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Advogada Dra. Carla da Silva Medeiros 
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PALAVRA DA PRESIDÊNCIA

Prezados associados,
É com grande satisfação, e sentimento de dever cumprido, que 

comemoramos a realização do XX Encontro São Paulo de Cirurgia 
Vascular e Endovascular. O número de inscrições e o número de 
trabalhos enviados superaram as expectativas! Tivemos mais de 
750 inscritos para os três dias de evento, e aproximadamente 
50% das participações foram on-line, o que demonstra o sucesso 
da aposta no formato híbrido. A Arena SBACV-SP, outra grande 
novidade, foi também muito elogiada, e na próxima edição será 
ainda maior. 

A presença do Excelentíssimo Senhor secretário de Saúde do 
Estado de São Paulo, Dr. Jean Gorichteyn, em nossa abertura, foi 
uma grande honra. Com palestras de alto nível, ministradas por 
renomados e experientes profi ssionais, e debates calorosos e en-
riquecedores, esta edição trouxe muito aprendizado para todos. 

Mas nem só de conteúdo científi co e casos clínicos foi feito o 
nosso evento. Tivemos momentos de descontração, integração 
e de muita emoção com os doutores Antonio Carlos Alves Simi 
e Bonno van Bellen, que foram homenageados pelo trabalho e 
contribuição de ambos, ao longo de 40 anos dedicados à Socieda-
de e à especialidade. Os dois módulos do Jazz Vascular Evening 
Session foram muito prestigiados, e a festa de encerramento na 
casa de show Bourbon Street estava lotada! 

O sentimento é de gratidão a todos os envolvidos na organiza-
ção do XX Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascu-
lar. Muito obrigado a todos! Foi um evento memorável! Todas as 
fotos do evento já estão disponíveis em nosso site!

As atividades da Regional São Paulo não param. Todas as 
sextas-feiras, na parte da manhã, a diretoria executiva se reúne 
na nossa sede, e muitas novidades estão sendo preparadas.

Para acontecer ainda neste semestre, estamos preparando um 
curso intensivo, teórico e prático de Ecografi a Vascular. Teremos 
dois dias de hands-on, e master class, com os maiores especialis-
tas na área.  Quem passar na avaliação receberá um certifi cado 
da SBACV-SP ao fi nal do curso. E para o segundo semestre, uma 
grande surpresa, um curso de Flebologia TOP, nos mesmos moldes, 
que contemplará todas as técnicas hoje disponíveis, e, da mesma 
forma, com os maiores especialistas no assunto.  Aguardem!   

Além disso, um dos maiores eventos científi cos e sociais da 
nossa especialidade está prestes a acontecer! A sétima edição 
do Controvérsias contará com professores, chefes de equipe e 
membros reconhecidos e destacados em suas áreas de atuação 
para a realização de debates e discussões acerca das diferentes 
técnicas de tratamento vascular. Vale destacar que, junto ao 
encontro, também será realizado o Simpósio Internacional da 
Society for Vascular Surgery® (SVS) - Capítulo Brasileiro, que 
abre as portas para a comunicação e intercâmbio de experiên-
cias entre médicos brasileiros e 
americanos. Anotem na agenda: 
26 a 29 de maio, no Grande Hotel 
em Campos de Jordão – SP. 

Aproveitem também o conteúdo 
da Folha Vascular e de nossas re-
des sociais, que atingiu 5 mil se-
guidores neste mês, e não deixem 
de acompanhar os dois últimos 
episódios do Podcast FluXoSP, com 
uma incrível entrevista com o Prof. 
Dr. Carlos Eli Piccinato, e a discus-
são de três artigos científi cos, res-
pectivamente. 

Forte abraço a todos! Dr. Fabio H. Rossi
Presidente da SBACV-SP



 3ABRIL 2022

coordenada e pulverizada, tanto com 
ingresso e candidaturas nas esferas do 
poder, como na forma de abordagem e 
reinvindicação, claro, sempre contando 
com uma parcela de “boa vontade” dos 
políticos. Resultado? É o que vivencia-
mos hoje, muitas difi culdades e poucos 
avanços. Porém, podemos ter espe-
rança, já que sociedades, conselhos de 
classe e AMB vêm nos últimos anos ga-
nhando corpo e maior participação em 
pleitos e reuniões com políticos, no en-
tanto, ainda, pessoalmente, vejo esse 
movimento como muito insufi ciente e, 
sobretudo, inefi ciente. 

Como explicar que ainda não exista 
um plano de carreira de estado para 
o médico? Simples, não temos peso 
nas decisões políticas, porque aqueles 
que lá estão não nos defendem. Desta 
forma, destaco que, há algum tempo,  
nossa mobilização como classe seria 
criar meios de elegermos nossos can-
didatos, principalmente no Legislativo, 
tanto municipal, estadual e federal. 

Dr. Vinicius Bertoldi
Vice-diretor de Defesa Profi ssional 
da SBACV-SP

Quando tivermos peso e participa-
ção política efetiva, teremos meios de 
fortalecer nossa classe e defender-
mos realmente nossos interesses, es-
pecialmente os dos nossos pacientes. 
Para isso, essa ideia deve amadurecer 
o quanto antes, pois não temos mais 
tempo a perder.

ENGAJAMENTO DA MEDICINA NA POLÍTICA

DEFESA PROFISSIONAL

Muitos de nós queremos achar uma 
solução para os assuntos voltados ao 
porquê da deterioração exponencial da 
carreira médica. Discutimos anterior-
mente alguns assuntos sobre, com foco 
na ascensão das operadoras de planos 
de saúde, aliada à oferta sempre con-
tínua de mão de obra médica. Sem en-
trar nas discussões sobre leis de mer-
cado e seu funcionamento, fi ca claro 
no País que as maiores, senão todas as 
decisões partem dos governantes nos 
seus respectivos poderes: Executivo, 
Legislativo e Judiciário. Resumindo, 
quem tem o “poder da caneta” manda 
e desmanda.

Percebendo isso, há bastante tempo, 
as próprias operadoras de saúde e suas 
entidades vêm investindo pesado na 
política, e seus frutos estão aí para to-
dos verem (assunto também discutido 
previamente).

Há poucos anos, a Medicina ensaia, 
a passos curtos e lentos, sua entrada 
na política, mas sempre de forma des-

Informações complementares: 
SBACV-SP - Tel.: (11) 2391-3413 (Fixo e WhatsApp) | 

e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br

REUNIÃO DOS DIRETORES 
DAS SECCIONAIS SBACV-SP

7º CONTROVÉRSIAS EM CIRURGIA 
VASCULAR E ENDOVASCULAR

26º CONGRESSO BRASILEIRO
MULTIDISCIPLINAR EM DIABETES

Local:  Sigvaris Group
Informações:  andressa@sbacvsp.org.br

Local:  Grande Hotel Campos do Jordão (SP)
Informações:  secretaria@sbacvsp.org.br

Local:  UNIP – Unidade Vergueiro
Informações: www.anad.org.br/congresso

Maio

Maio

Julho

AGENDA

07

26 a 29

28 a 31

No caso de dúvidas, entre em contato com a secretaria da Regional SP:
 e-mail secretaria@sbacvsp.org.br | Tel.: (11) 2391-3413 (Fixo e WhatsApp)

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

30/06/2022  
5ª feira – às 20h30

Local: Sede da SBACV-SP

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

Estacionamento: Rua Estela, 515 (subsolo)

REUNIÃO CIENTÍFICA

Observação: nos meses de abril e maio 
não haverá Reunião Científi ca

JUNHO
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XX ENCONTRO SÃO PAULO DE CIRURGIA VASCULAR 
E ENDOVASCULAR ALCANÇA MAIS DE 750 INSCRITOS 
DURANTE OS TRÊS DIAS DE EVENTO

Realização contou com palestrantes renomados e moderadores que discutiram sobre consensos, 
diretrizes e protocolos clínicos nacionais e internacionais

Nos dias 7, 8 e 9 de abril, a Sociedade 
Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vas-
cular – Regional São Paulo (SBACV-SP), 
com o apoio da SBACV Nacional, realizou 
o XX Encontro São Paulo de Cirurgia Vas-
cular e Endovascular, no Centro de Con-
venções Frei Caneca, em São Paulo.

Diferente da edição anterior, que foi 
somente on-line, esta, pela primeira 
vez, foi realizada no formato híbrido, 
com transmissão ao vivo, e contou 
com mais de 750 inscritos, onde 50% 
participaram on-line e 50% presencial. 
Esta inciativa tornou possível manter a 

maior característica do congresso, que 
tradicionalmente sempre foi um palco 
de discussão com troca de ideias e fo-
mento de conhecimento científi co, não 
apenas entre os sócios da Regional São 
Paulo, mas também com os associados 
das outras Regionais do Brasil.

A Comissão Organizadora trabalhou 
exaustivamente, e conseguiu tornar o 
Encontro São Paulo ainda mais atrati-
vo e participativo, com os esforços do 
presidente Dr. Fabio Rossi e dos dou-
tores Adilson Ferraz Paschôa, Adnan 
Neser, Akash Kuzhiparambil Prakasan, 

Há 20 anos, desde a sua criação, o 
Encontro São Paulo é considerado o 
evento científi co regional mais tradi-
cional e antigo da Sociedade, e um dos 
mais importantes para a Cirurgia Vas-
cular. Foi idealizado para trazer técnicas 
e referências da especialidade adotadas 
ao redor do mundo, e se tornou um dos 
mais esperados pelos cirurgiões vas-
culares.  A versão deste ano, além de 
comemorativa, foi também especial no 
sentido de poder ser realizada seguin-
do todos os protocolos de segurança, 
depois do enfrentamento de uma das 
piores pandemias da história da huma-
nidade. 

Para abrilhantar ainda mais a XX edi-
ção do Encontro São Paulo, o congresso 

Drs. Fabio Rossi, Jean Gorinchteyn, Julio
Peclat, Marcone Sobreira e Julio Giusti

Dr. Jean Gorinchteyn 
Secretário da Saúde do Estado de SP

contou com a presença do secretário 
da Saúde do Estado de São Paulo, Dr. 
Jean Gorinchteyn, que concedeu a hon-
ra de abrir ofi cialmente os trabalhos no 
primeiro dia. “Para mim, participar de 
um congresso como esse é um gran-
de marco, pois estamos numa fase que 
podemos chamar de pós-Covid, ape-
sar de a pandemia não ter sido total-
mente dizimada, onde temos números 
que apontam que a vacinação tem sido 
efi caz no combate à doença, principal-
mente no Estado de São Paulo. Por isso, 
a realização de um congresso híbrido, 
traz exatamente a possibilidade das 
pessoas se reencontrarem, o que há 
muito tempo não podia ser feito. Além 
disso, o Encontro São Paulo de Cirurgia 

Antonio Eduardo Zerati, Bonno van 
Bellen, Calogero Presti, Erasmo Simão 
da Silva, Ivan Benaduce Casella, João 
Antonio Correa, José Carlos Costa Bap-
tista-Silva, Júlio César Gomes Giusti, 
Luís Carlos Uta Nakano, Marcelo Calil 
Burihan, Marcelo Fernando Matielo, 
Marcelo Rodrigo de Souza Moraes, Mar-
cone Lima Sobreira, Pedro Puech-Leão, 
Rodrigo Bruno Biagioni, Rogério Abdo 
Neser, Ronald Luiz Gomes Flumignan, 
Sidnei José Galego, Valter Castelli Jú-
nior, Vinicius Bertoldi e Walter Campos 
Júnior.
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Dr. César Eduardo Fernandes (em destaque) Dr. José Fernando Macedo

Vascular é essencial para que, nós mé-
dicos, possamos compartilhar nossas 
experiências e conhecimentos, a fi m 
de que saibamos como vencer os desa-
fi os relacionados às doenças vasculares 
que, infelizmente, a Covid nos impôs. 
Agradeço imensamente o convite em 
poder estar presente num evento mé-
dico grandioso como esse”, ressaltou o 
secretário. 

Além do comparecimento do secretá-
rio, o evento teve o depoimento virtu-
al do presidente da Associação Médica 
Brasileira (AMB), Dr. César Eduardo 
Fernandes. E no decorrer do congres-
so, a participação presencial do diretor 
de Defesa Profi ssional da AMB, Dr. José 
Fernando Macedo.

O presidente da SBACV-SP, Dr. Fa-
bio Rossi, enfatizou que o Encontro 
São Paulo contribui exponencialmen-
te para o avanço da Cirurgia Vascular 
e Endovascular no Brasil. “O Encontro 
é sempre motivo de orgulho para nós, 
cirurgiões vasculares, pois nos propor-
ciona aprendizado, troca de experiên-
cias e conhecimentos. Temos sempre 
palestras de alto nível, ministradas por 
renomados profi ssionais nacionais e in-
ternacionais, e discussões sobre casos 
clínicos que são apresentados e que 
enriquecem a especialidade. Depois de 
mais de dois anos, estava mais do que 
na hora de nos reencontrarmos”, come-
mora. 

O presidente da SBACV Nacional, Dr. 
Julio Peclat, que também prestigiou o 
evento, disse que Encontro São Paulo é 
um dos mais importantes para a espe-
cialidade, no qual toda a programação 
é pautada para que se tenham temas 
práticos, educação continuada e novi-
dades. “O momento é de unirmos es-
forços e caminharmos juntos para que 
nos próximos dois anos possamos en-
tregar aos nossos associados boa parte 
do que eles necessitam, e eventos des-
sa natureza, com conteúdo científi co 
de qualidade, engrandecem a Cirurgia 
Vascular brasileira”.  

O cirurgião vascular Dr. Calogero 
Presti expressou o seu contentamento 

em poder rever os amigos pessoalmen-
te. “Poder falar, ouvir, trocar ideias me 
deixa muito feliz. É uma oportunidade 
de adquirirmos novos conhecimentos 
com a experiência do outro. E quem 
não pôde estar presente, também saiu 
ganhando, podendo participar on-line”.  

Pensada criteriosamente, a progra-
mação abordou temas como Flebologia 
Estética, Acesso Vascular, Pé Diabético, 
Temas Controversos, Defesa Profi ssio-
nal e Educação Médica, Doenças da 
Aorta, Trauma e Emergência Vascular, 
Doença da Carótida e Vertebral, Doen-
ça Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) 
e Tromboembolismo Venoso.

O diretor Científi co Dr. Marcone Lima 
Sobreira comentou que os casos clíni-
cos apresentados pelos residentes e 
toda a plataforma científi ca do congres-
so contaram com temas bem instigan-
tes, que trouxeram novas informações 
e controvérsias relevantes para que se 
possa ter a melhor conduta no trata-
mento dos pacientes. 

Para o Dr. Marcelo Moraes, cada de-
talhe dos assuntos abordados procurou 
equalizar novos tratamentos com os 
fundamentos da especialidade. “Esco-
lhemos temas bem atuais e modernos, 
baseados no que há de mais sólido em 

termos de evidências. Gostaria de pa-
rabenizar a todos os envolvidos, por-
que além do conhecimento científi co 
adquirido num congresso como esse, 
as conversas de corredores não têm 
preço. Acho que era muito importante 
voltarmos a ter congressos presenciais, 
e acredito que era mais do que a hora 
disso acontecer”. 

Para esta ocasião, o programa foi es-
tendido com o intuito de proporcionar 
uma verdadeira maratona científi ca. 
Também foi proporcionado à indústria 
um maior espaço de participação, com 
a idealização da Arena SBACV-SP, um 
espaço montado fora do auditório, com 
capacidade para 30 lugares, onde as 
pessoas que circulavam pelo evento 
assistiam palestras com temas varia-
dos, como “Ética na Mídia Digital, o que 
podemos e não podemos!”; “Planeja-
mento Patrimonial para o Profi ssional 
de Saúde”; entre outros. “Nossa equipe 
do Fluxo SP, o podcast ofi cial da nossa 
Regional, realizou também “Lives” dos 
estandes, indo de encontro a uma soli-
citação antiga de nossos apoiadores, o 
que trouxe maior visibilidade para que 
fosse possível mostrar as novidades 
que essas empresas trouxeram”, co-
mentou Dr. Fabio Rossi.
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Entre as lives previstas, foi realiza-
da no dia 7 de abril a live com o tema: 
“Trombose: quais as causas e como 
identifi car”, promovida pelo Grupo DPSP 
– responsável pela Drogarias Pacheco e 
Drogaria São Paulo, juntamente com o 
Dr. Drauzio Varella, e que teve a parti-
cipação também do Dr. Fabio Rossi. O 
bate-papo reuniu 222 espectadores si-
multâneos. Foi transmitido ao vivo, pelo 
Instagram @sitedrauziovarella. Além 
disso, a live aconteceu simultaneamen-
te nos canais ofi ciais da Drogarias Pa-
checo (@drogpacheco) e Drogaria São 
Paulo (@drogariasaopaulo).

Dr. Fabio fez questão de agradecer a 
todos os envolvidos na organização de 
mais esse Encontro São Paulo, que con-

siderou muito desafi ador. “Estávamos 
apreensivos, saindo de uma das maiores 
pandemias que o mundo já presenciou, 
tempo de incertezas, transformação, 
crise econômica. Toda a diretoria, co-
missão e empresa organizadora, pres-
tadores de serviço trabalharam muito e 
se dedicaram a cada detalhe para que 
tudo desse certo. A presença do secre-
tário da Saúde do Estado de São Paulo, 
Dr. Jean Gorinchteyn, também muito 
nos honrou. Fomos surpreendidos por 
uma adesão enorme, mais de 750 ins-
critos, 50% on-line, demonstrando que 
acertamos no modelo híbrido. A maior 
novidade do evento, a Arena SBACV-SP, 
foi muito elogiada por todos, e esteve 
lotada nos três dias. Foram mais de 40 

horas de atividades e não houve atra-
sos, as apresentações do quarteto de 
Jazz foram irretocáveis e a festa de en-
cerramento do Bourbon Street foi me-
morável, e estava lotada. Ficamos todos 
muito felizes e animados para trabalhar 
ainda mais pelo bem de nossa Socieda-
de. Toda a diretoria e colaboradores es-
tão preparando, com muita determina-
ção, o nosso próximo evento, que será 
o 7º Controvérsias em Cirurgia Vascular 
e Endovascular, que consiste em apre-
sentações rápidas, com “ponto” e “con-
traponto”, sobre diversos assuntos da 
especialidade para que depois sejam fei-
tas discussões interativas com a plateia. 
Estamos muito satisfeitos! E em breve 
teremos mais novidades”. 

CAPA

HOMENAGEM

Os doutores Antonio Carlos Alves Simi 
e Bonno van Bellen foram homenagea-
dos pelo Dr. Fabio Rossi, com placas co-
memorativas pelo trabalho e contribui-
ção prestados à especialidade ao longo 
de 40 anos de dedicação à Sociedade 
e aos pacientes. Ambos proferiram pa-
lavras de agradecimento e parabeniza-
ram a SBACV-SP pela realização de um 
evento dessa magnitude e natureza, 
que tanto engrandece a Cirurgia Vascu-
lar brasileira. 

AGRADECIMENTO ÀS EMPRESAS PATROCINADORAS E EXPOSITORAS

Os congressistas tiveram contato com patrocinadores e ex-
positores que apresentaram o que há de mais moderno no 
quesito de diagnóstico e tratamento da Cirurgia Vascular. São 
eles: Abbott, Aché, Angiomedical, Baldacci, Bayer, Biomedi-
cal, Cordis, Di Livros, Enva Medical, E-Tamussino, Farmatec. 

Marcone L. Sobreira, 
Antonio Carlos A. Simi,
Akash Prakasan, 
Bonno van Bellen e 
Fabio Rossi

Farmoquímica, Gadali Medical, GMI Medicall, Ícone Medical, 
Idoramed, Invasive, Jobst, Kendal, Medic Solution, Medtronic, 
Meias Express, Merit Medical, Mindray, MM Medical, Montserrat, 
Plantão Médico, Penumbra, Rhosse, Scitech, Servier, Sigvaris, 
Smart Surgical, V Company, Venosan e Vitória Hospitalar.
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MELHORES CASOS CLÍNICOS

1º Lugar - 1 Inscrição para o XXI Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular 
(2023) e 1 Inscrição para o 7º Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular (2022)
Caso 10 – Aneurisma de aorta abdominal em criança com esclerose tuberosa
- Soo Jin Lim (Hospital das Clínicas da FMUSP)

2º Lugar - 1 Inscrição para o Congresso Brasileiro de Cirurgia Vascular 2022
Caso 12 – Pseudoaneurisma da artéria renal direita espontâneo
- Caroline Rotter (Hospital das Clínicas da FMUSP)

3º Lugar - 1 Inscrição para o 7º Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular 2022
Caso 11 – Salvamento de enxerto pós-correção de aneurisma da artéria poplítea
 - Alexandre Kirshner (Hospital das Clínicas da FMUSP)

2º Lugar - 
1 Inscrição para XXI Encontro São Paulo de 
Cirurgia Vascular e Endovascular (2023)
- Caroline Nicacio Bessa Clezar (Osasco/SP)

3º Lugar -
1 Inscrição para o XXI Encontro São Paulo 
de Cirurgia Vascular e Endovascular (2023)
- Gabriel Tadeu Ghanem Habib (São Paulo/SP)

PREMIAÇÕES 

PÔSTERES

1º Lugar (Empate) - 1 Inscrição para o XXI Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovas-
cular (2023) e 1 Inscrição para o 7º Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular 2022
PC-02 - O impacto catastrófi co da infecção por Covid-19 em pacientes com isquemia 
crítica de membros
- Anndya Barbosa Mesquita (Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo)

PC-08 - Tratamento aberto de aneurisma de veia jugular externa: relato de caso
- Marina Moraes Lopes Soares (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto)

2º Lugar - 1 Inscrição para o Congresso Brasileiro de Cirurgia Vascular 2022
PC-21 - Tratamento de um caso de insufi ciência venosa crônica bilateral complexo com 
técnica endovascular e convencional combinadas
- Patrícia Weiber Schettinif (Serviço de Cirurgia Vascular-HSPE-SP)

3º Lugar -1 Inscrição para o 7º Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular 2022
PC-17 - Dissecção de aorta abdominal justa renal: relato de caso
- Giovanna Luiza dos S. Cabral (Benefi cência Portuguesa de São Paulo)

TEMAS CORRELATOS

1º Lugar - 1 Inscrição para XXI Encontro São 
Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular 
(2023) e 1 Inscrição para o 7º Controvérsias 
em Cirurgia Vascular e Endovascular 2022 
TC-09 - Avaliação da repercussão hemodi-
nâmica pela análise biomecânica e histoló-
gica no stent multilayer: um estudo experi-
mental em suínos
- Allana Tobita (Hospital Israelita Albert Einstein)

2º Lugar - 1 Inscrição para o Congresso Brasi-
leiro de Cirurgia Vascular 2022
TC-01 - Mobilização do braço provoca defor-
midades em cateteres totalmente implan-
táveis
- Dafne Braga Diamante Leiderman (Hospital 
Israelita Albert Einstein)

3º Lugar - 1 Inscrição para o 7º Controvérsias 
em Cirurgia Vascular e Endovascular 2022
TC-06 - Classifi cação Wifi  versus conceito de 
angiossoma: uma mudança de paradigma 
nas angioplastias infrapoplíteas
- Rafael de Athayde Soares (Hospital do Servi-
dor Público Estadual de São Paulo)

1º Lugar - 
Prêmio no valor de R$ 1.000
- João Pedro L. M. de Carvalho (Salvador/BA)

Marcone Lima Sobreira e Alexandre Kirshner

Marcone Lima Sobreira e Giovanna L. S. Cabral

Marcone Lima Sobreira, Allana Tobita e Fabio Rossi Marcone Lima Sobreira, Dafne Leiderman e Fabio Rossi Marcone Lima Sobreira, Rafael A. Soares e Fabio Rossi

VOTAÇÃO INTERATIVA
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As fotos do XX Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular estão disponíveis para download no site da SBACV-SP.
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REUNIÃO MENSAL DESTACA O 7º CONTROVÉRSIAS 
EM CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR

ENCONTRO MENSAL

Assuntos variados e de interesse da especialidade também foram abordados

A diretoria da SBACV-SP re-
força o pedido para que todos 
os associados participem das 
reuniões da Sociedade, presen-
cialmente ou na forma on-line. 
Somente por meio da participa-
ção ativa de todos é que cons-
truiremos uma Sociedade forte 
e representativa. Para infor-
mações, entre em contato com 
a secretaria da Regional pelo 
e-mail secretaria@sbacvsp.org.br 
ou telefone (11) 2391-3413 (Fixo 
e WhatsApp).

A Reunião Científi ca, realizada no dia 
31 de março na sede da SBACV-SP, foi 
conduzida pelo presidente Dr. Fabio Ros-
si, com a apresentação de três trabalhos. 
O tema inicial foi “Abordagem contem-
porânea da Síndrome do Desfi ladeiro 
Torácico Arterial”, do Serviço de Cirur-
gia Vascular e Endovascular do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo. O estudo foi realizado pelos 
doutores Marcelo Bellini Dalio, Elpídio Ri-
beiro da Silva Filho, Marina Britto Barufi  
(apresentadora), Maurício Serra Ribeiro 
e Edwaldo Edner Joviliano. A Dra. Grace 
Mulatti (SP) e o Dr. João Sahagoff  (RJ) 
atuaram como comentadores. 

De autoria dos doutores Rodrigo Gibin 
Jaldin¹ (apresentador); Samuel Amorim²; 
Marcone Lima Sobreira¹; Cleiton Libardi³ 
e Felipe Cassaro Vecchin³, o segundo tra-
balho tratou sobre “Repercussão do trei-
namento de força com restrição de fl u-
xo sanguíneo sobre a função endotelial: 
Revisão Sistemática”, pela ¹Faculdade de 
Medicina de Botucatu-UNESP; ²Hospital 
Israelita Albert Einstein; e ³Laboratório 

Dra. Marina Britto Barufi  e Dr. João Sahagoff Nathália Dias Sertório e Alcides Araújo

de Adaptações Neuromusculares ao Trei-
no de Força – UFSCar. Os comentários 
foram do Dr. Fábio Amaral (SP) e da Dra. 
Barbara D Ágnoluzzo Moreira (PR). 

O último estudo, realizado pela Facul-
dade de Medicina de Botucatu–UNESP, 
abordou o tema “Validação de méto-
do de avaliação quantitativa da efi cá-
cia de tratamento de telangiectasias”, 
e foi elaborado pelas doutoras Nathália 
Dias Sertório (apresentadora), Caroline 
Araujo Genka, Paula Angeleli Bueno de 
Camargo, e pelos doutores Vinicius Ta-
deu Ramos da Silva Grillo, Pedro Luciano 
Mellucci Filho, Pedro Luiz Toledo de Ar-
ruda Lourenção, Marcone Lima Sobreira, 
Lenize da Silva Rodrigues e Matheus Ber-
tanha.  Os doutores Marcelo Matielo (SP) 
e Alcides Araujo (DF) fi caram responsá-
veis pela moderação. 

Reunião Administrativa
O encontro abordou diversos assuntos, 

entre eles o 7º Controvérsias de Cirurgia 
Vascular e Endovascular, que será reali-
zado de 26 a 29 de maio, em Campos do 
Jordão;  e o ingresso de 66 novos sócios 
desde o início da nova gestão. Dr. Fabio 
ressaltou ainda o importante trabalho que 
vem sendo feito nas redes sociais da Re-
gional São Paulo para fomentar conteúdo 
de qualidade; os novos cursos (Ecografi a 
Vascular,  Flebologia estética, Endovascu-
lar e Feridas), que terão o selo de qualida-
de da Sociedade e serão entregues de uma 
forma mais moderna e prática; e a reati-
vação do Clube de Benefícios - ação que 
objetiva estimular os associados a identi-
fi carem empresas e serviços que possam 
trazer benefícios em termos de descontos 
para os membros da Regional São Paulo.  
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Doutores Marcelo Calil Burihan, Jhennifer Balbinot da Silva e Carlos Rosa

7ª Controvérsias em Cirurgia 
Vascular e Endovascular será em maio

FIQUE POR DENTRO

Trombose Venosa Profunda foi o tema apresentado pela Dra. Jhennifer 
Balbinot da Silva, na Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular. O 
encontro foi realizado no dia 19 de março, na Associação Paulista de Me-
dicina (APM), e organizado pela SBACV-SP. Após a apresentação houve 
a discussão de casos clínicos pelos alunos da Faculdade de Medicina de 
Santo Amaro. 

As datas das próximas reuniões presenciais já estão agendadas para 
os dias 21 de maio, 25 de junho, 27 de agosto, 24 de setembro, 29 
de outubro e 26 de novembro, na APM – Auditório Verde – 10º an-
dar, (Estacionamento: MultiPark - Rua Francisca Miquelina, 67). Não 
haverá reunião da Liga nos meses de abril, julho e dezembro. As da-
tas poderão sofrer alterações. Para obter informações é só entrar em 

Nos dias 26 a 29 de maio, o Grande 
Hotel, em Campos do Jordão, receberá 
os participantes da sétima edição do 
Controvérsias em Cirurgia Vascular e 
Endovascular, evento organizado pela 
SBACV-SP, com o apoio da SBACV 
Nacional. Junto ao encontro, também 
será realizado o Simpósio Internacio-
nal da Society for Vascular Surgery®

(SVS) - Capítulo Brasileiro, que abre 
as portas para a comunicação e inter-
câmbio de experiências entre médicos 
brasileiros e americanos. A ocasião 
será uma oportunidade para profi ssio-

contato pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br ou telefone 
(11) 2391-3413 (Fixo e WhatsApp).

A coordenação da Liga Vascular é de responsabilidade 
dos doutores Marcelo Calil Burihan, Walter Campos Jr., Luis 
Carlos Uta Nakano, Ivan B. Casella, Adnan Neser, Henrique 
Jorge Guedes Neto, Antonio Eduardo Zerati e Arual Giusti.

teia pode votar nas melhores opções 
de tratamentos apresentadas.

A previsão é receber um público em 
torno de 200 participantes, que fi carão 
reunidos por três dias em um mesmo 
local, o que possibilitará o debate inten-
so e a troca enriquecedora de opiniões.

Além disso, é o maior evento social da 
especialidade, em que o associado, jun-
tamente com a sua família, pode viver 
momentos de descontração e fortalecer 
os laços associativos e de amizade. 

Os interessados podem fazer suas ins-
crições pelo link https://bit.ly/C72022 

nais, professores e chefes de equipe 
se atualizarem, além de poder divul-
gar seus trabalhos e conclusões inter-
nacionalmente.

O Controvérsias consiste em apre-
sentações rápidas, com “ponto” e 
“contraponto”, sobre diversos assun-
tos da especialidade, para que depois 
sejam feitas discussões interativas 
com a plateia. Esse modelo de evento 
tem sido elogiado pelos participantes 
de edições anteriores, por possibilitar 
aos convidados debaterem os temas 
num formato diferenciado, onde a pla-
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SECCIONAIS

Nos dias 11 e 12 de março, foi realizado o IV Simpósio de Ci-
rurgia Vascular e Endovascular do Interior (Simvasc), que mais 
uma vez foi um sucesso e contou com a presença de ilustres 
colegas, incluindo o presidente da Regional São Paulo, Dr. Fa-
bio Rossi. Além das aulas muito produtivas, a ocasião também 
foi favorável para rever os amigos. Os idealizadores ressalta-
ram a importância desse fórum de debates com a oportunidade 
de participação interativa dos congressistas.

No dia 14 de março, no restaurante Oozu Japanese Food, 
em Mogi das Cruzes, foi realizada uma videoconferência com 
o cirurgião vascular e coordenador da Comissão de Diretrizes 
e Consenso do Pé Diabético da Sociedade Brasileira de Angio-
logia e de Cirurgia Vascular (SBACV), Dr. Eliud Garcia Duarte 
Júnior, para debater sobre a assistência ao Pé Diabético. 

O especialista, que atua no estado do Espírito Santo, apresen-
tou o modelo do ambulatório implantado em sua gestão, que re-

A primeira reunião do ano da Seccional foi realizada dia 28 de março, em formato híbrido. O tema abordado foi “Novidades na 
Anticoagulação”, apresentado pelo Dr. Eduardo Ramaciotti, com participação ativa da plateia. Na ocasião estiveram presentes 55 
participantes. O evento teve o apoio da farmacêutica Bayer.

E no dia 31 de março aconteceu a primeira Reunião Científi ca 
da Seccional, com o tema “Protetização do paciente amputa-
do. Como indicar e prescrever a melhor opção?”. O encontro 
foi realizado no auditório da Cirúrgica Mafra, onde o fi siotera-
peuta Marcelo Manoel discutiu os principais fatores implicados 
na reabilitação dos pacientes amputados. Em abril, a Seccional 
promoverá um quiz sobre anticoagulação e entregará prêmios 
aos melhores colocados.

aliza a assistência primária, secundária e a prevenção da doença 
do Pé Diabético. O encontro on-line foi moderado pelo Dr. Anto-
nio Augusto, da Seccional Alto Tietê, e proporcionou uma grande 
e efetiva troca de experiência aos especialistas presentes. 

O presidente da Seccional Alto Tietê, Dr. Fuad José Assis, 
adiantou que o mesmo formato, criado pelo Dr. Eliud, será en-
tregue aos gestores da Prefeitura para que o projeto possa ser 
viabilizado também na região. 

RIBEIRÃO PRETO 

CAMPINAS E REGIÃO

ALTO TIETÊ

Iana Figueiredo F. Roriz dos Santos
Isabela Santos de Miranda
Isabelle Stefan de Faria Oliveira
João Felipe Federici de Almeida
João Pedro Piretti
Karoline Evelyn Barbosa Gomes
Larissa Zambuzi de Campos
Laura Luiza Minelli Rosa
Livia Yadoya Vasconcelos 
Marina Brito Barufi 
Mateus Mendes Oroski
Matheus Veras Viana Portela
Muriell Câmara Lombardi
Natália Galvão Silva
Natália Rebeque Modolo
Rafaela Palermo Marcondes
Ricardo Lima Lopes
Rodrigo Martins Fernandes Paes
Soo Jin Lim

SÓCIOS APROVADOS NA REUNIÃO DE 31/03/22:

ASPIRANTES RESIDENTES:
Alexandre Kirchner Paschoini
Alexandre Zen
Amanda Arias Berardinelli
Ana Beatriz Madeira Boff a
Arnon França Caversan
Barbara Peres L. Gonçalves Saraiva
Beatriz Souza dos Santos
Bianca Santos Domingues
Brena Salomão Arruda F. de Oliveira
Camila Costa e Silva
Carolina Sabatodo Brinze
Eduardo Corvello Teixeira
Fernanda Marçal Rios
Francisco José de Oliveira Filho
Gabriela Vitiello Pereira Brosco
Gian Carlo Vassoler
Giovanna Luiza dos Santos Cabral
Guilherme Picerni Stanichi
Helen Caroline Magalhães Costa

NOVAS ADESÕES

Thulio Fernandes de Souza
Victor Minari Campos
Wendy Nataly Cavilmontes Vargas
Wilson Martins da Fonseca Neto
Xu Xue Qing
Zêmia Maria Câmara Costa Ferreira

ASPIRANTES:
Fábio Aprígio de Assis
Marcos Antonio B. Manhanelli Filho
Nathieli Pinhatti Colatreli
Thiago Osawa Rodrigues

PLENO:
Ana Carolina de Oliveira Calixtro

EFETIVO:
Grace Carvajal Mulatti Dela Vega
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CAPA

TRATAMENTO ENDOVASCULAR 
DE ANEURISMAS DE SUBCLÁVIA

RELATO DE CASO

Figura 1 - Reconstrução tridimensional de angiotomografi a 
evidenciando aneurismas de artéria subclávia 

Figura 2 - Angiografi a evidenciando aneurismas de artéria 
subclávia pré-implante de stent

Referências:
1. El Khoury R, Greenspahn BR, Jacobs CE, White JV, Schwartz LB. Minimally Invasive Repair of Left Subclavian Artery 
Aneurysm. Cardiovasc Revasc Med. 2020 Nov;21(11S):165-167. doi: 10.1016/j.carrev.2019.05.013. Epub 2019 May 22. 
PMID: 31208838.
2. Fang G, Fang Y, Xu X, Yang J, Zhu T, Yue J, Fu W, Dong Z. Long-term outcomes of endovascular treatment of isolated 
subclavian artery aneurysms. Vascular. 2021 Oct;29(5):723-732. doi: 10.1177/1708538120975242. Epub 2020 Nov 29. 
PMID: 33249978.
3. Novero ER, Metzger PB, Obregon J, Marco VLA, Rossi FH, Moreira SM, Izukawa NM, Kambara AM. Tratamento endovascular 
das doenças da aorta torácica: análise dos resultados de um centro. Radiol Bras. 2012 Set/Out;45(5):251–258.
4. Mota E, Costa R, Ribeiro M, Kambara A, Moreira S, Rossi F, Pedra C. Tratamento percutâneo/vascular para coartação da 
aorta associada à aneurismas. Rev. arg. cardioangiol. interv. 2021, Jul-Set;12(3):72-73.
5. Matsumura JS, Lee WA, Mitchell RS. The Society for Vascular Surgery Practice Guidelines: management of the left 
subclavian artery with thoracic endovascular aortic repair. J Vasc Surg. 2009;50:1155-1158.

Figura 3 - Angiografi a pós-implante de stent evidenciando 
perviedade de artérias subclávias e exclusão dos aneurismas

Figura 4 - Controle de ultrassonografi a doppler, realizado 
pela Dra. Maysa Cury, evidenciando perviedade do stent de 
subclávia e exclusão dos aneurismas

Autores: Sergio Quilici Belczak¹²³, 
Felipe Coelho Neto⁴, Walter Junior Boim 
de Araújo⁵, Amanda Sabio Rodrigues², 
Felipe Gonçalves Jacometti², Mateus 
Vinicius Fernandes Cardoso², Paulo Ra-
fael Gonçalves da Silva Von Zuben² e 
Victor Hugo Arantes Sisterolli Alencar².

Instituições: ¹Instituto de Aprimo-
ramento e Pesquisa em Angiorradiolo-
gia e Cirurgia Endovascular - IAPACE, 
São Paulo, SP, Brasil; ²Centro Universi-
tário São Camilo, São Paulo, SP, Brasil; 
³Instituto Belczak de Cirurgia Vascular 
e Endovascular, São Paulo, SP, Brasil; 
⁴Hospital Vascular de Londrina, Londri-
na, PR, Brasil; e ⁵Universidade Federal 
do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.

Relato de Caso
Paciente com 31 anos, sexo feminino, 

sem comorbidades prévias, apresentou 
episódios de dor em ombro direito, de 
média intensidade e de instalação gra-
dual durante a prática de musculação 
em academia. Com a progressão do 
tempo, a dor passou a ser constante. 
Esse quadro doloroso foi o sufi ciente 
para a procura de ajuda médica. Foi 
feita a investigação com ortopedista, 
sendo solicitados alguns exames, den-
tre eles uma ressonância magnética, 
na qual foi visualizada a presença de 
um abaulamento/tumoração. Para uma 
melhor visualização foi solicitada uma 
angiotomografi a que evidenciou dois 
aneurismas saculares de artéria sub-

clávia, com 4,1 e 3,2 cm. Curiosamen-
te, no período após a confi rmação dos 
aneurismas, o quadro doloroso da pa-
ciente se amenizou progressivamente.

Optou-se pela conduta intervencio-
nista, apesar da redução da dor, devido 
ao risco inerente dos aneurismas diag-
nosticados. A paciente então foi sub-
metida ao tratamento endovascular.

O acesso endovascular foi realiza-
do por dissecção da artéria braquial. 
Nesse procedimento foi utilizado o im-
plante de stent VBX, cobrindo os dois 
aneurismas, inclusive o óstio da arté-
ria vertebral. Paciente teve boa evolu-
ção, com pulso radial presente e sem 
sintomas neurológicos. Atualmente 
faz acompanhamento ambulatorial há 
quatro meses.

Os aneurismas de artéria subclávia 
correspondem a 0,1% dos aneurismas 
periféricos, com maior prevalência em 
lado direito e geralmente são gera-
dos devido ao trauma ou degeneração 
aterosclerótica. O reparo endovascu-
lar eletivo de aneurismas subclávias 
apresenta excelente taxa de sucesso 
técnico relatada (96,9%) e pode ser 
realizado com baixa mortalidade perio-
peratória, entre 0,7 e 4%. O acesso por 
meio da artéria braquial possui maior 
vantagem em relação ao acesso tra-
dicional por artéria femoral, devido à 
proximidade do local do aneurisma e a 
necessidade de menor uso de contras-
te, minimizando os riscos de eventos 
aterotrombóticos.
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Especialista foi presidente da Seccional Bauru-Botucatu e tesoureira da Sociedade Brasileira 
de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo

MESTRE VASCULAR 

Dra. Regina Moura nasceu no dia 5 de 
maio de 1959, no bairro da Penha, em 
São Paulo. Formou-se em Medicina pela 
Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho, Campus de Botucatu 
(FMB-UNESP-Botucatu), em 1984. En-
trou para a residência médica de Cirur-
gia Vascular e passou no concurso para 
auxiliar de ensino em 1987. Fez mes-
trado, doutorado e livre-docência pela 
mesma faculdade de sua formação, e 
sempre atuou no HC da UNESP. “Minha 
dedicação tem sido exclusiva nesta ins-
tituição, o que me deixa muito honrada 
e orgulhosa”, ressalta. 

Fez vários estágios em serviços na-
cionais e internacionais, entre eles: 
treinamento em Raios X – Angiografi a 
Periférica e Geral, no Hospital de Base 
de Brasília, DF, em 1993; treinamento 
Técnico de Exames Realizados com Apa-
relho de Angiografi a Digital, no Hospital 
Lariboisiére em Paris, França, em 1993; 
estágio no Chirurgische Universitãtskli-
nik, Freiburg, Alemanha, em 1996; trei-
namento do Application Training of Xray, 
promovido pela GE Medical Systems, em 
2007, entre outros. 

Durante mais de 30 anos foi respon-
sável pelos exames de Radiologia da 
Cirurgia Vascular, e em 2000 já tinha 
o título de especialista em Cirurgia En-
dovascular pela Sociedade Brasileira de 
Angiologia e de Cirurgia Vascular. “Me 
empenhei muito nesses tratamentos 
Endovasculares, participando de muitas 
visitas e estágios para aperfeiçoamento 
dessas técnicas no Brasil e em outros 
países”, revela.

No decorrer do mestrado e doutora-
do, se dedicou à pesquisa e ao trabalho 
com enxertos Vasculares Homólogos, 
onde utilizava veia conservada em Glu-
taraldeído (agente desinfetante bacte-
ricida que apresenta rápida e efetiva 
ação contra bactérias gram-positivas e 
gram-negativas). A técnica também era 
aplicada pelos doutores  Gonzales e  Ro-
berto Sacilloto no Hospital do Servidor 
Público Estadual, em São Paulo. “Foram 
duas teses realizadas: Estudo compara-
tivo de cicatrização de anastomose de 
enxertos de veias autólogas, não con-
servadas e homólogas conservadas em 
glutaraldeído, implantados em aorta de 
coelhos:  Avaliação anatomopatológica, 
de força de ruptura e da concentração 

de hidroxiprolina, e Enxerto de veia ho-
móloga tratada em glutaraldeído como 
substituto venoso: Estudo Experimental 
em veia cava inferior de coelho”, ambas 
na cirurgia experimental. Depois destes 
trabalhos, montei um banco de vasos 
no Hospital das Clínicas, voltado para 
tratamento de pacientes com obstrução 
crônica e isquemia crítica, que acome-
tiam artérias infrainguinais nos mem-
bros inferiores. Para isso eram usados 
enxertos homólogos de pacientes do-
adores de órgãos. Nesta época, o Dr. 
Sacilloto iniciou os bancos de veias si-
milares mostrando alguns bons resulta-
dos, o que me entusiasmou a dar conti-
nuidade neste trabalho, mesmo porque 
essa técnica tinha a vantagem de ser 
efi ciente e de baixo custo. Mas com o 
avanço da Cirurgia Endovascular, esse 
banco foi sendo deixado para segundo 
plano, e depois foi extinto”, comenta.

A paixão pela arte de lecionar aos jo-
vens médicos sempre fez parte de sua 
trajetória profi ssional, sendo ofi cialmente 
a professora homenageada de algumas 
turmas de Medicina do 6º ano da UNESP 
Botucatu. “Atuei como professora de Ci-
rurgia Vascular e também na pós-gradu-
ação lato senso, ou seja, na residência 
médica da Cirurgia Vascular e Endovas-
cular, na residência de Radiologia e no 
curso técnico de Biomédicos e técnicos 
de Radiologia. Fui ainda professora da 
pós-graduação stricto senso para mes-
trado e doutorado entre 2014 a 2020, 
como docente credenciada junto ao Pro-
grama de Pós-Graduação em Medicina 
– Mestrado Profi ssional da Faculdade de 
Medicina de Botucatu da Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Fi-
lho - UNESP, na categoria de Permanen-
te (orientadora), e docente credenciada 
junto ao Programa de Pós-Graduação 
em Pesquisa Clínica – Mestrado Profi s-
sional da Faculdade de Medicina de Bo-
tucatu da Universidade Estadual Paulis-
ta Júlio de Mesquita Filho - UNESP, na 
categoria de Permanente (orientadora e 
responsável por disciplina)”, explica. 

Durante as atividades junto aos resi-
dentes da Cirurgia Vascular exerceu a 
função de supervisora do segundo, ter-
ceiro e quarto anos da Cirurgia Vascular 
e Endovascular por dez anos. “Cheguei 
a ser coordenadora da residência mé-
dica, onde atuei ao longo de sete anos. 
Nesse período fui responsável por to-
dos os supervisores de residência mé-
dica”, aplicando as provas de residência 
na Universidade Estadual de Medicina 
de Botucatu, discorre.   

A especialista conta que foi convidada 
a fazer parte das bancas para entrevis-
tas e julgamento de novos residentes 
nesta mesma área. Além disso, reali-
zou a avaliação de teses de mestrado 
e doutorado em diversas universidades, 
para defi nir aprovação de candidatos. 
“Organizei cinco eventos para reunir 
ex-residentes da Faculdade de Medicina 
da UNESP e vários outros com a fi nali-
dade fomentar aprendizado das novas 
técnicas e aplicação de modernos ma-
teriais endovasculares utilizados nos 
tratamentos dos Aneurismas de Aorta, 
e outras doenças Ateroscleróticas, que 
provocam obstrução de artérias caróti-
das e as artérias periféricas”, menciona.

DRA. REGINA MOURA: A TRAJETÓRIA PROFISSIONAL DA 
CIRURGIÃ VASCULAR QUE SE DEDICA AOS JOVENS RESIDENTES 

Mensagem aos jovens médicos

“Nunca parem de se atualizar, é 
importante acompanhar a literatura, 
participar dos eventos, congressos, 
simpósios e encontros. E sempre pro-
curem ser muito honestos com aqueles 
com quem trabalham e principalmente 
com seus pacientes, que são pessoas 
que merecem todo respeito e dedica-
ção. Sem perder a humildade e a res-
ponsabilidade, conseguiremos sentir o 
verdadeiro sentido de ser médico.”

Dra. Regina Moura
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Drs. Fabio Rossi, Carlos Eli Piccinato, Vinicius Diniz e Bianca Nascimento

MESTRE VASCULAR 

A Sociedade Brasileira de Angiologia 
e de Cirurgia Vascular - Regional São 
Paulo (SBACV-SP) colocou no ar o ter-
ceiro e o quarto episódios do Podcast 
FluXoSP. Com o tema “As raízes da Ci-
rurgia Vascular e Endovascular no inte-
rior do Estado de São Paulo”, o terceiro 
episódio contou com a entrevista do 
Professor Doutor Carlos Eli Piccinato. 

Já o 4º episódio foi dedicado à discus-
são de três artigos científi cos. "Institu-
tional trends over a decade in catheter-
-directed interventions for pulmonary 
embolism" foi o tema apresentando 
pela Dra. Bianca S. V. Nascimento, com 
explanações do Dr. Fabio Henrique Ros-
si. A Dra. Tayrine Mazotti de Moraes 
entrevistou o Dr. Marcone Lima Sobrei-
ra sobre “Atherectomy Combined with 
Balloon Angioplasty versus Balloon An-
gioplasty Alone for de Novo Femoropo-

pliteal Arterial Diseases: A Systematic 
Review and Meta-analysis of Randomi-
sed Controlled Trials". O terceiro arti-
go, cujo tema foi “A systematic review 
on isolated coil embolization for pelvic 

TERCEIRO E QUARTO EPISÓDIOS 
DO PODCAST FLUXOSP JÁ ESTÃO NO AR

PODCAST FLUXOSP

Raízes da Cirurgia Vascular e Endovascular no interior do Estado de São Paulo e a discussão de três 
artigos científi cos são os conteúdos do programa

venous refl ux", foi apresentado pelo Dr. 
Vinicius Diniz e discutido pela Dra. Grace 
Carvajal Mulatti.

O conteúdo pode ser ouvido por meio do 
link: https://bit.ly/P-FLUXOSP

Além disso, Dra. Regina esteve por 
mais de 25 anos à frente do cargo de 
vice-chefe do setor de Hemodinâmica; 
e foi chefe do mesmo setor durante 
os últimos sete anos. “Durante muitos 
anos fui a encarregada pela compra 
de materiais da Hemodinâmica e que 
depois passou a fazer parte do grupo 
para obtenção de novos equipamentos 
radiológicos, sendo adquiridos dois: 
um em 2016 - empresa Siemens, ul-
tramoderno e acoplado a um tomógra-
fo, e outro em 2017, para aquisição do 
equipamento Inova da GE -Health Care 
Inova, acoplado ao US endovascular – 
IVUS”, pontua.  

Dra. Regina foi ainda encarregada do 
ambulatório de pacientes portadores 
de malformações vasculares e do trata-
mento endovascular desses pacientes. 
“Neste ambulatório de malformações 
vasculares desenvolvi um estudo sobre 
lesões de face com fístula arterioveno-
sa, que foi o tema de minha tese de 

professora adjunta associado”, ressalta.  
Ao longo de sua carreira, Dra. Regina 

sempre se doou à especialidade, exer-
cendo importantes funções. Foi presi-
dente da Seccional Bauru-Botucatu, 
tesoureira da Sociedade Brasileira de 
Angiologia e de Cirurgia Vascular – Re-
gional São Paulo, e durante vários anos 
fez parte da Comissão Científi ca que 
era ligada ao grupo de estudos de tra-
tamento das artérias carótidas.

Entre as suas múltiplas tarefas, Dra. 
Regina também participou na elabora-
ção do livro “Doenças Vasculares Perifé-
ricas”, do professor emérito Dr. Francis-
co Humberto de Abreu Maff ei, desde a 
sua primeira edição, como colaboradora 
em alguns capítulos do livro, e depois 
como coautora a partir da 3ª edição até 
a 6ª, que está sendo elaborada pelo pro-
fessor titular Winston Bonetti Yoshida.

Desde 2012, integra o grupo Rheuni 
que é constituído por cinco universi-
dades de Medicina do interior de São 

Paulo, cuja função é realizar estudos 
multicêntricos de todas as principais 
doenças vasculares. “Este grupo vem 
recebendo prêmios pelas apresenta-
ções de seus trabalhos nos eventos da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Vas-
cular, e tenho muito orgulho em fazer 
parte do Serviço de Cirurgia Vascular 
da UNESP, que foi fundado pelo profes-
sor emérito Dr. Francisco Humberto de 
Abreu Maff ei”, expõe. 

Apaixonada pelo mar, Dra. Regina 
chegou a fazer curso de mergulho pela 
National Association of Underwater Ins-
tructors, em Paraty, RJ, em 1997, foi 
aprovada e tirou a carteira profi ssional 
de mergulhadora.  “Gosto de esportes, 
mas confesso que faz alguns anos que 
não pratico, fui jogadora de voleibol e 
tenho algumas poucas medalhas da 
época anterior à faculdade, mas o mer-
gulho é o meu hobby favorito e mais 
recente. Gosto também de cuidar de 
plantas e de animais”, conclui. 
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MÉDICOS OU EMPREENDEDORES?!

JURÍDICO

Quantos médicos já precisaram pe-
dir auxílio a terceiros por não saberem 
que é possível constituir empresa sem 
sócio? Ou já ingressaram em uma so-
ciedade apenas para formalizar seus 
recebimentos e descobriram que a 
empresa possui diversos processos e 
débitos? Ou ainda se viram com alto 
custo tributário em razão da má esco-
lha do objeto social da empresa ou do 
próprio enquadramento empresarial? 
Pior! Quantos médicos já divergiram 
com seus sócios na administração da 
sociedade e tiveram prejuízo?

Ao escolher o curso de Medicina, o 
estudante dentre outras questões de 
ordem técnica preocupa-se em esco-
lher a especialidade que irá exercer. 
Contudo, não lhe é dito na faculdade 
que seu primeiro desafi o ao iniciar 
suas atividades será escolher: “sob 
qual regime jurídico?”. Se celetista ou 
profi ssional autônomo ou por meio de 
uma pessoa jurídica. 

Em razão das opções sob o vínculo 
celetista serem pouco atrativas e, por 
outro lado, como profi ssional autônomo 
a emissão do RPA – recibo de trabalha-
dor autônomo possui alta carga tributá-
ria, geralmente recorrem a um contador 
para que lhe “abram” uma empresa. 

Tal pedido, normalmente, vem desa-
companhado de qualquer informação 
relativa a quais enquadramentos em-
presariais e fi scais existem e melhor 
se enquadram à sua realidade.

Nesse cenário, o profi ssional que, 
durante tantos anos se dedicou ao co-
nhecimento técnico da Medicina, se vê 
com necessidade de conhecimentos 
legais e de gestão.

Sai à frente dos demais o médico 
que busca auxílio de um advogado es-
pecializado, a princípio, para escolher 
qual tipo empresarial melhor se en-
quadra às suas necessidades.

Seja para prestar serviços a hos-
pitais e clínicas ou abrir sua própria 

clínica médica, hoje poderá escolher 
entre (i) sociedade empresária uni-
pessoal, quando o médico não possui 
outro sócio; (ii) sociedade empresária 
limitada ou sociedade anônima a de-
pender do porte da empresa e ques-
tões estratégicas do negócio; e (iii) 
sociedade simples pura.

O contrato social, documento ofi cial 
que regerá a sua empresa, deverá ser 
elaborado adequadamente, com previ-
sões, por exemplo, sobre possibilidade 
ou não de distribuição desproporcional 
dos lucros e qual a periodicidade, a 
forma e por quem será administrada 
a empresa, as possibilidades e for-
mas de cessão de quotas da sociedade 
dentre outras.

Outro documento de suma impor-
tância, caso você possua sócios, é o 
Acordo dos Sócios, documento que re-
gerá os combinados dos sócios, com 
criação de regras, por exemplo, de re-

solução de confl itos, possibilidade de 
venda conjunta da sociedade etc. A 
máxima “o combinado por escrito não 
sai caro” será a maior verdade que 
um empreendedor viverá durante sua 
carreira, pois nos momentos de diver-
gência são os combinados realizados 
por escrito que poderão impedir que a 
dissolução de uma sociedade vá parar 
no judiciário.

Por fi m, mas não menos importante, 
uma vez constituída a empresa, é pre-
ciso se atentar ao enquadramento fi scal 
que melhor proporcionará otimização 
de custos, inclusive, caso sua clínica 
venha a empregar outros profi ssionais.

O médico que decide não exercer suas 
atividades sob o regime celetista preci-
sa mudar seu mindset e entender que 
mais do que técnico será um empreen-
dedor, e, como tal, precisa se atentar à 
todas as questões jurídicas que cercam 
o exercício das suas atividades.

Advogada formada em 2007 pela Universidade 
Católica de Santos, inscrita na OAB/SP sob o 
nº. 279.511, atualmente é coordenadora da 
Área Societário | Contratos do Escritório Rocca, 
Stahl, Zveibil & Marquesi Advogados

* Dra. Carla da Silva Medeiros

Dra. Carla da Silva Medeiros
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PROFISSÃO

A SAÚDE FÍSICA E MENTAL DO JOVEM MÉDICO

A Medicina tem o vestibular mais difícil do mercado e, depois que entra 
para a universidade, o jovem médico lida com uma realidade exaustiva 
de muito trabalho. Depois de formado, dependendo da sua especializa-
ção, são mais seis anos de árduo estudo no caso de subatividades. Por 
isso, para a formação médica são necessários vários atributos, como dis-
ciplina, motivação, persistência, resiliência e muito amor pela profi ssão 
para poder atravessar todas as etapas. 

Mas será que a seleção por meio de vestibular é a melhor opção 
para escolher um aluno para cursar Medicina? Nos Estados Unidos, 
por exemplo, o aluno precisa fazer vários cursos relacionados à 
saúde, e só depois é avaliado se tem condições de estudar Medi-
cina. Na opinião da cirurgiã vascular e membro da Comissão de 
Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Angiologia e de 
Cirurgia Vascular – Regional São Paulo, Dra. Ana Terezinha Guillau-
mon, a graduação, base para a profi ssionalização, deve ser exigen-
te na formação de modo a formar médicos capazes de exercer sua 
profi ssão. “Os Estados Unidos é um país rico com muitos meios de 
ensino com responsabilidade; já o Brasil tem características pecu-
liares com ensino muito variado de uma região para outra, de uma 
escola para outra, por isso há o vestibular”, explica. 

Ainda de acordo com a especialista, o amor à profi ssão não bas-
ta, é necessário um profi ssional competente, dedicado, conhecedor 
das técnicas de diagnóstico e tratamento. “O médico precisa, além 
da formação técnica, do humanismo e das virtudes como gene-
rosidade, coragem, prudência e misericórdia. A Medicina para ser 
exercida com competência é para os fortes”, destaca.

Para a Dra. Ana Terezinha, as universidades também exercem 
um papel muito importante nessa jornada até a formação do mé-
dico, pois são semeadoras de ideias novas e de ideais, e com o 
enfrentamento da pandemia precisaram estimular ainda mais seus 
alunos. “Numa situação que nós médicos, parceiros da preservação 
da vida, tivemos de enfrentar os desafi os de uma doença nova e 
correr atrás de novos conceitos que desconhecíamos, as universi-
dades foram fundamentais, pois possibilitaram ensinar, por meio 
de seus mestres, os novos conceitos e tecnologias para contornar 
em tempo hábil os problemas decorrentes dessa doença viral des-
conhecida”, comenta.

No caso da Cirurgia Vascular, especialidade que demanda tam-
bém muito estudo e dedicação, a Dra. Ana Terezinha pontua que to-
dos os professores estão sempre dedicados às doenças vasculares, 
e, apesar da pandemia, não pararam de atender e sofreram com a 
falta de leitos e toda gama de necessidades para o tratamento dos 
doentes. “Foi e está sendo difícil enfrentar a falta de suporte para 
o tratamento do doente vascular. As instituições difundem a neces-
sidade de tratar a doença cardíaca, o acidente vascular, mas pouco 
se fala em salvar membros, salvar vidas que é um dos objetivos dos 
médicos vasculares. O estímulo ao residente deve ser o exemplo, o 
despertar do estudo da ciência e da atualização”, discorre. 

A especialista também ressalta a importância do jovem médico 
se manter sempre atualizado. “A Medicina evolui rapidamente, as-
sim, a Educação Continuada se faz extremamente necessária. Con-
sidero que todo médico deve se atualizar com frequência. O hábito 
da leitura deve ser cultivado”, ressalta. 

Considerada uma das carreiras mais estressantes, especialistas alertam para os riscos de trabalhar
exaustivamente, e recomendam que o profi ssional procure por ajuda diante de uma crise de esgotamento 

O estresse do dia a dia 

Quando chega o momento da atuação médica, de fato, 
o novato tem que se dar conta de todas as demandas, que 
são variadas e simultâneas. A rotina exaustiva em hospitais 
e consultórios e a dedicação contínua aos estudos mostram 
a dura natureza da profi ssão, que normalmente pode levar 
ao esgotamento físico e psíquico dos profi ssionais. É com-
preensível que a classe médica seja a mais atingida por 
estresse, ansiedade e pela depressão. Por isso, é impor-
tante fi car atento aos sinais de que as coisas não vão bem. 
Segundo a especialista em Saúde Mental e Neurodesen-
volvimento, mestre em Educação Médica e psiquiatra, Dra. 
Gesika Amorim, o mais importante é o médico reconhecer 
que precisa de ajuda. O profi ssional médico tem um grave 
defeito que é postergar cada vez mais o seu tratamento, e o 
negacionismo que é inerente, acreditando que ele não ado-
ece. Ele minimiza os sintomas que está sentindo em prol do 
trabalho. “Mesmo doente, com febre, dor de cabeça, pres-
são alta, depressivo, mesmo assim ele vai trabalhar. O mais 
importante nesse momento, além da mudança do ambiente 
e do status da carreira, é o médico olhar para dentro de si e 
enxergar o quão humano ele é e ter a humildade de buscar 
ajuda. Somos todos humanos e passíveis de adoecer”, aler-
ta a Dra. Gesika Amorim.

A Dra. Ana Terezinha compactua da mesma opinião e 
aconselha que quando o jovem médico sentir-se muito es-
tressado, procurar amparo também com o seu mestre. “O 
papel do preceptor é estar atento aos sinais de cansaço, 
de esgotamento e desempenho, além do necessário, isto 
deve melhorar a tolerância à jornada de trabalho exigente 
e difícil, convivendo com a dor, a perda, a limitação laboral 
e de lazer. Afi nal, o humanismo deve ser um dos quesitos 
para compor a ’espinha’ que nos mantém em pé. O limiar de 
tolerância é diferente nas pessoas e, dessa forma, a ajuda 
profi ssional para superar fases difíceis da vida é fundamen-
tal para a saúde mental dos profi ssionais”, conclui. 

Dra. Ana Terezinha Guillaumon Dra. Gesika Amorim
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ESPAÇO ABERTO

Já falei em recente comentário sobre a 
barbárie que vem sendo praticada pela 
Rússia contra a Ucrânia, matando pes-
soas de todas as idades, até crianças, 
em escolas, hospitais, etc. 

Já falei, também, sobre o atraso que o 
Brasil sofre, há décadas e décadas, prin-
cipalmente na Educação e na Saúde, e 
sobre os cem milhões de brasileiros sem 
abastecimento de água, e vinte milhões 
sem esgoto e moradias, e milhares e 
milhares de brasileiros pobres, morando 
em encostas de grandes riscos ignora-
dos pelos políticos. É uma barbárie des-
comunal.

Por inúmeras vezes, em meus artigos, 
comentei que se as três imprensas - fa-
lada, escrita e televisada -, se juntassem 
com todas as religiões, com as lideran-
ças de classes profi ssionais e trabalha-
doras numa Assembleia Permanente, 
convocando políticos diferenciados para 
traçar projetos, planos de verdadeiras e 

objetivas soluções práticas, penso ser 
esta a única maneira de salvar o BRA-
SIL, que decai continuamente.

Os jovens se deixando levar pela 
precipitação de conclusões imaturas, 
alimentadas por comentários fora da 
realidade, do bom senso, da lógica, en-
volvidos pela demagogia destruidora, 
não acreditando numa justiça que con-
denou os corruptos, acreditando na jus-
tiça que perdoou desprezando provas 
categóricas.

E para agravar ainda mais o mínimo 
de boa vivência digna, as enchentes das 
chuvas torrenciais invadem e destroem 
casas, não por culpa de “São Pedro”, 
mas sim, por não quererem solucionar 
os reais problemas dessas desgraças, 
embora conhecidos e comentados diu-
turnamente, preferindo culpar a Natu-
reza.

O que será do nosso Brasil, onde va-
mos parar? 

“Você nunca encontrará 
justiça em um mundo onde 
os criminosos fazem a lei”

  

QUE DESCONFORTO 
VIVE O MUNDO E O BRASIL!

Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP

LIVRO

LITERATURA MÉDICA SOBRE “COMPLICAÇÕES EM CIRURGIA 
VASCULAR” É LANÇADA POR RENOMADOS ESPECIALISTAS 

Obra reúne conhecimentos essenciais sobre o tratamento e como proceder em situações de emergência 

Os conhecimentos essenciais sobre as “Complicações em Cirurgia Vascular” estão 
reunidos no livro que leva o mesmo nome, de autoria dos renomados especialistas 
Dra. Ana Terezinha Guillaumon e Dr. Marcone Lima Sobreira, lançado pela Editora Di 
Livros. A obra objetiva orientar os cirurgiões com pouca experiência no melhor cami-
nho a seguir nos contratempos e da boa execução do tratamento ao doente, e é uma 
ferramenta de auxílio nas horas de decisões difíceis, mas que devem ser assertivas. 

Sobre os autores
Com mais de 40 anos de dedicação ao estudo das doenças vasculares, a cirurgiã 

vascular, professora da Disciplina de Moléstias Vasculares e professora e coordena-
dora da Disciplina na Faculdade de Ciências Médicas e do Serviço de Cirurgia Vascular 
do Hospital de Clínicas, da Universidade Estadual de Campinas, Dra. Ana Terezinha 
Guillaumon se uniu com o cirurgião vascular e diretor Científi co da Sociedade Brasileira 
de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo, Dr. Marcone Lima Sobreira, 
em 2019, para iniciar os alicerces da construção do livro.  

Posteriormente, os trabalhos contaram com a participação de eminentes cirurgiões 
que, com suas experiências cotidianas em situações de emergência, vieram enriquecer 
o conteúdo da obra, e se preocuparam em transmitir, de maneira objetiva, sugestões 
práticas de qualidade científi ca e análises sob a luz da ciência. 

O livro pode ser encontrado por meio do link https://bit.ly/dilivroscomp
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EXPEDIENTE

NOTÍCIA

Cremesp notifi ca AMB para imediata revogação de Portaria que 
promove cursos de pós-graduação para possível formação de especialistas

Conselho Federal de Medicina (CFM), o Ministério da Educação e a Comissão Nacional 
de Residência Médica também foram acionados

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo (Cremesp) notifi cou a Associação Médica Bra-
sileira (AMB), solicitando a imediata suspensão da 
Portaria nº 01/2022, que fomenta a formação de es-
pecialistas por meio de cursos de pós-graduação de 
qualidade e duração duvidosas.

No último dia 25 de fevereiro, a AMB publicou o 
documento, dispondo sobre os Certifi cados de Habi-
litação concedidos pela instituição. O texto propõe 
o reconhecimento de habilitações para certifi cação 
por meio da Comissão de Ensino Médico e Pós-Gra-
duação da AMB.

A inciativa da AMB causa estranheza ao Cremesp, 
pois promove a formação de especialistas por inter-
médio de cursos de curta duração e, muitas vezes, 
com interesses meramente comerciais, o que acarre-
ta prejuízos à formação médica, sendo uma atitude 
incoerente com as próprias sociedades de especiali-
dades da Comissão Mista de Especialidades. 

O Conselho entende que é necessário o fortaleci-
mento da Residência Médica, um modelo de forma-
ção de especialistas reconhecido como padrão-ouro. 
Ao priorizar cursos de pós-graduação, muitos dos 
quais sequer são credenciados pelo Ministério da 
Educação (MEC), ao invés da Residência Médica, a 
AMB atinge a qualidade da Medicina brasileira. A ação 
proposta pela instituição não resolve o problema de 
falta de especialistas no País. 

Ao conceder títulos sem a devida formação pela 
Residência Médica ou avaliação pelas sociedades de 
especialidades, a AMB estimula a existência de cur-
sos de valores vultosos, mas não condizentes com as 
necessidades da Medicina, iludindo os médicos e a 
população brasileira. Vale lembrar, ainda, que o Re-
gistro de Qualifi cação de Especialidade (RQE) é uti-
lizado como critério em processos éticos e judiciais.

Diante disso, o Cremesp ofi ciou a AMB solicitando 
a suspensão da portaria até que sejam prestados es-
clarecimentos, como:

Qual a legalidade estatutária para promover a tal 
portaria? Houve aprovação do Conselho Deliberativo 
(científi co) e Assembleia de Delegados?

O que é o Certifi cado de Habilitação em Pós Gradu-
ação de federadas estaduais? 

O referido certifi cado foi aprovado pela Comissão 
Nacional de Residência Médica do Ministério da Edu-
cação e pela Comissão Mista de Especialidades?

O Cremesp também acionou o Conselho Federal de Medicina (CFM), 
o Ministério da Educação e a Comissão Nacional de Residência Médica 
sobre o assunto.

Confi ra o ofício na íntegra por meio do link:
http://www.cremesp.org.br/imagens/fi les/Ofi cio_CREMESP_AMB.pdf
A Portaria da AMB está disponível no link:https://bit.ly/portariaamb
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