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E ditorial
Boas expectativas para 2011
Fim de ano, momento de balanços e reflexões. Momento de
preparativos para atingirmos novas metas em 2011. Para a SBACV
foi um ano de intensa atividade especialmente para a Defesa Profissional e a criação do Projeto Diretrizes da nossa especialidade, meta
indispensável para o bom exercício de nosso trabalho e do entendimento com o Sistema Único de Saúde (SUS) e as Operadoras de
Saúde. O nosso presidente, Dr. Guilherme Benjamin Brandão Pitta
e da nossa vice-presidente, Solange Meire Evangelista, não mediram esforços, mas o trabalho apenas começou. Também está de
parabéns a diretoria da Nacional pelo trabalho político de integração
com todas as Regionais. Isto foi especialmente visível na relação
da Nacional com a Regional de São Paulo. Houve entendimento
recíproco e foi priorizada a vontade de se atingir objetivos nobres e
fundamentais para o fortalecimento da SBACV.
Dentro desse espírito de colaboração, coube a São Paulo a incumbência de organizar o Programa de Educação Continuada da
SBACV e o Curso Preparatório para Título de Especialista em Angiologia e Cirurgia Vascular (TEVASC). O convite veio por iniciativa
do Dr. Pitta e a programação será coordenada por mim, e pelos
doutores Luiz Francisco Poli de Figueiredo e Erasmo Simão da Silva.
A partir de março de 2011, serão oferecidas quatro aulas semanais,
num período de nove meses, via web. Serão transmitidas on-line
por intermédio do site da SBACV para todos os membros quites. O
curso terá o reconhecimento da Comissão Nacional de Acreditação
(CNA) e terá pontuação válida para obtenção e revalidação do título
de especialista.
A Regional São Paulo cresceu como nunca, houve adesão de
71 novos sócios, o que representa um aumento de 10%. Isto
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foi reflexo da conscientização da necessidade de uma sociedade
forte e representativa junto às associações de classe e aos órgãos
governamentais.
O Projeto Circulando teve ótima receptividade nas três primeiras
edições, em Campinas, São José do Rio Preto e na Baixada Santista.
Estaremos visitando outras seccionais em 2011. A primeira será a
Seccional do ABC, já no início do ano.
Entre nossas programações para 2011, o segundo Controvérsias, de 24 a 27 de fevereiro, promete ser melhor que o realizado
em 2009. Estamos preparando um grande evento de imersão e interativo, discutindo temas críticos e atuais de nossa especialidade
em local com excelente infraestrutura hoteleira e de eventos.
São Paulo será sede do 39º Congresso Brasileiro de Angiologia
e Cirurgia Vascular de 11 a 15 de outubro de 2011, que está sendo
organizado com esmero em todos seus aspectos. Além de uma programação científica de altíssimo nível a comissão organizadora, sob
a presidência do Dr. Roberto Sacilotto, está preparando grandes surpresas para os congressistas.
Vamos ter muita atividade. Esperamos a colaboração de todos.
Neste final de ano gostaria de agradecer a todos os membros da
diretoria da Regional, pois graças a eles tivemos um primeiro ano de
gestão primoroso e harmônico.
A todos Boas Festas, Feliz Natal e um Ano Novo com muitas
realizações. Para nossa Regional, o desejo de muita união e entendimento.
A todos um abraço fraterno.
Calógero Presti
Presidente da SBACV-SP 2010-2011
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Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos os colegas de São Paulo, a todos os colegas dos
Estados do nosso querido Brasil, de todas as
Religiões, de todos os Credos. Desejo muita
Paz, Fé, Amor, União e pleno Sucesso a todos
vocês.
Permitam-me pedir ao novo Governo
do Brasil, a todos os Governadores eleitos dos Estados que, a partir de janeiro de
2011, cumpram fielmente o que prometeram realizar em suas gestões: combater
definitivamente o analfabetismo, oferecer
uma assistência digna a saúde de todos
os brasileiros indistintamente, e um com-

Feliz Natal, Feliz Ano Novo!
Um ano pleno de felicidade e justo.
Esse é o meu voto para 2011
bate a violência definitivamente, e reduzir a
corrupção, baixando-a de 90% para 10%
pelo menos, se não for possível zerá-la.
Acabar com o analfabetismo mantendo
a criança em tempo integral na escola, recebendo instrução e educação de professores
com salário de real merecimento; oferecendo curso profissionalizante com determinação e sem medo; permitiria ao povo crescer
pelas próprias pernas, redundando num
progresso autêntico, seguro, forte do Brasil.
Seria uma alegria real do brasileiro, substituindo a falsa vivenciada, sem importar mãode-obra especializada para o trabalho. Um
comércio crescente das micro e pequenas
empresas até os gigantes, uma exportação
forte, evitando uma instabilidade que está
em risco, garantindo um equilíbrio econômico e financeiro do País para o bem de todos
sem protecionismo.
Reprogramar o plano de assistência
médica pública e intermediária que ofereçam ao povo um atendimento rápido sem
espera, sem sofrimento, com um mínimo
de conforto na acomodação hospitalar, com
material e medicação indispensáveis e de
pronta reaquisição, cumprindo com a responsabilidade e o comportamento ético exigidos pelo bom senso, mínimo requisito no
respeito à dignidade do ser humano. Aqui é
impossível faltar atenção para com o médico,
valorizando seu trabalho com uma remuneração de R$7.500,00 para quatro horas e de
R$15.000,00 para oito horas de trabalho, a
semelhança do que recebe o promotor público federal. É por essa razão, graças à baixa
remuneração do médico atendendo no SUS
e no irrisório valor da consulta paga pelas
operadoras, sem um justo reajuste, que
desencanta a classe médica, que se desinteressa por aquele que tem um número de
profissionais da saúde muito aquém do ne-

R eunião Científica
Março – 31/03/2011 – 5ª feira – 20h30

Teatro da Faculdade
de Medicina da USP

cessário; e não podendo oferecer uma medicina aos usuários das operadoras, a altura
dos seus conhecimentos recebidos no seu
preparo para exercer a medicina. Essa situação é do conhecimento do povo, dos Governos, aguardando-se agora, que os novos
Governantes ponham em prática, em breve,
uma real correção das injustiças praticadas,
que depende somente deles.
Criança em tempo integral na escola
orientadas por professores valorizados a
exemplo do acontece na Coréia do Sul depois
de passar por uma guerra arrasadora; curso
profissionalizante; assistência médica digna
com profissionais dignamente remunerados,
a Segurança Pública fica garantida porque
se deixa de ter, com isso, oportunidade do
jovem se marginalizar, obviamente. Sem esquecer que foi prometido ampliar a vigilância
nas fronteiras impedindo o contrabando de
armas consolidando a Paz ao povo brasileiro.
A presidente eleita, Dilma Rousseff,
numa entrevista coletiva a jornalistas de
todos os estados brasileiros, disse: “Prefiro
o barulho da Imprensa livre ao silêncio na
ditadura. Meu empenho será em acabar com
o analfabetismo; Oferecer uma assistência
médica digna; Não tolerar a corrupção e a
impunidade; Controlar rigorosamente os
gastos públicos; Combater a violência com
a ampliação da segurança.” Que os Anjos digam AMÉM!
Assim, teremos um próximo ano pleno
de FELICIDADE.
Um grande abraço a todos.

Rubem Rino
Diretor do Departamento de
Defesa Profissional da SBACV-SP

Feliz 2011
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União, colaboração e
contribuição. Podemos dizer que
essas três palavras resumem os
trabalhos realizados pela
SBACV-SP durante o ano de
2010. A diretoria da regional São
Paulo agradece a contribuição de
todos os associados e membros
pela excelente qualidade das
atividades realizadas em prol da
valorização da especialidade e
deseja a todos um 2011 pleno
de otimismo e conquistas.

Boas Festas!
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A ção Social
Cerca de 300 pessoas
acompanharam a caminhada
No dia 28 de novembro foi realizado,
no Parque Villa Lobos, o 4º Dia Vascular Saúde Vascular e Exercício, promovido pela
SBACV-SP, com os patrocínios da Kendall, do
Aché Laboratórios e da Covidien.
Foi um dia muito produtivo para a prestação de serviço à sociedade, pois o público
pode esclarecer suas dúvidas e receber orientações sobre doenças venosas, arteriais e
ainda sobre a especialidade. Os 50 médicos

4º Dia Vascular
de São Paulo
e residentes, junto com mais 14 estudantes
de cirurgia vascular selecionados para o 4º
Dia Vascular, atenderem aproximadamente
200 pessoas nas diversas tendas montadas
no local e contaram com macas e equipamentos de Doppler para a realização dos exames.
A população foi orientada sobre a melhor
maneira de prevenir as doenças e receberam
uma cartilha explicativa sobre causas e tratamentos vasculares.
Um dos destaques do evento foi a presença
da educadora física e apresentadora, Solange
Frazão, que com muita simpatia iniciou sua
participação com exercícios de alongamento e

convidou a todos os presentes a acompanhá-la
em uma caminhada. Na volta, um pouco de
relaxamento e para finalizar, Solange fez uma
palestra sobre qualidade de vida, saúde, os
benefícios de atividades físicas diárias e, ao
final, sorteou brindes.
Confira alguns momentos do evento:

Bete Nicastro
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F órum

Ótimo debate marcou o
XIX Fórum Nacional da SBACV
Em 25 de novembro aconteceu a edição
paulista do XIX Fórum Nacional da SBACV com
o importante tema “Profilaxia da trombose
venosa e da síndrome pós-trombótica”.
A nossa sociedade realiza fóruns periódicos
para discutir propostas com impacto sobre a
saúde da população.
O evento foi composto por dois módulos.
No primeiro módulo, a Profilaxia do tromboembolismo venoso (TEV) em viagens
aéreas foi apresentada pelo Dr. Ivan Benaduce
Casella. Apesar de ocorrência infrequente e
ausência de estudos completos sobre o tema,
o TEV em viagens, não somente aéreas, pode
ser evitado com recomendações simples como
exercício e hidratação. Medidas farmacológicas e principalmente a elastocompressão
desempenham papel na profilaxia dos pacientes de maior risco. A seguir, o Dr. Adílson F.
Paschôa apresentou o tema Profilaxia do TEV
na gravidez. O conhecimento e a informação
dos colegas sobre esta situação é importante,
pois necessita de profilaxia diferenciada devido à gestação. A conduta deve ser individua-

lizada considerando-se a história pregressa
de TEV ou a presença de trombofilia. Ao
término, a plateia teve participação ativa
com ótima discussão dos temas.
No segundo módulo foi discutido o papel do uso de medicação e da elastocompressão após episódio de trombose venosa.
O Dr. Bonno van Bellen apresentou as ações
profiláticas frente à recidiva da trombose
venosa e o Dr. Erasmo Simão da Silva, em
relação à evolução da síndrome pós-flebítica. Foram abordadas publicações recentes
e as novas drogas anticoagulantes. Novamente uma rica discussão ocorreu com participação de todos os presentes.
Ao final tivemos mais um jantar de confraternização. Agradecemos a participação
dos presentes.
Acompanhe, na próxima edição da
Folha Vascular, a divulgação completa dos
resultados do XIX Fórum Nacional.

Plateia

Erasmo Simão da Silva, Adnan Neser e Bonno van Bellen

IV Ecografia Vascular
O alto padrão dos temas científicos apresentados e o sucesso de público marcaram
essa edição. Foram três dias reservados para
ampliar o conhecimento dos 575 especialistas
vindos das principais regiões brasileiras.

Programa Circulando
Composto por módulos está na sua terceira edição – já realizado nas Seccionais
Campinas-Jundiaí, Bauru e Baixada Santista –
tem como objetivo discutir temas relevantes
da especialidade e promover a integração
entre os profissionais do interior do estado.
O Programa Circulando tem o apoio das empresas Aché, Boehringer Ingelheim, Covidien
e Kendall. Neste evento, novos sócios são
beneficiados com a isenção da inscrição de
2010 da SBACV-SP.

Otávio Henrique Ninomiya
Vice-diretor de Publicações da SBACV-SP

Bete Nicastro

Adnan Neser e Celso Bregalda Neves

Adílson F. Paschôa, Adnan Neser e Ivan Casella

R etrospectiva 2010
Reuniões, Congressos, Encontros, Eventos, Fóruns.... Reveja as principais atividades
organizadas pela SBACV-SP no decorrer do
ano:
Reuniões Científicas
Realizadas mensalmente, são apresentados diversos trabalhos e contam com a participação de comentadores que enriquecem a
discussão. Assim como em São Paulo, as seccionais também atuaram de forma significativa para seus associados.
Encontro São Paulo
Foram discutidos os temas polêmicos,
de alta complexidade pelos palestrantes,
pelos moderadores e pelos presentes. O
apoio dos patrocinadores e o alto grau das
apresentações,completaram o Encontro.

Fóruns
• XVIII Fórum Defesa Profissional
Abordou questões polêmicas, sempre
com o objetivo de conscientizar a classe
médica quanto à relação dos médicos, das
Entidades de classe, das operadoras de planos de saúde, da ANS e do SUS.
• XIX Fórum 2010
Sob o tema “Profilaxia da trombose venosa e da síndrome pós-trombólica”, a edição
foi baseada em dois módulos – todos voltados
à saúde da população.

4º Dia Vascular
Orientou e tirou as dúvidas do público sobre
as doenças vasculares, estimulou a prevenção e
indiciou os melhores tratamentos e contou com
uma caminhada comandada pela educadora
física e apresentadora, Solange Frazão.
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E vento
Considerações do
39º Congresso Brasileiro
Prezado Membro da Sociedade,
Em outubro de 2011 será realizado
o 39º Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular, que ocorrerá no
Centro de Convenções Anhembi e está
sendo organizado pela Regional de São
Paulo e a Diretoria Científica da Nacional.
Decidimos modificar a estrutura
científica do Congresso concentrando as
apresentações, conferências e trabalhos
(temas correlatos) em um único Auditório, permitindo um melhor aproveitamento das palestras.
A Comissão Científica escolherá de

40 a 50 trabalhos que serão apresentados
em plenária (Auditório), 50 posteres que
serão comentados por comissão e outros
350 posteres para exposição.
Solicito a V.Sa. que transmita aos Colegas do Serviço essas modificações no programa científico para que possam concluir
seus trabalhos, principalmente os estudos
retrospectivos e prospectivos com resultados de médio e longo prazo e enviar os resumos no período que divulgaremos oportunamente (data provável – 30 de junho
de 2011).
O Editor Chefe do Jornal Vascular
Brasileiro, Prof. Winston Yoshida, solicita
que os trabalhos sejam escritos no formato

Secretaria Executiva

exigido pela Revista para serem publicados
nas edições após o Congresso.
Pretendemos concluir e divulgar o programa já com os nomes dos autores dos
trabalhos e das Instituições, no máximo,
dois meses antes do início do Congresso.

Roberto Sacilotto
Presidente do 39o Congresso Brasileiro de
Angiologia e Cirurgia Vascular

Guilherme Benjamin Brandão Pitta
Presidente da SBACV

Realização

MEETING EVENTOS
(11) 3849 0379 3849 8263
vascular@meetingeventos.com.br www.meetingeventos.com.br

www.saopaulo2011.com.br

Mercado Municipal

Ponte Estaiada
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C onfraternização

SBACV-SP festeja as conquistas
de 2010
Sócios, diretores e convidados prestigiaram o evento de confraternização

No dia 3 de dezembro, a SBACV-SP realizou o seu tradicional jantar de confraternização, no Hotel Renaissance, em São Paulo. O
presidente da regional, Calógero Presti abriu
o evento agradecendo a presença de todos,
rapidamente falou da importância das constantes atividades realizadas pelos diretores
da regional SP no decorrer do ano e da importância do apoio e da parceria da SBACV
nas questões mais delicadas da profissão. Em
seguida, chamou o presidente da Nacional,
Guilherme Pitta, ao palco, para cumprimentálo pessoalmente.
Na oportunidade, Guilherme Pitta fez a
entrega de uma placa em homenagem ao
presidente do Conselho Científico da Prova de
Título de Especialista a Paulo Roberto Matos.
O prêmio Cid dos Santos foi entregue por
Pitta a Fernando Luiz Barbério Coura como
melhor trabalho apresentado na categoria aspirante durante a reunião científica com o tema
“Acesso pela artéria femoral superficial no tratamento endovascular das artérias infrapatelares
em pacientes com isquemia crítica”.

O professor Emil Burihan entregou o prêmio Geza de Takats a Érica Patrício Nardino como melhor trabalho apresentado na
Categoria Efetivo durante a reunião científica
com o tema “Nova técnica para treinamento
em acessos vasculares ecoguiados utilizando
modelo animal”.
O 1º prêmio Berilo Langer foi entregue
pelas mãos de Paulo Kauffman, Baptista
Muraco Netto e Calógero Presti a Nayara
Cioffi Batagini como melhor trabalho apresentado durante a reunião científica com o tema
“Etiologia da progressão da aterosclerose na
bifurcação carotídea”. A ocasião foi de grande
emoção quando Calógero Presti falou do
inesquecível colega de trabalho, Berilo Langer
e da saudade que ele deixou.
O presidente da gestão anterior, José
Carlos Costa Baptista-Silva atribuiu a Menção Honrosa à Márcia Maria Morales por
sua participação como autora-apresentadora
do trabalho “Análise da estenose carotídea:

Homenagem
Paulo Roberto de Matos, Guilherme Pitta e Calógero Presti

Menção Honrosa
Marcia Maria Morales e José Carlos Costa Baptista-Silva

correlação entre eco-doppler, angiografia e
angiotomografia”.
O diretor do Departamento de Defesa
Profissional, Rubem Rino, recebeu o prêmio Alexis Carrel, por sua participação nas
atividades científicas e institucionais da Sociedade. No seu discurso, Rino fez uma
homenagem a todos os presidentes da Regional São Paulo desde a sua fundação até
a atual. E, comovido, agradeceu pelo prêmio
recebido.
O presidente Calógero Presti surpreendeu
a todos ao fazer uma homenagem especial
para a educadora física e apresentadora,
Solange Frazão, por sua participação no 4º
Dia Vascular.
Enquanto jantavam, os convidados
assistiram a apresentação da Retrospectiva
2010, com alguns “flashs” das principais atividades do ano, e um vídeo de um dos grandes
eventos de 2010, o 4º Dia Vascular, realizado
em novembro, no Parque Villa Lobos.

Certificado de Sócio Remido
Carlos Henrique Alvarenga Bernardes, Adnan Neser e
Celso Bregalda

Prêmio Cid dos Santos
Guilherme Pitta, Celso Bregalda e Fernando Luiz Barbério Coura

Prêmio Geza de Takats
Erica Patricio Nardino, Emil Burihan e Celso Bregalda

Prêmio Alexis Carrel
Rubem Rino, Calógero Presti e Celso Bregalda

Premio Berilo Langer
Baptista Muraco, Nayara Cioffi Batagini, Paulo Kauffman e Calógero Presti

Certificado de Sócio Remido
Toshio Takayanagi, Adnan Neser e Celso Bregalda
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Programa Circulando

S eccionais

Após cada módulo houve discussão dos
temas apresentados. Ao final do evento os
profissionais participaram de um almoço nas
dependências do hotel.

Bete Nicastro

A seccional Baixada Santista recebeu
cerca de 50 profissionais da região que participaram do Programa Circulando, no dia 4
de dezembro, no Hotel Balneário Santos. O
evento da SBACV-SP teve a organização da
diretora da seccional, Maria Cristina Souza
Correa, com o apoio das empresas Aché,
Boehringer Ingelheim, Covidien e Kendall.
A primeira mesa teve como presidente,
Adnan Neser e moderador, Walter Karakhanian. Os temas tratados foram: “Angiografia
e Angiotomografia: vantagens e desvantagens” – Rina Maria P. Porta; “Avaliação do

tratamento endovascular e da cirurgia convencional no território infra-popliteo” – Ivan
Casella; e “Hiperidrose” – Nelson Wolosker.
Já a segunda mesa contou com Arual Giusti, como presidente e Alvaro Razuk, como
moderador. Os assuntos foram: “Novos anticoagulantes na prevenção e tratamento
da Trombose Venosa Profunda de Membros
Inferiores” – Ivan Casella; “Terapia de compressão elástica na Insuficiência Venosa
Crônica“ – Calógero Presti; “Devemos retirar
a escleroterapia da tabela AMB? Prós e contra, estado atual da discussão e resultado da
pesquisa realizada pela SBACV-SP” – Jorge
A. Kalil.

ABC

Edson F. Strefezza, Eduardo Antunes da Fonseca, Nara Guima (Commed), Airton Mota Moreira
e Rogério Chagas (Aché)

No dia 29 de novembro aconteceu, na sede da APM de São Caetano do Sul, a 7ª reunião da
SBACV, organizada pelo diretor da Seccional, Edson F. Strefezza. O encontro teve duas palestras:
o médico da equipe de transplante hepático do Hospital Sírio Libanês e do Hospital A.C. Camargo,
Eduardo Antunes da Fonseca, falou sobre “Trombose de veia porta e noções de anatomia cirúrgica
do fígado”, já o Radiologista Intervencionista do Hospital das Clínicas da FMUSP e do Hospital
Sírio Libanês, Airton Mota Moreira, fez uma palestra sobre “Indicações atuais da angioplastia das
artérias renais”.
A APM de São Caetano do Sul apoiou o evento e as empresas patrocinadoras foram: Aché,
Cardiomedical, MM Medical, Biolab, COMMED e Doce a Dois. Os 23 participantes receberam os
certificados com pontuação para o CNA e os palestrantes foram homenageados com uma Placa.
Um coquetel encerrou as atividades.

Bauru-Botucatu
A reunião do mês de setembro aconteceu
dia 29, no restaurante Baby-Bufalo, com a
pa-lestra de Marcelo de Almeida, da Disciplina
de Cirurgia Vascular da FAMEMA - (Faculdade
de Medicina de Marilia), com o tema “Síndrome de Aprisionamento da Artéria Poplítea (Entrapment Syndrome)”.
Após a palestra houve um jantar de confraternização organizado pelos laboratórios Libbs e
Nycomed Pharma.

Jorge de Freitas (Pederneiras), Julio Zarate Vilches
(Jau), Marcelo de Almeida (Marília) e Artur J. Rocha
Lima (Bauru)

Em 27 de outubro, no Baby-Bufalo, a dermatologista Maria Tereza Castelo Branco Nakandakari, ex-preceptora do Hospital de Ensino Dermatológico de Bauru - Instituto Lauro de Souza
Lima, proferiu sobre “Cuidados da pele e hiperpigmentação após Cirurgia de Varizes”.
Após a palestra, os médicos presentes tiveram uma agradável aula sobre Vinhos, com
degustação, dada pelo Sommelier Bruno, organizado por Paulo T. Grossi - Anestesista de Bauru.
A reunião científica foi organizada pelo diretor da seccional, Artur J. Rocha Lima.

Valmir Lima (Lençois Paulista), Maria Teresa Nakandakari, Artur J. Rocha Lima e Paulo Bernardi (Bauru)

Sorocaba
“Dislipidemias” foi o tema apresentado
pelo cardiologista, Wladimir dos Santos Jr.
no dia 27 de outubro, na reunião científica
da regional. O evento contou com a coordenação do diretor da seccional, Eduardo
Faccini Rocha, com o apoio do Laboratório
Aché.

Alguns profissionais presentes no evento
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F ique por dentro
Evento alinha reciclagem de informações e muito
conhecimento
O II Controvérsias, realizado pela SBACV-SP, acontecerá de 24 a 27 de fevereiro de 2011 no Centro de Convenções Sofitel Jequitimar, no Guarujá.
Debater questões primordiais da especialidade como doença venosa e arterial, tratamento medicamentoso, cirúrgico e endovascular é a proposta do “II
Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular”, que terá como principal
aliado a interatividade
Entre em contato através do telefone (11) 3849-0379 ou visite o site www.
meetingeventos.com.br. Caso prefira, envie um e-mail para vascular@meetingeventos.com.br ou faça a sua inscrição e hospedagem no Sofitel Jequitimar
on-line: www.sbacvsp.com.br
Aqueles que têm onde ficar no Guarujá (casa, apartamento) e não queiram
desfrutar das dependências e serviços do hotel, mas que tenham interesse em
participar das apresentações científicas, podem entrar em contato com a Meeting
Eventos para fazer as inscrições.
Participe! As vagas são limitadas!

Vagas
Limitadas!

Prêmio Berilo Langer
O Prêmio Berilo Langer foi instituído pela
SBACV-SP e destina-se a estimular a pesquisa
experimental, clínica e epidemiológica na área
de Angiologia, Cirurgia Vascular e Endovascular. O prêmio, destinado aos acadêmicos, estagiários e residentes de medicina, é coordenado
por comissão constituída pelos doutores Arual
Giusti, Marcelo Calil Burihan, Marcelo Matielo e
presidida pelo presidente da SBACV-SP, Calógero Presti.
Berilo Langer era um grande idealista e
contribuiu muito para a especialidade de angiologia e cirurgia vascular.
A solenidade de entrega do Prêmio acontecerá na festa de confraternização de final de
ano da regional São Paulo. Conheça o regulamento e participe!
REGULAMENTO
1. O prêmio será anual e concorrerão automaticamente os trabalhos aprovados pela
comissão acima descrita e apresentados às
sessões de temas livres das reuniões científicas da SBACV-SP.
2. Os resumos dos trabalhos serão selecio-

A genda
2011
XIX Encontro de Cirurgia Vascular do
Hospital Beneficência Portuguesa de São
Paulo - Serviço Prof. Dr. Bonno van Bellen
Data: 12 de fevereiro
Local: Mercure Grand Hotel Ibirapuera – São
Paulo - SP
Inscrições: eventobpvascular@yahoo.com.br
(a partir do dia 5 de janeiro)

nados de acordo com a ordem de chegada na
Secretaria da SBACV-SP, e deverão ser enviados com pelo menos um mês de antecedência
da data da Reunião.
3. Os trabalhos deverão contar com a
participação de um acadêmico, estagiário ou
residente como autor principal. O trabalho
será realizado por, no máximo, 05 autores,
sendo, no mínimo, 01 associado da SBACV de
qualquer Regional.
4. A apresentação do trabalho deverá ser
realizada obrigatoriamente pelo seu autor
principal.
5. Os trabalhos serão julgados de acordo
com os quesitos: apresentação, iconografia,
originalidade, rigor científico (metodologia) e
desenvoltura do autor nos questionamentos
após a apresentação.
6. A comissão julgadora será constituída
por sócios efetivos e titulares da Regional São
Paulo. Não poderá fazer parte da comissão julgadora participante do trabalho ou do serviço
em que o trabalho foi elaborado e executado.
7. Cada quesito receberá pontuação mínima de 0 (zero) e máxima de 4 (quatro). A nota
zero corresponderá à má qualidade, nota um

à razoável qualidade, 2 à boa qualidade, 3 à
muito boa qualidade e 4, à ótima qualidade. A
pontuação máxima será 20 e a mínima, zero.
8. O trabalho com maior pontuação receberá a premiação (autores e co-autores receberão certificados) em sessão solene por ocasião da festa de confraternização de final de
ano da Regional São Paulo.
9. Será oferecida ao autor principal uma
inscrição gratuita em um evento organizado
pela SBACV-SP no ano seguinte.
10. Para desempate, em caso de mesma
pontuação total, serão considerados por ordem de prioridade os seguintes critérios:
a. Publicação ou aceite para publicação
em revista científica, considerando-se critérios
internacionais para a classificação do periódico.
b. Pontuação da iconografia e qualidade
da apresentação oral.
c. Maior número de participantes acadêmicos como autores.
11. A SBACV-SP não se responsabiliza pela
locomoção ou estadia dos participantes.
12. Dúvidas serão resolvidas pela
comissão organizadora.

Próximos eventos
Controvérsias Vasculares
Data: 24 a 27 de fevereiro
Local: Hotel Jequitimar – Guarujá - SP
www.meetingeventos.com.br
XXV Encontro de Angiologia e Cirurgia
Vascular do Rio de Janeiro
Data: 06 a 09 de abril
Local: Windsor Barra Hotel – Rio de Janeiro - RJ
www.sbacvrj.com.br

39º Congresso Brasileiro de Angiologia e
de Cirurgia Vascular
Data: 11 a 15 de outubro
Local: Anhembi – São Paulo - SP
www.meetingeventos.com.br
Informações complementares
SBACV-SP Tel.: (11) 5087-4888
E-mail: secretaria@sbacvsp.org.br
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E spaço Aberto
A Sociedade Brasileira de Angiologia e
Cirurgia Vascular tem várias categorias de
sócios. A saber: Aspirante, Efetivo, Titulares,
Remidos e Eméritos.
Conforme informa o Boletim Oficial da
SBACV “Circulação” referente ao trimestre
jul/ago/set de 2010, contamos no Brasil, com
3.196 associados, sendo que São Paulo responde por 909 colegas inscritos, correspondendo a 28,5% deste registro. Dos 909 colegas que exercem a especialidade no Estado de
São Paulo, 524 são aspirantes (57,6%), 307
efetivos (33,8%) e 78 titulares (8,6%).
Apenas a título ilustrativo, o Rio de Janeiro
conta com 600 inscritos, ainda segundo o “Circulação”, sendo 38,5% aspirantes, 50,8% efetivos e 10,6% titulares. A Regional de Alagoas,
estado do nosso presidente Pitta, possui 40
associados: 32,5 % aspirantes, 57,5% efetivos
e 10% titulares.
Temos atividades científicas excepcionais
em nosso País, das melhores do mundo, mas
claudicamos com os pífios resultados na nossa
luta contra as condições de trabalho e remuneração do SUS, dos planos de saúde e das

Divulgação

H omenagem
Formado
pela
Escola
Paulista de Medicina em 1956,
Ohannes Kafejian tornou-se um
dos pioneiros na
cirurgia vascular
arterial brasileira.
Sua carreira foi
exemplar.
Além de doutor e livre docente pela Faculdade de Medicina de Taubaté e professor
titular da Faculdade de Medicina do ABC, chefiou o Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital
Heliópolis por 35 anos.
Lecionou na Escola Paulista de Medicina,
na Faculdade de Medicina de Taubaté e na
Faculdade de Medicina do ABC por 37 anos,
além de sempre participar da Sociedade
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular,

C omunicados
• A SBACV-SP solicita aos sócios que
efetuem o quanto antes o seu recadastramento, se ainda não o fizeram, pelo site
da entidade a fim de manter o mailing dos
associados atualizado.
• O Conselho Editorial da Folha Vascular solicita aos médicos que defenderam
teses de mestrado, doutorado e livre
docência recentemente, que encaminhem

Aprimore seu Curriculum e tenha
direito a voto na SBACV
dificuldades que nossos pacientes enfrentam
quando necessitam destes serviços.
A Sociedade Brasileira de Angiologia e
Cirurgia Vascular não tem medido esforços
para melhorar esta situação. Para termos
representatividade, necessitamos do amparo
e sustentação de nossos colegas. Tornar-se
sócio efetivo e titular é de fundamental importância neste processo. Somente assim,
você, colega cirurgião vascular da capital e
do interior de nosso Estado, poderá votar nas
eleições da SBACV. Assim como foi importante
seu voto no último pleito majoritário do Brasil, em outubro de 2010, seu voto exerce notável influência e é essencial para o destino
da Cirurgia Vascular deste País.
Somente os sócios efetivos e titulares têm
direito ao voto, conforme reza o estatuto da
SBACV.
Desta forma, desejamos fazer uma convocação aos colegas do Estado paulista, em
especial aos ASPIRANTES, para realizarem
seu “up grade”. Tornar-se sócio efetivo é simples e importante para você, para seu Curriculum e para os rumos de nossa especiali-

dade. Decisões como eleger a diretoria das
Sociedades Brasileira e das Regionais de cada
estado determinarão o caminho, a norma de
proceder e os passos da especialidade. Ainda
mais, melhora seu Curriculum ao mudar de
categoria de sócio da SBACV. Estaremos inserindo no site da SBACV-SP as necessidades
para tal e tentaremos enviar correspondências eletrônicas para facilitar aquilo que é
absolutamente necessário para todos e especialmente para você, colega que desempenha
sua atividade profissional com ética, estirpe
de qualidade e padrão.
Estamos lhe convocando: Torne-se sócio
efetivo ou titular. É simples, acessível, digno
de apreço e muito importante para seu “Curriculum Vitae”.
A SBACV-SP estará a sua disposição para
lhe auxiliar no que se fizer necessário.
Jorge Kalil
Diretoria de eventos da SBACV-SP
jorge.kalil@uol.com.br

Prof. Ohannes Kafejian
Um pioneiro da Cirurgia Vascular
sendo atualmente sócio emérito. Apesar das
turbulências da carreira universitária e os
obstáculos políticos para exercer a função de
chefe, nada o inibia, nada o detinha. Transmitiu todos os conhecimentos adquiridos a diversos alunos, residentes, estagiários e colegas.
Formou inúmeros cirurgiões vasculares em
todo território brasileiro.
Ministrou cursos inéditos, teórico-práticos
de cirurgia arterial, participou de inúmeras
bancas, congressos e jornadas, além de ter
escrito vários capítulos de livros.
Não tenho a pretensão de em poucas
palavras resumir a sua carreira, o que seria
incoerente frente à grandiosidade da mesma.
Sempre defendeu que o conhecimento
deve ser repassado, que o professor não deve
guardar aquilo que sabe para si. Que o prazer
de ensinar é a troca com os alunos e o estímulo que estes nos dão. O verdadeiro professor
ensina sem esperar nada em troca e o médico

cirurgião deve lutar pelo sucesso da saúde do
doente independente de qualquer necessidade pessoal, sempre com ética e dignidade.
Como aluna e residente que fui e discípula
e professora que sou, só tenho como agradecer e representar todos aqueles, que tiveram
o prazer de desfrutar e acolher a grandeza
de seus ensinamentos como professor e cirurgião.
A iniciativa desta homenagem partiu do
grande amigo e discípulo, Dr. Arual Giusti,
que com seu carinho e amizade não deixou
passar em branco tantos anos de dedicação,
ao tomar conhecimento deste momento onde
o professor Ohannes Kafejian se aposenta da
Faculdade de Medicina do ABC.
Assino esta homenagem em nome de
todos os discípulos e amigos do Professor
Ohannes Kafejian.
Nosso muito obrigado!!!
Andréa Paula Kafejian Haddad

o título do trabalho com uma foto da banca
examinadora junto ao aprovado.

feiras do mês acontece a reunião científica da SBACV-SP sempre com assuntos e
trabalhos da especialidade ou de assuntos relacionados à medicina e ao médico
como profissional.
Divulgamos aqui no informativo, as
datas e os resultados das atividades, bem
como uma recapitulação da reunião anterior. A presença de todos é sempre bemvinda!

• A SBACV-SP tem um canal de comunicação com seus sócios no sentido de melhorar
os benefícios e os serviços prestados. Seus
associados podem expor críticas, dúvidas e
sugestões, em relação a eventos, aos temas
para as reuniões, aos serviços, entre outros.
Lembrando, que todas as últimas quintas-

E-mail: secretaria@sbacvsp.org.br I Site: www.sbacvsp.org.br
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N otícias
Países membros do Mercosul assinam acordos na área de saúde
Os países membros do Mercosul firmaram, no dia 12 de novembro, em Brasília, quatro acordos na área da Saúde,
sobre uso racional de medicamentos,
controle do tabaco, doação e transplante de órgãos e regulamento sanitário
internacional. Os ministros da Saúde e
os representantes dos países membros
(Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e
Chile) definiram medidas para promover a
doação e o transplante de órgãos e tecidos na região, como a elaboração do
Registro Mercosul para acompanhamento
e mapeamento das doações. Também criarão instrumentos que permitam resolver
as emergências na área de transplantes
em cada país.
Além disso, os ministros se comprometeram a implantar, em suas políticas
públicas, o uso racional de medicamentos, para evitar o uso inadequado de
doses e tratamentos. O grupo também
reafirmou o compromisso de apoio, participação e acompanhamento do processo
de implementação do Regulamento Sanitário Internacional, de 2005, e solicitou à
Organização Mundial da Saúde (OMS) a
conclusão da revisão dos indicadores para
monitoramento das ações na área.

Google Imagens

Saúde lança consulta pública
para o aprimoramento da assistência a pacientes com AVC

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é
a principal causa de mortes no Brasil entre os óbitos por doenças cerebrovasculares, com 70.232 óbitos registrados em
2008, e a principal causa de incapacidade
no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Com o objetivo de
aprimorar a assistência aos pacientes com
diagnóstico de AVC – para a redução de
sequelas e óbitos – o Ministério da Saúde
lançou a consulta pública para a análise
de protocolo clínico sobre o atendimento
a pacientes com a doença.
O documento “Protocolo Clínico e
Diretrizes Terapêuticas – Trombólise no
Acidente Vascular Encefálico Isquêmico
Agudo” foi elaborado por especialistas do
Ministério da Saúde e do Hospital Alemão

Oswaldo Cruz (referência no atendimento
a pacientes com AVC) e ficará aberto a
contribuições pelo período de 30 dias.
O protocolo foi produzido no formato
de “manual”. A ideia é orientar a conduta
dos profissionais de saúde sobre diagnóstico e tratamento clínico, além de estabelecer procedimentos para a assistência aos pacientes nos hospitais. Uma das
orientações que constam do protocolo
submetido à consulta pública é a utilização do medicamento Alteplase. Estudos
científicos demonstram que, se administrado até quatro horas após o início dos
sintomas, o medicamento pode reduzir
em até 30% os riscos de sequelas em pacientes que tiveram AVC. O Alteplase age
rapidamente na dissolução de coágulos
que interrompem o fluxo sanguíneo no
cérebro e ajuda a reduzir complicações
comuns em casos de AVC isquêmico,
como paralisia e déficit de fala.
A expectativa do Ministério da Saúde
é que essas novas diretrizes terapêuticas
já comecem a ser aplicadas pelas unidades de saúde no início do próximo ano.
Retenção das receitas dos antibióticos é obrigatória
Os antibióticos vendidos nas farmácias e drogarias do País só poderão ser
entregues ao consumidor mediante receita de controle especial em duas vias.
A primeira via ficará retida no estabelecimento farmacêutico e a segunda deverá
ser devolvida ao paciente com carimbo
para comprovar o atendimento. A determinação da Anvisa foi publicada no Diário
Oficial da União do dia 28 de outubro.
A retenção das receitas dos antibióticos
está sendo obrigatória desde o dia 28 de
novembro de 2010 onde todos os prescritores devem atentar para a necessidade
de entregar, de forma legível e sem rasuras, duas vias do receituário aos pacientes.
As embalagens e bulas também terão que
incluir a frase: “VENDA SOB PRESCRIÇÃO
MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO COM
RETENÇÃO DA RECEITA”.
A nova norma definiu, também, novo
prazo de validade para as receitas, que
passa a ser de 10 dias, devido às especificidades dos mecanismos de ação dos
antimicrobianos. Todas as prescrições
deverão, ainda, ser escrituradas, ou seja,
ter suas movimentações registradas no
Sistema Nacional de Gerenciamento de
Produtos Controlados (SNGPC). As medidas valem para mais de 90 substâncias

antimicrobianas, que abrangem todos os
antibióticos com registro no País, com exceção dos que tem uso exclusivo no ambiente hospitalar. O objetivo da Anvisa, ao
ampliar o controle sobre esses produtos,
é contribuir para a redução da resistência
bacteriana na comunidade.
Presidência da República sanciona lei sobre obrigatoriedade do serviço militar para médicos
A Lei 12.336/10, sobre a prestação
de serviço militar por estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia e Medicina
Veterinária e por profissionais formados nessas áreas, foi sancionada pela
Presidência da República e publicada no
Diário Oficial da União de 27 de outubro.
Em vigor desde essa data, ela altera as
Leis 4.375/64 e 5.292/67.
Derivada do Projeto de Lei 6078/09,
de autoria do Poder Executivo, a nova lei
prevê que a dispensa de incorporação
concedida aos estudantes desses cursos
na época do alistamento só terá validade
até a formatura ou conclusão da residência médica/pós-graduação. Depois disso,
a convocação deve ser reavaliada pela
autoridade militar, que poderá determinar
a prestação do serviço obrigatório.
Ao apresentar a proposta, o Executivo
argumentou que “decorria da demanda
existente na realização de ações subsidiárias de assistência à saúde pelas Forças Armadas em áreas do interior do País
e em comunidades pobres das regiões
Centro-Oeste, Nordeste e Norte”.
No entanto, as entidades médicas contestam esse argumento, já que a solução
para a necessidade de se interiorizar os
médicos no Brasil é o reconhecimento da
Medicina como carreira de Estado, o que
significa garantia de mobilidade, salários
condizentes, infraestrutura e estabilidade,
entre outras condições essenciais.
ANS proíbe cartão pré-pago
No início de novembro, a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
proibiu as operadoras de planos privados
de assistência à saúde de comercializar o
chamado cartão pré-pago. Para a ANS, o
cartão configura risco assistencial grave,
podendo comprometer o planejamento
do atendimento e dificultar o acesso de
beneficiários à assistência.
De acordo com a Agência, a operadora que desobedecer a determinação
poderá ter suspensa a comercialização de
todos os planos, podendo acarretar, também, a decretação de regime especial de
direção técnica.
O cartão pré-pago saúde é um serviço
que tem como base créditos pré-adquiridos pelo cliente para a utilização exclusiva
em serviços médicos/assistenciais e, em
alguns casos, odontológicos e medicamentos. O consumidor coloca créditos no
cartão e pode utilizá-lo na rede credenciada quando houver necessidade.
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I nformes da diretoria
Apresentamos as normas para ingresso na SBACV e estimulamos os
membros aspirantes e efetivos a se
mobilizarem para uma possível mudança de categoria.

Normas para Membro
Aspirante:

1. Apresentar proposta assinada por
2 (dois) Membros Titulares ou Efetivos em formulário próprio (disponível em www.sbacvsp.org.br), que
será recebida em qualquer data pela
Secretaria Regional da SBACV;
2. Apresentar curriculum vitae, em
duas vias, acompanhado de cópias
dos documentos, inclusive do diploma de médico e inscrição no Conselho Regional de Medicina;
3. Ser aprovado pela Comissão Regional de Titulação.
OBS.: Para o cumprimento do item
3 será obedecido um dos seguintes
critérios:
1. O candidato deverá ter no mínimo
dois anos de graduado em Medicina
e estar cursando, ou ter concluído
Programa de Residência Médica em
Angiologia, em Cirurgia Vascular, ou
em Angiologia e Cirurgia Vascular;
ou Curso de Especialização ou de
Aperfeiçoamento em Angiologia, em
Cirurgia Vascular, ou em Angiologia e
Cirurgia Vascular.
2. Ter, no mínimo, 5 (cinco) anos
de graduação em Medicina, e comprovar atuação em Angiologia e/ou
Cirurgia Vascular, ou em suas respectivas Áreas de Atuação, por um
período mínimo de 1(um) ano.

N ovas adesões
Sócios aprovados em
25/11/2010:
Efetivos
•Juliana Chen
•Milton Kiyonory Uehara
•Raul Ignacio Rojas Martinez

Normas para Ingresso na SBACV-SP
Normas para Membro Efetivo:
1. Ser Membro Aspirante há mais de
dois anos;
2. Estar quite com a Tesouraria da
SBACV e AMB;
3. Possuir Título de Especialista emitido pela SBACV/AMB;
4. Apresentar a proposta para Membro Efetivo assinada por 3 (três)
Membros Titulares ou Efetivos em
formulário próprio (disponível em
www.sbacvsp.org.br), encaminhada
em qualquer data à Secretaria Regional da SBACV.

Normas para Membro Titular:
1. Ser Membro Efetivo há mais de
dois anos;
2. Estar quite com a Tesouraria da
SBACV e AMB;

3. Exercer atividades comprovadas
na especialidade nos últimos dois
anos;
4. Possuir Título de Especialista emitido pela SBACV/AMB;
5. Apresentar monografia não publicada, em três vias, sobre tema da especialidade ou título de Livre-Docência ou de Doutor;
6. Apresentar curriculum vitae em
três vias, passível de comprovação;
7. Apresentar proposta para Membro
Titular assinada por 5 (cinco) Membros Titulares em formulário próprio
(disponível em www.sbacvsp.org.br),
encaminhada à Secretaria Geral da
SBACV;
8. Ser aprovado pela Comissão de
Progressão de Categoria de Membros
que seguirá as normas regimentais.

SERVIÇOS DE RESIDÊNCIA
EM CIRURGIA VASCULAR
CREDENCIADOS PELO MEC

SERVIÇOS DO ESTADO DE
SÃO PAULO RECONHECIDOS
PELA SBACV

1. Casa de Saúde Santa Marcelina
2. Centro de Ciências Médicas e Biológicas
da PUCSP Pontifícia Universidade Católica
3. Complexo Hospitalar Padre Bento de
Guarulhos
4. Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp
5. Faculdade de Medicina da USP
6. Faculdade de Medicina de Marília
7. Faculdade de Medicina de São José do
Rio Preto
8. Faculdade de Medicina do ABC
9. Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto USP
10. Hospital do Servidor Público Estadual
Francisco Morato Oliveira - SP
11. Hospital do Servidor Público Municipal
- SP
12. Hospital e Maternidade Dr Celso Pierro
PUC Campinas SP
13. Hospital Guilherme Alvaro Santos - SP
14. Hospital Heliópolis SP
15. Hospital Ipiranga
16. Hospital Municipal Dr Mario Gatti SP
17. Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia - SP
18. Irmandade da S. Casa da Misericórdia
de Santos
19. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Limeira - SP
20. Irmandade S. Casa de Misericórdia de
São Paulo
21. Sociedade Beneficente e Hospitalar
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão
Preto
22. Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho UNESP
23. Faculdade de Medicina de Botucatu - SP

1. Angiocorpore Instituto de Moléstias Cardiovasculares (Estágio)
2. Centro de Ciências Médicas e Biológicas
– Sorocaba
3. Conjunto Hospitalar do Mandaqui (Estágio)
4. Escola Paulista de Medicina
5. Faculdade de Ciências Médicas Unicamp
6. Faculdade de Medicina de Botucatu
7. Faculdade de Medicina de Marília
8. Hospital Ana Costa de Santos (Estágio)
9. Hospital Beneficência Portuguesa de São
Paulo (Estágio)
10. Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto - USP
11. Hospital Dante Pazzanese
12. Hospital da Santa Casa de Santos
13. Hospital da Santa Casa de São Paulo
14. Hospital de Base de S. José do R.Preto
15. Hospital do Servidor Público Estadual de
São Paulo
16. Hospital e Maternidade Dr Celso Pierro
PUC - Campinas - SP
17. Hospital Santa Helena
18. Incor Rio Preto – Instituto do Coração
(Estágio)
19. Instituto de Cirurgia Vascular e Endovascular de São Paulo (Estágio)
20. IMC - Instituto de Moléstias Cardiovasculares (Estágio)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: podem ser obtidas na Secretaria da SBACV-SP, com
Raquel ou Patrícia – secretaria@sbacvsp.org.br ou telefone (11) 5087-4888
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