i-
d=28522:2019=11-29-21-20-20-&catid-
3:portal, a entidade afi rma ser estarrecedor 
que a política de formação médica defen-
dida pelo ministro Weintraub, seja idênti-
ca àquela implementada pelo Governo da 
ex-presidente Dilma Rousseff , baseada 
em critérios políticos e econômicos, privi-
legiando-se grupos educacionais privados 
e sem preocupação com a qualidade dos 
egressos que atenderão a população. 

Dr. Adnan declarou ainda que, provavel-
mente, a SBACV-SP concorde com a posi-
ção das entidades de classe para manter a 
absoluta lisura nas revalidações para não 
agravar o atendimento da população, cuja 
maior preocupação é dispor de atenção à 
saúde integral. “O maior problema é a ine-
xistência de um sistema de vigilância real 
que impeça distorções que possam repre-
sentar o perigo de domínio das entidades 
privadas que não sejam boas formadoras 
de médicos”, ponderou.

O exame, de acordo com a lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional de 1996, 
era realizado anualmente em universida-
des federais que optaram por sua aplicação 
em duas fases. A primeira, de conhecimen-
to, prova escrita com questões de múltipla 
escolha e discursivas, a segunda, prova 
prática de habilidades e atitudes.

O número de candidatos inscritos na úl-
tima edição superava sete mil e, apenas, 
389 foram aprovados, o que demonstra um 
grande número de formados sem capacita-
ção adequada para o exercício profi ssional, 
de acordo com as leis vigentes. Esse pro-
cesso era conduzido pelo Instituto de Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 
e executado por professores zelosos para 
qualifi car adequadamente os candidatos.

Atualmente, apesar do grande aumento 
de escolas médicas, há cerca de  65 mil 
estudantes brasileiros cursando Medici-

na em países da América do Sul e Caribe, 
que certamente aumentarão o número de 
formados desejosos em obter permissão 
para exercer a função de médico. Além dos 
estudantes, há 17 mil médicos sem reva-
lidação de diploma. De acordo com o Dr. 
Adnan, o governo tem a necessidade de 
suprir a lacuna deixada pela retirada dos 
médicos cubanos no ano passado, em nú-
meros muito próximos ao referido. 

O Projeto Mais Médicos do Ministério da 
Saúde, que visa o preenchimento de va-
gas existentes em localidades remotas aos 
grandes centros, populações ribeirinhas e 
indígenas como política de governo, enca-
minhado como Medida Provisória ao Con-
gresso Nacional, já discutia um Projeto de 
Lei do Senado (PLS) desde 2012.  O Parti-
do Liberal (PL) propunha modifi cações na 
Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional), mais especifi camente 
no parágrafo 2º do Artigo 48, onde consta 
claramente que os diplomas de graduação 
expedidos por universidades estrangei-
ras serão revalidados por universidades 
públicas que tenham curso do mesmo ní-
vel e área equivalente, respeitando-se os 
acordos internacionais de reciprocidade ou 
equiparação. 

Desde 2017, não havia exames do Re-
valida por instituições federais, atribuídos 
ao alto custo e demandas judiciais. Como o 
novo projeto de lei já estava em discussão, 
interrompeu-se o processo de revalidação, 
que passou a existir por Portaria dos Minis-
térios da Educação e da Saúde, a partir de 
2011, ofi cialmente, quando foi criado. 

O Revalida teve 24.327 inscritos e 6.544 
aprovados para a segunda etapa do exa-
me. A maioria dos participantes era de na-
cionalidade brasileira, com quórum aproxi-
mado de 60% no último exame.  
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ENCONTRO MENSAL

TRABALHOS FINALISTAS DO 5º PRÊMIO EMIL BURIHAN 
FORAM APRESENTADOS NO ÚLTIMO ENCONTRO MENSAL DO ANO 

AuditórioAdnan Neser, Ana Terezinha Guillaumon e Nelson Wolosker

A Reunião Científi ca mensal da SBACV-SP, 
realizada no dia 28 de novembro, na Asso-
ciação Paulista de Medicina (APM), foi mar-
cada pela apresentação dos três trabalhos 
fi nalistas do 5º Prêmio Emil Burihan Resi-
dente Pesquisador. 

A comissão julgadora, composta pe-
los doutores Adnan Neser, Ana Terezinha 
Guillaumon e Nelson Wolosker, escolheu o 
ganhador do prêmio, e o resultado foi di-
vulgado no Jantar de Confraternização, no 
dia 6 de dezembro, no Buff et Torres, em 
São Paulo (página 9 desta edição).

O valor das premiações para o primeiro, 
segundo e terceiro colocados é de R$ 5.000, 
R$ 3.000 e R$ 2.000, respectivamente.

Trabalhos selecionados 
para apresentação: 

O primeiro trabalho apresentado foi 
“Análise dos Resultados do Tratamento 
Endovascular da Obstrução Venosa Central 
em Pacientes Hemodialíticos”, do  Instituto 
Dante Pazzanese de Cardiologia. O estudo 

foi realizado pela Dra. Isabela Rodrigues 
Tavares (residente Endovascular e que fez 
a apresentação) e pelos coautores: dou-
tores Fábio Henrique Rossi, Nilo Mitsuru 
Izukawa, Antonio Massamitsu Kambara, 
Thiago Osawa Rodrigues, Victor Andrade 
Nunes e Vinicius Diniz (Membros da Cirur-
gia Vascular e Endovascular do Instituto 
Dante Pazzanese de Cardiologia). 

Em seguida, foi apresentado, pelo Dr. 
Guilherme Baumgardt Barbosa Lima (mé-
dico preceptor de Cirurgia Vascular do Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo), o trabalho  
“Segurança do Uso Peri-Operatório de AAS 
e Clopidogrel em Pacientes Submetidos à 
Endarterectomia Carotídea”, pelo Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. O tópico foi de 
autoria do Dr. João Pedro Lins Mendes de 
Carvalho  (Residente de Cirurgia Vascular 
- R4 CV), e dos coautores: Prof. Dr. Pedro 
Puech Leão - Professor Titular de Cirurgia 
Vascular e Endovascular do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Uni-

Diversos assuntos referentes aos as-
sociados e à entidade, foram debatidos 
pela diretoria da SBACV-SP. Entre eles, a 
aprovação da ata da reunião de outubro 
de 2019, na qual consta a nova diretoria 
eleita, os novos sócios e a progressão de 
atuais, totalizando quase 200 novos mem-
bros nesse biênio; e a proposta de Defesa 
Jurídica da Sociedade Brasileira de Direi-
to Médico e Bioética (ANADEM), onde se-
ria realizada uma parceria  de cooperação 
técnica com a SBACV-SP, com o objetivo 

de estabelecer condições para facilitar o 
acesso dos médicos associados aos servi-
ços oferecidos pela ANADEM, em condições 
especiais. 

Na ocasião, foi apresentada também, 
pela assessoria jurídica da Nacional e 
SBACV Regional São Paulo, outra suges-
tão. O advogado Luiz Henrique Prescen-
do, representante do escritório, explicou 
que a ideia é que a Sociedade comece  a 
promover a defesa jurídica de seus asso-
ciados na área de erro médico, e que as 

ações se desmembrem em três frentes, na 
parte ética, perante os Conselhos Regio-
nais de Medicina, na parte civil e, even-
tualmente, na parte criminal, dependendo 
da lesão que seja gerada em função da 
suposta falha no procedimento. 

O outro item da pauta foi o Desafi o En-
dovascular, organizado no Rio de Janeiro, 
em 2018 e 2019,  pela Dra. Cristina Ribeiro 
Riguetti Pinto e pelo Dr. Marcelo Lacativa. 
Eles sugeriram que o mesmo evento acon-
teça em São Paulo. O objetivo é  a educa-

versidade de São Paulo; Prof. Dr. Nelson 
De Luccia -  Professor Titular de Cirurgia 
Vascular e Endovascular do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo e pelo Dr. Erasmo 
Simão da Silva -  médico assistente de Ci-
rurgia Vascular e Endovascular do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. 

O terceiro e último trabalho, da Escola 
Paulista de Medicina (Unifesp), foi o “Si-
mulador para Treinamento de Flebecto-
mia”. O estudo foi feito pela Dra. Brena 
Costa dos Santos, que fez a apresenta-
ção e é médica-residente do serviço de 
Cirurgia Vascular e Endovascular da Uni-
fesp, além das doutoras Rebeca Manga-
beira Correia, Ana Alyra Carvalho, Carolina 
Martines Estrutti,  Beatriz Urbani Pessutti e 
Gabriela Araujo Attie, e pelos doutores Jor-
ge Eduardo de Amorim, Vladimir Tonello de 
Vasconcellos, Ronald Luiz Gomes Flumig-
nan, Henrique Jorge Guedes Neto, Marcello 
Erich Reicher, Luiz Henrique Dias Gonçal-
ves de Sousa e Luis Carlos Uta Nakano.

Comissão julgadora escolheu os  três primeiros colocados,  que receberam as premiações 
durante o  jantar de confraternização no dia 6 de dezembro 

Reunião Administrativa
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ENCONTRO MENSAL

Brena Costa dos Santos

Marelo Calil Burihan Raquel Medrado e  Regina de Faria Bittencourt Costa

Guilherme B. Barbosa Lima Isabela Rodrigues Tavares Luiz Henrique Prescendo

ção continuada aos residentes e aos jovens 
cirurgiões vasculares, com integração dos 
serviços de residência médica, divulgação 
dos dispositivos endovasculares e a apre-
sentação de novas tecnologias. Em princí-
pio, o Desafi o seria realizado no dia 29 de 
agosto, na Associação Paulista de Medicina, 
das 11h às 18h e  teria a participação dos 
Serviços de Residência em Cirurgia Vascu-
lar da cidade e do estado, com 10 a 15 es-
tações de trabalho (uma de cada empresa 
participante) e casos clínicos com soluções 
e perguntas sobre matérias e técnicas en-
dovasculares. Para os vencedores, haveria 
uma premiação com troféus, medalhas e 
uma certifi cação da Regional.  

Na reunião, também foi conversado so-
bre o XVIII Encontro São Paulo, e a exce-
lente repercussão da Liga Acadêmica de 
Cirurgia Vascular - SBACV-SP.

Em 2020, a regional São Paulo espera 
permanecer contando com a adesão e co-
laboração de seus membros nas reuniões 
ao longo do ano. 

   Processo Seletivo para TERCEIRO ANO de 
Estágio em Cirurgia ENDOVASCULAR do ICVE-SP 

  Local: ICVE -SP I Rua Maestro Cardim, 560 - Cjtos 204-206 - São Paulo / SP 

INSCRIÇÕES 
Período: 1 O de dezembro de 2019  a 11 de fevereiro de 2020 
Número de vagas: 02 
Telefone: 11 3263.0309 / 3262.1158 (Ana Maria) 
Início do estágio: 01 de março de 2020 
Duração do estágio: 1 ano 

PRÉ-REQUISITO 
1. Dois anos de Estágio em Cirurgia Vascular Reconhecido pela SBACV ou Residência em Cirurgia Vascular 
Reconhecida pelo MEC.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
1.Cópia autenticada do CRM, RG, CPF e diploma de graduação
2.Comprovante de residência médica ou estágio em cirurgia geral reconhecido pelo CBC
3.Currículo Lattes
4. Duas cartas de apresentacão de chefes de serviços
5.Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição
Entregue pessoalmente no ICVE-SP ou envie pelo correio para o endereço abaixo:
Rua Maestro Cardim, 560 - cjtos: 204-206. CEP: 01323-000

TAXA DE INSCRIÇÃO 
Investimento: R$300,001 Forma de pagamento: depósito bancário Bradesco: Agência: 1191 - C.C: 0110267-2 
Favorecido: Lobato Assistência Médica 

PROCESSO SELETIVO 
Data: 12 de fevereiro de 2020 
1 Oh I Prova eliminatória de Cirurgia Vascular contendo 50 questões de múltipla escolha 
16h I Prova Prática e Avaliação de Currículo 
Resultado: 14 de fevereiro de 2020 a partir das 11h I Telefone: 11 3263.0309 (Ana Maria) 

INFORMAÇOES ADICIONAIS 
Tel.: 11 3263.0309 / 3262.1158 
E-mail: secretaria@icve.com.br

REALIZAÇÃO: '-"''º a. o;ru�•• v.sw,., 
e Endovascular de São Paulo 
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JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SBACV-SP É MARCADO 
POR HOMENAGENS E COMEMORAÇÃO DOS 65 ANOS DA SOCIEDADE

Em clima de descontração, a Sociedade 
Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vas-
cular - Regional São Paulo (SBACV-SP), 
realizou no dia 6 de dezembro, no Buff et 
Torres, em São Paulo, o jantar de encerra-
mento do ano de 2019.  

O evento foi abrilhantado com a come-
moração dos 65 anos da Sociedade e com 
a posse da nova diretoria. A apresentação 
dos profi ssionais que se destacaram ao 
longo do ano, durante os encontros cientí-
fi cos da Regional São Paulo, fi cou a cargo 
do Dr. Carlos Eduardo Varela Jardim. Os 
prêmios entregues foram Alexis Carrel, Be-
rilo Langer, Cid dos Santos, Geza Takats e 
Emil Burihan. A noite contou ainda com o 
show ao vivo da banda Prime, que animou 
os convidados. Renomados médicos da es-
pecialidade também foram homenageados.

Evento contou com a participação de importantes profi ssionais da Cirurgia Vascular e posse da nova diretoria

tes sobre a mudança da presidência da 
nacional e destacou projetos importantes 
realizados na sua gestão. Ele também elo-
giou a presidência da Regional São Pau-
lo pelos grandes feitos em benefício dos 
associados, evidenciou a importância da 
colaboração entre as duas regionais e pa-
rabenizou a nova diretoria da Regional São 
Paulo. 

Os presidentes eleitos para a gestão 
2020-2021, da Regional São Paulo e da 
Nacional, Dr. Walter Campos Jr. e Dr. Bruno 
Naves, respectivamente, também partici-
param do jantar, assim como o represen-
tante da Associação Paulista de Medicina 
(APM), Dr. Akira Ishida, e a representante 
do Conselho Regional de Medicina do Esta-
do de São Paulo (Cremesp), Dra. Christina 
Hajaj Gonzalez.

No início da festa, o presidente da Re-
gional São Paulo, Dr. Marcelo Calil Burihan, 
agradeceu a presença dos convidados, fa-
lou sobre os projetos executados durante 
a sua gestão e parabenizou a nova dire-
toria que tomará posse no início de janei-
ro. Ele aproveitou a oportunidade também 
para ressaltar a importância da SBACV-SP 
como instituição forte, conceituada, e que, 
ao longo desses 65 anos, tem sido refe-
rência para a especialidade. “Quero agra-
decer todos os membros da diretoria e os 
departamentos pela sinergia e cooperação 
na realização dos trabalhos realizados ao 
longo do meu mandato. Nossas conquistas 
só foram possíveis graças à participação e 
envolvimento de todos”. 

O presidente da SBACV Nacional, Dr. 
Roberto Sacilotto discursou aos presen-

Marcelo Calil Burihan Walter Campos Jr.Bruno Naves Akira IshidaRoberto Sacilotto Christina H. Gonzalez Carlos Eduardo Varela
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PRÊMIO ALEXIS CARREL: Dr. Adilson Ferraz Paschôa
Por ter se destacado durante o ano de 2019 pela sua participação 
nas atividades científi cas e institucionais desta sociedade.

5º PRÊMIO DR. EMIL BURIHAN: 
A colocação dos vencedores do 5º Prêmio Dr. Emil Burihan foi 
defi nida no dia 28 de novembro, por ocasião das apresentações 
dos três trabalhos selecionados na Reunião Científi ca Mensal da 
SBACV-SP. Os concorrentes foram:

1º colocado | Dr. João Pedro Lins Mendes de Carvalho
Trabalho: “Segurança do uso peri-operatório de AAS e Clopi-
dogrel em pacientes submetidos à endarterectomia carotídea”.

2º colocado | Dra. Brena Costa dos Santos
Trabalho: “Simulador para treinamento de fl ebectomia”.

3º colocado | Dra. Isabela Rodrigues Tavares
Trabalho: “Análise dos resultados do tratamento endovascular 
da obstrução venosa central em pacientes hemodialíticos”.

PRÊMIO GEZA DE TAKATS: Dr. Erasmo Simão da Silva
Trabalho: “Análise comparativa das propriedades biomecânicas 
da aorta com diâmetro normal e aortas com aneurisma. Impac-
to da idade”.

PRÊMIO CID DOS SANTOS: Dra. Marina Gonzalez de Toledo
Trabalho: “Avaliação dos resultados e cateteres totalmente im-
plantáveis em região cervical e braquial de pacientes em trata-
mento para quimioterapia”.

PRÊMIO BERILO LANGER: Dr. João Pedro Lins Mendes de Carvalho
Trabalho: “Revascularização convencional de artéria renal na 
era endovascular. Relato de série de casos e técnicas utilizadas”.

Marcelo Calil Burihan, Adilson Ferraz Paschôa e Carlos Eduardo Varela

Ivan B. Casella, João Pedro Lins Mendes de Carvalho, Marcelo Calil Burihan e 
Carlos Eduardo Varela

Carlos Eduardo Varela, Ivan B. Casella, Brena Costa dos Santos e Marcelo 
Calil Burihan

Ivan B. Casella. Isabela Rodrigues Tavares, Marcelo Calil Burihan e Carlos Edu-
ardo Varela

Ivan B. Casella, Cid Sitrângulo (representando o Dr. Erasmo), Marcelo Calil 
Burihan e Carlos Eduardo Varela

Marcelo Calil Burihan,  Marina Gonzalez de Toledo e Carlos Eduardo Varela

Carlos Eduardo Varela, João Pedro Lins Mendes de Carvalho, Ivan B. Casella 
e Marcelo Calil Burihan

5
Premiações
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Homenagens 

Um dos momentos mais marcantes da noite foram as homenagens prestadas aos cirurgiões vasculares que, ao longo de suas car-
reiras, contribuíram com trabalhos de excelência para a especialidade. As honrarias foram entregues aos Drs. José Carlos Ingrund, 
João Antonio Corrêa, Nilo Izukawa e Reinaldo Mulatti. O Dr. Bonno van Bellen recebeu a Estrela Dourada e o Dr. Winston Yoshida fi cou 
com o prêmio Editor de Ouro. 

Adnan Neser, Taisy Ingrund, Jose Carlos Ingrund, Tamiris Ingrund e Marcelo Calil BurihanIvan Benaduce Casella e Marcelo Calil Burihan

Fabio Rossi, Walter Campos Jr., Nilo M. Izukawa e Marcelo Calil Burihan

Sheila Mulatti, Clises Mulatti, Reinaldo Mulatti, Grace Carvajal Mulatti e Marcelo Calil BurihanBonno van Bellen, Ivan de Barros Godoy e Marcelo Calil Burihan

Ricardo Yoshida, Winston B. Yoshida e Marcelo Calil Burihan

Anderson Nadiak, Vanderley da Silva Paula, Arual Giusti, Erica Nardino, Yumiko Regina Yamazaki, João Antonio Corrêa, Maria Emilia (esposa), Tamiris Ingrund, Sidnei 
Galego e Marcelo Calil Burihan



 11DEZEMBRO 2019

CAPA



12 DEZEMBRO 2019

CAPA



 13DEZEMBRO 2019

CAPA



14 DEZEMBRO 2019

CAPA



 15DEZEMBRO 2019

Todo fi nal e início de ano, aproveitamos para fazer uma refl exão sobre nossas conquistas 
pessoais e profi ssionais.

Este ano, enfrentamos vários obstáculos, mas tivemos também muitos avanços e grandes 
feitos, que propiciaram benefícios à especialidade e à população.  

Agradecemos a todos pela contribuição durante nossas ações, solenidades e reuniões 
científi cas realizadas pela Regional São Paulo, e evidenciamos a importância da participação 
efetiva de cada um de nossos associados.

A SBACV-SP deseja a todos os mais sinceros votos de felicidade, e que 2020 seja um ano 
repleto de muito sucesso e incontáveis realizações com muita paz, saúde e amor.  

Diretoria da SBACV-SP

SECCIONAIS

Ribeirão Preto

Mutirão do Diabetes
Com o apoio da seccional Ribeirão Preto da SBACV, foi realizado, em 23 de novembro, 

na Praça XV - Esplanada do Teatro Pedro II, o Mutirão do Diabetes.
Os participantes foram os Drs. Roberto Marçal, Renata Falco, Thaline, Maria Silvane, 

Erika Henn e Luciano Rocha Mendonça.

Ana L. Pinotti,  Alexandre Y. Shiomi  
e Gustavo Pierro Postal

Carlos Eli Piccinato e Fábio Senra 
da Rocha

Grupo participante do evento

Roberto Marçal, Renata Falco, Thaline, Maria Silvane e Erika HennLuciano Rocha Mendonça e Roberto Marçal 

A última reunião do ano, da seccional 
Campinas – Jundiaí, foi realizada no dia 
25 de novembro, no restaurante Olivet-
to. O tema da palestra, “O que sabemos 
sobre as drogas Venoativas?“, foi apre-
sentado pelo secretário da SBACV-PR, Dr. 
Alexandre Yoshiharu Shiomi. O evento 
foi patrocinado pelo Laboratório Takeda, 
com a organização do diretor da seccio-
nal, Dr. Gustavo Pierro Postal.

Campinas – Jundiaí 

Confraternização
O jantar de confraternização da seccional ocorreu no Centro Médico de Ribeirão 

Preto, no dia 28 de novembro. Na ocasião, foi divulgado um documentário sobre 
“As origens da cirurgia vascular na cidade de Ribeirão Preto”, que pode ser visto no 
YouTube www.youtube.com/watch?v=LKMnFdjZ4CI. O vídeo teve o apoio Cultural 
da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo 
(SBACV-SP), da Sociedade Portuguesa de Benefi cência de Ribeirão Preto, da Santa 
Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto e do Centro de Memória e Museu Histórico da 
FMRP-USP. O patrocínio do vídeo foi das empresas Gadali Medical e Sonma Produtos 
Hospitalares, com o apoio da Boehringer Ingelheim, Bayer, Uniprime, Servier, Apsen, 
Merck, Sigvaris, Venosan, LR e Aché.

No jantar, foram homenageados os doutores Sergio Morello, Vinícius Morellio e Calil 
Jorge Racy (in memorian), Luiz Arthur Zucollotto Galvão Cesar, Oswaldo Castilho, Je-
sualdo Cherri, Carlos Eli Piccinato, Takachi Moriya, Cláudio Tácito de Macedo Escobar 
e José Penteado Mendonça.
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ILUSTRAÇÕES

ILUSTRAÇÕES VASCULARES - A AORTA

Apresento aqui ilustrações para fi ns didáticos 
envolvendo a aorta. Evidencio características 
desse vaso com aplicações para cirurgia vas-
cular e endovascular, variações anatômicas e 
classifi cações. 
Estas e outras ilustrações vasculares es-
tão disponíveis para download gratuito em 
http://www.institutoendovascular.com.br/atlas.

Colaboração: Dr. Sergio Belczak, do Ins-
tituto Belczak – Cirurgia Vascular e Endo-
vascular, IAPACE e CEMD

Figura 1 - Zonas de Ishimaru - utilizada para rea-
lização de tratamento endovascular do arco aórtico

Figura 4 - Artéria Lusória - origem aberrante da 
artéria subclávia direita

Figura 7 - Classifi cação de Stanford - de dissecção 
de aorta

Figura 2 - Tipos de arco aórtico - utilizado para pla-
nejamento cirúrgico de doença carotídea obstrutiva

Figura 5 - Divertículo de Komerell - degeneração 
aneurismática de artéria lusória

Figura 8 - Classifi cação de Debakey - de dissecção 
de aorta

Figura 3 - Variações anatômicas do arco aórtico - 
Importante o conhecimento destas para realização 
de planejamentos cirúrgicos

Figura 6 - Classifi cação de Crawford - de aneuris-
mas toracoabdominais

 Prêmio Mario Degni

Na edição 226 foi publicado o nome do ven-
cedor do Prêmio Mario Degni incorretamente. 
Pedimos desculpas pelo ocorrido. 

Segue errata com o nome correto do vence-
dor do Prêmio:

O Cirurgião Vascular Dr. Cyro Castro Junior, 
da SBACV Regional RS, foi o vencedor do Prê-
mio Mario Degni.

O editor-chefe do Jornal Vascular Brasilei-
ro (JVB), Dr. Winston Yoshida, coordenou a 
Comissão Julgadora que avaliou os trabalhos 
científi cos publicados no Jornal Vascular Bra-

ERRATA

sileiro (JVB). O Prêmio Mario Degni, criado na 
atual gestão, tem o objetivo de incentivar a 
publicação de trabalhos científi cos no JVB, e 
ofereceu um pacote completo para participa-
ção em um evento internacional, com patro-
cínio da empresa Aché.

O trabalho 'Histological changes secon-
dary to the use of anti angiogenic therapy 
after interruption of vasa vasorum fl ow in 
descending aorta' tem coautoria do cirurgião 
vascular, Dr. Adamastor Pereira. A entrega 
foi realizada pelo Presidente da Nacional, Dr. 
Roberto Sacilotto; pelo Diretor e vice-diretor 
de Publicações, Dr. Julio Cesar Peclat e Paulo 
Toscano, respectivamente; o editor-chefe do 
JVB, Dr. Winston Yoshida; o Assessor Especial 
de Gestão, Dr. Eliud Garcia Duarte Junior; e 

o Presidente do 43⁰ Congresso Brasileiro de 
Angiologia e de Cirurgia Vascular, Dr. Eraldo 
Arraes. O vice-diretor de Defesa Profi ssional 
da Nacional, Dr. Marco Aurélio Grudtner, da 
Regional RS, representou o vencedor.
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SERVIÇO

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA VASCULAR 
DO HOSPITAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE DESEMPENHA 
IMPORTANTE PAPEL PARA A POPULAÇÃO DA REGIÃO

Hospital é o único do SUS, no Brasil, a receber o Selo de Compromisso com a Qualidade Hospitalar (SCQH)

O Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular do Hospital Regional de 
Presidente Prudente é composto pelos professores da disciplina de An-
giologia e Cirurgia Vascular da Faculdade de Medicina de Presidente Pru-
dente (FAMEPP).

Essa parceria nos permite atender, em período integral, os pacientes 
que chegam pelos ambulatórios da faculdade de Medicina e os enfer-
mos vindos do Departamento Regional de Saúde (DRS XI – Presidente 
Prudente), que é composto por 45 municípios, com população estimada 
de 800.000 habitantes, e acompanhar as atividades dos residentes da 
Cirurgia Vascular.

A Disciplina é formada por mim, Prof. Me. César Martelli (coordenador 
da Residência Médica), Profa. Fernanda Vizzotto Toreto, Prof. Welington 
de Moraes, Prof. Eduardo Balizardo e Prof. Me. Leandro Kefalás Barbosa.

Objetivos Principais da Residência/Serviço
Promover assistência à saúde com excelência à população do Oeste 

Paulista e desenvolver profi ssionais altamente qualifi cados, com respon-
sabilidade social e respeito à vida. 

História
O programa de Residência Médica em Cirurgia Vascular do HRPP teve 

início em 2012, sendo reconhecido pelo MEC no mesmo ano. O progra-
ma tem a duração de dois anos com duas vagas para residência médica 
e segue as normas da Comissão Nacional de Residência Médica. Atual-
mente, contamos com quatro residentes de cirurgia vascular e um re-
sidente de cirurgia geral. Os residentes de cirurgia vascular se revezam 
em estágios semanais: R1 (enfermaria, ambulatório, cirurgias eletivas e 
urgência/emergência, acessos para hemodiálise e angiografi a diagnósti-
ca) e R2 (ambulatório, cirurgias eletivas e urgência/emergência, acessos 
para hemodiálise, cirurgia endovascular e ultrassonografi a Doppler).

Prof. Me. César Martelli
Coordenador da RM Cirurgia Vascular HRPP

Diretor Seccional Pres. Prudente – SBACV/SP (2018-2019)

Estrutura Física
Nossos residentes fi cam no Hospital Regional de Presi-

dente Prudente (HRPP), que é uma unidade reconhecida 
em todo o estado e no Brasil. Sendo uma referência para 
o Oeste Paulista, é o único hospital do SUS, no Brasil, a 
receber o Selo de Compromisso com a Qualidade Hos-
pitalar (SCQH). O hospital dispõe de 460 leitos em suas 
enfermarias, além de 90 camas de apoio, totalizando 550 
leitos, sendo 51 leitos de UTI. 

O Centro Cirúrgico do Hospital Regional é referência 
para a realização de procedimentos de média e alta com-
plexidade em toda a região pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), as unidades cirúrgicas dispõem de 20 salas, em 
que são realizadas aproximadamente 1,7 mil cirurgias 
por mês. O Serviço de Cirurgia Vascular realizou 746 ci-
rurgias eletivas, 106 acessos para hemodiálise e 390 ci-
rurgias de urgência/emergência no ano de 2018.

O HRPP é referência para todo o Departamento Regio-
nal de Saúde (DRS XI – do estado de São Paulo). O Ser-
viço de Cirurgia Vascular do HRPP é o único serviço de 
cirurgia arterial de alta complexidade de toda a região 
com sistema de “vaga zero” pelo Sistema de Central de 
Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (CROSS).

O Ambulatório do Hospital Regional de Presidente Pru-
dente realiza atendimentos médicos especializados de 
média e alta complexidade. Possui uma estrutura com-
pleta, que inclui consultórios, salas de exames e centro 
cirúrgico (para procedimentos ambulatoriais). Os atendi-
mentos são distribuídos em 42 salas, onde são realizadas 
cerca de 10 mil consultas por mês, sendo em média cerca 
de 500 consultas/mês em cirurgia vascular.

O serviço de Cirurgia Endovascular é realizado na Santa 
Casa de Misericórdia de Presidente Prudente sob a res-
ponsabilidade e preceptoria dos Profs. Eduardo Balizardo 
e Leandro Kefalás Barbosa. O serviço de Ultrassonografi a 
Vascular é realizado no HRPP e no AME de Presidente 
Prudente sob a responsabilidade e preceptoria do Prof. 
Welington de Moraes.

Atividades Teóricas
Em relação à formação teórica, o serviço conta uma 

reunião científi ca semanal às terças-feiras com a presen-
ça dos docentes, todos os residentes e os internos (6° 
anistas da Faculdade de Medicina) que estão no estágio 
da Cirurgia Vascular onde temos revisão de temas bási-
cos, discussão de casos e artigos científi cos apresentados 
pelos residentes, que passam por uma avaliação teórica 
trimestralmente. Contamos também com uma reunião 
quinzenal, às segundas-feiras, da Liga de Angiologia e 
Cirurgia Vascular (projeto de extensão da FAMEPP), que 
promove a participação e a iniciação científi ca dos aca-
dêmicos de medicina, também com o envolvimento dos 
residentes da Cirurgia Vascular.
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BIÊNIO 2018-2019 TERMINA COM A REALIZAÇÃO DE INÚMERAS 
AÇÕES E DIVERSOS EVENTOS EM PROL DA POPULAÇÃO E DA SOCIEDADE

Encontros propiciaram aprendizados, interação e debate de temas peculiares à especialidade vascular

Os dois últimos anos da SBACV-SP foram sinalizados pela re-
alização de vários cursos, eventos e solenidades. Com o objeti-
vo de levar informação, conhecimento, conteúdo e atualizar os 
cirurgiões vasculares associados, a atual diretoria não poupou 
esforços para realizar eventos que fomentassem a pesquisa, a 
tecnologia e a educação. Por meio de seu atual presidente, Dr. 
Marcelo Calil Burihan, a Sociedade também esteve presente em 
acontecimentos nacionais e internacionais, o que proporcionou 
maior divulgação e notoriedade para a entidade. 

Em 2018, os principais eventos realizados foram: Encontro 
São Paulo, Controvérsias, 12º Dia Vascular de São Paulo – Cir-
culando Saúde, Mesa de debates sobre a prática médica e pla-
nos de saúde, Reuniões Administrativas e Científi cas Mensais, 
III Congresso Brasileiro das Ligas Acadêmicas de Cirurgia Vas-
cular e Endovascular, Liga Vascular mensal, 4º Dia da Trombose, 
Curso de Educação Continuada em Ecografi a Vascular - CECEV, 
Curso OsiriX e Horos, Curso de Educação Continuada em Trom-
boembolismo Venoso - CETEV e 21ª Campanha Nacional Gratui-
ta em Diabetes.

E, ao longo de 2019, a SBACV-SP organizou vários outros 
importantes eventos e diversas iniciativas em benefício da po-
pulação e de seus associados como: 

Reunião na Secretaria de Estado da Saúde
O Dr. Marcelo Calil Burihan participou de uma reunião, no dia 

1 de fevereiro, na sede da Secretaria de Estado da Saúde. Ele foi 
recebido pelo coordenador de Assistência Farmacêutica, Dr. Victor 
Hugo Costa Travassos da Rosa e pela representante de Farmaco-
logia, Dra. Simone Keiko S. Magalhães. O objetivo do encontro foi 
abordar a necessidade de medicações na rede pública para pre-
venção de tromboembolismo venoso e, por consequência, ajudar 
os pacientes e minimizar os custos, quando há complicação cirúr-
gica de trombose. Dr. Marcelo relatou que a doença é a terceira 
causa de óbito no País. 

Curso de Educação Continuada em Ecografi a Vascular 
(CECEV)

O CECEV foi realizado em dois fi nais de semana, dias 8 e 9 de 
junho e 21 e 22 de setembro, com a organização da SBACV-SP, 
pela comissão do departamento de métodos diagnósticos não in-
vasivos, com o apoio da GE.

Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular
As reuniões da Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular ti-

veram início no dia 16 de fevereiro, na sede da Associação Paulista 
de Medicina (APM), e seguiram durante todos os meses do ano. 

Marcelo Calil Burihan, Simone Keiko S. Magalhães e Victor Hugo Costa 
Travassos da Rosa

Alunos, monitores e organizadores no fi nal do primeiro dia

Mesa de debates sobre Acreditação e Qualidade
A Reunião Científi ca de 21 de fevereiro, da SBACV-SP, foi substi-

tuída por uma mesa de debates sobre acreditação e qualidade, rea-
lizada na Associação Paulista de Medicina (APM). Foram abordados 
temas como, o papel das acreditações, os modelos existentes e 
o programa desenvolvido em parceria com a Regional São Paulo.

XXVII Encontro de Ex-Estagiários
Com o apoio da SBACV-SP, no dia 23 de fevereiro, o Serviço de 

Cirurgia Vascular Integrada da Benefi cência Portuguesa de SP re-
alizou o XXVII Encontro de Ex-Estagiários, que contou com a pre-
sença de mais de 150 colegas da especialidade vindos da capital, 
do interior e de outros estados.

Marcelo Calil Burihan, Elizabeth Reis e Bruno Farrás Grupo em uma das reuniões de 2019

Marcelo  Calil Burihan, Roberto Sacilotto e  Bonno van Bellen
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Em maio, de 16 a 18, a SBACV-SP realizou o XVII Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular e o VIII Encontro Inte-
rativo de Cirurgia Vascular e Endovascular, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. O evento contou com renomados 
cirurgiões nacionais e internacionais e teve discussões e palestras com temas abrangentes, do diagnóstico ao tratamento das do-
enças arteriais, venosas e linfáticas. 

27º Congresso da Sociedade Internacional 
sobre Trombose e Hemostasia (ISTH)

Foi realizado, de 6 a 10 de julho, o 27º Congresso da Sociedade 
Internacional sobre Trombose e Hemostasia (ISTH), no Centro de 
Convenções e Exposições de Melbourne (MCEC), em Melbourne, 
Austrália. O encontro, que teve cinco mil inscritos, contou com a 
presença do presidente da SBACV-SP, Dr. Marcelo Calil Burihan e 
do coordenador do departamento de Doenças Venosas, Adilson 
Ferraz Paschôa, entre os 139 integrantes da delegação brasileira.

5º Congresso Brasileiro Multidisciplinar de Acesso 
para Hemodiálise

O Congresso é uma realização da SBACV-SP, em parceria com 
a SBACV, com apoio da SBN, e foi realizado no Hotel Renaissance, 
em São Paulo, nos dias 15 e 16 de março. O CBMAVH 2019 teve 
como objetivo principal propiciar atualização de conhecimentos 
técnico-científi cos dos profi ssionais de saúde, utilizando uma me-
todologia Multidisciplinar na abordagem do Acesso Vascular para 
hemodiálise, nas visões do Cirurgião Vascular, do Nefrologista e da 
Enfermagem.

Roberto Sacilotto, Fabio Linardi e Marcelo Calil Burihan

2º CECACE 
Com o propósito de contribuir com a qualidade do ensino na 

especialidade vascular, a Cordis e a SBACV-SP desenvolveram 
juntas o 2º Curso de Educação Continuada em Angiorradiologia 
e Cirurgia Endovascular (CECACE) para colaborar no desenvol-
vimento dos residentes da Cirurgia Endovascular do estado de 
São Paulo. O primeiro módulo foi realizado no dia 27 de abril, 
no São Paulo Convention Center, o segundo em 29 de junho e o 
terceiro em 31 de agosto, na Johnson & Johnson. 

CECACE 2019 

Curso de Educação Continuada em Curativos Vasculares 
Com a organização da SBACV-SP e dos doutores Sérgio Roberto 

Tiossi e Rina Maria Pereira Porta, que fazem parte da Comissão de 
Curativos da entidade, foi realizado, no dia 25 de maio, na Associa-
ção Paulista de Medicina (APM), o Curso de Educação Continuada 
em Curativos Vasculares (CECC) com o tema central “1º Curso 
hands-on de novas tecnologias aplicadas às feridas complexas de 
etiologia vascular”.

Marcelo Calil Burihan, Rina Porta e Sérgio Tiossi

Adilson Ferraz Paschôa, Harry R. Büller, Alcides José Araújo Ribeiro e Marcelo 
Calil Burihan

XVII Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular e o VIII Encontro Interativo de Cirurgia Vascular



20 DEZEMBRO 2019

13º Dia Vascular de São Paulo
A 13ª edição do Dia Vascular de São Paulo, evento realizado pela 

SBACV-SP, e que faz parte do projeto Circulando Saúde, promo-
vido pela SBACV Nacional, aconteceu no dia 15 de setembro, no 
Parque Villa-Lobos, em São Paulo (SP). Além de um serviço públi-
co rápido para triagem, a ação de cidadania também teve como 
objetivo informar a população a respeito das doenças vasculares, 
formas de prevenção e tratamento.

5º Dia Mundial da Trombose 
A SBACV-SP participou da campanha para conscientizar a popu-

lação sobre os fatores de risco da trombose venosa, e mostrou as 
possíveis formas de tratamento. O 5º Dia Mundial da Trombose, 
que teve os patrocínios da Bayer, Daiichi-Sankyo, Sigvaris e Veno-
san, aconteceu no dia 20 de outubro, no Parque Villa-Lobos. 

Dia Vascular

Dia da Trombose

Fórum sobre TEV
Em 31 de outubro, a reunião científi ca mensal deu lugar ao Fórum de Tromboembolismo Venoso, uma iniciativa da regional São 

Paulo para discutir um tema de grande relevância para a especialidade.

Ivan Casella, Marcone Lima Sobreira, Venina Barros, Luis Frederico Gerbase de Oliveira, Francisco Humberto Maff ei e Eduardo Ramaciotti

Equipe de atendimento

RETROSPECTIVA 2019

22ª Campanha Nacional Gratuita em Diabetes de Prevenção 
das Complicações Detecção, Orientação e Educação

De 8 a 14 de novembro, na Associação Nacional de Atenção ao 
Diabetes (ANAD), foi realizada a 22ª Campanha Nacional Gratuita 
em Diabetes de Prevenção das Complicações Detecção, Orienta-
ção e Educação.  A SBACV-SP teve participação especial no dia 9 
de novembro, com voluntários médicos que atenderam e fi zeram 
avaliação vascular nos participantes da ação.

10ª Campanha de Prevenção das Doenças da Aorta
A SBACV-SP foi uma das apoiadoras da 10ª Campanha de Pre-

venção das doenças da Aorta, organizada pelo Hospital Santa 
Marcelina, com atendimento gratuito à população. O público-alvo 
foram pacientes acima de 55 anos e hipertensos. O evento foi re-
alizado no dia 14 de dezembro.

Faldo Frige Filho, Ângela Ferreira Andrade da Silva, Guilherme Yazbek e 
Amanda Thurler
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5º Prêmio Dr. Emil Burihan 
Residente Pesquisador

Com realização da SBACV-SP, o 5º 
Prêmio Dr. Emil Burihan Residente Pes-
quisador tem como objetivo incentivar as 
pesquisas científi cas de jovens médicos. 
Os três fi nalistas, que fi zeram suas apre-
sentações na última reunião científi ca da 
SBACV-SP de 2019, foram divulgados no 
site da entidade. Os prêmios foram en-
tregues no jantar de confraternização, no 
dia 6 de dezembro. 

Livros de Consenso no Congresso Brasileiro
Foram lançados, nos dias 10 e 11 de outubro, no 43º Congresso Brasileiro de Angiologia 
e de Cirurgia Vascular, realizado em Recife (PE), no estande da SBACV-SP, os livros de 
Consenso da entidade, produzidos pela Editora GEN e que têm como editores os Drs. 
Marcelo Calil Burihan e Walter Campos Jr.

Consenso e Atualização 
no Tratamento da
Doença Arterial 

Obstrutiva Periférica

E D I T O R E S

M a r c e l o  C a l i l B u r i h a n 
W a l t e r  C a m p o s J ú n i o r

Pocket DAOP_Aché.indd   1 23/09/2019   15:25:30

Consenso no Tratamento
da Insuficiência Venosa
Crônica de Membros

Inferiores 

E D I T O R E S

M a r c e l o  C a l i l B u r i h a n 
W a l t e r  C a m p o s J ú n i o r

Biolab Insuficiencia.indd   1 23/09/2019   15:27:28

5

Olimpíada da Liga Acadêmica de Cirurgia Vascular
No dia 23 de novembro, foi realizada a Olimpíada da Liga Acadêmica de Cirurgia Vas-

cular, na Associação Paulista de Medicina (APM), organizada pela SBACV-SP e pela Liga 
Paulista de Angiologia e Cirurgia Vascular, com a coordenação do Dr. Sergio Belczak. O 
evento contou com a presença de acadêmicos e residentes da especialidade.

II TEVASC 
O II Curso Preparatório para o Título de 

Especialista e para Atualização em Angio-
logia e Cirurgia Vascular (II TEVASC), foi 
disponibilizado aos associados da SBACV 
por meio de senhas. As gravações tiveram 
início no dia 24 de setembro.

RETROSPECTIVA 2019

24º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes
De 25 a 28 de julho, aconteceu o 24º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes, com 

a organização da Associação Nacional de Atenção ao Diabetes (ANAD). A SBACV-SP teve uma 
participação especial, no dia 26 de julho, com a apresentação de palestras durante o Simpósio 
26. O evento foi realizado nas dependências da Universidade Paulista - UNIP, em São Paulo.

Selo IQG-ONA 
Foi acordada uma parceria com o 

IQG-ONA, para validação de um selo 
de qualidade dos protocolos hospitala-
res de tromboembolismo venoso com 
logo do IQG-SBACV-SP. Isto propor-
cionou uma maior exposição dentro 
dos hospitais, fundamentando os pro-
tocolos de acordo com as diretrizes da 
Sociedade.
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Olimpíada da Liga Acadêmica de Cirurgia Vascular

No dia 23 de novembro, foi realizada a 
Olimpíada da Liga Acadêmica de Cirurgia 
Vascular, na Associação Paulista de Medi-
cina (APM), organizada pela SBACV-SP e 
pela Liga Paulista de Angiologia e Cirurgia 
Vascular. 

O evento, coordenado pelo Dr. Sergio 
Belczak, com a organização dos douto-

EAI 2019 

A terceira edição do Encontro dos 
Alunos do Instituto de Aprimoramento 
e Pesquisa de Angiorradiologia e Cirur-
gia Endovascular (IAPACE) foi realizada 
no dia 30 de novembro, no WTC Events 
Center, em São Paulo. O evento, que 
também é destinado a cirurgiões Vascu-
lares e Endovasculares de todo o Brasil, 
repetiu o sucesso de anos anteriores, 
porém, com um número ainda mais 
expressivo de participantes, foram 480 
neste ano. 

A reunião contou com palestras a res-
peito dos mais variados temas sobre a 
especialidade. Ao fi nal de cada apresen-
tação, as perguntas enviadas aos deba-
tedores por WhatsApp, foram respondi-
das, o que proporcionou maior interação 
entre os participantes. Houve também 
uma sessão com projeções holográfi cas, 
coordenada pelo Dr. Ronald Fidelis. 

Durante o evento, o Dr. Eliud Duarte 
Garcia Júnior foi homenageado com o 
prêmio Imagem Vascular do Ano. Tam-
bém foram entregues os troféus Ricardo 
Aun para os melhores trabalhos apre-
sentados no decorrer de 2019, e o tro-
féu do IAPACE para o campeão do EAI 
Challenge.

A ocasião teve também um tributo es-
pecial ao Dr. Ricardo Aun, pela sua vida 
dedicada ao ensino da Cirurgia Vascu-
lar, que certamente impactou o início de 
carreira de inúmeros colegas vasculares.

Eliud Garcia Duarte JúniorRicardo Aun, Nathalia Cardoso (campeã do EAI Challenge) 
e Sergio Belczak

res Marcelo Calil Burihan, Luis Carlos Uta 
Nakano, Ivan B. Casella, Adnan Neser, 
Henrique Jorge Guedes Neto e Arual Gius-
ti, contou com a presença de acadêmicos 
e residentes da especialidade.  Estiveram 
presentes 115 participantes.

A equipe ganhadora da Olimpíada de Ci-
rurgia Vascular foi dos alunos-residentes 

da Medicina Nove de Julho, que ganharam 
um livro de Embolização do Dr. Sergio 
Belczak.

Próximos encontros da Liga
Em breve, a secretaria da SBACV-SP 

informará a agenda para as reuniões de 
2020. 

Pré-congresso
No dia 29 de novembro, aconteceram os 

seguintes cursos pré-congresso: Curso Cui-
dados Multidisciplinares no Pé diabético – 
Rede 5.0, coordenado pelo Dr. Eliud Garcia 
Duarte Jr.; Curso Live Compression – EVAS, 
coordenado pelo Dr. Rodrigo Kikuchi, ten-
do como monitor o Dr. Eduardo da Matta; 
Curso de Acessos Ecoguiados e Catéteres, 

organizado pelo Dr. Marcelo Soeiro; Curso 
de Aprimoramento em Flebologia, organi-
zado por Dr. Carlos Eduardo F. Jorge e Dr. 
Felipe Mamprim; e Curso FinMark: Finanças 
e marketing para Negócios de Saúde, mu-
dando os paradigmas do Branding Médico, 
organizado pelo Dr. Daniel Coutinho, com 
participação de convidados.
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Redes sociais da SBACV-SPLivre acesso ao Endovein 2019

A SBACV-SP conta com dois perfi s nas 
redes sociais (Facebook e Instagram). Os 
associados que quiserem se conectar e 
acompanhar as novidades da Sociedade 
é só seguir os links abaixo: 

http://bit.ly/facebooksbacvregionalsp
http://bit.ly/instagramsbacvsp

Nos dias 20 e 21 de setembro, foi realizado o “Simpósio Dante Pazzanese de Interven-
ção Endovascular Venosa – Endovein 2019”, no Auditório Cantídeo de Moura Campos 
Filho, em São Paulo.  O objetivo foi abordar, de forma objetiva e prática, as principais 
indicações e técnicas de intervenções Endovasculares no território venoso superfi cial e 
profundo. O evento não teve fi ns lucrativos.
Para os interessados, todo o conteúdo, incluindo as palestras, discussões e casos ao 
vivo do Endovein 2019, encontra-se disponível no YouTube, gratuitamente,  no link: 
http://bit.ly/forumpazzanese

XXVIII Encontro dos Ex-Estagiários do Serviço de Cirurgia Vascular Integrada
do Hospital da Benefi cência Portuguesa de São Paulo (Prof. Dr. Bonno van Bellen)

FIQUE POR DENTRO

No dia 15 de fevereiro de 2020, o Ho-
tel Grand Mercure São Paulo receberá o 
XXVIII Encontro dos Ex-Estagiários do 
Serviço de Cirurgia Vascular Integrada do 
Hospital da Benefi cência Portuguesa de 

São Paulo (Prof. Dr. Bonno van Bellen).
As inscrições são gratuitas e terão 

início no dia 6 de janeiro, pelo e-mail 
eventobpvascular@yahoo.com.br. Os 
dados como: nome completo, CRM, CPF, 

número do celular (com DDD) e e-mail, 
deverão constar em arquivo Word.

A organização e coordenação do evento 
são dos doutores Adilson Ferraz Paschôa, 
Ivan de Barros Godoy e Sascha W. Schlaad.
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NOTA DE FALECIMENTO

Flavio Folino, ser humano de primeira 
grandeza. Médico por vocação e essência, 
vivia a medicina como um sacerdócio. Des-
de bem jovem sempre foi estudioso e tinha 
na medicina o seu maior chamamento para 
a vida. Com o apoio e o cuidado incansável 
do pai, cursou medicina na Santa Casa de 
São Paulo.

Amava a área vascular, mas especial-
mente a endovascular.  Autodidata, “des-
bravou” esta especialidade em tempos 
onde as técnicas eram basicamente descri-
tas em livros. Amava tanto o que fazia que 
costumava dizer que “no campo cirúrgico 
é onde me sinto mais confortável na vida.”

Com seu jeito alegre e acolhedor, estava 
sempre disposto a levar conforto aos pa-

Filho de Antonio Augusto Nogueira e 
Francisca Serrana Guimarães Nogueira, 
nascido em 05/08/1957, na cidade de Be-
lém, estado do Pará, Antonio Carlos Gui-
marães Nogueira faleceu no dia 18 de no-
vembro de 2019, vítima de infarto agudo 
do miocárdio, fulminante. Era casado com 
Cibele Del Bianco Nogueira e deixa um fi -
lho, Arthur Del Bianco Nogueira.

Médico, Cirurgião Vascular, graduado 
pela Faculdade Estadual de Medicina do 
Pará no ano de 1986.  

Estagiou em Cirurgia Geral no Hospital 
São Camilo - Pompeia no ano de 1.987.

Residência Médica em Angiologia e Ci-
rurgia Vascular do Serviço do Professor 
Doutor Mário Degni, no Hospital São Ca-
milo - Pompeia, em São Paulo. Serviço 
credenciado pelo Ministério de Educação 
e Cultura (MEC) e Sociedade Brasileira de 
Angiologia (SBAng). Iniciando no dia 15 de 
dezembro de 1987.

Sócio-efetivo da Sociedade Brasileira 
de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional 
São Paulo, desde 31 de maio de 2001.

Membro atuante do corpo clínico do Hos-
pital São Camilo – Pompeia, desde o tér-
mino de sua formação vascular até o seu 
falecimento.

Companheiro leal e incansável, deste 

FLAVIO FOLINO 1957-2019

ANTONIO CARLOS GUIMARÃES NOGUEIRA 1957-2019

Flavio Folino

Antonio Carlos Guimarães Nogueira

cientes e se empenhava inteiramente para 
o restabelecimento da saúde dos mesmos. 
De forma humana e afetuosa, não perdia o 
frescor de início da carreira e comemorava 
cada vitória diante de casos desafi adores. 

Marcou de forma indelével sua trajetória 
profi ssional com o respeito e o amor pelo que 
fazia tão bem, inspirando e dividindo conhe-
cimento com alunos e colegas de jornada.

Continuará sempre vivo no coração de 
todos nós, seus familiares, amigos e, es-
pecialmente no bem que distribuiu aos 
seus pacientes, e a todos aqueles que fo-
ram benefi ciados pelo seu talento nato e 
sua alma leve.

que aqui escreve, tinha um espírito agre-
gador e sempre participou das atividades 
científi cas e sociais da Cirurgia Vascular. 

Tinha como hobby colecionar cédulas e 
moedas antigas, sendo membro atuante da 
diretoria da Sociedade Brasileira de Numis-
mática. Era um estudioso do assunto, o que 
fez dele um profundo conhecedor da histó-
ria do Brasil, através das cédulas e moedas 
que contam a história do seu País. Mais duas 

características dele era que se orgulhava de 
ter participado, na sua formação, do C.P.O.R. 
(Centro de Preparação de Ofi ciais da Reser-
va) em sua terra natal, conquistando uma 
patente de 2º Tenente do Exército Brasilei-
ro – Divisão de Infantaria - 2ª Classe. Além 
disso, tornou-se um enófi lo de suas raízes, 
ou seja, um lusitano da mais nobre casta 
portuguesa.

Devoto fervoroso de Nossa Senhora de 
Nazaré, participava religiosamente do “Círio 
de Nazaré“ que acontece todos os anos no 
mês de outubro, coincidentemente com a co-
memoração de Nossa Senhora Aparecida, na 
cidade de Aparecida do Norte, no estado de 
São Paulo.

Como uma citação atribuída a Santo Agos-
tinho: “A morte não é nada. Eu somente 
passei para o outro lado do caminho. Vocês 
continuam vivendo no mundo das criaturas e 
eu estou vivendo no mundo do Criador. Você 
que aí fi cou, siga em frente, a vida continua 
linda e bela como sempre foi.”

Com saudades de seus amigos,

(Sócio Remido da SBACV)

(Sócio Remido da SBACV)

(esposa)

Arnaldo Yoshimi Shiratori 

Marcos Augusto de Araujo Ferreira 

Suraia Aissami
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ARTIGO

MÚSICA ERUDITA E A HUMANIZAÇÃO EM HOSPITAIS

Myrian Aubin
Pianista mineira e diretora artística 

do projeto Allegro Vivace 

A música é uma das formas de arte mais 
universal que existe. Ela nos acompanha 
em diversos momentos sociais (já imagi-
nou uma festa de casamento sem músi-
ca?) e em todas as nossas variações de 
humor, seja naquele momento alegre com 
amigos ou no fi m de um relacionamento 
amoroso. Ela está presente de forma tão 
natural em nossas vidas que, muitas ve-
zes, não nos atentamos para outras ma-
neiras nas quais podemos utilizá-la. Uma 
delas é tornar a música erudita uma aliada 
no trabalho realizado em hospitais, para 
prestar um atendimento mais humanizado 
aos pacientes.

A prática de tocar música no ambiente 
hospitalar não é propriamente uma novi-
dade. No fi m da Segunda Guerra Mundial, 
músicos foram chamados aos hospitais 
para auxiliar no tratamento aos feridos. 
Os bons resultados despertaram a aten-
ção das autoridades médicas dos Estados 
Unidos, que decidiram habilitar profi ssio-
nais para utilizar a música como terapia. 
O primeiro curso específi co de musicote-
rapia foi criado em 1944, na Universidade 
Estadual de Michigan.

Após várias décadas, e com o mundo 
aderindo cada vez mais às práticas de hu-
manização em diversas áreas, o uso da 
música em hospitais se tornou ainda mais 
potente. Em Minas Gerais, um dos maio-
res representantes desse tipo de traba-
lho é o “Allegro Vivace”, realizado desde 
2013. O projeto, aprovado pela Lei Roua-
net do Ministério da Cidadania, é realizado 
no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte 
(MG), que disponibiliza o espaço para as 
apresentações. Por meio do projeto, reali-
zamos recitais com músicos renomados do 
cenário nacional e internacional da música 
erudita. Assim, colaboramos para melho-
rar a relação dos pacientes e funcionários 
com o ambiente hospitalar e apresenta-
mos à comunidade esse estilo de música.

Além de trabalhar a humanização do tra-
tamento aos pacientes, nosso projeto tam-
bém oferece medidas de acessibilidade, 
como cartazes em braile; a leitura do pro-
grama nos dias dos recitais e um funcioná-
rio disponível para ajudar as pessoas com 
defi ciência a acessar o auditório na unida-
de Santo Agostinho do Hospital Mater Dei.

Diversas pesquisas na área da saúde já 
demonstraram a importância desse tipo de 
iniciativa. Entre elas, o de ativar o sistema 
de recompensa do cérebro, liberando neu-
rotransmissores relacionados à sensação 
do prazer, como a dopamina e serotonina. 
Eles ajudam a diminuir a dor e aceleram o 
processo de recuperação. Segundo espe-
cialistas, a música pode auxiliar também 
no tratamento da dor após procedimentos 

cirúrgicos e na reabilitação de indivídu-
os que sofreram um Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) e tiveram algum tipo de 
sequela.

Outro fator importante é a socializa-
ção. Muitos pacientes acabam fi cando 
isolados em seus quartos, perdendo um 
pouco o senso de comunidade e pen-
sando demais nos problemas que estão 
vivendo. Por meio das apresentações 
musicais, os pacientes se tornam mais 
sociáveis, felizes e dispostos. Conse-
quentemente, os funcionários do hospi-
tal também trabalham em um lugar mais 
leve, humanizado e menos estressante.

*Por Myrian Aubin
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PROJETO FÓRUM VASCULAR: DEMOCRATIZAÇÃO 
DO CONHECIMENTO MÉDICO

O Projeto Fórum Vascular começou despretensiosamente. Nem um 
projeto era. Nunca foi planejado. Havia grupos locais. Clubes de revista 
e reuniões de departamento, que, apesar de sustentarem a educa-
ção continuada dos médicos por décadas (talvez séculos), tinham um 
problema grave e, até então insolúvel: o vício de informação, a troca 
apenas esporádica com grupos externos e a reciclagem de ideias inter-
nas, sem a miscigenação do DNA das ideias. Assim como na genética, 
o cruzamento de ideias internas é muito menos poderoso do que o 
cruzamento com ideias externas. Alguns grupos isolavam-se proposi-
tadamente, outros grupos eram isolados pelas circunstâncias. Outros 
médicos, isolados geografi camente, nem a oportunidade de trocarem 
experiências tinham. 

Há 50 anos exatamente nascia a internet. Ferramenta essencial para 
facilitar a comunicação entre as pessoas. Grupos on-line, desde as BBS 
(Bulletin Board Systems), evoluíram para IRC e depois para fóruns 
em websites. Olhando retrospectivamente, percebemos que a Medi-
cina sempre teve a necessidade de troca de informações latente, com 
várias tentativas de formação de grupos. Teve um momento que en-
tramos em contato com um livro que chamou muita atenção: “As 100 
questões do fórum cibernético vascular”. Resumidamente, como alguns 
aqui não devem ter tido a oportunidade de conhecer, ele foi escrito pelo 
Dr. Bonno van Bellen, como materialização em forma de livro de um 
grupo de discussão criado por um grupo de e-mail durante o início da 
internet. Achamos muito interessante. Com o único recurso que tinha 
na época (grupo de e-mail), conseguiu reunir vários colegas de renome 
e também profi ssionais do dia a dia de diversas regiões do País e até 
do mundo, e criar grandes discussões fundamentando uma forma de 
aprendizado interessante, através de casos clínicos e em tempo real. 
Mas, o mundo não estava pronto para tamanha troca de informações. 
Questões legais levaram o fórum à extinção.

Um grupo de amigos médicos cirurgiões vasculares, próximo em 
ideias, mas longe em distância física, incomodado com a tradicional via 
de mão única do fl uxo de informações nos congressos e eventos tradi-
cionais, sentiu a necessidade de realizar discussões “mais pé no chão”, 
com trocas bilaterais, com profi ssionais que enfrentavam o dia a dia 
real da especialidade, principalmente, sem estrelismos e sem infl uência 
da indústria na emissão de suas opiniões. Como cirurgiões do mundo 
real, sabemos das difi culdades de infraestrutura em nosso país, sabe-
mos das difi culdades reais de alguém que ainda está lutando para ter 
um fl eboextrator liberado e, nos congressos, só se fala de termoabla-
ção. Esse tipo de discussão não entra na vitrine de um congresso, mas 
a solução adotada em um canto do Brasil pode auxiliar em outro canto. 
Vide recentemente a disseminação rápida da espuma de polidocanol. 
Antes restrita a alguns serviços, rapidamente atingiu ampla dispersão. 

Agora, o momento era propício e tudo estava mais fácil, a internet 
já tinha avançado muito e começavam as redes sociais. Nessa opor-
tunidade, tivemos o contato também com um já extinto Endovascu-
lar Fórum (que era muito bom, embora não totalmente desligado da 
infl uência da indústria). Seria necessária a chegada e disseminação 
do Facebook, com a padronização de um fórum sem necessidade de 
conhecimento técnico. Nesse momento, criamos o Fórum Vascular no 
Facebook, que embora também muito interessante, principalmente no 
seu início, teve algumas questões que nos preocupavam, sendo que a 
principal delas foi a proporção muito grande de adeptos (hoje, conta 
com 2.692 membros), numa plataforma onde o virtual é muito forte 
dando a possibilidade inclusive de perfi s fake. Com isso, veio principal-
mente a preocupação legal, com a exposição de casos sem autorização 
e a inclusão de perfi s fake, de não médicos. 

Com o surgimento do WhatsApp, parecia que muita coisa poderia 
melhorar. O perfi l era confi ável, evidenciando o próprio número de te-
lefone do colega. Tínhamos grupos somente formados com médicos 
especialistas, nos dando um respaldo legal maior, já que esse tipo de 
discussão de casos entre colegas é permitido pela legislação atual e a 

segurança de duas pontas que o WhatsApp oferecia. Mas, 
nos preocupava a invasão de privacidade pessoal de cada 
um, no sentido de que as mensagens entravam no celular 
pessoal, num tempo em que essa invasão já é muito mas-
siva. Nessa época, chegamos a criar o grupo do Fórum e o 
cancelamos pelo menos duas vezes, até que por insistência 
dos colegas, resolvemos mantê-lo dessa maneira que se en-
contra hoje.

Depois que o grupo do Fórum no WhatsApp começou a 
ganhar adeptos, percebemos o fl uxo constante de informa-
ções, ideias e, consequentemente, relatos de casos. Qual-
quer um que tinha uma dúvida, uma curiosidade ou um caso 
interessante postava e tinha quase que instantaneamente 
uma revisão de pares. Pares interessados e descompromis-
sados de interesses comerciais. Verdadeiras opiniões pes-
soais. Hoje, no WhatsApp, temos: quatro grupos de Casos 
Clínicos Vasculares Gerais, três de Espuma Ecoguiada, dois 
de Laser Transdérmico, um de Termoablação Venosa, um 
de Transplante e Acessos, um de Docentes em Vascular, um 
de Honorários Vasculares e um Fórum Vascular Social, que 
totalizam em torno de 2100 membros.

A linha foi traçada. Uma linha de excelência. Na obscuri-
dade do isolamento, sem ter com quem trocar experiências, 
não há incentivo para melhorar, não há comparações, e, às 
vezes, precisamos reinventar a roda que já foi inventada em 
outro local. Não há mais barreiras na troca de informações. 
Não há espaço para aquele que “sonega informação”. Não 
há espaço para aquele que o ego não permite aprender com 
os outros. Todos têm algo a ensinar e algo a aprender. Ao 
ver experiências positivas e colegas com difi culdades seme-
lhantes resolvendo problemas com a inventividade caracte-
rística de nossa cultura, percebemos que todos começaram 
a usar o fórum para desenvolvimento pessoal e profi ssional. 
Elevando a excelência da especialidade em nosso país. Às 
vezes, apenas a citação de uma doença rara desencadeia 
um levantamento bibliográfi co e aprofundamento em ques-
tões obscuras, mas extremamente úteis na prática. E assim, 
uma ferramenta de comunicação transformou-se em uma 
excelente ferramenta de ensino e educação continuada. Au-
toalimentada e com vida própria. 

Podemos dizer, com toda tranquilidade, que aprendemos 
mais nos grupos do Fórum de WhatsApp do que em qual-
quer livro-texto nos últimos anos. Mas, além disso, fi zemos 
amigos virtuais e reais. Amigos que compartilham uma visão 
de vida que nossa especialidade nos deu.

Fórum Vascular no Facebook: 
http://bit.ly/facfacebookforumvascular

Fórum Vascular no Telegram: 
http://bit.ly/forumvascular

Doutor em Ciências pela FM-USP (Universidade de São Paulo); Professor de Cirurgia 
Vascular da UNISA (Universidade Santo Amaro); Cirurgião Vascular, Endovascular e 
Ecografi sta Vascular pela AMB, SBACV (Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia 
Vascular) e CBR (Colégio Brasileiro de Radiologia); TCBC Cirurgião Geral pelo CBC (Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões); MBA em Gestão de Saúde pela FGV

Mestre em Cirurgia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR); Membro Titular da 
SBACV; Cirurgião Vascular e Endovascular do Instituto da Circulação em Curitiba-PR

Mestre e Doutor em Cirurgia pelaUniversidade Federal do Paraná (UFPR); Membro 
Titular da SBACV e SOBRICE; Angiorradiologista e Cirurgião Endovascular do Hospital de 
Clínicas da UFPR; Cirurgião Vascular, Endovascular, Ecografi sta Vascular e Radiologista 
Intervencionista do Instituto da Circulação em Curitiba - PR

Prof. Dr. Alexandre Campos Moraes Amato 

Dr. Fabiano Luiz Erzinger 

Dr. Walter Jr. Boim de Araujo 
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Não é incomum ultrassonografi stas sugerirem conduta em pacien-
tes de outros médicos...

O paciente venoso, para a maioria dos cirurgiões vasculares, é 
aquele que mantém nossos consultórios. Seguindo os princípios ge-
rais da boa prática médica, nós que atendemos nossos pacientes, 
somos quem fazemos a anamnese, exame físico, hipótese diagnósti-
ca e, eventualmente, solicitamos exames complementares. No caso 
específi co do paciente portador de insufi ciência venosa dos mem-
bros inferiores, o melhor exame subsidiário que dispomos atual-
mente é o ultrassom com Doppler colorido (USD).

Pois bem, a maioria dos cirurgiões vasculares terceiriza esse exa-
me subsidiário para que seja realizado em laboratórios externos, 
seja porque não têm a expertise em realizar o exame, não quer 
ocupar seu tempo realizando o exame ou por motivos de coberturas 
contratuais com os planos de saúde.

Neste contexto, o que se espera é que o paciente retorne com 
o exame, de preferência com laudo, documentação fotográfi ca e, 
se possível, um desenho esquemático (particularmente tenho muita 
simpatia por estes esquemas) ressaltando as veias insufi cientes en-
contradas durante o procedimento. Ponto, este seria o cenário ideal, 
porém não é o que muitas vezes ocorre.

É bastante comum o paciente chegar ao retorno da consulta com 
a conduta já determinada pelo ultrassonografi sta. É compreensível 
que devido a ansiedade, os pacientes questionem sobre o resultado 
para o examinador sobre alterações encontradas durante o exame.  
Entretanto, o mais ético é que o ultrassonografi sta seja o mais cau-
teloso possível em responder que a conduta deve ser determinada 
pelo profi ssional que solicitou o exame, tentando acalmar o paciente 
com respostas evasivas como “há uma pequena alteração no seu 
exame, mas seu médico é o mais indicado para esclarecer o assun-
to” ou “não há nada que eu possa adiantar, pois seu médico é quem 
o examinou e tem melhores condições de explicar o que eu relatarei 
no laudo”. Esses são apenas exemplos de maneiras educadas de 
fugir de uma resposta mais contundente. Parece óbvio, mas não é 
incomum os pacientes chegarem com a conduta dada já pelo cole-
ga examinador, que não fez a anamnese, exame físico e nem tem, 
muitas vezes, formação para dar condutas, no caso dos ultrassono-
grafi stas, não os cirurgiões vasculares.

Professor da Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo 
Diretor de Publicações da SBACV-SP

Dr. Rogério Abdo Neser

Tive a oportunidade, certa vez, de receber um pacien-
te não só com a conduta de uma fl eboextração de uma 
das safenas, cujo refl uxo segmentar e calibre normal não 
indicavam tal necessidade, como relatado pela minha pa-
ciente que o ultrassonografi sta deu o cartão do seu con-
sultório para que ela o procurasse; o cúmulo do absurdo e 
infração do artigo 51 do Código de Ética Médica. Por sorte, 
a paciente tinha um vínculo profi ssional comigo e retornou 
para a consulta e me relatou o acontecido, permitindo que 
eu tomasse a conduta que julguei necessária na época.

Portanto, eu sei que o alcance da nossa Folha Vascular é 
principalmente entre os associados da regional São Paulo, 
mas deixo aqui a sugestão que os colegas que fazem exa-
mes nos laboratórios de imagem não opinem sobre condu-
tas que devem ser tomadas baseando-se apenas nos da-
dos encontrados no exame complementar. Sei que muitos 
destes exames são realizados por radiologistas, portan-
to, não especialistas em cirurgia vascular, mas somente 
o médico atendente é capaz de correlacionar a clínica e 
o exame complementar para propor a conduta em cada 
paciente em particular.

Até o próximo artigo e bom fi nal de ano a todos!

ATÉ ONDE PODE IR O ULTRASSONOGRAFISTA?

VOCÊ APRENDE

Depois de algum tempo você aprende 
que verdadeiras amizades continuam a 
crescer mesmo a longas distâncias.

E o que importa não é o que você tem na 
vida, mas quem você tem na vida.

E que bons amigos são a família.
Descobre que as pessoas com quem você 

mais se importa na vida são tomadas de 
você muito depressa, por isso, sempre de-
vemos deixar as pessoas que amamos com 
palavras amorosas, pode ser a última vez 
que as vejamos.

Aprende que, ou você controla seus atos 
ou eles o controlarão, e que ser fl exível não 
signifi ca ser fraco ou não ter personalidade, 
pois não importa quão delicada e frágil seja 

uma situação, sempre existem dois lados.
Aprende que há mais dos seus pais em 

você do que você supunha.
Aprende que o tempo não é algo que 

possa voltar para trás.
Portanto, plante seu jardim e decore sua 

alma, em vez de esperar que alguém lhe 
traga fl ores.

E você aprende que realmente pode su-
portar... que realmente é forte, e que pode 
ir muito mais longe.

Depois de pensar que não se pode mais.
E que realmente a vida tem valor e que 

você tem valor diante da vida.  

Transcrito de “Autor desconhecido”      
Dr. Rubem Rino

Membro associado da SBACV-SP
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Natural de São Paulo, capital, nasceu em 1954. O 
início da vida acadêmica na Medicina se deu na Univer-
sidade de Taubaté, onde se formou em 1977. Depois de 
adquirido amplo conhecimento na área, quando estava 
no 5º ano da faculdade, prestou concurso para o Hos-
pital do Servidor Público do Estado, passou, e fez o 6º 
ano, em 1976, residindo no próprio hospital. Como já 
se encontrava ambientado, acabou por exercer a Resi-
dência Médica no mesmo local e, em 1980, por meio 
de um novo concurso, foi admitido como médico assis-
tente. Posteriormente, passou a preceptor de ensino e, 
em 2005, por indicação da diretoria e dos colegas do 
Serviço de Cirurgia Vascular, começou a exercer o cargo 
de diretor do Serviço. 

À frente da chefi a do Serviço, ele esclarece que, atu-
almente, o Hospital do Servidor Público Estadual tem 
20 médicos assistentes e mantém um programa de Re-
sidência Médica iniciado pelo Dr. Mario Cinelli Junior, em 
1969. Hoje, conta com quatro residentes de primeiro 
ano, o mesmo número no segundo, e um residente de 
quinto ano. O Dr. Sacilotto salienta ainda que, nesses 
14 anos como diretor, o Serviço foi reestruturado, além 
de ter sido criado os Setores de Angiorradiologia e Ci-
rurgia Endovascular e o de Ultrasson Doppler, o que faz 
com que o residente tenha uma formação completa. 
“Estimulamos a produção científi ca e, nos últimos anos, 
publicamos aproximadamente 15 artigos em revistas 
nacionais e internacionais”,  revela.

Em 1981, após prestar outro concurso público, foi 
contratado pelo Ministério da Saúde e trabalhou até 
2005, no Hospital Brigadeiro, onde participava da equi-
pe de transplantes renais e também realizava acessos 
venosos para Hemodiálise. 

Iniciou seu Doutorado em 1990, na Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, defendeu sua 
tese em 1994, com o título: “Utilização de Veia Safena 
Homologa Conservada em Glutaraldeido em Revascu-
larizações Infrainguinais, em pacientes com isquemia 
crítica”. 

Sempre conectado com as novas descobertas cien-
tífi cas, participou de vários Congressos nacionais e in-
ternacionais. Também teve seu trabalho publicado em 
diversos livros, entre eles, um capítulo do livro do Dr. 
Maff ei: Cirurgia de Carótida; e é coautor no livro atual 
do Prof. Brito: Revascularizações Distais. 

Ao longo dos anos, fez parte de várias bancas de 
Mestrado e Doutorado, principalmente na Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, UNIFESP e Santa Casa de 
São Paulo.

Nos cargos associativos na Regional São Paulo, ini-
ciou sua participação em 1990, prestigiando as reuniões 
Científi cas da Sociedade em cargos da diretoria. Como 
sempre acreditou na importância da força associativa 
para a melhoria da especialidade, não demorou muito 
para ser eleito e assumir a presidência da SBACV-SP em 
2002, com o apoio do Conselho Superior e do saudoso 
Prof. Dr. Emil Burihan. 

Entre os inúmeros eventos e projetos que desenvol-
veu para a Regional, foi responsável pela organização 

Trajetória profi ssional é reconhecida pela grande paixão à Medicina permeada por muitas histórias de sucesso

CONQUISTAS E GRANDES REALIZAÇÕES PROFISSIONAIS 
MARCAM A CARREIRA DO DR. ROBERTO SACILOTTO

Mensagem aos jovens 
médicos

“Mantenham a ética na 
indicação e no tratamento 
dos pacientes. Examinem 

os pacientes e mantenham
 a ética no relacionamento 

com os colegas.”

Dr. Roberto Sacilotto

do I Encontro São Paulo, em abril de 2003, sob a responsabilidade da 
Regional, o que ocorreu após 20 anos do sucesso do Encontro Paulista, 
realizado pelo Profs. Drs. Antonio Carlos Simi, Bonno van Bellen e Adib 
Bouabci. O evento foi um sucesso, e reuniu mais de 600 participantes, 
o que proporcionou ganho fi nanceiro signifi cativo para a Regional de 
São Paulo e, por consequência, permitiu a realização de várias outras 
iniciativas. E foi pensando na interiorização das atividades da Regional, 
que o Dr. Sacilotto teve ideias de novas ações. “Criamos oito Seccionais: 
Marília, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, ABC, Santos, 
Campinas Taubaté, e nos dois anos da minha gestão, estive presente 
em todas as reuniões Científi cas promovidas pelas Seccionais. Nossa 
diretoria também reestruturou o Boletim Informativo mensal, que pas-
sou a ser distribuído aos mil e setecentos associados em todo o Brasil”, 
declara.

Durante a sua gestão na SBACV-SP, também foi contratada uma em-
presa de Assessoria de Marketing, que publicou vários artigos nos veícu-
los de comunicação, e com o apoio da Nacional, na época presidida pelo 
Dr. Marcio Meirelles, realizou eventos de divulgação da especialidade à 
população, incluindo a I Semana Nacional de Saúde Vascular. 

Engajado em atividades em prol da Cirurgia Vascular, nessa época ele 
já trabalhava pela valorização e defesa profi ssional, com deliberações 
acerca de seguradoras de saúde, e propunha alterações e a adoção de 
códigos da antiga tabela da Associação Médica Brasileira (AMB), como o 
código para cobrança de honorários de cirurgias de fístulas artérioveno-
sas para Hemodiálise.   

Outro momento marcante e de grande emoção, revelado pelo médico, 
foi a festa de 50 anos da fundação da Sociedade de Angiologia e Cirurgia 
Vascular, realizada em 2002, na casa de eventos Leopoldo, com a par-
ticipação de mais de 500 colegas, incluindo ex-presidentes nacionais e 
expressivos nomes de membros da sociedade de todo o País.

Em 2009, em reunião com a diretoria, presidida pelo Prof. Dr. José 
Carlos Costa Baptista-Silva, conjuntamente com o Conselho Superior, 
foi eleito Presidente do Congresso Brasileiro de 2011. Logo, deu iniciou 
aos trabalhos de preparação do evento, com importante participação da 
Comissão Científi ca, que aconteceu no Centro de Convenções Anhembi, 
em outubro de 2011.  Na solenidade, participaram mais de dois mil e 
trezentos profi ssionais da especialidade. Na ocasião, estavam presentes, 
além dos 15 palestrantes Internacionais, diversos colegas que represen-
taram os inúmeros Serviços nacionais, escolhidos criteriosamente pela 
Comissão Científi ca. As apresentações foram realizadas, pela primeira 
vez em um Congresso Brasileiro, em um único anfi teatro, o que permi-
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Falar da gestão do Dr. Roberto Sacilotto na presidência 
da Nacional é evidenciar os amigos que compõem essa 
diretoria e da grata satisfação que ele revela ao ter tido 
uma convivência mais próxima com os associados, pre-
sidentes e diretores das Regionais, tanto on-line, quanto 
nos eventos ofi ciais, realizados nos últimos dois anos, 
em que aponta terem sido mais de 15 acontecimentos 
nos quais esteve presente.  

Com uma administração participativa, iniciou sua 
atuação com foco em duas das maiores reivindicações 
dos associados: a defesa e a valorização profi ssional. O 
diretor e o vice de Defesa Profi ssional, Drs. Francesco 
Botelho e Marco Aurélio Grudtner, respectivamente, li-
deraram a Comissão de Honorários e, em outubro de 
2018, foi aprovada na AMB, a progressão dos valores 
dos portes da tabela CBHPM, com um aumento expressi-
vo de honorários. Com uma solicitação de remuneração 
mínima junto às Seguradoras e um trabalho efetivo e 
ativo pela implantação em nível nacional e sem deságio 
da CBHPM, o Dr. Sacilotto, em conjunto com a sua dire-
toria, reconheceu e apoiou a contribuição das Regionais 
por melhores honorários, como o Rol do Rio de Janeiro e 
as iniciativas de Pernambuco e do Espírito Santo.

Ainda, de acordo com o atual presidente, é necessá-
rio destacar o compromisso com o maior ativo da So-
ciedade, o associado. “Esse, é um pilar da nossa ges-
tão. Atuamos sem personalismos, com base na ética, 
no respeito e com muito diálogo. Nesse sentido, cria-
mos a Assessoria de Gestão, um canal direto de diálo-

Administração participativa contou com um canal direto de diálogo em tempo real  

PRESIDENTE DA SBACV NO BIÊNIO 2018-2019, 
DR. ROBERTO SACILOTTO, REALIZA DIVERSOS PROJETOS 
E PRIORIZA OS ASSOCIADOS DURANTE O SEU MANDATO

Dr. Otacilio de Camargo Júnior

tiu aos congressistas assistirem integralmente as con-
ferências, as palestras e os temas correlatos. A festa 
de encerramento, realizada no Golden Domus do Hotel 
WTC, teve o show dos Titãs. Dr. Sacilotto menciona que 
jamais esqueceu a memorável apresentação da banda. 
“Quem participou, sem dúvida guardou na lembrança a 
inesquecível noite”, revela. 

Pela SBACV Nacional, ele integrou a Comissão Cien-
tífi ca, na elaboração da prova de Título de Especialista 

durante cinco anos. Em 2014, compôs a chapa da SBACV, presidida pelo 
Dr. Ivanésio Merlo, onde foi indicado a assumir a diretoria Científi ca, 
no biênio 2015-2016. Participou ativamente das reuniões mensais na 
Associação Médica Brasileira (AMB), incluindo as do Conselho Científi co 
e de Defesa Profi ssional. Esteve à frente também da coordenação do 
concurso para o Título de Especialista e na Área de atuação em Angior-
radiologia e Cirurgia Endovascular, e criou o programa de Intercâmbio 
de residentes. E, em 2017, foi eleito presidente da SBACV Nacional para 
a gestão 2018-2019.

go, que inaugurou um novo conceito de interlocução e em tempo real com 
os nossos sócios, aproximando colegas de todo o país e contribuindo para 
disseminar informações sobre as atividades da Nacional, o que propiciou 
maior transparência dos nossos atos e abreviou o tempo de resposta às 
demandas, sob a condução do Dr. Eliud Duarte”, explicou.

No tocante à diretoria de Publicações, com a atuação excepcional dos 
Drs. Júlio Peclat e Paulo Toscano, foram entregues resultados extremamen-
te positivos na área de comunicação, a qual foi reformulada de maneira a 
informar e interagir com o associado e o público em geral. 

A atual administração também constituiu o grupo FAST, com áreas bem 
defi nidas de atuação e integradas com profi ssionais que trabalham aos fi -
nais de semana e feriados, revertendo fatos do dia a dia em reportagens e 
oportunidades para projeção da especialidade. Um exemplo foi o atentado 
sofrido pelo então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, 
que evidenciou a importância da presença do cirurgião vascular em equi-
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pes de trauma.
Outra iniciativa, foi o lançamento de uma nova revis-

ta, com um layout leve, moderno e de fácil leitura, que 
passou a ser distribuída prioritariamente on-line. “Nosso 
informativo também inovou e trouxe notas e orientações 
aos associados, destacando ações e retratando a reali-
dade das nossas Regionais. Nas mídias sociais, colegas 
de diferentes estados do país assinaram posts e as ati-
vidades das Regionais foram divulgadas em tempo real, 
aproximando a Nacional de suas afi liadas e despertando 
o interesse do público local e da imprensa sobre diversos 
temas, como tratamento de varizes, trombose e aneu-
rismas”, frisou Dr. Sacilotto.

De janeiro de 2018 a novembro de 2019, a SBACV es-
teve presente, com mídia espontânea, em 32 minutos de 
programas na TV Globo e em 572 reportagens, entrevis-
tas, artigos e notas em sites e informativos no ambiente 
on-line (70%); em matérias de TV (15%); em jornais e 
revistas (11%); e em rádios (4%). Isso representou uma 
economia de investimento para a Sociedade, segundo o 
atual presidente. Em estimativa baseada na tabela de 
preços comercial desses veículos de comunicação, ainda 
de acordo com o Dr. Sacilotto, se a SBACV fosse pagar 
por esses espaços, seria necessário um investimento es-
timado de aproximadamente R$ 5,5 milhões.

Em junho de 2018, foi lançada a Campanha Nacional 
de Escleroterapia Segura, com duração de duas sema-
nas. Um alerta à população sobre a importância de rea-
lizar o procedimento com médico Angiologista ou Cirur-
gião Vascular e uma ação em defesa do ato médico. Foi 
prestada assessoria à todas as Regionais, com agenda-

mentos de entrevistas, o que proporcionou informação para um milhão 
de pessoas. 

Em novembro deste ano, foi lançada a Campanha publicitária “#naose-
engane – Tratamento de vasinhos e varizes, só com médico Angiologista 
ou Cirurgião Vascular”, com maior amplitude e a divulgação em sites na-
cionais, em mídias sociais e no YouTube. A iniciativa enfatizou o escla-
recimento ao público sobre as doenças vasculares e participação mais 
ativa das Regionais. De acordo com o Dr. Sacilotto, a previsão é de que 
nos próximos meses sejam lançados um novo canal digital e o blog, com 
textos de linguagem simples e didática para a população. 

A gestão do Dr. Sacilotto atuou também em projetos de cunho social, 
como o Circulando Saúde, idealizado pela Nacional e com participação ati-
va das Regionais, que levou atendimento gratuito e orientações sobre as 
doenças vasculares para três mil pessoas carentes em diferentes regiões 
do país, muitas, aguardavam há mais de dois anos por atendimento com 
um especialista. “Estivemos presentes também nas ações do Programa 
Bem Estar Global, da Rede Globo, que somou mais de duas mil consultas 
gratuitas”, apontou o médico. 

Com a participação efetiva em várias reuniões da AMB e no Legislativo 
Federal, com a Frente Parlamentar da Medicina, a atuação interinstitucio-
nal da SBACV foi ampliada nesse biênio. A posição política da Sociedade 
ganhou maior projeção. Nessas ocasiões, foram abordados diversos te-
mas como, a Telemedicina, o Revalida e o Programa Médicos pelo Brasil. 
Um dos frutos desse trabalho foi a aprovação do Projeto de Lei 9.966/18, 
do Senado, que implanta uma política de atendimento integral ao diabé-
tico pelo Sistema Único de Saúde (SUS) pela Comissão de Seguridade 
Social e Família. Tratativa iniciada na gestão anterior, que reuniu diferen-
tes sociedades de especialidades e da qual o Dr. Sacilotto teve a honra de 
participar como diretor científi co. 

Ainda no âmbito Federal, há um ano, foi iniciado o projeto junto ao 
Ministério da Saúde, redigido pelo Dr. Marcelo Moraes, que analisa a gravi-
dade e as consequências da realização de Escleroterapia por não médicos. 
A proposta é a edição de uma portaria que impediria profi ssionais não mé-
dicos de realizar esses procedimentos. Um trabalho que tem demandado 
dedicação e diplomacia ativa junto ao legislativo e à União. 

Na área educacional, foi instituída a avaliação da Residência Médica, 
importante conquista na opinião do atual presidente. “Acreditamos que a 
Sociedade deve fazer parte da formação dos nossos residentes e futuros 
especialistas. Aplicamos uma prova on-line para os R3 e R4, organizada 
pelos Drs. Daniel Mendes e Marcelo Matielo, com o objetivo posterior de 
tornar os programas de Residência mais equânimes. O sistema de creden-
ciamento dos estágios em Angiologia, Cirurgia Vascular, Endovascular e 
Ecodoppler foi reestruturado pelo Dr. Marcelo Fernando Matielo”, esclare. 

O sistema de provas para obtenção de Título de Especialista e Área de 
Atuação em Angiorradiologia foi modernizado e terceirizado.  As avalia-
ções passaram a ser aplicadas por uma empresa especializada na realiza-
ção de concursos, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep). 
O modelo foi organizado pelo Dr. Marcelo Moraes e pelo Prof. José Carlos 
Baptista, e supervisionado pelos Drs. Rossi Murilo e Tulio Navarro, diretor 
e vice-diretor científi co, respectivamente.

Outro projeto que vem sendo estimulado permanentemente é o inter-
câmbio de residentes e estagiários, o que permite que o residente de um 
Serviço visite outro, por um período de 15 a 30 dias, o que promove a 
troca de experiências e aproxima também os preceptores.

Atendendo a um anseio dos associados, foi idealizado e realizado o I 
Meeting SBACV Nacional, em novembro de 2018. Um projeto de educação 
continuada que proporciona atualização a respeito dos principais estudos 
internacionais, randomizados ou registros, sem a necessidade de sair do 
país. O modelo de fácil acesso, especialmente para profi ssionais em início 
de carreira, foi incorporado à agenda permanente da Nacional. 

Por último, porém não menos importante, foi criado o Departamento de 
Embolizações e um grupo de estudo para o acompanhamento dos temas 
sobre Telemedicina, conectando a SBACV com o futuro.

“Há muitos desafi os a vencer, mas acredito que a participação efetiva 
na vida associativa, sem interesses pessoais ou locais, é o caminho para 
tornar a SBACV uma Sociedade cada vez mais forte, sólida, coesa, e na 
vanguarda Científi ca da valorização e defesa profi ssional. Muito obrigado 
a todos que me confi aram a tarefa de conduzir a Sociedade por esses dois 
anos, e boa sorte à nova gestão!”, agradeceu Dr. Sacilotto. 

MESTRE VASCULAR  
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DEFESA DE TESE

A defesa de tese do Dr. Flávio Henrique 
Duarte ocorreu em 14 de novembro, na Fa-
culdade de Medicina da USP, com o título 
"Desenvolvimento de medidas padrão dos 

Glauco Fernandes Saes, Antonio Eduardo Zerati, Flávio Henrique Duarte, Pedro Puech-Leão e Marcelo Matielo

possíveis locais de compressão costocla-
vicular através do estudo de tomografi as 
computadorizadas de alta defi nição". 

A banca foi composta pelo Prof. Dr. Anto-

nio Eduardo Zerati (orientador), Dr. Glauco 
Fernandes Saes, Dr. Flávio Henrique Duar-
te, Prof. Dr. Pedro Puech-Leão e Dr. Marcelo 
Fernando Matielo.

DR. FLÁVIO HENRIQUE DUARTE DEFENDE TESE
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NOTÍCIAS

FenaSaúde apresenta propostas para tornar planos de saúde
mais acessíveis e garantir a sustentabilidade do setor

5º Fórum FenaSaúde reuniu representantes do Executivo, Legislativo 
e Judiciário para discutir os rumos da saúde suplementar

Com o objetivo de ampliar o acesso dos brasileiros aos planos de saúde 
privados e favorecer a sustentabilidade do setor, a Federação Nacional de 
Saúde Suplementar (FenaSaúde) promoveu no dia 24 de outubro, o seu 
5º Fórum, o primeiro realizado em Brasília. O evento reuniu autoridades 
como o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) Luís Felipe Salomão e o secretário especial 
da Previdência Social do Ministério da Economia, Rogério Marinho.

A programação foi dividida em dois momentos. O primeiro avaliou a 
legislação que regulamenta o setor (lei 9.656/98) e o segundo debateu 
formas para ampliar o acesso aos planos de saúde. “A legislação em vigor 
trouxe benefícios, mas depois de 20 anos, precisa de aprimoramentos”, 
defendeu a diretora executiva da FenaSaúde, Vera Valente. Durante o 
Fórum, a FenaSaúde apresentou a agenda “Mais Saúde”, um conjunto de 
medidas para atrair novos benefi ciários e reforçar a sustentabilidade do 
sistema de saúde suplementar. “O crescimento da saúde suplementar é 
bom para todos e contribui para desafogar o SUS”, disse Valente.

A queda dos recursos para o SUS e a redução do número de benefi ci-
ários dos planos privados são grandes desafi os para o sistema de saúde 
brasileiro. Cerca de três milhões de pessoas deixaram de contar com 
a cobertura da saúde suplementar desde 2014, onerando ainda mais o 
atendimento público. Atualmente, apenas um terço da população tem 
pelo menos um tipo de cobertura, seja médico-assistencial ou odontoló-
gico, e 80% dos planos são coletivos.

O envelhecimento da população é outro fator. No Brasil, em 1998, as 
pessoas com mais de 60 anos representavam 8% da população, hoje já 
são 13,4% e devem alcançar 22,4% em 2038, segundo o IBGE. Neste 
período, a expectativa de vida do brasileiro também aumentou quase 
sete anos. Isso resulta, ainda, no aumento da incidência de doenças crô-
nicas, que exigem mais cuidados e demandam mais exames, internações 
e procedimentos. 

As propostas do setor
A agenda das operadoras inclui a volta da oferta dos planos indi-

viduais; a modulação de coberturas, com mais opções de produtos 
e escolhas para os benefi ciários; o incentivo à atenção primária; o 
combate a fraudes e desperdícios; o maior rigor na incorporação de 
novas tecnologias; e a adoção de novas formas de remuneração de 
prestadores, baseadas, sobretudo, na geração de valor para os pa-
cientes, na forma de melhores desfechos. 

A solução para os atuais desafi os passa necessariamente pelo 
aperfeiçoamento da legislação do setor – em vigor há 21 anos –, que 
precisa ser adaptada à nova realidade. Ou seja, para oferecer planos 
de saúde acessíveis a um maior número de brasileiros, é necessário 
ampliar as opções de cobertura conforme a necessidade de cada 
indivíduo e a sua capacidade orçamentária.

Governo investirá R$ 2 bilhões para incluir 50 milhões 
de brasileiros no SUS

Mais recursos para quem melhorar a saúde da população. Modelo inédito 
vai premiar municípios que atingirem os melhores resultados

O Governo Federal vai distribuir R$ 2 bilhões a mais de recursos, a 
partir do próximo ano, para os municípios que melhorarem a saúde dos 
brasileiros. A estratégia faz parte do Programa Previne Brasil, lançado 
em Brasília, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro 
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Com isso, 50 milhões de brasileiros 
que não eram acompanhados passarão a ser amparados pelos serviços 
de saúde da Atenção Primária, que cuida dos problemas mais frequentes, 
como diabetes e hipertensão através de consultas médicas, exames e 
vacinação.

Cerca de 30 milhões são pessoas consideradas mais 
carentes por receberem benefícios sociais ou ganharem 
até dois salários mínimos de aposentadoria. Os recur-
sos que serão distribuídos pelo Ministério da Saúde têm 
como base três critérios: o número de pessoas acom-
panhadas nos serviços de saúde, principalmente quem 
recebe benefícios sociais, crianças e idosos; a melhora 
das condições de saúde da população, como impedir o 
agravamento de doenças crônicas como diabetes e re-
dução de mortes de crianças e mães; e ainda a adesão a 
programas estratégicos, como Saúde Bucal e Saúde na 
Hora, que amplia o horário de atendimento à população 
dos serviços, abrindo durante o almoço, à noite ou aos 
fi ns de semana.

Ministério terá retrato da saúde da população

Parceria com o IBGE garantirá investimento para a 
realização de pesquisas, com foco na saúde da mulher 
e da criança nos atendimentos da Atenção Primária

O Ministério da Saúde e o Instituto Brasileiro de Ge-
ografi a e Estatística (IBGE) formalizaram, no dia 9 de 
dezembro, termo de Cooperação Técnica de Pesquisa 
em Saúde de Base Domiciliar Nacional para coletar in-
formações importantes sobre a saúde da população e a 
capacidade do Sistema Único de Saúde (SUS), com foco 
na Atenção Primária à Saúde (APS). O convênio contará 
com R$ 30,1 milhões do Ministério da Saúde para a reali-
zação de três pesquisas: a Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), a Pesquisa 
Nacional de Demografi a e Saúde (PNDS) e a Pesquisa de 
Assistência Médico-Sanitária (AMS). Com a cooperação, 
o Ministério da Saúde aproveita inquéritos já realizados 
pelo IBGE para incluir assuntos relevantes para a avalia-
ção do momento atual do SUS. A defi nição das pesquisas 
e seu conteúdo é uma parceria interministerial entre o 
Ministério da Saúde e o Ministério da Cidadania.

Para o secretário de Atenção Primária à Saúde, Erno 
Harzheim, o convênio também fortalece a agenda de 
modernização do Ministério da Saúde. Assim, o cidadão e 
a gestão pública ganham com dados mais precisos, com 
maior frequência e transparência à disposição. “Em uma 
das parcerias com o IBGE, o Ministério da Saúde vai ad-
quirir parte dos equipamentos utilizados na coleta de da-
dos do censo. Ao fi nal, nós receberemos um número ain-
da maior desses equipamentos que serão utilizados para 
a nossa própria coleta de dados”, justifi cou o secretário.

A parceria traz uma sinergia orçamentária entre mi-
nistérios e instituições, muito importante. “É um exem-
plo de coordenação e colaboração entre instituições. Os 
Dispositivos Móveis de Coleta (DMO) que vamos usar no 
censo demográfi co de 2020 serão repassados para o Mi-
nistério da Saúde e darão um novo dinamismo a todas 
as pesquisas da área, no país inteiro. É uma colaboração 
de instrumentos fundamental que mostra a economici-
dade na prática”, destacou a presidente do IBGE, Suzana 
Cordeiro.

De forma inédita, a PNDS agora contará com instru-
mentos para avaliação da Atenção Primária, porta de 
entrada do SUS, em relação ao cuidado oferecido à po-
pulação. A pesquisa terá início no primeiro semestre de 
2021 e, por meio de entrevistas domiciliares com visi-
tas em 110 mil domicílios, fornecerá dados e indicado-
res relevantes para o contexto da saúde da mulher e da 
criança, com foco em reprodução, amamentação e saúde 
nutricional.
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EXPEDIENTE

NOTÍCIAS

15 anos de atuação, o programa já fi nanciou 3,7 mil es-
tudos científi cos com o envolvimento de 291 instituições 
de pesquisa de todo o país. A maior parte do fi nancia-
mento dos estudos é de responsabilidade do Ministério 
da Saúde, que dispensou R$ 343 milhões ao longo de 
todo esse período.

“A pesquisa em saúde representa 30% da produ-
ção científi ca nacional. Quando o PPSUS foi criado, há 
15 anos, havia uma forte concentração de doutores e 
mestres, assim como das instituições de pesquisa, nas 
regiões sudeste e sul do país. O programa foi criado jus-
tamente para atender demandas de saúde e especifi ci-
dades de cada estado e contribuir para a redução dessas 
desigualdades regionais. Com essa portaria, formaliza-
mos as ações desenvolvidas e garantimos a continuidade 
do programa”, diz a diretora do Departamento de Ciên-
cia e Tecnologia do Ministério da Saúde (DECIT), Camile 
Sachetti.

Brasil agora é líder mundial 
no combate à tuberculose

Nos próximos três anos, o ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, presidirá a organização interna-
cional Stop TB Partnership, que atua para eliminar a 
tuberculose

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, de-
sembarcou no dia 9 de dezembro,  em Jacarta, na 
Indonésia, para assumir a presidência do Conselho 
da Stop TB Partnership, instituição internacional que 
busca eliminar a tuberculose no mundo. É o Brasil na 
liderança mundial do combate à tuberculose, doen-
ça que está entre as 10 principais causas de morte 
em todo o mundo, com cerca de 10 milhões de novos 
casos anualmente. Por aqui, no ano passado, foram 
diagnosticados 75 casos novos da doença em brasilei-
ros, com cerca de 4,5 mil vítimas fatais.

“Eu aceitei um desafi o que me foi colocado, mesmo 
sabendo das difi culdades que o cargo me impõe de Mi-
nistro da Saúde para coordenar mundialmente a Stop 
TB. No Brasil, conseguimos, graças à parceria com os 
secretários estaduais e municipais de saúde, cerca de 
80% de tratamentos completados”, destacou o Ministro 
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

A tuberculose tem cura e tanto o diagnóstico como o 
tratamento são ofertados no Sistema Único de Saúde 
(SUS), sem custos aos cidadãos. Mas, para alcançar a 
cura, é preciso completar o tratamento que dura, em 
média, seis meses.

Com o mandato de três anos na Stop TB, o Brasil, por 
meio do ministro Luiz Henrique Mandetta, tem a missão 
de ser porta-voz da luta mundial contra a tuberculose 
para reduzir a circulação da doença até 2035 – meta de-
fendida pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Con-
tínua), a ser iniciada em 2020, com visitas a 210 mil domicílios no país, 
será abordada a Atenção Primária à Saúde (APS) e o desenvolvimento 
infantil, permitindo o diálogo intersetorial com outras políticas públicas, 
como o Marco Legal da Primeira Infância, do Ministério da Cidadania. 
Nessa pesquisa, serão incorporados dois módulos para abordar a saúde 
da população infantil. Um deles vai avaliar a qualidade da APS na pers-
pectiva do cuidado à criança, com a inserção do PCATool-Brasil (modelo 
de avaliação da qualidade de serviços que se baseia na mensuração de 
aspectos de estrutura e processo dos serviços de saúde) em sua versão 
infantil. O outro inclui o módulo de desenvolvimento infantil por meio do 
instrumento de avaliação do projeto Primeira Infância para Adultos Sau-
dáveis (PIPA), devido à relevância do cuidado dessa fase da vida para o 
Ministério da Saúde.

Governo lança Programa Previne Brasil

Expectativa é incluir 50 milhões de brasileiros nos programas de 
atenção primária do SUS

O governo federal lançou, no dia 12 de novembro, o programa Previ-
ne Brasil que altera procedimentos de repasse de recursos do Sistema 
Único de Saúde (SUS) para os municípios. A iniciativa visa incluir mais 
pessoas nos programas de atenção primária. A previsão é de que os 
repasses para os municípios tenham um aporte de R$ 2 bilhões. 

Outro ponto que também será alterado é a forma de cadastramen-
to dos usuários do SUS, feito pelos profi ssionais de saúde e gestores 
no Sistema de Informação da Atenção Básica (Sisab). A partir do lan-
çamento do programa, esse cadastramento poderá ser feito também 
pelo CPF e não apenas pelo Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS). 
De acordo com o Ministério da Saúde, a alteração vai facilitar que os 
profi ssionais de saúde realizem a busca ativa dos pacientes em casos 
de retornos sobre exames, consultas, situação vacinal, dentre outros.

Fonte: radiosebc

Programa de Pesquisa para o SUS é instituído 
ofi cialmente no Brasil

Com 15 anos de existência, programa investiu R$ 343 milhões no fi -
nanciamento de 3,7 mil estudos. Com a regulamentação, o programa 
passa a ser um projeto ofi cial da pasta

Fundamental para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), 
a ciência é, muitas vezes, responsável por salvar vidas, como com a des-
coberta de novos tratamentos e evolução dos serviços médicos. Tendo o 
tema como prioridade, o Ministério da Saúde regulamentou, em novem-
bro deste ano, o Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS) que promove o 
desenvolvimento científi co e tecnológico no país por meio do fi nanciamen-
to de projetos de pesquisa em cada um dos estados brasileiros. O projeto 
existe há 15 anos, mas não contava com um documento regulatório para 
que as regras do programa fossem seguidas pelos pesquisadores.

Com a regulamentação, o programa passa a ser um projeto ofi cial da 
pasta e, a partir de agora, para serem benefi ciados, os pesquisadores de-
verão seguir formalmente as regras impostas pelo programa. Durante os 
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