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E ditorial
Dever cumprido?

Fim de gestão. Inúmeras realizações. Dever cumprido? Cer-
tamente não, mas ainda há muito o que fazer. Uma pequena 
parada para descanso e reflexões. Um balanço criterioso do que 
ocorreu e depois, uma nova gestão, uma aventura no mundo da 
SBACV. Um mundo rico e bem maior do que imaginamos. Uma 
sociedade de 3.000 membros, talvez uma das maiores especiali-
dades de Cirurgia Vascular. Apesar disso, continua a crescer e se 
fortificar. E mais, ela completará 60 anos de existência. 

A SBACV foi fundada em São Paulo no ano de 1952. No pró-
ximo ano, comemoraremos o Sexagenário de nossa Sociedade. 
Não há como esquecermos uma longa história que em nosso 
País começou com o Professor Alípio Correia Neto na Universi-
dade de São Paulo quando, em 1936, criou o primeiro grupo de 
Moléstias Vasculares e entregou sua chefia ao Professor Otávio 
Martins de Toledo. Em 1951, no 1º Congresso Internacional, em 
Lisboa, Fernando Martorrell cria a Sociedade Internacional de 
Angiologia e o Capítulo Latino Americano. Logo em seguida, o 
Prof. Mario Degni e mais 36 médicos se reuniram na Associação 
Paulista de Medicina em 1° de novembro de 1952 e fundaram a 
Sociedade Brasileira de Angiologia tendo na Diretoria a partici-
pação dos Profs. Rubens Carlos Mayall, Otávio Martins de Toledo 
e Luiz Edgard Puech-Leão. Em 1953, ano em que ocorreu o 1° 
Congresso Brasileiro de Angiologia, foram criadas as primeiras 

Regionais, na ordem: Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e Rio Grande do Sul. Temos 
muitos objetivos a alcançar, mas muito 
a comemorar em 2012.

A nossa Sociedade desde 1952 cresceu muito e sua 
administração se tornou complexa. Muitos de nossos estatutos, 
aprovados em Porto Alegre na gestão do Dr. Airton Delduque 
Frankini, se tornaram inadequados para os dias de hoje e para 
a dimensão de nossa sociedade. Por isso, lançamos um grande 
desafio: a entrega de um Novo Estatuto da SBACV por ocasião 
dos seus 60 anos. Precisamos da ajuda de todos para reunir um 
terço dos associados com direito a voto, aqui em São Paulo, em 
Assembleia Geral, em novembro de 2012. Nos seus 60 anos, 
será o melhor presente que se poderá oferecer a SBACV.

Contamos o esforço da Diretoria da SBACV, das Regionais e 
de nossos patrocinadores para alcançarmos essa meta.

Mãos à obra. Em janeiro próximo, junte-se ao nosso grande 
desafio. Vamos reunir nossas forças! 

Feliz Natal e um Ano Novo com muitas realizações. 

calógero Presti
Presidente da SBACV-SP 2010-2011

E xpediente
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D efesa profissional
Obrigado Brasil

Felizmente, uma grande porcentagem 
dos associados da SBACV de muitos esta-
dos brasileiros, honraram com seus votos 
elegendo a chapa União Brasil, democrati-
camente encabeçada por Calógero Presti, 
que com seus membros de Diretoria fará 
uma gestão que ficará na História de nossa 
Sociedade Maior. A nova Diretoria marcará 
presença pela honestidade, transparên-
cia, criatividade, imparcialidade, combati-
vidade, sem demagogia, que farão jus aos 
nossos sinceros aplausos. Indispensáveis 
se tornam o apoio, colaboração, críticas 
construtivas de todos nós. Os que vota-
ram contra terão oportunidade, em um 
futuro breve, de reconhecer, colaborar e 
cumprimentar a eficiente gestão da Chapa 
União Brasil, que está comprometida com a 
defesa de interesses saudáveis de todos os 
associados, de todas as Regionais. Foram 
inúmeros os destacados líderes das mais 
variadas Regionais brasileiras a apoiarem 
essa chapa. Por isso, estendo meus sin-
ceros agradecimentos a todos. 

 
Parabéns e sucesso a nova direto-

ria da Regional de São Paulo, exten-
sivo a todas as Regionais de todos os 
estados brasileiros que também serão 
dirigidas por novos associados, com a 
atenção voltada para o aprimoramen-
to do crescimento da SBacv. 

Que todas essas novas Diretorias 
atraiam mais e mais sócios, e tenham suas 
atenções voltadas aos colegas do inte-
rior, aumentando o número de Seccionais; 
que promovam uma aproximação com os 
Departamentos Jurídicos das Sociedades 
Médicas Estaduais, no caso, em São Paulo, 
com a Associação Paulista de Medicina, ofe-
recendo um respaldo Jurídico aos colegas 
que venham a sofrer denúncias, acusações 
injustas, de clientes, evitando seu desam-
paro que lhe traz insegurança, medo, até 
uma desestruturação profissional. Com a 
oportunidade oferecida pelo Código Penal, 
aos advogados atentos aos reclamos de 
clientes sobre erro médico, na sua maio-
ria injustificável, necessário se torna uma 
atenção, um cuidado maior, tanto por parte 
do médico como da entidade a qual está 
ligado o profissional da saúde.  

Oferecer permanente e integral apoio 
(juntamente com as Sociedades Médicas 
de Especialidades), as Entidades oficial-
mente representativas da Classe Médica, 
na luta pela moralização dos honorários 
médicos respaldados pela CHPM, no com-
bate as interferências de seus procedi-
mentos escolhidos para tentar amenizar o 
sofrimento do paciente e do médico; En-
tidades essas, como CFM, CRMs, SIMESP, 
Sociedades Médicas Estaduais, que as-
sumiram o propósito de nunca interromper. 
Não faltar a uma reunião se quer quando 
convocados por essas Entidades, determi-
nadas em continuar indefinidamente com 
essa Luta até a Vitória.  “Eu sei: já falei 
isso várias vezes; porém, não dou guarida 
ao “alemão”: sigo frequentemente o ditado 
popular: “Água mole em preda dura tanto 
bate até que fura”. Prefiro ser considerado 
um chato a omisso só até dezembro deste 

ano, quando os colegas Salomão Goldman 
e Marcos Augusto de Araujo Ferreira, Di-
retor e Vice-Diretor do Departamento de 
Defesa Profissional, respectivamente, da 
SBACV-SP, apresentarão seus planos de 
trabalho, que, com certeza, serão vitorio-
sos no biênio 2012/2013. Contem comigo.

Posse da nova diretoria da 
associação Médica Brasileira e da as-
sociação Paulista de Medicina

No dia 22 de outubro, em Solenidade 
no Teatro Municipal da cidade de São Pau-
lo, tomou posse como novo Presidente da 
AMB, o colega nordestino Dr. Florentino 
Araujo Cardoso, que se destacou na di-
reção de Entidades Médicas da linda For-
taleza, capital do Estado do Ceará; capital 
de grandes personalidades das mais varia-
das atividades: artísticas (o famoso e in-
confundível, Chico Anísio), literárias (José 
de Alencar, admirado até hoje), científicas 
(Fernando de Mendonça, um dos sete ho-
mens mais destacados da ciência espacial 
do mundo, de sua época). 

Presidentes do CFM, CREMESP, APM, 
SIMESP, FENAM, Ministro da Saúde, ofe-
receram-lhe apoio integral na luta contra 
os desmandos sofridos pelo médico e pelo 
povo brasileiro, por parte dos Governos, 
das operadoras da assistência médica do 
Brasil. Cardoso se comprometeu de cora-
ção aberto.

Na mesma cerimônia também tomou 
posse como novo Presidente da sempre 
presente APM, o ilustre colega, o baluarte 
incansável, inteligente, humilde, simpático, 
Dr. Forisval Meinão, na luta por recupera-
ção dos direitos inalienáveis do médico e 
do paciente, que há 20 anos se dedica in-
transigentemente a essa luta.

“aquele que tudo adia, não 
deixará nada concluído, nem perfei-
to” - Demócrito

Rubem Rino
Diretor do Departamento de 

Defesa Profissional da SBACV-SP
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“telemedicina e suas aplicações para a melhoria do 
atendimento médico, da educação em saúde e da qualidade 

de vida”

Em substituição a Reunião Cientí-
fica mensal, foi realizada, no dia 24 de 
novembro, no Teatro da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP) a palestra do diretor da Tele-
medicina da Universidade de São Paulo 
(USP), Prof. Dr. Chao Lung Wen.

“Chao é um estudioso da Telemedi-
cina. Grande parte do sucesso do curso 
de atualização contínua, o TEVASC, se 
deve ao professor. Ele nos ensinou uma 
nova maneira de nos comunicarmos com 

P alestra

os alunos. Aos poucos começamos a en-
tender essa filosofia e agora estamos 
a todo vapor!”, disse o presidente da 
SBACV-SP, Calógero Presti, apresentan-
do-o à plateia.

Na área médica, como se sabe, é 
fundamental uma atualização contínua 
sendo necessário atualizar pelo menos 
25% do conhecimento para manter uma 
curva ascendente no aprimoramento 
profissional para sempre ter uma quali-
dade profissional e, segundo Chao Lung 

Wen, os métodos convencionais ge-
ralmente não conseguem atingir esse 
objetivo de forma rápida. “O TEVASC é 
o que podemos chamar de uma moder-
na educação, uma unidade de conheci-
mento, uma Teleducação interativa que 
respeita, por exemplo, a flexibilidade de 
horário de cada pessoa e integra infor-
mações”.

O Curso Preparatório para o Título 
de Especialista e Atualização em Angio-
logia e Cirurgia Vascular – TEVASC – é 
um completo programa educacional que 
está tendo bastante acesso devido à boa 
participação dos professores-doutores 
que possibilitam aos alunos terem a in-
formação a um clique. Vídeos tirados em 
áudios estão ajudando os jovens a ou-
virem a gravação quando e onde quise-
rem, podendo estudar a sua maneira. As 
apresentações em Power Point, os exer-
cícios de reforço, etc, facilitam a vida de 
quem quer estudar. 

Alimentado semanalmente, desde 
julho de 2011 (mês que foi ao ar) o cur-
so já teve cerca de 40 mil acessos e no 
mês de novembro, aproximadamente 8 
mil acessos.  

O professor também citou exem-
plos de como o TEVASC pode ser mais 
completo e as demais situações que as 
tecnologias interativas podem ser apli-
cadas, a fim de contribuir para a melho-
ria do atendimento médico e ao dia a dia 
dos profissionais.
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S eccionais campinas-Jundiaí

O diretor da Seccional, Arlindo Nascimento 
de Lemos Jr., organizou, no dia 21 de novembro, 
a palestra “Uso do Osirix na Cirurgia Vascular”, 
proferida por Antonio Claudio Guedes Chrispim.

Arlindo Lemos Jr., Antonio Chrispim e Ana Terezinha Guillaumon
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Diretor da USP, Prof. Chao Lung Wen
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S eccionais aBc

A 9ª reunião da Seccional aconteceu 
no dia 22 de novembro, na sede da APM de 
São Caetano do Sul, cujo tema central foi 
Doença Venosa. Organizado pelo diretor 
Edson Fernando Strefezza, o encontro ficou 
marcado pela excelência de duas palestras.

Primeiramente, o professor livre-docente 
e médico assistente doutor do Serviço de 
Cirurgia Vascular da Escola Paulista de Me-
dicina da Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP), Newton de Barros Junior, pro-
feriu sobre “Novos conceitos na fisiopatolo-
gia da Doença Venosa Crônica”. Em seguida, 
o professor livre-docente e professor Titu-
lar do Departamento de Cirurgia da Escola 
Paulista de Medicina/UNIFESP, Emil Buri-
han, focou a sua palestra no tema “Pers-
pectivas da Cirurgia Vascular no século XXI 
– o que podemos esperar para este século”.

O encontro contou com o apoio da As-
sociação Paulista de Medicina de São Paulo, 
da Associação Paulista de Medicina de São 
Caetano do Sul e das empresas patrocinado-
ras: Baldacci, Neomex, Aché, Cardiomedical, 
Meias Medicinas MEDI, COMMED, Biolab, Ken-
dall, Covidien, Merck Sharp & Dome (MSD), 

Boerhinger Ingelheim e o Buffet Doce a Dois.
Ao final, aconteceu a entrega das Pla-

cas para homenagear os palestrantes, e 

de Certificados, com pontuação para o 
CNA a todos os participantes e um jan-
tar para encerrar as atividades do dia. 

Newton de Barros Junior, Fabio Tadeu Martins (Neomex), Emil Burihan, Aline Araujo Polonio 
(Meias Medi) e Edson Fernando Strefezza
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Bauru-Botucatu

A última reunião de 2011 da Seccional 
aconteceu no dia 05 de novembro, com 
uma novidade que despertou curiosidade 
e interesse de todos os colegas vasculares 
da região. Denominado Mini-Controvérsias, 
o encontro diferenciado aconteceu den-
tro de um barco que subiu o Rio Tietê.

Os palestrantes e professores Winston B. 
Yoshida e Marcone L. Sobreira enriqueceram o 
dia com aulas interessantes e esclarecedoras.

Mini-controvérsias da Seccional

A reunião se estendeu a todos os fa-
miliares e junto com os participantes 
aproveitaram o café da manhã e sa-
borearam um sensacional almoço no Clube 
de Campo da cidade de Barra Bonita.

A organização desse evento foi rea-
lizada pelo Cirurgião Vascular de Barra 
Bonita, Jorge de Freitas, a quem a Sec-
cional agradece o esforço e a iniciativa.

O encontro teve como parceiros as empre-

sas: Laboratórios LIBBS e NYCOMED, nas 
pessoas do Genésio Bastos e João Thomas.

A Seccional Bauru-Botucatu que atu-
almente conta com Artur J. Rocha Lima 
na direção, informa que o próximo di-
retor a comandar as atividades será 
o professor da Faculdade de Medicina 
de Bauru/UNESP, Marcone L. Sobreira.

Em breve, a Seccional informará a data 
do próximo Mini-Controvérsias, em 2012.
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Participantes vindos das cidades da região
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R etrospectiva Principais ações da Regional São Paulo 
realizadas pela diretoria da SBacv-SP 

no Biênio 2010-2011

Desde que assumiu a Regional São 
Paulo, a diretoria, em dois anos de 
gestão, realizou inúmeras atividades 
com a finalidade de atualizar os espe-

cialistas e de divulgar a especialidade, 
ganhando o prestígio dos profissionais.

Eventos que envolveram a direto-
ria e os responsáveis pelas Seccionais 

tiveram a proposta de apostar em in-
tegração e disseminação dos conheci-
mentos. Acompanhe as principais ativi-
dades:

2010

vIII EncOntRO SÃO PaUlO 
Realizado de 8 a 10 de abril de 2010, foram discutidos 

os temas polêmicos, de alta complexidade pelos palestran-
tes, pelos moderadores e pelos participantes. O evento contou 
com a presença de mais de mil profissionais.

XvII FÓRUM DEFESa PROFISSIOnal
Realizado em 27 de maio, no Teatro da Faculdade de Me-

dicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), teve como 
objetivo conscientizar a classe médica quanto à relação dos 
médicos, das Entidades de classe, das operadoras de planos 
de saúde, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

WORKSHOP DE DEFESa PROFISSIOnal - SBacv
Com o tema “Caminhos para o reajuste do honorário da 

implantação da CBHPM 5ª edição”, o evento reuniu toda a 
classe médica, em 17 de julho, para discutir os principais as-
suntos dos interesses dos médicos. E a Regional São Paulo, 
esteve presente, representada pelos doutores Calógero Presti 
e Rubem Rino.

Iv cOnGRESSO EcOGRaFIa vaScUlaR 
Ocorrido de 12 a 14 de agosto, em São Paulo, o alto pa-

drão dos temas científicos apresentados e o sucesso de público 
marcaram essa edição. Cerca de 600 especialistas vindos das 
principais regiões brasileiras, ampliaram seus conhecimentos.

4º DIa vaScUlaR – PREvEnÇÃO DE DOEnÇaS vE-
nOSaS E aRtERIaIS

Realizado no dia 28 de novembro, no Parque Villa Lobos, 
em São Paulo, o evento teve o objetivo de orientar e tirar as 
dúvidas da população sobre as doenças vasculares, estimulan-
do a prevenção e os melhores tratamentos. A educadora física 
e apresentadora, Solange Frazão, comandou uma caminhada 
e ao final fez uma palestra sobre qualidade de vida e sorteou 
brindes.
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R etrospectiva

XIX FÓRUM PROFIlaXIa Da tROMBOSE vEnOSa E 
Da SÍnDROME PÓS-tROMBÓtIca 

Em 25 de novembro a Regional São Paulo realizou a 
edição paulista do XIX Fórum. Os dois módulos foram volta-
dos à saúde da população: “Profilaxia do tromboembolismo 
venoso” (Ivan B. Casella) e “Profilaxia do TEV na gravidez” 
(Adílson F. Paschôa). 

PROGRaMa cIRcUlanDO 
Comandado pelos diretores das Seccionais, o Programa 

tem o objetivo de discutir temas relevantes da especialidade 
e promover a integração entre os profissionais do interior do 
estado.

Campinas

Santos

Bauru

2011

cOntROvÉRSIaS 
Realizado de 24 a 27 de fevereiro, no Guarujá, o evento 

ganhou um formato diferenciado e foi um sucesso. Profissio-
nais discutiram questões primordiais da especialidade, apon-
tando as tendências em tratamentos. 

O show da Família Lima e uma aula show realizada pela 
educadora física e apresentadora Solange Frazão, descon-
traíram os participantes.

FÓRUM “O DESaFIO Da DOEnÇa vaRIcOSa” 
Com o intuito de informar, provocar dúvidas e buscar con-

sensos e soluções, o Fórum aconteceu no dia 26 de maio. 
Transmitido ao vivo pela internet, os módulos apresentaram 
propostas diferenciadas sobre a saúde da população.
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FÓRUM XIX cIRURGIa EnDOvaScUlaR – O ESPaÇO 
DaS ESPEcIalIDaDES na SaÚDE SUPlEMEntaR E nO 
SUS

Transmito ao vivo pela internet, no dia 29 de agosto, es-
pecialistas se reuniram no Teatro da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo (USP), e puderam se atualizar e 
acompanhar a evolução da cirurgia no Brasil. 

2011

 PROGRaMa cIRcUlanDO 

ABC

Presidente Prudente

5º DIa vaScUlaR – PREvEnÇÃO DE DOEnÇaS vE-
nOSaS, aRtERIaIS E lInFÁtIcaS

A edição ganhou um formato diferenciado. No mês de 
outubro, cinco regionais receberam uma carreta móvel que 
levou muita informação à população, orientando-as sobre as 
doenças vasculares.

Campinas

Santos

ABC

R etrospectiva

Sorocaba

São Paulo
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F ique por dentro

39º congresso Brasileiro de 
angiologia e cirurgia vascular

O maior evento da área vascular 
foi realizado de 11 a 15 de outubro no 
Palácio das Convenções Anhembi, em 
São Paulo, onde discutiu-se os recentes 
métodos de aperfeiçoamento da espe-
cialidade, bem como os recursos mais 
avançados da medicina e as técnicas 
de tratamento que estão se consolidan-
do no Brasil e no mundo. O Congresso 
recebeu um público de 2.600 pessoas e 
contou com a presença de 17 palestran-
tes internacionais e 85 palestrantes na-
cionais (totalizando 102 congressistas).

negociações avançam e paralisação 
por especialidade é suspensa

Os médicos decidiram por encerrar as 
paralisações escalonadas por especiali-
dade a operadoras e planos de saúde, 
em função do avanço nas negociações. 
Apesar desse primeiro resultado positi-
vo, a Comissão Estadual de Mobilização 
Médica para a Saúde Suplementar – for-
mada pelo Conselho Regional de Medi-
cina do Estado de São Paulo (Cremesp), 
Associação Paulista de Medicina (APM) 
e Sindicato dos Médicos de São Paulo 
(Simesp), entre outros sindicatos e so-
ciedades de especialidade – continuará 
as conversações com as empresas que 
ainda não apresentaram propostas sa-
tisfatórias. 

A decisão da Comissão Estadual foi 
anunciada no dia 31 de outubro, que 
esteve reunida, na sede da APM, para 

R etrospectiva

2011

a genda

Próximos eventos
2012
XX Encontro dos Ex-Estagiários do Ser-
viço de cirurgia vascular e angiologia do 
Hospital da Beneficência Portuguesa de 
São Paulo
Data: 11 de fevereiro
local: Pullman São Paulo – Ibirapuera - SP
eventobpvascular@yahoo.com.br 

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

discutir os rumos do movimento e os re-
sultados das negociações com as opera-
doras e planos de saúde. 

Contatadas para negociar a grave 
defasagem dos honorários médicos, a 
maioria das operadoras de seguros e 
planos de saúde apresentou propostas 
consideradas positivas, com reajuste 
médio acima de 40% para consultas. Em 
alguns casos, a atualização de valores 
ultrapassou 100%.

 Do total de operadoras e planos 
de saúde que aceitaram negociar com 
os médicos paulistas, 24 apresentaram 
propostas com valores de consulta entre 
R$ 50 e R$ 60. 

Embora elas não atendam às rei-
vindicações iniciais, essas empresas se 
propõem a continuar negociando.

conselho Federal de Medicina
atualiza regra para publicidade médica

Os médicos não podem divulgar tele-
fone e endereço de consultório ou clínica na 
internet e nem realizar consultoria à distân-
cia a pacientes e familiares em substituição 
à consulta médica presencial.

As instituições médicas também não 
deverão associar-se a produtos ligados à 
saúde, o que, na prática, significa que as 
associações médicas não poderão mais 
auferir selos de aprovação a produtos 
como aparelhos e próteses.

Essas e outras regras estão na nova 
regulamentação sobre a difusão e publici-
dade criadas pelo Conselho Federal de Me-
dicina (CFM). O novo documento acrescen-
ta novas restrições, mas também reitera a 
maioria dos critérios previstos na normativa 
anterior (Resolução nº 171/2003). As nor-
mas são extensivas a documentos médicos 
como atestados, fichas, boletins, termos, 
receituário e solicitações, emitidos pelo 
sistema público e privado de assistência.

X Encontro São Paulo de cirurgia vascular 
e Endovascular 
Data: 12 a 14 de abril
local: Fecomércio  - SP
http://www.meetingeventos.com.br

XXvI Encontro de angiologia e de cirur-
gia vascular do Rio de Janeiro
Data: 22 a 24 de março
local: Hotel Windsor – Barra - RJ
www.sbacvrj.com.br

XXv World congress of the International 
Union of angiology 
Data: 1 a 5 de Julho
local: Praga - República Checa
http://www.iua2012.org

Resolução nº1974 /2011 entrará em vigor 
a partir de 12 de fevereiro de 2012
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E ntrevista trabalho diferenciado marcou a liderança 
de calógero Presti na Regional São Paulo

Em entrevista ao Informativo Folha 
Vascular, Calógero Presti, explica que 
com muita dedicação e foco no tra-
balho, conseguiu resultados significa-
tivos para o crescimento da Regional 
e investiu no bom desempenho profis-
sional de seus sócios.

O presidente também fala sobre o 
que espera da próxima diretoria da Re-
gional São Paulo e deixa uma mensa-
gem a todos os membros. Acompanhe 
na entrevista.

Folha vascular Durante esses 
seus dois anos de mandato, muitos 
projetos foram realizados. Tem algum 
em específico que queira citar? 

calógero Presti Todos os proje-
tos foram bem-sucedidos e apresen-
tam pontos de destaque. No entanto, o 
sucesso do Curso TEVASC na Web sur-
preendeu a todos. Criamos um curso 
para orientar os associados candidatos 
ao Concurso de Título de Especialista. 
A aceitação foi tão grande que ele se trans-
formou em um curso de atualização médica 
continuada. Soubemos de alguns professores 
entusiastas dos recursos de educação con-
tinuada à distância que estão utilizando as 
aulas como base em algumas escolas médi-
cas. Agora temos uma verdadeira biblioteca 
virtual com mais de 100 vídeos que ficará na 
internet e será atualizada constantemente, 
tanto no seu conteúdo, como na forma. Para 
se ter uma ideia do impacto que o Curso 
TEVASC produziu na especialidade, tivemos 
este ano, cerca de 40.000 acessos ao site.

 
Fv Se tivesse que descrever uma pala-

vra-chave trabalhada ao longo da sua gestão, 
que palavra seria essa? 

Presti Comunicação. 

Fv Quais os maiores desafios que en-
frentou nesses dois anos? 

Presti O maior desafio é convencer os 
associados que devem participar. A SBACV 
não pode realizar seus projetos em toda sua 
plenitude se todos não participarem. Hoje, 
na SBACV, temos um estatuto que está de-
satualizado pelo tempo. A SBACV cresceu 
muito e necessita de uma dinâmica política 
e administrativa mais ágil. Não se pode al-
terar o estatuto sem o comparecimento de 
2/3 dos sócios votantes na Assembleia Geral. 
Conseguir que cerca de 900 associados se 
reúnam para alterar os estatutos e os regi-
mentos é um verdadeiro desafio. Os associa-
dos acreditam que a Diretoria tem poderes 
intrínsecos extraordinários e podem, a um 

A frente da SBACV-Regional São Paulo por dois anos, Calógero Presti, assumirá, em 2012, 
a presidência da Nacional para o Biênio 2012-2013

passe de mágica, gerir o futuro da associa-
ção, esquecem que o poder dos que dirigem 
está na participação e no apoio dos associa- 
dos. O nosso desafio continua sendo trazer 
os membros para as atividades. Este ano, 
precisamos alterar os Estatutos e Regimento 
da SBACV, grande desafio. Já existem três an-
teprojetos prontos. Serão criadas comissões 
com representantes de todos os estados 
para analisar as mudanças que são consenso 
e que foram aprovadas na Câmera dos Re-
presentantes nas três últimas reuniões. Es-
peramos que até o 60o aniversário da SBACV, 
em novembro de 2012, possamos aprovar 
essas mudanças. Será um grande presente de 
aniversário para a Nacional.

Fv E as principais conquistas? 
Presti Não há conquistas principais. To-

das foram importantes. A mais significativa 
foi a consciência de que é preciso união e 
muito esforço para que a especialidade con-
tinue crescendo e se firmando dentro do 
cenário da Defesa Profissional. Esse pensa-
mento existe nas lideranças em São Paulo e 
nos seus associados. 

Fv Das ações que realizou frente a Re-
gional São Paulo, qual merece maior des-
taque e porque? 

Presti Um ponto fundamental é a di-
vulgação da especialidade e a formação de 
uma verdadeira identidade junto à popula-
ção leiga. As ações educativas junto a esse 
público praticamente não existem. O projeto 
do Dia Vascular da Regional São Paulo deste 
ano, foi realizado em cinco cidades do Estado 

com muito sucesso. Mas ainda há muito 
para se fazer e usar todos os tipos de 
comunicação. Não temos um site edu-
cativo para o leigo. Isto é um trabalho 
que deve ser estimulado. 

Fv Acredita que um futuro pro-
missor para a Regional São Paulo é a 
contínua integração entre ela e seus só-
cios, principalmente com a participação 
mais ativa dos jovens? 

Presti Tenho muita esperança na 
próxima administração da SBACV-SP 
sob a liderança do Dr. Adnan Neser. 
O doutor é muito experiente, político 
hábil e agregador e, sem dúvida, con-
tinuará voltando a sua atenção aos só-
cios, especialmente aos jovens. 

Fv A próxima gestão da Regional 
São Paulo será comanda por Adnan 
Neser. Quais as expectativas em rela-
ção aos trabalhos a serem desenvolvi-

dos por ele? 
Presti O Dr. Adnan, volto a ressaltar, 

é líder, experiente e político. Irá fazer uma 
grande administração. Escolheu para sua 
Diretoria, profissionais de alto nível e com-
prometidos com os objetivos da SBACV. Es-
tivemos reunidos para combinarmos uma 
atuação conjunta com a Diretoria da Nacio-
nal para o próximo Biênio. Isso será muito 
bom para a Regional e a Nacional. Os proje-
tos de sucesso serão mantidos. E, sem dúvi-
da, muitas ideias novas e ações serão postas 
em prática pela nova Diretoria. 

Fv Ao final do seu mandato que men-
sagem deixar para os membros da Regional 
São Paulo? 

Presti Agradeço o reconhecimento do 
esforço de nossa Diretoria e peço desculpas 
pelos objetivos que não conseguimos termi-
nar. Continuo na Diretoria da Regional São 
Paulo e continuarei atuante e ajudando no 
que for preciso. 

Fv Que dicas o doutor daria para os no-
vos profissionais da especialidade? 

Presti Infelizmente hoje está havendo 
uma grave distorção na especialidade. Privi-
legiamos as novas tecnologias, os procedi-
mentos de ponta, as novas conquistas e, 
inconscientemente, negligenciamos a base 
da medicina, que é conhecimento do doente 
e da doença. Hoje formam-se profissionais 
mais técnicos do que médicos. Não devemos 
esquecer que temos que ser médicos em 
toda a concepção do termo. 
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c onfraternização Jantar da SBacv-SP encerra as 
atividades da gestão 2010-2011

Sócios, diretores e convidados espe-
ciais se reuniram no dia 2 de dezembro, 
no Hotel Renaissance, em São Paulo, 
para comemorarem as conquistas da 
SBACV-SP no ano de 2011.

 Calógero Presti, até então presiden-
te da Regional São Paulo, agradeceu a 
presença de todos e falou sobre a atu-
ação da entidade em 2010 e 2011 e o 
sucesso em vários projetos. “Durante 
esses dois anos que estive a frente da 
nossa regional, posso dizer que, sem 
dúvida nenhuma, trabalhei feliz nas 
minhas realizações em função de muito 
apoio e união que tive dos meus colegas 
e dos integrantes da minha diretoria. 
Foram inúmeras as atividades. Um dos 
grandes feitos foi, com toda certeza, o 
curso preparatório para Título de Espe-
cialista, o TEVASC, para a surpresa de 
todos nós, virou um curso de atualiza-
ção contínua de ensino à distância”.

Presti também citou como um dos 
grandes eventos da Regional São Paulo, 
a inovação do 5º Dia Vascular que na 
edição de 2011, funcionou como um 
projeto-piloto onde uma carreta móvel 
percorreu cinco regiões da capital ori-
entando a população sobre as doen-
ças vasculares. Além do Encontro São 
Paulo, o Congresso Brasileiro de Eco-
grafia, o II Controvérsias, o excelente 
39º Congresso Brasileiro de Angiologia 
e Cirurgia Vascular, entre outros. “Todos 
esses foram eventos de sucesso que 
realmente marcaram a minha gestão”, 
completou.

Sobre a sua saída da presidência 
da SBACV-SP, Calógero Presti (que em 
2012 assume a presidência da Nacional) 
disse que tem certeza de que a Regio-
nal São Paulo irá alinhar-se à Nacional e 
que juntos farão um excelente trabalho 
em todo o Brasil. “Adnan Neser dará 
sequência as minhas atividades e com 
certeza fará um ótimo trabalho junto a 
SBACV-SP”.

Para adiantar um pouco sobre os 
seus projetos para a Nacional, Calógero 
Presti disse que uma das primeiras ati-
tudes que irá tomar é reformular os es-
tatutos (que segundo ele está estático, 
inviabilizando as necessidades da Socie-
dade), tornando-o mais ágil e de acordo 
com a realidade atual. “Como em 2012 
a Sociedade completa 60 anos, espero 
comemorar a data entregando esses es-
tatutos atualizados e aprovados”. 

Na confraternização estiveram pre-
sentes importantes profissionais da área 

da saúde como os dois representantes 
do Sindicato dos Médicos de São Paulo 
(Simesp), Carlos Alberto Grandini Izzo e 
Maria das Graças Souto e o presidente 
da Associação Paulista de Medicina, 
(APM) Florisval Meinão que, em pou-
cas palavras agradeceu o convite para 
compartilhar dessa noite tão especial. 
“Quero parabenizar o Calógero Presti 
pelo excelente trabalho realizado e de-
sejar ao Adnan Neser sorte nessa pró-
xima gestão. Um dos objetivos da APM é 
estreitar os laços com as sociedades de 
especialidades e para isso, conto com a 
Regional São Paulo. Neste ano, fizemos 
um movimento com relação à Saúde 
Suplementar mostrando para a socie-
dade que os planos de saúde cobram 
muito caro e remuneram muito mal aos 
médicos. E nós tivemos uma forte par-
ticipação da SBACV-SP nas presenças 
de Calógero Presti e do Rubem Rino nas 
nossas reuniões”, disse, enaltecido, Mei-
não.

Após as palavras do presidente da 
APM, o tesoureiro-geral da SBACV-SP, 
Marcelo Fernando Matielo, fez uma 
apresentação do balanço da Regional, 
mostrando o positivo resultado financial 
da Entidade.

Entrega de cargo
Calógero Presti chamou o novo presi-

dente da SBACV-SP (gestão 2012-2013), 
eleito por aclamação pelos sócios, Adnan 
Neser, para proferir suas palavras. “Não 
posso deixar de iniciar o meu discurso 
sem agradecer todo o apoio e esforço 
realizado pelos doutores Calógero Presti, 
Celso Bregalda, Marcelo Matielo, enfim, 
todos aqueles colegas membros da dire-
toria que comungaram dessa gestão e 
que agora, brilhantemente encerra-se”. 

Segundo o doutor Adnan Neser um 
dos pontos principais da sua gestão será 
o de atrair os jovens médicos para a vida 
associativista para congregar ainda mais 
a Sociedade, assim como lutar pela qua-
lificação profissional dos Angiologistas e 
Cirurgiões Vasculares e congregar, cada 
vez mais, cirurgiões do estado de São 
Paulo para que ela fique cada vez mais 
forte e consiga dar o apoio necessário à 
Nacional”, e afirmou ainda: “Como uma 
entidade respeitada, também focarei em 
oferecer ao associado tudo aquilo que 
ele busca que é o amparo da Sociedade 
e o desenvolvimento científico da espe-
cialidade”.

Continuando o seu discurso, Neser 

explicou o seu ponto de vista ao comen-
tar que nenhuma regional é forte por 
si só, que o apoio a Nacional é impres-
cindível. “Ela é forte pelos que a acom-
panham, é forte pelos membros no mo-
mento em que ela os convocam e eles se 
fazem presentes. É assim que eu encaro 
a vida associativa. Tenho uma vida as-
sociativista de mais de 40 anos e é as-
sim que nós nos mantivemos. E é por 
isso que espero contar com os amigos 
que aqui estão e com outros que não 
puderam vir, mas que sem dúvida ne-
nhuma, estão serrando fileira junto co-
nosco”, finalizou.

Na ocasião, também foram entre-
gues quatro prêmios:

Marcus V. M. Cury e Celso Bregalda Neves

cid Dos Santos 
Marcus vinicius Martins cury, 

como melhor trabalho apresentado na 
categoria aspirante durante a reunião 
científica, com o tema: “Derivações In-
framaleolares para Salvamento de Mem-
bros”.

Ivan B. Casella e Marcelo Matielo

Geza de takats 
Ivan Benaduce casella, como 

melhor trabalho apresentado na Catego-
ria Efetivo durante a reunião científica, 
com o tema: “Estudo Ecográfico da Mor-
fometria da Veia Femoral e seus Padrões 
de Duplicação”.
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c onfraternização

Durante o jantar, os presentes as-
sistiram à palestra do vencedor do Prê-
mio Alexis Carrel, Roberto Sacilotto, que 
fez uma apresentação do Hospital do 
Servidor Público, em uma narrativa, que 
traçou a história do local.

Na ocasião, também foram entre-
gues os certificados aos membros da 
diretoria, gestão 2010-2011.

Com música ao vivo, o jantar foi mui-
to animado.  

Roberto Sacilotto e Calógero Presti

alexis carrel 
Roberto Sacilotto - Por ter se des-

tacado durante o ano de 2011 pela sua 
participação nas atividades científicas e 
institucionais da SBACV-SP.

Veronica Chang e Adnan Neser

Berilo langer
veronica Y. P. chang, como melhor 

trabalho apresentado como residente 
durante a reunião científica, com o tema 
“Distância entre a Teoria e a Prática da 
Prevenção Cardiovascular em Pacientes 
com Aterosclerose Extra-Coronária”.

Melhores momentos
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Presidente:  Armando C. Lobato

Agora com QUATRO Dias de Duração
Casos ao Vivo TODOS OS DIAS
Fóruns Internacionais de Consenso sobre Temas Controversos
Fórum Perspectivas Internacionais em Terapia Endovascular: Mulheres Salvando Vidas
Submeta Seu Caso Complexo Endovascular e Participe da Programação Científi ca
Sessão ISES de Debates a Favor e Contra sobre Temas Controversos
Festa de Confraternização no CLUB A
Inscrições, Solicitação de Hospedagem e Envio de Temas Livres (www.icve.com.br)

Destaques:

Realização: Apoio:

Liderança em Cirurgia Endovascular na América Latina

NÃO

PERCA!!!

25-28/04/2012

Anote nasua Agenda

25-28 de Abril, 2012
Sheraton São Paulo WTC Hotel, São Paulo, Brasil
www.icve.com.br
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