
 1JANEIRO 2022

Nº 253 
JANEIRO | 2022

Biênio 
2022 | 2023

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

Impresso fechado pode ser aberto pela ECT

SERVIÇO VASCULAR

Dr. Walter Campos Júnior: cirurgião vascular 
esteve à frente da presidência da SBACV-SP no 
biênio 2020-2021

Hospital Municipal do Tatuapé abrange todas 
as enfermidades da especialidade, com média 
de cinco mil consultas ao ano

MESTRE VASCULAR  

CIRURGIÕES VASCULARES ENTREVISTADOS 
PELA FOLHA VASCULAR CONTAM SOBRE SUAS 
MELHORES EXPERIÊNCIAS COMO VIAJANTES

A  B E L E Z A  D A S 
P A I S A G E N S
M U N D O 
A F O R A

ENCONTRO SÃO PAULO 
DE CIRURGIA VASCULAR 
E ENDOVASCULAR 
Começam os preparativos para a comemoração 
histórica da vigésima edição 



2 JANEIRO 2022

Prezados associados,

Em primeiro lugar desejo um Feliz Ano Novo 
para todos e muita esperança de dias melhores!  
Lutamos para sair de uma pandemia gravíssima 
que nos deixou atordoados. Ainda não vencemos 
a guerra, e devemos reverenciar os colegas pro-
fi ssionais da saúde que permanecem na frente da 
batalha, arriscando a si próprios e a seus familia-
res, e também os médicos e pesquisadores que 
trabalharam incessantemente para disponibilizar 
técnicas de tratamento mais adequadas e vacinas 
para todos.

Estamos vivendo um período de estagnação 
econômica que torna ainda mais claras as enor-
mes diferenças sociais, desde sempre existentes 
em nosso país, e, ao mesmo tempo, assistimos ao 
processo de digitalização de nossa sociedade e as 
oportunidades de transformações que isso traz. 
Serão anos de mudanças aceleradas, e o caminho 
e a direção a seguir estão em nossas mãos.

Presidir a Sociedade Brasileira de Angiologia e 
de Cirurgia Vascular em sua Regional São Paulo 
(SBACV-SP) é uma grande honra e responsabili-
dade. Trata-se da mais antiga e da maior Regional 
de nosso imenso país. Tenho muito carinho e res-
peito por todos os colegas que me antecederam. 
O apoio que venho recebendo dos associados, des-
de professores até recém-formados, é estimulante 
e traz muita esperança e convencimento de que os 
próximos dois anos serão muito proveitosos.

Mas o que é a SBACV-SP? Ela é todos nós! Os 
associados das mais diversas categorias, nossos 
funcionários e colaboradores. É com esse pensa-
mento que, em nosso plano de gestão, queremos 
fortalecer ainda mais nossa estimada Regional. 
“Não pergunte o que seu país pode fazer por 
você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu 
país” (John F. Kennedy). Com essa famosa frase 
em mente, elaboramos um plano de gestão hori-
zontalizado, democrático e colaborativo.

Convidamos todos vocês a participarem ati-
vamente da nossa gestão com suas ideias e 
ações!  Reformulamos os nossos Departamentos 
e Comissões, integrando um grupo heterogêneo 
e estrelado de associados, desde os mais expe-
rientes até os colegas mais jovens, contemplando 
também as diversas Seccionais de nosso estado, 
que possuem conhecimento notório, e aqueles 
que executam pesquisas sobre cada assunto es-
pecífi co. Com isso, esperamos estimular práticas 
propícias à transmissão, produção e troca de co-
nhecimento entre todos os associados. 

Nossa Diretoria Científi ca, em conjunto com os 
diretores de Departamento, serão os responsá-
veis pela revisão e elaboração do conteúdo e pela 
escolha dos temas e trabalhos científi cos corre-
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Dr. Fabio Henrique Rossi 
Presidente da SBACV-SP 2022-2023

latos a serem apresentados e discutidos em nossas 
reuniões. A determinação é ser exigente com o tem-
po reservado para as apresentações e comentários, 
para que todos possam participar das discussões. 
Este ano realizaremos o XX Encontro São Paulo de 
Cirurgia Vascular e Endovascular e o VII Controvér-
sias. A programação científi ca e social está incrível e 
cheia de novidades.

O site da SBACV-SP foi redesenhado pela nossa 
Diretoria de Publicações, que fez um excelente tra-
balho, tornando a navegação e o acesso mais ami-
gáveis ao vasto conteúdo científi co já disponível, e 
a todo aquele que será produzido em nossa gestão. 
Todas as reuniões, encontros e congressos serão hí-
bridos, o que tornará possível a participação remota 
e ativa do associado regional e nacional, promoven-
do o intercâmbio de experiências e ideias. 

Além disso, teremos espaço para o público leigo, 
com informações e dicas importantes sobre as prin-
cipais doenças e tratamentos vasculares. O objetivo 
é torná-lo um grande portal Vascular, de informação 
e busca por profi ssionais qualifi cados, fortalecendo a 
imagem do associado. A indústria de medicamentos 
e equipamentos também terá seu espaço em nosso 
novo site. Devemos lembrar que é dessa parceria, 
desde que seja ética e honesta, que saem os princi-
pais avanços tecnológicos, e nos fortalecemos como 
líderes no diagnóstico e tratamento das doenças 
vasculares.

Nossa Diretoria de Defesa Profi ssional irá traba-
lhar para fortalecer nossa imagem de especialistas, 
frente aos colegas e sociedades de outras especiali-
dades correlatas que, muitas vezes, são os primeiros 
a entrar em contato com os pacientes portadores 
de doenças vasculares por meio de intercâmbio de 
conhecimento em atividades científi cas. A tesouraria 

PALAVRA DO PRESIDENTE

trará maior transparência, e já estamos trabalhando no 
sentido da profi ssionalização, incorporando conceitos 
e modelos mais modernos de gestão.  Procuraremos, 
também, buscar dados epidemiológicos em nosso es-
tado que possam nos auxiliar nas tomadas de decisões 
clínicas e no estabelecimento de políticas em saúde pú-
blica e suplementar. 

Parabenizo o nobre colega ex-presidente Walter 
Campos e toda a diretoria da gestão 2020-2021 pelo 
excelente trabalho, e mais uma vez convido a todos 
a participarem ativamente da nossa gestão. Faremos 
uma gestão com foco no associado e espero a ajuda 
de todos vocês. Tragam os colegas ainda não associa-
dos para participarem da SBACV-SP! Somente assim 
seremos líderes e cada vez mais fortes e reconhecidos 
entre nossos pares. Toda nossa diretoria e nossos cola-
boradores estão de braços abertos! Vamos à luta!

Informações complementares: SBACV-SP - Tel.: (11) 5087-4888 | (11)  97783-9182 | e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br

XX ENCONTRO SÃO PAULO DE CIRURGIA 
VASCULAR E ENDOVASCULAR

7º CONTROVÉRSIAS EM CIRURGIA 
VASCULAR E ENDOVASCULAR

Local: Centro de Convenções Frei Caneca (SP)
Informações:  www.encontrosaopaulo.com.br  

Local:  Hotel Senac (Campos do Jordão-SP)
Informações:  secretaria@sbacvsp.org.brAbril Maio

AGENDA

7 a 9 26 a 29
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CAPA

O ano de 2022 inicia-se com um ce-
nário mais otimista em relação ao que 
temos vivido nos últimos dois anos, 
com a retomada das atividades e pos-
tos de trabalho, a recuperação das 
atividades econômicas, o retorno gra-
dativo do convívio social e, portanto, 
o renovo do ímpeto de construção da 
nova malha social.

Neste período pandêmico aprende-
mos e nos acostumamos com os con-
tatos por meios digitais e observamos 
a readaptação social nas formas de 
comunicação e expressão, e isto obvia-
mente infl uencia também, diretamente, 
a comunicação médica tanto entre pa-
res como com empregadores e empre-
gados e, sobretudo, com os pacientes. 

O artigo ”Social Media during a pan-
demic-bridge or burden?”, publicado no 
SP Medical Journal em junho de 2020, 
de autoria de psiquiatras da Santa Casa 
de São Paulo, esclarece que a utiliza-
ção das mídias sociais pode ter aspec-
to esclarecedor da população quando 
usadas adequadamente para isto, so-
bretudo pelos profi ssionais médicos e 
seguindo preceitos éticos de informa-
ção, e pode reduzir a desinformação e 
trazer pontes sociais. 

Assim, desde a década anterior, mui-
tos profi ssionais médicos e de outras 
áreas de saúde vêm buscando mostrar 
seu trabalho por meio de mídia social e 
canais de internet, fator extremamente 
importante para serem notados, sobre-
tudo em centros urbanos onde a densi-
dade de profi ssionais é grande.

Por outro lado, com o aumento do 
número de profi ssionais formados, con-
trole limitado do ensino praticado nas 
numerosas faculdades de Medicina es-

palhadas pelo Brasil e a maciça cultu-
ra dos “infl uenciadores digitais”, já em 
2018, o jornal Folha de São Paulo trazia 
à tona a reportagem intitulada “Médicos 
disputam atenção de pacientes e se-
guidores em canais de YouTube”. Nela, 
médicos utilizando linguajar vulgar, 
pouco apreço humanitário, exposição 
pessoal intensa deles próprios e pa-
cientes e fi ns de divulgação meramen-
te pecuniários, são expostos ferindo 
gravemente diversos itens do Código 
de Ética Médica.

O CFM acredita ser o meio digital 
uma excelente fonte de informação, 
principalmente quando de interesses 
da sociedade, afi rma nesta reportagem 
o médico conselheiro do CFM à época 
José Fernando Vinagre, mas ressalta 
que é essencial se ater ao conheci-
mento já reconhecido, nunca expor pa-
cientes (inclusive fotos e imagens que 
possibilitem o seu reconhecimento), 
vendas de consultas e exposições co-

DEFESA PROFISSIONAL

Dr. Vinicius BertoldiDr. Fabio José Bonafé Sotelo  
Vice-diretor de Defesa Profi ssional 
2022-2023

Diretor de Defesa Profi ssional 
2022-2023

merciais de produtos e medicamentos 
vinculados a laboratórios (o princípio 
ativo pode ser falado), e ainda limitar a 
autopromoção apesar de tênue a linha 
entre informação e autopromoção.

Nesta nova gestão, a SBACV-SP 
aproveita para reiterar o apoio ao asso-
ciado em dúvidas e auxílio nos aspectos 
de Defesa Ética da Profi ssão, trazendo 
à tona, neste período, temas que po-
derão contribuir ao melhor exercício 
profi ssional.

Aproveito ainda o artigo para dese-
jar uma excelente gestão ao presidente 
da SBACV-SP, Dr. Fabio Rossi, e a toda 
Diretoria e Comissões de Departamen-
tos. A diretoria de Defesa Profi ssional, 
composta por mim e pelo Dr. Vinicius 
Bertoldi, está pronta a contribuir nos 
aspectos de orientação, denúncias, 
apoio ao associado, apoio jurídico a 
outras diretorias e ainda promover a 
ampliação dos canais de acesso do as-
sociado a questões jurídicas. 

O PROFISSIONALISMO 
MÉDICO E AS REDES SOCIAIS
O PROFISSIONALISMO 
MÉDICO E AS REDES SOCIAIS
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DEPARTAMENTO CIENTÍFICO 2022-2023 
DESCENTRALIZADO

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO

Dr. Marcone de Lima Sobreira

Dr. Ronald Luiz Gomes Flumignan

Diretor do Departamento Científi co da 
SBACV-SP 2022-2023
Professor Associado Livre-Docente
da Disciplina de Cirurgia Vascular 
e Endovascular da Universidade
Estadual Paulista

Vice-diretor do Departamento
Científi co da SBACV-SP 2022-2023
Professor Adjunto Livre-Docente da Disciplina 
de Cirurgia Vascular e Endovascular da 
Escola Paulista de Medicina

A gestão 2022-2023 da Regional São 
Paulo da Sociedade Brasileira de Angio-
logia e de Cirurgia Vascular (SBACV-SP) 
inicia com entusiasmo e muita vonta-
de de trabalho sério e relevante sob a 
batuta do mestre Dr. Fabio Rossi, atu-
al presidente. Temos a honra de servir 
como diretores do Departamento Cien-
tífi co, junto a um time de renomados 
especialistas de diversas instituições 
que estão dispostos a contribuir cien-
tifi camente para disponibilizar as me-
lhores evidências científi cas aos nossos 
associados para a melhor tomada de 
decisão clínica. 

Dentre todas as frentes de trabalho 
da gestão, a reunião científi ca mensal 
é um evento recorrente e talvez o mais 
frequentado pelos sócios. Tradicional-
mente, essas reuniões são marcadas 
pela discussão de um ou mais trabalhos 
produzidos pelos associados e constru-
tivamente discutidos com especialistas 
da área para o enriquecimento geral da 
SBACV-SP. Para que nossas reuniões 
sejam produtivas, é muito importan-
te que os apresentadores respeitem o 
tempo máximo de apresentação de 10 
minutos. Solicitaremos também aos 
nossos comentadores que utilizem esse 
mesmo tempo para suas considerações, 
e que elas sejam claras, pragmáticas e 
objetivas. Os resumos desses traba-
lhos são selecionados previamente pelo 
Departamento Científi co, e para isso 
é mister que tais manuscritos sejam 
enviados em formato padronizado de 
acordo com o desenho de estudo (bási-
co experimental, relato de caso, coorte, 
caso-controle, transversal, ensaio clíni-
co randomizado ou revisão sistemática, 
por exemplo); no máximo com 500 pa-
lavras; e estruturado (introdução, ob-
jetivo, métodos, resultados, discussão 
e conclusão). Encaminharemos esses 

resumos para os Departamentos e Co-
missões para que sejam defi nidos os 
comentadores com antecedência. 

Ressaltamos que todos os sócios (as-
pirantes, pleno, efetivo ou titular) po-
dem apresentar trabalhos científi cos. 
Uma ferramenta que pode ser de ajuda 
àqueles que pretendem submeter re-
sumos para apresentação na reunião 
científi ca é o sítio de acesso livre Equa-
tor Network (https://www.equator-ne-
twork.org/). Nesse sítio eletrônico os 
autores devem encontrar diretrizes de 
como escrever e relatar seus trabalhos 
científi cos, nos mais diversos forma-
tos, a depender do desenho de estudo 
em questão. Os checklists dessas di-
retrizes são, em especial, itens curtos, 
rápidos, muito úteis e de fácil acesso 
para uma verifi cação rápida antes da 
submissão de seus manuscritos para 
apresentação na reunião científi ca. 
Esses itens de checklist são tão rele-
vantes e difundidos que todas as prin-
cipais revistas científi cas da atualidade 
já exigem que os manuscritos direcio-
nados para análise e futura publicação 
sejam acompanhados dos respectivos 
documentos de checklists, com todos 
os itens paginados e relativos ao de-
senho do estudo em questão. Nossa 
intenção é que as reuniões sejam obje-
tivas e participativas. 

Nesses próximos dois anos, as reuni-
ões serão realizadas também presen-
cialmente no Instituto Dante Pazzanese, 
que conta com excelentes instalações e 
equipamentos, e é de fácil acesso – lo-
calizado próximo ao Parque Ibirapuera 
e com amplo estacionamento – o que 
tornará possível a interação entre os as-
sociados presentes e remotos (on-line).

Portanto, convidamos os nossos só-
cios para que submetam seus trabalhos 
científi cos, de todos os desenhos, para 

apresentação nas reuniões científi cas 
mensais da SBACV-SP. É um momen-
to de difusão e construção de conheci-
mento para todos os associados.

Contem sempre com o Departamen-
to Científi co.
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Foi com grande honra que recebemos o convite do atual 
presidente, Prof. Dr. Fabio Henrique Rossi, para compor a 
chapa dessa nova diretoria como secretário-geral e vice-se-
cretário na Regional São Paulo da Sociedade Brasileira de 
Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV-SP). Convite esse 
que, atrelado ao mérito, nos traz grande responsabilidade. 
Teremos como alicerce central todo o entusiasmo e iniciativa 
exemplar do nosso atual presidente que, em poucos meses, 
mesmo antes de assumir o cargo ofi cialmente, trouxe junto 
à nova diretoria inúmeras novas sugestões para que consi-
gamos modernizar a nossa Regional com o objetivo principal 
de aproximar o sócio da nossa Sociedade.

O time selecionado, além de eclético, é composto de inú-
meros profi ssionais renomados na especialidade, de diver-
sas instituições do estado, também conta com novos colegas 
vasculares dispostos a contribuir para a Regional São Paulo, 
além de ofi cializarem o interesse em iniciar a vida associa-
tiva, considerada de extrema importância para o futuro da 
SBACV e de seus associados.

Por meio do presidente Fabio Rossi e sua atual equipe, 
quatro grandes pilares estão sendo estruturados nesse início 
de gestão, sendo: 
◆ A ampliação e difusão de material científi co de qualidade;
◆ A aproximação e participação dos atuais sócios da SBACV-SP 
e também das 14 Seccionais do estado;

Durante o biênio 2022-2023 a Tesouraria da SBACV – Re-
gional São Paulo estará sob os nossos cuidados, Akash K. 
Prakasan, cirurgião vascular do Instituto Dante Pazzanese 
de Cardiologia – Fundação Adib Jatene; e Sthefano Atique 
Gabriel, cirurgião vascular da Santa Casa de São José do Rio 
Preto e do Instituto de Moléstias Cardiovasculares. Tesourei-
ro e vice-tesoureiro, respectivamente. 

Fortalecer o patrimônio fi nanceiro da Sociedade, com au-
mento de receitas e controle rigoroso de gastos, constitui o 
objetivo central deste início de gestão. Além disso, destaca-
mos a importância de manter a Tesouraria da Sociedade in-
tegrada com os demais departamentos, mantendo a harmo-
nia entre os diversos setores da entidade e permitindo que 
o planejamento fi nanceiro esteja de acordo com as ações da 
diretoria executiva.

 O primeiro passo para alcançar este objetivo consiste em 
atrair os acadêmicos de medicina, os médicos residentes e os 
médicos vasculares não sócios para a nossa entidade, con-
textualizando os futuros sócios ativos ao universo científi co, 
administrativo e empresarial representados por uma insti-
tuição de tamanha relevância como a SBACV - Regional São 
Paulo. Destacamos a importância do equilíbrio fi nanceiro e 
da transparência administrativa como válvulas propulsoras 

OS PRINCIPAIS PILARES DA NOVA GESTÃO

PATRIMÔNIO FINANCEIRO SERÁ FORTALECIDO

Dr. Júlio César Gomes Giusti

Dr. Akash Kuzhiparambil Prakasan

Dr. Marcus Vinicius Martins Cury

Dr. Sthefano Atique Gabriel

Secretário-geral 2022-2023
Preceptor Assistente da Disciplina de 
Cirurgia Vascular do Hospital Municipal 
do Tatuapé (Dr. Carmino Caricchio)

Tesoureiro 2022-2023

Vice-secretário 2022-2023 
Preceptor Assistente da Disciplina de Cirurgia 
Vascular e Endovascular do Hospital do 
Servidor Público Estadual (HSPE)

Vice-tesoureiro 2022-2023

SECRETÁRIO E VICE-SECRETÁRIO

TESOURARIA

◆ A modernização e investimento em plataformas digitais e 
mídias sociais;
◆ A busca ativa de novos sócios e o estímulo à progressão 
de categoria.

Estamos imbuídos a trabalhar em prol da nossa SBACV-SP, 
auxiliando no que for possível a todos os colegas que tiverem 
interesse em participar ativamente da Sociedade e, claro, 
estaremos à disposição da presidência e da diretoria naqui-
lo que julgarem necessário. Com os votos de um excelente 
2022, contem conosco, e até a próxima reunião científi ca.

para a perpetuação da saúde fi nanceira de nossa Sociedade.
Estimular a atividade científi ca da entidade, fortalecer os 

congressos promovidos pela Sociedade, apoiar as atividades 
das Seccionais, valorizar a participação dos médicos vascula-
res do interior paulista por meio de eventos e reuniões, apro-
ximar a SBACV - Regional São Paulo das principais empresas 
envolvidas com mercado de trabalho da Medicina Vascular e 
selar parcerias com outras sociedades médicas e instituições 
educacionais e hospitalares constituem ações que almeja-
mos alcançar.
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O principal patrimônio da Sociedade é o seu sócio. Toda 
atuação desta diretoria tem como objetivo proporcionar e 
demonstrar a importância de fazer parte dela e lutar pelas 
necessidades de seus associados.

Mas, a diretoria de Patrimônio não cuida diretamente des-
ses assuntos. Cuidamos da estrutura física da Sociedade.

 De acordo com as orientações do Conselho Diretor, nossas 
principais ações se concentrarão na nossa sede administra-
tiva, com a aquisição de dois novos e bons computadores e 
de uma reforma da sede para que a torne mais funcional. 
Também serão adquiridos alguns aparelhos necessários para 
as transmissões de reuniões, aulas, cursos e Podcasts.

A diretoria de Publicações estará voltada a manter a qualidade das matérias de 
capa, bem como tentar manter essas matérias com temas atuais e de interesse do 
associado. Também estamos nos propondo a buscar informações de atualização 
para que o associado seja informado das novidades na especialidade.

É de interesse da diretoria prender a atenção do leitor e despertar o gosto pela 
leitura da nossa Folha Vascular. Para isso, contamos com uma equipe de jornalis-
tas liderada pela Bete Nicastro, que vem nos assessorando há bastante tempo.

Para manter a interatividade, consideramos importante que os colegas nos man-
dem sugestões de pautas, bem como contribuam com relatos de casos, de forma 
bem simples e direta, para que possamos trocar experiências.

É também uma proposta da diretoria extrapolar um pouco e produzir conteú-
do para as mídias sociais, focando na aproximação dos mais jovens e também do 
público leigo, facilitando a comunicação, tanto com os especialistas quanto com a 
população geral.

Mais uma vez, contamos com a participação de todos os associados para que man-
dem suas sugestões de pautas a serem abordadas por nós.

DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INVESTIRÁ 
EM NOVOS EQUIPAMENTOS

DIRETORIA DE PUBLICAÇÕES 
OBJETIVA FOMENTAR CADA VEZ 
MAIS O INTERESSE PELA LEITURA 
ENTRE OS ASSOCIADOS

Dr. Nilo Mitsuru Izukawa

Dr. Rogério Abdo Neser

Dr. Jorge Kalil

Dra. Dafne Diamante Leiderman

Diretor de Patrimônio da SBACV-SP 
2022-2023

Diretor de Publicações 2022-2023

Vice-diretor de Patrimônio da SBACV-SP
2022-2023

DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

DIRETORIA DE PUBLICAÇÕES

Vice-diretora de Publicações 2022-2023
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DEPARTAMENTOS

Uma nova gestão (2022-2023) se ini-
cia na SBACV-SP sob a presidência do 
Dr. Fabio Henrique Rossi, que muito me 
honrou com o convite para ser o coor-
denador do Departamento de Doenças 
Arteriais. Este departamento engloba 
três comissões - Doenças Carotídeas, 
Aneurismas e Doença Arterial Obstru-
tiva Periférica. 

O novo desafi o já começa com a mis-
são de colaborar na organização do 
próximo Encontro São Paulo de Cirur-
gia Vascular, estimulando as comissões 
a selecionar os assuntos mais relevan-

O biênio 2022-2023 da SBACV – Re-
gional São Paulo começa a todo vapor! 
O nosso presidente, Dr. Fabio Henrique 
Rossi, está empenhado em oferecer 
uma administração dinâmica, que re-
sulte em resultados práticos para os 
associados. 

Todos reconhecemos que as doen-
ças venosas são as mais prevalentes 
da nossa especialidade e representam 
o maior contingente de pacientes que 
nos procuram com as mais diversas ne-
cessidades. Embora no passado tenha 
sido relegada a um segundo plano, por 
julgar-se menos desafi adora, os novos 
tempos demonstraram a complexidade 
e a variabilidade de situações que ele-
vam a fl ebologia a um patamar de des-
taque e oportunidades para o desenvol-
vimento de um trabalho sério no âmbito 
científi co e assistencial.

As varizes continuam sendo um pro-
blema da atualidade. Necessidades 
socioeconômicas que motivaram e po-
pularizaram o tratamento com espuma 
ecoguiada, o desenvolvimento de tec-
nologias menos invasivas e os avanços 
inquestionáveis nos tratamentos esté-
ticos são assuntos sempre importantes 
e que interessam à maior parte dos só-
cios, tanto na capital quanto no interior. 

DOENÇAS ARTERIAIS

DOENÇAS VENOSAS 

Dr. Antonio Eduardo Zerati

Dr. Adilson Ferraz Paschôa

tes e atuais para formatar o progra-
ma científi co do evento, auxiliando os 
Drs. Marcone Lima Sobreira e Ronald 
Flumignan, responsáveis pela diretoria 
e vice-diretoria científi ca, respectiva-
mente. No futuro próximo, esse traba-
lho conjunto seguirá em outras frentes, 
como a produção de conteúdo para 
nossas redes sociais institucionais e 
outros eventos que estimulem o ensi-
no e a pesquisa na nossa especialidade, 
sempre alinhado às diretrizes do nos-
so presidente, de modernizar e tornar 
mais inclusiva a nossa Regional.

Certamente há muito que se discutir e 
aprender com a ciência e a experiência 
caminhando de mãos dadas.

O tromboembolismo venoso assumiu 
uma posição de grande destaque nos 
últimos 12 anos com o aparecimento de 
alternativas farmacológicas, que revo-
lucionaram a prevenção e, sobretudo, o 
tratamento. Mas a velocidade das infor-
mações é muito rápida, e quando nos 
acostumamos surgem novidades que 
trarão outras contribuições. Nesse con-
texto, vale mencionar a extraordinária 
evolução dos métodos invasivos per-
cutâneos para o tratamento do trombo-
embolismo venoso agudo e de situações 
selecionadas de síndrome pós-trombó-
tica. Há várias controvérsias a serem 
debatidas, mas a ciência só caminha 
com perguntas e experimentos que tra-
gam as melhores respostas. Devemos 
estar integrados nas discussões e na 
educação continuada de nossa especia-
lidade. Chamo a atenção para outro as-
pecto muito importante: não podemos 
deixar de ser protagonistas desse co-
nhecimento. Historicamente estivemos 
à frente de todos os problemas relacio-
nados às doenças venosas, e só con-
seguiremos manter essa posição com 
colaboração, estudo e ética.

Na condição de coordenador do De-
partamento de Doenças Venosas da 
atual gestão da SBACV-SP, espero hon-
rar, em conjunto com os demais cole-
gas, a confi ança oferecida pelo esti-
mado presidente. Estaremos alinhados 
com a diretoria Científi ca em várias 
frentes de trabalho e prontos para au-
xiliar nas estratégias relacionadas aos 
assuntos anteriormente mencionados.
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SUPERINTENDÊNCIA

No dia 1º de dezembro de 2021, colo-
quei em prática uma decisão muito difí-
cil - tomada ao fi nal do processo eleito-
ral da SBACV Nacional - solicitei minha 
dispensa daquela Sociedade após 10 
anos de trabalho, ainda sem perspec-
tivas para 2022. 

E foi com grata surpresa que logo 
recebi o contato da atual diretoria da 
SBACV-SP, com uma palavra: Agregar! 

E é com essa palavra em mente que 
inicio os trabalhos de superintendente, 
a partir deste ano, trazendo a experi-
ência administrativa e os conhecimen-
tos sobre a defesa profi ssional para 
atender os anseios e necessidades dos 
sócios da Regional SP. Não teria aceita-
do esse trabalho não fosse o carinho e 
admiração que tenho por vários ex-pre-
sidentes dessa Regional, e se não fosse 
a enorme satisfação quando conheci 
o Dr. Fabio Rossi que, com seu entu-
siasmo, determinação e disposição, me 
trouxe a certeza que faremos uma ges-
tão de muito trabalho e sucesso. 

Para iniciar os trabalhos vamos apri-
morar o entendimento e o atendimen-
to com a criação do Serviço de Aten-

OS DESAFIOS QUE ESTÃO POR TRÁS 
DA SUPERINTENDÊNCIA DA SBACV-SP

dimento ao Associado SP - SAASP. A 
Regional SP possui, como maior patri-
mônio, o conteúdo científi co e acadê-
mico, mas precisamos entender quais 
são os anseios e as dúvidas sobre o que 
o associado espera da SBACV-SP para 
aprimorar e melhorar o seu exercício 
profi ssional, nos mais diferentes cam-
pos de ação. 

Sabemos que é fundamental manter 
viva a esperança de dias melhores para 
todos. Que isso, em geral, é feito por 
meio de discursos que enfatizam pro-
messas e compromissos de mudanças, 
mas entendemos que é preciso ir além 
da conversa. É necessário muito traba-
lho para avançar, de forma efi caz, no 
encaminhamento prático de soluções 
para os problemas que demandam 
tempo, esforço, energia, dedicação e 
competência para as articulações téc-
nicas necessárias.

Fazer uma boa gestão envolve as-
segurar o aumento de efi ciências nas 
ações e políticas, sobretudo na área de 
defesa da atuação profi ssional, para 
que haja reconhecimento da autorida-
de do cirurgião vascular e endovascular 

entre seus pares, e, para isso, é neces-
sário conhecimento, dados e informa-
ções relevantes que sejam a base para 
a tomada de decisões, seja no âmbito 
pessoal e institucional, mas também 
em políticas de saúde pública de inte-
resse da especialidade. 

Vamos agregar a equipe atual, me-
lhorar todas as ferramentas de co-
municação, contato e acesso com os 
associados e não associados, e juntos 
cresceremos, fazendo uma Regional 
respeitada, forte e representativa!

Dra. Andressa Frőhlich Borelli
Superintendente da SBACV-SP

Como coordenador do Departamento 
de Doenças Vasculares de Origem Mista 
da SBACV-SP, gostaria de ressaltar a re-
levância, e que merece ser enfatizado, 
do pé diabético, que também tem um 
foco multidisciplinar e multiprofi ssional, 
devendo-se procurar conscientizar a 
necessidade de sua profi laxia, com de-
tecção precoce da neuropatia diabética, 
a fi m de se evitar a evolução para o pé 
diabético de forma mais grave. Hoje, 
existem várias alternativas que se mos-
tram promissoras no tratamento do pé 
diabético quando esse evolui para ulce-
rações e/ou necroses teciduais, como, 

DOENÇAS VASCULARES DE ORIGEM MISTA

Dr. João Antonio Correa

por exemplo, curativos por pressão 
negativa a vácuo, Oxigenoterapia Hi-
perbárica, Ozonioterapia, Terapia Foto-
dinâmica (PDT) e mais recentemente a 
utilização de Terapia com Fibrina Rica 
em Plaquetas (PRF). 

Por fi m, saliento a importância de 
se estudar as doenças vasculares in-
fl amatórias, em especial as vasculites, 
em suas diversas formas, que é um 
assunto multidisciplinar que, além da 
Angiologia, envolve a Reumatologia, a 
Dermatologia e a Hematologia, poden-
do essas especialidades acrescentar 
muito nessa área.

DEPARTAMENTOS
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Levantamento da Associação Brasileira de Agências de Viagem (ABAV) 
aponta que a procura pelos destinos nacionais tem sido a escolha da 
maioria dos turistas 

Com o avanço da vacinação, o brasileiro está tentando voltar 
à normalidade, e começa a planejar suas tão sonhadas férias. 
O cenário, apesar de ser ainda de cautela, tem demonstrado 
sinais de recuperação para o turismo nacional. Quem descreve 
o panorama é a gerente de operações Samara Tomaz Miran-
da, da Diversa Turismo, operadora especializada em montar 
pacotes para as agências de viagem. “Com a velocidade da 
imunização contra a Covid-19, e esperamos que seja a maior 
possível, e a cada abertura de destino, temos uma demanda 
do público que estava retraído”, explica Samara. 

Ela observa que as agências, operadoras, companhias aére-
as e hotéis já trabalham para atender os futuros viajantes e as 
recontratações vêm sendo retomadas. "O mercado de traba-
lho começa novamente a fi car aquecido e, para isso, a qualifi -
cação dos profi ssionais é vital para a entrega de um serviço de 
qualidade e excelência. É importante também que os protoco-
los de saúde sejam atualizados constantemente e os locais se 
adaptem às regras para melhor atender os turistas”, pontua. 

A procura pelos destinos nacionais tem sido a preferência 
da maioria dos brasileiros. De acordo com um levantamento 
da Associação Brasileira de Agências de Viagem (ABAV), a 
escolha por cidades brasileiras aumentou 60% em 2021 em 
relação ao ano de 2020, e a maior busca dos viajantes é para 
destinos como as capitais Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Salvador e Florianópolis. 

Segundo a ABAV, foram levadas em conta as pesquisas de 
pacotes turísticos nas principais agências de viagens do país. 
Entre os tipos mais procurados estão as férias em família, li-
derando as buscas com 32% do total. Em seguida, as viagens 
individuais por várias cidades com 16%, viagens em grupo 
com 14%, e viagens para casais com 9% das buscas.

Entre os dez destinos mais procurados para passagens em 
dezembro de 2021 e janeiro de 2022, cinco são capitais do 
Nordeste: Recife, Fortaleza, Salvador, Maceió e Natal. Já a 
compra de pacotes turísticos, a escolha continua sendo o 
Nordeste: os roteiros mais requisitados são Fortaleza e Jeri-
coacoara no Ceará, e Boipeba na Bahia. Fonte: agenciabrasil

Samara confi rma que os destinos nacionais estão mais em 
alta e as cidades litorâneas são sempre as mais procuradas. 
“Há um interesse grande dos turistas pelo litoral Norte da 
Bahia e Porto de Galinhas. E os Resorts têm uma vasta pro-
gramação de lazer interna para os hóspedes, que não preci-
sam se deslocar e nem ter contato com muitas pessoas”. Ela 
diz ainda que não faltam opções de paisagens deslumbran-
tes e maravilhosas para se conhecer no Brasil, e dá algumas 
sugestões para quem planeja a próxima viagem. “A Rota 
das Emoções que começa no Maranhão e termina no Cea-
rá é um produto muito procurado, e de uma beleza ímpar. 
Aliás, temos praias belíssimas em toda a costa brasileira. 
Mas vale ressaltar também o cenário fascinante das Serras 
Gaúchas. E para quem deseja fazer uma viagem interna-
cional, os Resorts no Caribe são muito procurados. Existem 
também destinos espetaculares como Dubai, Ilhas Maldivas 
(que tem o produto de hospedagem totalmente privativo 
com os hotéis de bangalôs sobre as águas) e o Egito, que 
está com as fronteiras abertas e tem procurado se atualizar 
para receber mais turistas”, conclui.

CAPA

VIAJAR VOLTA A FAZER 
PARTE DA LISTA DE DESEJOS  
DO BRASILEIRO 
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Experiências inesquecíveis de cirurgiões 
vasculares pelo mundo afora

O diretor de Publicações da SBACV-SP, Dr. Rogério Neser, diz 
que pretende viajar no primeiro semestre de 2022, mas ainda 
não defi niu o roteiro. “Possivelmente devo ir para algum local 
exótico, como Marrocos. Quero conhecer locais diferentes”. O 
especialista recorda de uma viagem memorável que fez. “Foi 
quando viajei para o norte da Suécia, onde tive a oportunidade 
de ver a Aurora Boreal. Foi inesquecível”, revela. 

Já o secretário da SBACV-SP, Dr. Júlio César Gomes Gius-
ti, amante do mergulho e praticante desde 2009, após uma 
viagem a Playa del Carmen, no México, discorre que destinos 
de cidades litorâneas, prioritariamente, são os que mais lhe 
agradam e despertam interesse. “Minha esposa Karla, e agora 
meu fi lho Giovanni, são loucos por praia e mar, e aproveita-
mos sempre parte da viagem para incluir o mergulho autôno-
mo na programação, conhecendo a região também por meio 
da vida marinha”. 

Ele comenta que na hora de planejar uma viagem leva em 
consideração sempre um destino mais inusitado e fora da rota 
turística padrão. “Evitamos excursões fechadas, ao menos 
que seja estritamente necessário ou obrigatório. Preferimos 
alugar um carro e rodar conforme nosso interesse e tempo. 

CAPA

Muitas vezes, avaliar como está o câmbio local e a situação 
econômica do destino escolhido ajuda com a economia fi nan-
ceira na viagem, e dá oportunidade de desfrutar a fundo os 
passeios e atividades surpreendentes”, alega Dr. Giusti.

Como nem sempre o tempo, ou mesmo a questão pandê-
mica, permite viagens mais longas para a praia, Dr. Giusti diz 
que ele e a família têm também aproveitado para apreciar o 
interior do Brasil, principalmente em regiões produtoras de 
vinhos, café e queijos. “Nos últimos anos, o Brasil, mesmo 
com as limitações de incentivo governamental, tem evoluí-
do muito na produção desses itens, alcançando premiações 
nacionais e internacionais. Por serem pequenos produtores, 
esses materiais não alcançam os mercados em grandes ca-
pitais, o que valoriza ainda mais a visita local. Acredito que 
cada pessoa ou família tenha prioridades, preferências e ne-
cessidades quando planeja uma viagem, seja ela nacional ou 
internacional. Minha esposa e eu gostamos muito de explo-
rar ao máximo a região que conhecemos, inclusive visitando 
mercados locais, centros comerciais, gastronomia regional e, 
normalmente, fi nalizamos a viagem em algum local mais re-
servado e menos turístico”, ressalta o médico.

O especialista garante que depois de conhecer muitos lu-
gares incríveis e apaixonantes, ele e a esposa chegaram à 
conclusão de que é impossível escolher uma viagem preferi-

Dr. Rogério Neser
Aurora Boreal
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da. “Cada lugar deixa uma saudade marcada por uma sensação pecu-
liar da cultura e das belezas naturais. Mas, Moçambique foi um lugar 
surpreendente que nos marcou, tanto por ser um paraíso de belezas 
naturais e ter uma vida marinha riquíssima com mergulhos incríveis, 
mas também pela população nativa que, sem dúvida, é a cereja do bolo 
e torna aquele lugar ainda mais especial. O povo é extremamente sim-
pático, receptivo, fala um português cantado contagiante, e o melhor, 
adoram os brasileiros”. Costa Rica é outro lugar que também está no 
topo da lista de preferências do Dr. Giusti. “Queremos muito retornar 
com nosso fi lho. Um lugar belíssimo e com inúmeras atividades para 
quem gosta de aventura e contato com a natureza”.

Para quem não se importa muito com longas distâncias e muitas ho-
ras de voo, o Japão, na opinião do Dr. Giusti, é sem sombra de dúvidas 
uma experiência única. “A terra do sol nascente encanta pelos costu-
mes, pela educação, pela gastronomia, pela limpeza, pela organiza-
ção e pela simpatia com os turistas estrangeiros. Passamos momentos 
memoráveis na Ilha de Honshu, onde visitamos mais de dez cidades, 
cada qual com sua característica própria, e nos surpreendemos com 
os japoneses fazendo o impossível para facilitar nossa comunicação, 
sempre demonstrando no rosto aquele sorriso puro e sincero. E, por 
último, não posso deixar de citar Fernando de Noronha, onde eu e 
minha esposa fi camos noivos e nos casamos. Toda essa vontade de es-
tarmos vinculados à natureza e, principalmente, ao mar, fez com que o 
pedido de casamento surpresa ocorresse a 15 metros de profundidade, 
na esplêndida ilha de Fernando de Noronha. Por sorte minha ela disse 
sim, afi nal não haveria outra opção no fundo do mar. Um ano depois 
voltamos para nos casar lá, na paradisíaca ilha. E claro, aproveitamos 
e casamos no fundo do mar, mergulhando dessa vez com o padre, os 
padrinhos, os amigos e até o buquê”, recorda. 

Viajar sempre foi uma das maiores paixões da cirurgiã vascular Dra. 
Lidiane Brand que se defi ne além de médica, uma viajante. “Tudo que 
direi é uma verdade apenas para mim e minha família, mas quero divi-
dir nossa experiência. Quando decidi ser mãe, minha preocupação não 
era quanto sucesso meus fi lhos teriam, mas que fossem seguros de si 
e úteis à sociedade, e a estratégia foi dar conhecimento, e essa será a 
única herança rsrs. E foi assim que as viagens entraram como gasto fi xo 
em nossas vidas, sendo a única coisa que nos tornará mais ricos e que 
não pode ser roubada”. 

Segundo a doutora, ela e a família já viajaram por quase todos os con-
tinentes, mas com a pandemia tiveram que se enveredar por destinos 
nacionais, ou que pudessem ser feitos de carro para evitar aglomera-
ções, além da alta do dólar. “O carro confortável virou off -road, e pé na 
estrada. Nosso destino ´brota` na cabeça ou é despertado pelas dicas 
ouvidas nas andanças, e nada é longe, rústico ou difícil, o que importa 
é o quanto de experiências teremos. Gosto de citar um trecho do livro 
Não há tempo a perder, de  Amyr Klink (2016): ´Um homem precisa 
viajar. Por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. 

CAPA

Samara Tomaz Miranda 

Ilha Grande (RJ)

Dr. Júlio César Giusti e seu fi lho

Casamento do Dr. Jú
lio César Giusti e

 

Karla Giusti - 
Fernando de Noronha
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Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender 
o que é seu. Para um dia plantar as suas próprias árvores 
e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor. E o 
oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sob 
o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que 
não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver 
o mundo como o imaginamos, e não simplesmente como 
é ou pode ser. Que nos faz professores e doutores do que 
não vimos, quando deveríamos ser alunos, e simplesmente 
ir ver´.”

Depois de decidido o destino, Dra. Lidiane explica que é 
hora de consultar as mídias e os viajantes que vão economi-
zar perrengues e dar dicas inusitadas. “Se os locais são con-
corridos, reservamos com antecedência, mas o Booking, de 
última hora, é muito divertido. O que nos atrai é a aventura 
e a cultura local, amamos o Airbnb, gostamos de ser viajan-
tes e não turistas. A ideia é fazer amigos, conhecer os mora-
dores locais e perguntar onde visitar e comer, e, na maioria 
das vezes, não será o indicado pela blogueira”, revela.

Dra. Lidiane adotou para a vida a seguinte frase: “O saber 
a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se 
aprende é com a vida e com os humildes.” (Cora Coralina). 
Ela diz ainda que procura fazer uma bagagem pequena e 
otimizada, e quanto mais leve melhor. “Quantas vezes vejo 
pessoas que trouxeram de volta roupas que não usaram. 
Mas o que não pode faltar nas malas são nossas botas, a 
minha me acompanha há mais de 10 anos, e um adesivo 
feito para a ocasião, Brands por aí…Procuro ser uma médica 
´com moral`. Peço para fazer ginástica sem gostar? Faço. 
Peço para equilibrar trabalho, família e lazer? Tento. Peço 
para não beber? É… rsrs. A verdade está no meio do cami-
nho e as viagens têm esse poder, de reequilibrar!”, garante. 

A médica conta que, no momento, ela e a família estão de 
férias na região Amazônica, e revela as maravilhas que têm 
descoberto. “Dava para escrever uma enciclopédia com o 
que aprendemos e as histórias que ouvimos. Aproveitamos 
para visitar alguns ribeirinhos que precisavam de assistência 
médica, e esse foi, sem dúvida, o ponto alto do passeio. A 
próxima viagem está sendo programada, mas já estamos 
viajando nela. Sugiro aos colegas que se aventurem por 
destinos menos conhecidos, e que se inspirem conhecendo 
as histórias das pessoas. O melhor da viagem não é o desti-
no, mas o percurso. Boa viagem!”.    

CAPA

Dr. Lidiane Brand na Amazônia
Diamantina (MG)

Atacama,  no Chile
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HOSPITAL DO TATUAPÉ É REFERÊNCIA DE CASOS
VASCULARES NA REDE MUNICIPAL DE SÃO PAULO

SERVIÇO VASCULAR

Serviço reúne equipe multidisciplinar e contará com a aquisição de material endovascular terapêutico em 2022

R1 e quatro vagas de R2. Por tratar-
-se de hospital referência na área, a 
residência possui elevado número de 
procedimentos cirúrgicos (aproxima-
damente 1.000 procedimentos/ano), 
dentre eles 200 a 250 revasculariza-
ções arteriais, e as demais distribuídas 
em arteriografi as, desbridamentos e 
amputações, procedimentos venosos, 
cateteres implantáveis de longa per-
manência e fi ltro de veia cava. Sema-
nalmente ocorre uma reunião clínica 
presencial com discussão de casos ci-
rúrgicos da semana e apresentação de 
artigos científi cos / temas relevantes 
para formação do cirurgião vascular. 
Fomentamos a área de pesquisa e uti-
lizamos nossa produção interna para 

publicação em revistas nacionais e in-
ternacionais, assim como apresenta-
ção em congressos da especialidade. 
A formação de Ecografi a Vascular com 
Doppler, desenvolvida por cirurgião 
vascular certifi cado, também faz parte 
da grade de ensino, com certifi cação 
em horas de exame ao término da re-
sidência médica.

A disciplina de Cirurgia Vascular do 
HMCC conta com 21 médicos cirur-
giões vasculares (seis diaristas e 15 
plantonistas).

Dr. José Carlos Ingrund

Prof. Dr. Francisco Cardoso Brochado Neto

Diretor Técnico do Hospital Dr. Carmino Caricchio 
e Cirurgião Vascular

Coordenador do Serviço de Cirurgia Vascular

O Hospital Municipal do Tatuapé – Dr. 
Carmino Caricchio, referência em Ci-
rurgia Vascular dentre os 13 hospitais 
municipais da Prefeitura de São Paulo, a 
partir de 2022, contará com material en-
dovascular terapêutico para tratamento 
de diversas doenças vasculares. O Hos-
pital conta com mesas cirúrgicas híbri-
das para terapia conjunta (aberta e en-
dovascular), moderna escopia em Arco C 
(Flat Panel) para procedimentos eletivos 
e emergências, assim como médicos 
vasculares 24h/dia e 7 dias/semana.

Nossa enfermaria conta com uma 
média de 40 a 55 pacientes, abran-
gendo uma extensa gama de Doenças 
Vasculares Arteriais (aneurismas cen-
trais e periféricos, doenças do território 
carotídeo-vertebral, doenças obstruti-
vas aortoilíacas e infrainguinal, fístulas 
arteriovenosas, arterites e vasculites); 
Venosas (trombose venosa profunda, 
tromboembolistmo pulmonar, insufi -
ciência venosa crônica, estenoses ve-
nosas centrais); Linfáticas (erisipela, 
linfedemas e suas complicações); e 
Traumáticas (ferimentos por arma de 
fogo, arma branca e acidentes de va-
riadas intensidades de impacto). Temos 
também uma equipe multidisciplinar 
atuante com enfermeiras do grupo de 
curativo, fi sioterapeutas, psicólogas e 
médicos infectologistas e clínicos que 
auxiliam no pré e pós-operatório.

Por tratar-se de hospital referência 
na rede municipal, possuímos pronto-
-socorro com dois a três plantonistas 
diariamente, responsáveis pelas ur-
gências e emergências da área (oclu-
são arterial aguda, aneurismas rotos, 
traumas, tromboses venosas de cará-
ter agudo, sala de emergência e de-
mais intercorrências), além de médicos 
vasculares diaristas em todos os dias 
da semana.

O ambulatório ocorre diariamente 
junto ao grupo de curativos, assesso-
rado por médico preceptor da Cirurgia 
Vascular, abrangendo todas as enfer-
midades da especialidade, com média 
anual de 5.000 consultas/ano. 

A residência médica em Cirurgia 
Vascular conta com quatro vagas de 

Derivação Arterial Poplíteo-Pediosa com Veia de Braço, na isquemia crítica de membro

 Hospital Dr. Carmino Caricchio
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Especialista colaborou com a organização de várias edições do Encontro 
São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular e participa de um grupo de 
ensino continuado com convidados internacionais  

DR. WALTER CAMPOS JÚNIOR: 
ATUAÇÃO EXPONENCIAL COMO PRESIDENTE 
DA REGIONAL SÃO PAULO NO BIÊNIO 2020-2021

Mensagem aos jovens médicos

“Treinem na residência, estudem, prestem o título de especialista e atualizem-se. 
Ajam de maneira correta, com ética”.

Dr. Walter Campos Júnior

Dr. Walter Campos Júnior nasceu no dia 27 de julho de 1958, em Taquari-
tinga, interior de São Paulo. Formou-se em Medicina pela Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São Paulo (1977 a 1982), fez residência médica em 
Cirurgia Vascular no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP 
(1983 a 1987), onde trabalha até hoje, e realizou seu doutorado pela mesma 
instituição, concluindo o curso em 2014. 

Dedicado à pesquisa, sua linha de estudos é baseada em temas venosos: 
escleroterapia com espuma de polidocanol e uso de radiofrequência em úlcera 
venosa. Atualmente participa de um projeto sobre varizes pélvicas. Escre-
veu capítulos de livros sobre: tratamento de varizes com espuma, uso de 
radiofrequência em varizes e terapêutica de síndrome da veia cava superior. 
Tem atuado principalmente nos seguintes temas: malformações vasculares, 
varizes pélvicas, oclusão de veias centrais, Trombose Venosa Profunda e En-
darterectomia de aorta abdominal.

Ao longo de sua carreira, Dr. Walter sempre se doou à especialidade, exer-
cendo importantes funções na SBACV-SP. “Já participei da Defesa Profi ssio-
nal, publicações, do departamento de Doenças Venosas, fui vice-presidente 
na gestão do Dr. Marcelo Calil Burihan (2018-2019) e presidente no biênio 
(2020-2021). Mas gostaria de destacar minhas atuações como integrante da 
Comissão Organizadora do Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endo-
vascular entre 2018 a 2021”. 

O cirurgião vascular ressalta que ter estado à frente da presidência da 
SBACV-SP, num período tão difícil como o da pandemia da Covid-19, so-
mente foi possível porque contou com a colaboração de todos que estive-
ram com ele nessa jornada. “A cada encontro mensal buscávamos sempre 
levar em conta as decisões que benefi ciassem a especialidade e os nossos 
associados. O esforço de cada um que contribuiu para a realização dos nos-
sos eventos, híbridos e on-line, ao longo desses dois anos de mandato, foi 
fundamental para que conseguíssemos seguir em frente e enfrentássemos 
os inúmeros desafi os que a pandemia nos impôs. Sou muito grato a todos”. 

O especialista também já foi membro da Society for Vascular Surgery (SVS), 
e hoje participa de um grupo de ensino continuado, onde já realizou quatro 
eventos com convidados internacionais, em parceria com Dr. Nicos Labro-
poulos, chefe do Serviço de Cirurgia e Radiologia do Stone Brook University 
Hospital, de Nova York, nos Estados Unidos.    

Quando não está exercendo a Medicina ou se divertindo com a família, Dr. 
Walter revela que andar de bicicleta, de motocicleta e caminhar são os seus 
hobbies favoritos. 

MESTRE VASCULAR 
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A PANDEMIA NOS FEZ 
MAIS SOLIDÁRIOS?

ARTIGO

Por *Carolina Piva
Crises costumam ser impulsionadoras 

da solidariedade. Ao longo dos últimos 
meses, muitas pessoas se mostraram 
abertas a olhar para o próximo e, prin-
cipalmente, despertaram para as neces-
sidades das engrenagens que fazem um 
sistema de saúde público funcionar. Em 
meio a tantas difi culdades, se desco-
briram caminhos possíveis para captar 
recursos fi nanceiros, e as ações de fi -
lantropia tomaram corpo para ajudar a 
fortalecer a saúde do Brasil. 

Desde a chegada do coronavírus, em-
presas, ONGs e a sociedade civil doaram 
cerca de R$ 7 bilhões para causas liga-
das à Covid-19, de acordo com dados 
do Monitor de Doações da Associação 
Brasileira de Captadores de Recursos. 
Mas o volume de doações não acom-
panhou o avanço da doença no Brasil. 
O aprofundamento da crise econômica 
no país atingiu com força o repasse de 
recursos pelas empresas, que recuaram 
com a incerteza que tomou conta dos 
mercados. Nesse cenário, os movimen-
tos sociais lutam para colocar mais elos 
na corrente solidária formada em 2020.

Adaptações e aprendizados diários 
são o caminho para estabelecer novas 
estratégias. Dentro de um hospital com 
atendimento 100% do Sistema Único de 
Saúde (SUS), por exemplo, a busca por 
recursos é um trabalho extremamente 
desafi ador. Os hospitais fi lantrópicos pa-
decem com a gestão de seus orçamen-
tos devido à tabela defi citária de paga-
mentos do SUS. A captação se torna 
uma necessidade urgente, que começa 
no relacionamento com parlamentares 
em busca da destinação de emendas, 
passa pelo contato com empresas para 
conseguir patrocínio e chega até as pes-
soas físicas, que podem destinar uma 
parte do seu imposto de renda ou sim-
plesmente doar notas fi scais.

A principal ferramenta é sempre a sin-
ceridade. Expor a realidade é importan-
te para o início de qualquer conversa. 
Contar como funcionam os bastidores 
do atendimento universal de uma insti-
tuição fi lantrópica e como existem pes-
soas que se dedicam para a construção 
desse ideal é uma forma de gerar um 
despertar altruísta. Mas, apesar das di-
versas metodologias disponíveis, nem 
sempre é fácil sensibilizar os decisores 
da importância que as doações têm para 
a manutenção de um hospital. Porém, 
estamos sentindo que a cada dia, sobre-
tudo o setor empresarial, que ainda é o 
maior desafi o, está olhando para a fi lan-
tropia e entendendo que, quando uma 
sociedade cresce de forma igualitária, 
quem ganha somos todos nós.

Não é possível prever o futuro, mas, 
mesmo assim, é possível traçar táticas 
para se reinventar e se adequar ao que 
o novo normal reserva e, dessa forma, 
garantir sobrevivência no momento atu-
al e também depois. O ano de 2021 foi 
difícil, mas, ainda assim, foi possível 
somar várias conquistas. Agora, para 
2022, a palavra é esperança de uma re-
cuperação na economia que possibilite 
um aumento nas doações, melhora na 
saúde geral da população para desafo-
gar as operações e retomada das ativi-
dades presenciais. A quarentena tirou 
das entidades recursos geralmente obti-
dos em eventos presenciais, como baza-
res e brechós. Coube então aos gestores 
recorrer às vendas por lojas on-line pró-
prias ou de parceiros, para repor parte 
dessas perdas.

Enfrentar os desafi os e expandir o al-
cance do investimento fi lantrópico tam-
bém signifi ca ampliar a disponibilidade 
de recursos para ações de desenvolvi-
mento de diferentes setores. Essa ex-
pansão não é só urgente, como funda-

mental. A fi lantropia vai muito além do 
assistencialismo ou da caridade. Ela re-
aliza mudanças estratégicas e efetivas, 
servindo como pontapé para alavancar 
projetos de impacto para a sociedade. 

Da gripe espanhola à Covid-19, as 
ações fi lantrópicas tiveram papel impor-
tante na promoção da saúde e continua-
rão a ter. Independentemente das novas 
doenças que virão, o sistema de saúde 
precisa ser, acima de tudo, humano. 

O ato de doar faz tão bem para quem 
doa quanto para quem recebe. O senti-
mento de pertencimento ao grupo que 
efetivamente está fazendo algo para 
construir uma sociedade melhor nos tor-
na pessoas mais empáticas, com uma 
visão de mundo mais abrangente. O re-
sultado disso é vivermos em um mundo 
mais aberto ao novo e pacífi co, porque, 
quanto melhor estiver o nosso entorno, 
melhor todos estaremos. Juntos, pode-
mos cobrar e agir para que nenhum bra-
sileiro perca a vida e deixe seus sonhos 
e familiares por falta de leito, equipa-
mentos ou empatia.

Carolina Piva 
Gerente de Marketing e Mobilização de 
Recursos da Saúde do Grupo Marista
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Objetivo do encontro foi promover protocolos multicêntricos de tratamento e pesquisa sobre a síndrome 

DR. FABIO ROSSI VISITA AMBULATÓRIO 
DE CONGESTÃO PÉLVICA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

Pedro Puech-Leão, Vinicius Bertoldi, Walter Campos Jr., Silva Pinto, Fabio Rossi e Maria Gabriela da Costa

FIQUE POR DENTRO

O Dr. Fabio Henrique Rossi esteve no Hos-
pital das Clínicas de São Paulo, no dia 14 
de dezembro, para uma visita ao Ambula-
tório de Congestão Pélvica. Ele foi recebido 
pelos doutores Pedro Puech-Leão, Vinicius 
Bertoldi, Walter Campos Júnior, Silva Pinto 
e Maria Gabriela da Costa. De acordo com o 
Dr. Fabio, o objetivo da visita foi estabelecer 
planejamento de trabalho e de protocolos 

multicêntricos para o tratamento e pesquisa 
em síndromes compressivas abdominopél-
vicas e varizes pélvicas. 

Segundo Dr. Pedro Puech-Leão, o Am-
bulatório de Congestão Pélvica do Hos-
pital das Clínicas tem a característica 
de ser multidisciplinar, com cirurgiões 
vasculares, ginecologistas, ultrassono-
grafi stas, radiologistas especializados 

em ressonâncias em tomografi a de va-
rizes pélvicas e psicólogos. “São várias 
especialidades que fazem o tratamento 
e uma análise conjunta dos casos des-
ses pacientes, além de um laboratório 
de pesquisa In Vitro que faz simulações 
em congestão pélvica, e também para 
esclarecer esses aspectos mais comple-
xos dessa doença tão interessante”.   

JANEIRO  
Reunião Administrativa 

27/1/2022 
5ª feira – às 19h30

No caso de dúvidas, entre em contato com a secretaria da Regional SP: 
e-mail secretaria@sbacvsp.org.br ou WhatsApp +55 11 97783-9182 

Local: Sede da SBACV-SP

Endereço: Rua Estela, 515 – Bloco A - 
Conj. 62 – Vila Mariana - SP

Estacionamento: Rua Estela, 515 (subsolo)

REUNIÃO CIENTÍFICA

FEVEREIRO 
Reunião Científi ca - Híbrida (Presencial e On-line)

24/2/2022 
5ª feira – às 20h15

Local: Dante Pazzanese

Endereço: Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 

Estacionamento:

Av. Dante Pazzanese, 500
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SECCIONAIS

O ano de 2022 da SBACV-SP na Seccional Marília será dinâmico, um ano “em movi-
mento”. Para isso, estabelecemos reuniões mensais, ora no anfi teatro “Lucy Montoro” 
da Faculdade de Medicina de Marília, ora realizando jantares em restaurantes da cidade, 
tudo isso com o objetivo de integrarmos os cirurgiões vasculares de Marília e região. 
Estamos convidando todos os cirurgiões vasculares de nossa Seccional a participarem de 
um grupo integrado que estará permanentemente em diálogo na sugestão de temas e 
de propostas de ação visando uma melhor extensão com nossa população e colaboração 
com nossa Regional SBACV-SP.

Bom 2022 a todos .... em movimento...

Esse será um ano de muito trabalho e dedicação à especialidade na Seccional Alto Tietê. 
Muito me honra estar à frente da Seccional e permanecer como diretor. 

Manterei o círculo de amizades formado com os cirurgiões vasculares da região, a fi m 
de retomar os trabalhos científi cos e promover as discussões de casos clínicos. As reu-
niões continuarão às segundas-feiras, com o primeiro encontro marcado para o mês de 
fevereiro.

Agradeço a todos os especialistas da SBACV Nacional e da Regional São Paulo pela 
colaboração com a Secional Alto Tietê.  

Promoveremos reuniões bimensais a partir de fevereiro. Essas reuniões são promo-
vidas por laboratórios e constam de palestras proferidas por colegas experts de nossa 
Sociedade, discussões de casos entre os membros da própria Seccional e alguns assuntos 
burocráticos pertinentes à nossa região. Além dos vasculares, participam também dessas 
reuniões os residentes e membros da Liga Vascular da Faculdade de Medicina da Univer-
sidade São Francisco.

Sou a Dra. Carolina Diaz Pedrazzani Lemos, cirurgiã e ecografi sta vascular, membro Ti-
tular da SBACV, representante da Seccional São Carlos-Araraquara - gestão 2022-2023.

A última gestão, da qual também fi z parte, foi muito desafi adora, por conta da pan-
demia que ainda estamos enfrentando. Para esta próxima gestão temos a fi nalidade de 
aproximar a SBACV - Regional São Paulo dos associados do interior, visando manter uma 
educação contínua e atualizada, quer seja por encontros virtuais ou híbridos, até total-
mente presenciais, quando o controle da pandemia permitir.

Sempre que possível e forem agendadas aulas virtuais de laboratórios patrocinadores, 
informaremos os associados da Regional via WhatsApp.

Prof. Dr. Marcelo José de Almeida
Marília

Dr. Benedicto Márcio Villaça  
Região Bragantina

Dr. Fuad José Assis
Alto Tietê

Dra. Carolina Diaz Pedrazzani Lemos
São Carlos-Araraquara
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Um novo ciclo se inicia e com ele novos desafi os, novos projetos e novas oportunidades. 
Quando assumi a diretoria da Seccional Bauru-Botucatu, há dois anos, não poderia ima-
ginar o obstáculo que tinha pela frente, e com o advento da pandemia, todos os projetos 
tiveram que sofrer uma pausa.  

Com essa nova oportunidade, seguiremos o planejamento de retomada do Dia Vascular, 
evento em sua quarta edição e que nas edições anteriores possibilitaram a realização de 
aproximadamente 300 atendimentos e 600 exames de ultrassom por evento, focado prin-
cipalmente no diagnóstico de patologias da aorta, carótida e doença aterosclerótica das 
extremidades, sendo que os pacientes que tivessem o diagnóstico das doenças eram enca-
minhados para seguimento em ambulatório especializado. 

Serão retomadas as reuniões mensais da Seccional Bauru–Botucatu, com a possibilidade 
de acesso remoto e participação conjunta da disciplina de Cirurgia Vascular da UNESP. 

Dr. Rafael Elias Farres Pimenta
Bauru-Botucatu

SECCIONAIS

Neste último ano, tão desafi ador, aprendemos a olhar para a saúde de uma maneira mais 
minuciosa e responsável. As redes sociais, tecnologias e a internet aproximaram as pessoas 
em muitos sentidos, e essa proximidade, por hora remota, aguçou o sentido de cuidar do ou-
tro e de nós mesmos. Nos conectamos com a ciência, suas evoluções e inovações, buscamos 
nos aperfeiçoar, atualizar e aprimorar nossos conhecimentos, e é nessa busca incessante por 
melhores hábitos e qualidade de vida que queremos estreitar os laços com o grupo de colegas 
vasculares da nossa cidade e região e a comunidade. 

A Seccional São José do Rio Preto formou uma equipe competente, entusiasmada, apai-
xonada pela Medicina e pronta para grandes desafi os. Tem como objetivo trazer uma visão 
inclusiva, agregadora e participativa para com nossos médicos e a comunidade; inspirar mais 
médicos para somar essa egrégora, levando energia, dinamismo, conhecimento e engaja-
mentos na construção de ações para cuidar da saúde vascular. 

Imaginamos que os desafi os continuarão existindo, mas nossa vocação em aliviar o sofri-
mento dos nossos pacientes nos faz também instrumentos de união. 

Estamos empolgados com o início da jornada. Que Deus nos abençoe nessa caminhada!

O foco deste novo período para a Seccional Sorocaba será o de incentivar os médicos 
associados para serem mais ativos e participativos, com trabalho em direção à defesa 
profi ssional.

Assim, as principais funções da diretoria serão de servir de ponte entre os médicos com 
a SBACV, nos mais variados assuntos, e tentar organizar, de forma colaborativa, a vida 
associativa da Seccional.

Dessa forma, teremos o calendário previsto de nossas reuniões científi cas (inicialmente 
presenciais, mas passíveis de mudança a depender da pandemia), na terceira quarta-feira do 
mês, à noite, a partir de março até novembro (16/03 - 20/04 - 18/05 - 15/06 - 20/07 - 17/08 
- 21/09 - 19/10 - 16/11). Os temas serão baseados em votação dos membros locais, por meio 
de formulário google forms.

Se a pandemia permitir, planejamos para o segundo semestre o nosso Dia do Check-up 
Vascular. O fortalecimento da nossa Sociedade e da nossa especialidade depende muito da 
participação dos associados.

Nos últimos quatro anos a Seccional ABC teve a honra de ser dirigida pelo Dr. Anderson Nadiak 
Bueno. Agora, é com muita responsabilidade que assumo a gestão 2022-2023, na tentativa de 
manter o nível de excelência preconizado e praticado pelo amigo há décadas.

Diante deste enorme desafi o, priorizaremos atividades multiprofi ssionais com a certeza de que 
os médicos não vasculares nos trazem conhecimentos e experiências ímpares.

Nossas reuniões serão presenteadas por profi ssionais de todo o Brasil, experientes em reuni-
ões científi cas interdisciplinares, permitindo ultrapassar os limites da Cirurgia Vascular ao explo-
rar a intersecção das especialidades médicas.

A fi m de agregar os cirurgiões vasculares que militam no grande ABC, democratizaremos as 
atividades científi cas aos diferentes hospitais e serviços médicos. O itinerário acadêmico abran-
gerá desde serviços universitários terciários do SUS até hospitais privados da nossa região.

Desde já agradeço o apoio irrestrito do Dr. Fabio Henrique Rossi, ratifi cando a necessidade em 
realizarmos atividades conjuntamente às demais Seccionais.

Dr. Mario Cesar Cardoso de Britto
São José do Rio Preto

Dr. Jamil Victor de Oliveira Mariúba
Sorocaba

Dr. Alexandre Sacchetti Bezerra
ABC
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Dra. Carla A. Faccio Bosnardo
Campinas-Jundiaí

SECCIONAIS

Feliz Ano Novo a todos da nossa Sociedade!
Esperamos ansiosos o término da pandemia! As festas foram comemoradas e o ano começa 

com planejamento educacional e científi co. Alegria e vontade de trabalhar não faltam!
A Seccional de Presidente Prudente organiza um cronograma presencial com reuniões na 

primeira terça de cada mês. Olhando somente os pontos positivos, as reuniões on-line trou-
xeram uma aproximação maior das Seccionais com São Paulo. A distância não foi mais motivo 
de empecilho para encontros e atualizações.  Parabéns à diretoria eleita para 2022-2023, cujo 
presidente Dr. Fabio Rossi, incansável pessoa com projetos e planos que valorizam ainda mais 
a aproximação e união das Seccionais com a capital. Acredito que as Seccionais são pedras 
fundamentais no tabuleiro da SBACV. 

Nossa aproximação resultará em bons frutos futuros! Estar mais perto conduzirá a benefí-
cios e atualização na caminhada vascular. Certos que os erros são corrigidos com os acertos, 
estamos juntos nessa bonita caminhada!

Firmo mais uma vez meus parabéns à nova diretoria e feliz ano a todos os colegas.
Deus abençoe a todos!

A Seccional de Ribeirão Preto iniciará suas atividades em março de 2022. Após dois 
anos conturbados, fazendo reuniões virtuais, retomaremos os encontros mensais sem-
pre às últimas terças de cada mês, às 19h30. As reuniões acontecerão no auditório da 
Cirúrgica Mafra, localizado na Avenida Nove de Julho, 1705. As reuniões também serão 
apresentadas em modelo híbrido para facilitar o retorno gradual às atividades e estimular 
a presença dos colegas da cidade e região. 

Neste ano também teremos a oportunidade de nos encontrar em um importante evento 
do interior, adiado devido a todas as circunstâncias que passamos. O Simpósio de Cirurgia 
Vascular e Endovascular do Interior de São Paulo - SIMVASC  estará de volta em sua 4ª 
edição, que acontecerá em 11 e 12 de março, no Centro de Convenções de Ribeirão Preto. 
Outras informações em https://www.simvasc.com.br/. 

Ainda teremos o VascuWine, onde visitaremos uma vinícola da região para um pequeno 
encontro científi co que será regado a boas histórias e bons vinhos.

É com grande prazer e responsabilidade que iniciamos mais uma gestão da SBACV-SP 
no biênio 2022-2023. 

A Seccional Taubaté-São José dos Campos tem como meta principal a união, de forma 
responsável e cumprindo todos os protocolos vigentes, de todos os membros para dis-
cutirmos ciência, os rumos da nossa especialidade e a interação com as especialidades 
correlatas para maior sinergia de ações e cooperação. 

Retornaremos com as reuniões científi cas no formato presencial e buscaremos a imple-
mentação de um formato híbrido, visando a participação de grande número de membros. 
Temos a proposta de segmentar o cronograma de reuniões científi cas em grandes módu-
los, buscando uma abordagem ampla dos temas.

É muito importante a participação ativa de todos os membros para que possamos nos 
fortalecer em nossa região, alavancando nossa Sociedade, além de mitigar ações ilegais 
de profi ssionais não médicos em nossa especialidade. 

Dr. Fernando Jose Fortunato
Presidente Prudente

Dr. Luciano Rocha Mendonça
Ribeirão Preto

A Seccional Campinas-Jundiaí tem por objetivo a atualização, bem como a educação 
continuada dos residentes e alunos da região. Isso é feito por meio de reuniões onde 
são convidados médicos e professores expoentes nas mais variadas áreas de abrangência 
Vascular, além de reuniões especiais onde são realizadas discussões de casos de interesse 
coletivo, raros e polêmicos.

As reuniões são mensais e ocorrem às quartas segundas-feiras de cada mês, às 20 ho-
ras, e a participação dos colegas tem sido assídua. Nesses encontros objetivamos abordar 
temas arteriais, venosos e linfáticos. Procuraremos fazê-las de forma híbrida. E presencial, 
assim que a situação sanitária da Covid-19 permita.

Ao fi nal de nossas reuniões presenciais teremos sempre uma confraternização entre os 
colegas, com foco na integração de novos membros e na discussão informal dos temas, 
visando atender as expectativas científi cas e o aprimoramento de todos.

Dr. Regis Campos Marques
Taubaté-São José dos Campos
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Vigésima edição será realizada em formato híbrido, com discussão de protocolos diagnósticos 
e terapêuticos, nacionais e internacionais, de forma prática e objetiva

ENCONTRO SÃO PAULO DE CIRURGIA VASCULAR 
E ENDOVASCULAR COMPLETA 20 ANOS DE HISTÓRIA 

EVENTO

Considerado um dos eventos mais importantes para a especialidade, o 
Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular chega à sua 20ª 
edição em 2022. Seguindo todos os protocolos sanitários, o evento, que 
é realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular 
– Regional São Paulo (SBACV-SP) com o apoio da SBACV Nacional, acon-
tecerá em formato híbrido, de 7 a 9 de abril, no Centro de Convenções 
Frei Caneca, 4º andar, em São Paulo, com transmissão ao vivo e partici-
pação ativa de quem estiver acompanhando virtualmente. 

A Comissão Organizadora, composta pelo presidente Dr. Fabio Rossi e 
pelos doutores Adilson Ferraz Paschôa, Adnan Neser, Akash Kuzhiparam-
bil Prakasan, Antonio Eduardo Zerati, Bonno van Bellen, Calogero Presti, 
Erasmo Simão da Silva, Ivan Benaduce Casella, João Antonio Correa, 
José Carlos Costa Baptista-Silva, Júlio César Gomes Giusti, Luís Carlos 
Uta Nakano, Marcelo Calil Burihan, Marcelo Fernando Matielo, Marcelo 
Rodrigo de Souza Moraes, Marcone Lima Sobreira, Pedro Puech-Leão, 
Rodrigo Bruno Biagioni, Rogério Abdo Neser, Ronald Luiz Gomes Flumig-
nan, Sidnei José Galego, Valter Castelli Júnior, Vinicius Bertoldi e Walter 
Campos Júnior, tem trabalhado arduamente para tornar o Encontro São 
Paulo ainda mais atrativo. Sua estruturação exigiu planejar desde a mon-
tagem no local, até a escolha da plataforma on-line e o treinamento dos 
palestrantes nessa nova ferramenta. 

A programação científi ca foi pensada criteriosamente e abordará te-
mas que discutirão consensos, diretrizes e protocolos diagnósticos e 
terapêuticos, nacionais e internacionais, de forma prática e objetiva.  
A Comissão Organizadora garante que será uma verdadeira maratona 
de conhecimento científi co. Desde a sua criação, o Encontro foi ideali-
zado para trazer referências da especialidade ao redor do mundo para 
todos os associados. E neste ano, o programa foi estendido e trará 
várias novidades. 

O Dr. Adilson Ferraz Paschôa considera os 20 anos de história deste 
evento um marco extraordinário da SBACV Regional São Paulo. “O En-
contro congrega especialistas notáveis no palco e na plateia, que têm 
acompanhado o desenvolvimento de novas informações próprias da ve-
locidade dos tempos atuais. Este ano não será diferente, pois, com a 
possibilidade de evento híbrido, estaremos contemplando a reaproxima-
ção de muitos colegas, sem nos esquecermos daqueles que à distância 
estarão compartilhando as mesmas oportunidades de conhecimento. 
Contamos com todos para fortalecer ainda mais o patrimônio científi co 
de nossa Sociedade".

Para o Dr. Antonio Eduardo Zerati, o desafi o já começa com a missão 
de estimular as comissões a selecionar os assuntos mais relevantes e 
atuais para formatar o programa científi co do evento. “Como coorde-
nador do departamento de Doenças Arteriais da SBACV-SP, minha con-
tribuição na formatação do programa científi co do Encontro SP estará 
concentrada nessa área. O conhecimento sobre as doenças que afetam 
o sistema arterial, assim como seu tratamento, se expande com grande 
velocidade. Minha missão tem sido estimular os colegas das comissões 
vinculadas ao meu departamento e, juntamente com eles, defi nirmos 
os temas mais relevantes e atuais, com foco naqueles que possam ter 
impacto sobre a prática clínica diária do cirurgião vascular. Importa dar 
acesso aos congressistas ao que há de mais atual na nossa especialidade 
e debater como esses novos conhecimentos e avanços terapêuticos se 
inserem na nossa realidade”. 

O Dr. João Antonio Correa revela quais serão as 
suas principais ações para incrementar essa edição do 
Encontro São Paulo. “Pretendo procurar dar ênfase a 
um tema que fi cou muito evidente e de maneira exa-
cerbada durante a epidemia da Covid-19, que são as 
trombofi lias, que envolveu múltiplas especialidades e 
mostrou que ainda temos muito que aprender sobre 
esse assunto”. 

Outro capítulo de extrema importância para o Dr. 
Correa, e que merece ser enfatizado, é o pé diabético, 
para o qual hoje em dia, existem várias alternativas e 
que se mostram promissoras no tratamento. “Essas 
possibilidades deverão ser melhor estudadas, discuti-
das e divulgadas, merecendo uma sessão especial no 
Encontro São Paulo”, pontua. 

Ainda de acordo com o especialista, deve-se ressal-
tar a importância de estudar as doenças vasculares 
infl amatórias, em especial as vasculites, em suas di-
versas maneiras. 

Para participar com Temas Correlatos, o prazo é até 
o dia 21 de fevereiro. Os especialistas que desejarem 
enviar Casos Clínicos (ocorrências raras, diagnósticos 
difíceis, terapêutica não convencional ou tecnicamen-
te complicada, acontecimentos controversos) podem 
fazê-lo pelo e-mail cientifi co@meetingeventos.com.br 
também até o dia 21 de fevereiro. 

Os interessados que fi zerem a inscrição até o dia 25 de 
março ganharão desconto. Outras informações podem 
ser encontradas no site www.encontrosaopaulo.com.br

O Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endo-
vascular, assim como outros eventos promovidos pela 
SBACV-SP, contribui exponencialmente para o avanço 
da Angiologia e da Cirurgia Vascular no Brasil. 

Participem!
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NUPAM/AMB busca intervir em ações judiciais em prol da defesa do ato médico

AMB busca, com essas iniciativas, além da defesa do ato médico, contribuir para que os serviços 
e ações de saúde no Brasil sejam prestados de forma responsável, segura e efi ciente

Ministério da Saúde promove mudanças na duração do isolamento em casos de Covid-19

Pacientes que não apresentem sintomas respiratórios e febre deverão fi car de quarentena por sete dias

Dentre as iniciativas do Núcleo de Pro-
teção do Ato Médico – NUPAM desde a 
sua criação, a AMB solicitou seu ingres-
so como “amicus curiae” em duas ações 
judiciais que discutem violações a atos 
médicos: na ação civil pública proposta 
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) 
em face do Conselho Federal de Fisiote-
rapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), 
com o objetivo de anular as Resoluções 
COFFITO nº 404/2011, nº 408/2011 e 
nº 482/2017, especifi camente no que se 
fere à possibilidade de realização de ul-
trassonografi a cinesiológica por fi siotera-
peutas. Nesse caso, solicitaram ingresso 
também, conjuntamente com a AMB, a 

No dia 10 de janeiro, o ministro da 
Saúde Marcelo Queiroga anunciou, em 
coletiva de imprensa, mudanças no iso-
lamento de casos leves e moderados de 
Covid-19. Agora, o isolamento deverá ser 
feito por sete dias, desde que o pacien-
te não apresente sintomas respiratórios 
e febre há pelo menos 24 horas e sem o 
uso de antitérmicos.

Pacientes que obterem resultado nega-
tivo no teste - RT-PCR ou teste rápido de 
antígeno - para Covid-19 no 5º dia po-
derão sair do isolamento antes do prazo 
de sete dias, desde que não apresentem 

Sociedade Brasileira Ortopedia e Trau-
matologia (SBOT), o Colégio Brasileiro 
de Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
(CBR), a Academia Brasileira de Neuro-
logia (ABN)  e a Associação Brasileira de 
Medicina Física e Reabilitação (ABMFR); e 
na ação civil pública proposta pelo CFM e 
a FEBRASGO em face da ANS, com o ob-
jetivo de anular dispositivos da Resolução 
Normativa nº 465/2001 editada por essa 
agência, especialmente nos dispositivos 
que permitem a cobertura pelos planos 
de saúde de acompanhamento de pré-na-
tal e de puerpério por enfermeira obste-
tra ou obstetriz.

Os pedidos foram feitos com o objetivo 

por pelo menos 10 dias contados a partir 
do início dos sintomas, sendo liberado do 
isolamento desde que não apresente sin-
tomas respiratórios e febre sem o uso de 
antitérmico há pelo menos 24h.

Para todos os casos em que o isola-
mento domiciliar for encerrado no 5º ou 
no 7º dia de infecção, medidas adicionais 
de proteção devem ser mantidas até o 
10º dia, como a utilização de máscaras, 
higiene das mãos e evitar contato com 
pessoas imunocomprometidas ou que 
possuam fatores de risco para agrava-
mento da Covid-19.

Fonte: academiamedica

NOTÍCIAS

EXPEDIENTE

de auxiliar a justiça a compreender me-
lhor o tema discutido nas demandas. A 
AMB busca, com essas iniciativas, além 
da defesa do ato médico, contribuir para 
que os serviços e ações de saúde no Bra-
sil sejam prestados de forma responsável, 
segura e efi ciente, tendo o paciente como 
o centro da atenção.

O NUPAM seguirá acompanhando a tra-
mitação dessas ações e atuará de forma 
a demonstrar que todos os profi ssionais 
que se dedicam aos serviços e ações de 
saúde merecem respeito e reconhecimen-
to, mas os desvios de competência são 
essencialmente prejudiciais aos pacientes 
e devem ser reprimidos pela justiça.

sintomas respiratórios e febre há pelo 
menos 24 horas e sem o uso de antitér-
micos. Caso o resultado seja positivo, o 
indivíduo deve permanecer em isolamen-
to por um total de dez dias, contados do 
início dos sintomas.

Aqueles que no 7º dia ainda apresen-
tem sintomas devem obrigatoriamente 
realizar a testagem. Com resultado nega-
tivo, a pessoa deverá aguardar 24 horas 
sem sintomas respiratórios e febre, e sem 
o uso de antitérmico, para sair do isola-
mento. Caso o diagnóstico seja positivo, 
o paciente deverá manter o isolamento 
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