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Homenagem
A Regional São Paulo preparou uma matéria especial
sobre o Prof. Dr. Emil Burihan. Sua história acadêmica
e profissional e depoimentos emocionantes ficarão,
merecidamente, registrados aqui, para sempre

Reunião Científica
Excelentes trabalhos marcaram a
segunda reunião do ano. Veja como foi
e participe das próximas!

Pág.: 4

Seccionais
As reuniões das Seccionais com a
participação de especialistas renomados
estão enriquecendo o conhecimento
dos profissionais. Acompanhe os temas
abordados
Pág.: 6

Fique por dentro
A Associação Paulista de Medicina lançou
o atestado digital. Confira como essa
importante ferramenta vai combater as
falsificações e outras fraudes
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E ditorial

Ars longa, vita brevis....

Este é o princípio dos Aforismos
de Hipócrates, cujas bases foram
lançadas no século V a.C e que têm
norteado os princípios éticos e as bases
da deontologia médica, transmitida
para gerações, através do juramento,
inclusive.
O Prof. Joffre Marcondes de Rezende
escreveu o livro “A Sombra do Plátano”,
árvore milenar conhecida como a Árvore
de Hipócrates, por utilizar a sombra desta
para reunir-se com seus discípulos para
transmitir conhecimento, tal como as
folhas que se renovam a cada primavera,
assim se renovam os sucessores a cada
geração. Creio que este é o maior feito
e a melhor realização do mestre face à
dedicação que representa o cultivo de
gente, que é a mais nobre faceta do ser
humano.
Os ideais devem permanecer vivos
como os valores perenes da Medicina:
a busca da verdade, o respeito à vida,
o amor à arte médica, à solidariedade
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E xpediente

humana, o desejo de servir, a conduta
digna, o interesse sincero pelos que
sofrem.
Tal como a árvore que resiste às
intempéries e segue vicejante, assim
também, a Medicina mantém sua
trajetória através dos séculos, vencendo
as dificuldades e produzindo frutos.
Nem sempre a estrada percorrida foi
retilínea, mas sinuosa para prolongar
a caminhada no tempo, propiciando
doutrinas e teorias que embasaram a
prática médica, com muitos episódios
demonstrativos de agilidade da
inteligência humana, porém com
limitações, numa demonstração cabal
de que só os desígnios do Criador são
insuperáveis.
Desta forma, irmanamo-nos todos
em expressar os nossos sentimentos
pela irreparável perda do grande mestre
Prof. Dr. Emil Burihan, desejando que
acolhido no seio do Criador ampare a
todos que conviveram com tão ilustre
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pessoa e, em particular, a todos os seus
familiares que sempre compreensivos,
participaram indiretamente e, às vezes,
diretamente, da Sociedade Brasileira
de Angiologia e de Cirurgia Vascular Nacional e de várias regionais, uma vez
que o Prof. Emil sempre esteve presente
em todos os eventos e realizações a que
era convidado, como dos primeiros a
chegar e ocupar um lugar, que hoje,
infelizmente, está vago.
Para concluir, desejo afirmar que:
“VIDA é SUPERAÇÃO desde que o
consolo supere a dor, a luz supere a
escuridão, o conhecimento supere a
ignorância e que o Amor a Deus, ao
próximo, à vida, tudo faz superar”.

Adnan Neser
Presidente da SBACV-SP 2012 -2013
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Representantes de entidades médicas
presentes à reunião ampliada da Comissão
Nacional de Saúde Suplementar (Comsu)
deram “cartão amarelo” como sinal de
alerta às operadoras. Eles definiram 25 de
abril como o dia de mobilização nacional da
categoria – para reivindicar remuneração
justa e fim das interferências dos planos de
saúde sobre a autonomia dos profissionais
– e um cronograma de atividades para o
primeiro semestre de 2012.
A primeira reunião do ano, ocorrida
em 2 de março, na sede da Associação
Paulista de Medicina (APM), em São Paulo,
determinou também que as negociações
locais e estaduais com as operadoras
serão retomadas a partir deste mês.
A pauta nacional de reivindicações
2012 consiste na recuperação das
perdas referentes aos valores pagos por
honorários e procedimentos (que devem
ser negociados em conjunto e em bloco,
tendo como referência a Classificação
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos – CBHPM); melhoria dos
contratos, com estabelecimento de
índice e periodicidade anual de reajuste,
e critérios para credenciamento e
descredenciamento do profissional e para
as glosas, com o objetivo de preservar a
autonomia do médico.

Definida nova mobilização para
o dia 25 de abril
Pauta de reivindicações
Reajuste
de
honorários
Recuperação das perdas financeiras dos
últimos anos contém: plano, consultas e
procedimentos.
Contratos - Adoção de critérios
de reajuste (com índices definidos
e periodicidade de, no máximo,
12 meses) e de credenciamento,
descredenciamento, glosas e outras
situações que configurem interferência
na autonomia do médico.

Vamos nos mobilizar! A palavra
chave é “REPERCUSSÃO”.
É preciso que o movimento tenha apoio
da sociedade, dos meios de comunicação
e envolva os pacientes, para forçar a
negociação com os planos de saúde.
Ajudemos as nossas entidades para
sensibilizar a opinião pública.
Denuncie os casos em que a
interferência das seguradoras prejudiquem
o tratamento médico!
Faremos chegar as denúncias até a ANS,
órgão regulador da Saúde Suplementar.

Hierarquização - Determinação da
CBHPM como referência para o processo
de hierarquização a ser instituído
por Resolução Normativa da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
A partir daí, o percentual de reajuste
será o mesmo para as consultas e todos
os procedimentos, sem distorções na
valoração.
Legislação - Apoio aos projetos
de lei sobre reajuste dos honorários
médicos (PL 6964/10, que tramita na
Câmara, e PL 380/00, no Senado) e
sobre CBHPM como referência na Saúde
Suplementar (PLC 39/07, no Senado).

Bete Nicastro

D efesa profissional

Dr. Salomão Goldman
Diretor de Defesa Profissional da SBACV-SP
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Importantes temas da especialidade
foram apresentados

R eunião científica
Com auditório lotado, na noite de 29 de
março aconteceu a segunda Reunião Científica
da SBACV-SP, no Anfiteatro do Hospital Santa
Isabel II – Unidade Jaguaribe. As apresentações
foram transmitidas pela internet.
A primeira palestra, com o tema “Estudo
tomográfico da confluência das veias renais
com a veia cava inferior em relação aos corpos
vertebrais associado a análise do biotipo
anatômico”, foi proferida pelo Dr. Andre
Camacho da equipe do Hospital Beneficência
Portuguesa. Os comentários foram do Dr. José
Carlos Costa Baptista-Silva.

O segundo trabalho foi apresentado
pela Dra. Mariana Terra Diniz, da Faculdade
de Medicina do ABC, e versou sobre o tema
“Avaliação da melhora na qualidade de vida
com uso do questionário ABC-V (Assessment
of burden in chronic-venous disease) em
pacientes submetidos a tratamento de
doença venosa crônica avançada com uso
de ecoescleroterapia com polidocanol”. Os
comentários foram do Dr. Walter Campos Jr.
Para finalizar, foi apresentado o tema
“Angioplastia infrapoplítea: resultados de
quatro anos de experiência e a importância

do conceito do angiossoma”, que teve como
palestrante o Dr. Renato Fanchiotti Costa, da
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa
de São Paulo, com comentários do Dr. Felipe
Nasser.
Após as apresentações, a SBACV-SP
sorteou uma cafeteira e o ganhador foi o Dr.
Gustavo F.F. Costa, seguido do tradicional
jantar de confraternização.
A próxima reunião científica acontecerá no
dia 26 de abril. A entidade espera contar com a
presença dos colegas e membros da SBACV-SP.

Crédito: Bete Nicastro

Acesse

www.publivideo.com.br/sbacvsp
e envie as suas perguntas.
Participe das reuniões científicas
de onde estiver.

Andre Camacho
Auditório

Walter Campos Jr
José Carlos Costa Baptista-Silva

Mariana Terra Diniz

R eunião Científica

ABRIL
26/04 - 5ª feira - às 20h30

Renato Fanchiotti Costa

Anfiteatro do Hospital Santa Isabel II - Unidade Jaguaribe
Rua Jaguaribe, nº 144 - São Paulo - SP

Estacionamento Gratuito

A entrada do estacionamento da Reunião Científica será a do Hospital Santa Isabel, localizada no
mesmo endereço acima e gratuita mediante carimbo do ticket pela diretoria da SBACV-SP

Felipe Nasser
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T rabalhos de 26 de abril
RELAÇÃO
ENTRE
A
GORDURA
VISCERAL ABDOMINAL AVALIADA PELA
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E A
DOENÇA VASCULAR PERIFÉRICA AVALIADA
PELO DOPPLER ULTRASSOM ARTERIAL DE
MEMBROS INFERIORES
Relation between visceral fat evaluated by
computed tomography and peripheral
Autores: Anderson Takahama; Éder
Rezende de Quadros; Ivan de Barros Godoy;
Bonno van Bellen
Instituição:
Portuguesa

Hospital

Beneficência

Introdução: A gordura visceral abdominal
tem sido associada com os fatores de risco
cardiovasculares e com a doença arterial
vascular. Evidências sugerem esta relação
devido a um perfil metabólico diferenciado
naqueles indivíduos com excesso de GVA.
O exame proporcionado pelo aparelho de
Doppler ultrassom direcional com registro
gráfico da velocidade, associado às tomadas de
pressões ao longo do eixo arterial do membro
estudado, é o exame não invasivo que permite
a quantificação da isquemia.
Objetivo: Investigar se o acúmulo de
adiposidade visceral abdominal, medido pela
tomografia computadorizada, está relacionado
ao diagnóstico de doença vascular periférica,
avaliada pelo Ultrassom Doppler arterial de
membros inferiores com registros gráficos.
Métodos: Foram analisados de forma
retrospectiva dados de prontuários de 40
pacientes que foram avaliados e tratados
pelo serviço de cirurgia vascular, no Hospital
Beneficência Portuguesa de São Paulo. E para o
grupo controle foram selecionados 40 pacientes
que realizaram o exame de TC Abdômen e
não apresentam antecedentes de doenças
vasculares. A medida de gordura visceral foi
realizada no espaço intervertebral, entre a
quarta e quinta vértebras lombares (L4-L5).
Resultados: Dos 40 pacientes avaliados e
tratados com doença vascular, 26 apresentam
isquemia de membros inferiores com a medida
média da área de gordura visceral de 181,61
cm² e 14 apresentam índices de pressão
normal com a medida média de 206,13cm².
Nos 40 pacientes do grupo controle, foram
apresentadas a medida média de 149,75cm².
Porém, através da análise de variância,
observamos que não há diferença significativa
entre os grupos. Em análise com o grupo de
corte de 150 cm², evidenciamos que 65%
dos pacientes com doença vascular estão em
excesso de GVA, e que é necessário aumentar
o tamanho da amostragem para podermos
observar uma diferença significativa.
Conclusão: Os pacientes com doença
vascular apresentam o aumento da área de
gordura visceral em relação ao grupo controle.
Em comparação dos grupos com o ponto
de corte de GVA 150cm², observamos níveis
elevados de gordura visceral nos grupos
com doença vascular, porém necessitamos

aumentar a amostragem para obtermos a
diferença significativa entre os grupos.
Comentador: Dr. Nilo M. Izukawa
ANGIOPLASTIA E STENT DA ARTÉRIA
POPLÍTEA. O QUE ESPERAR?
Autores: Álvaro Razuk; Gustavo Cabral
Duarte; Ronaldo Dávila; Renato Fanchiotti
Costa; Thiago Almeida Barroso; Walter Zaven
Karakhanian; Eduardo C C Sansolo; Alexandre
Fioranelli; Jong Hun Park; Claudia Gurgel
Marques; Valter Castelli Junior; Walter Khegam
Karakhanian; Roberto Augusto Caffaro
Instituição: Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de São Paulo
Justificativas e Objetivos: A angioplastia
da artéria poplítea é pouco relatada na
literatura, o que dificulta a interpretação
dos resultados, e os estudos apresentados
relacionam perviedade curta em decorrência
do seu segmento em dobra articular. O
objetivo deste estudo é avaliar a taxa de
perviedade e de salvamento de membro
nos pacientes submetidos à angioplastia
transluminal percutânea (ATP) mais stent da
artéria poplítea, associado ou não a outros
segmentos arteriais, a médio prazo, com
insuficiência arterial crônica (Rutherford 3 a 6).
Como objetivo secundário avaliamos a taxa de
perviedade em relação ao tipo de lesão prévia
e ao uso de stent.
Método: Foram analisados prospectivamente 43 pacientes submetidos a ATP e
stent da artéria poplítea no serviço de cirurgia
vascular e endovascular da Faculdade de
Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo, no período de 2008 a 2010. A
média de idade dos pacientes foi de 69 anos,
variando de 48 a 89 anos, onde 39,5% do
sexo masculino e 60,5% do sexo feminino.
Estes apresentavam 39,5% de lesão prévia
estenóticas e 60,5% de oclusões. Utilizamos
o teste Exato de Fisher para comparar as
variáveis, o Kaplan-Meier para as curvas de
sobrevida e, estas, comparadas através do
teste de log-rank. Foi utilizado um nível de
significância de 5% (p-valor ≤ 0,05).
Resultados: A média de acompanhamento
desta amostra foi de 298 dias, sendo que a
artéria poplítea foi tratada isoladamente em
55,8% e associada ao segmento femoral em
44,2%. Foram utilizados stents em 65,1% dos
pacientes e ATP em 34,9%. Neste período
ocorreram 9 óbitos e 6 amputações maiores.
A taxa de perviedade do estudo foi de 83,7%,
no segmento poplíteo de 87,5% e no femoropopliteo de 78,5%. Nas lesões onde foram
utilizados stents observamos uma patência
de 85,7% e na ATP de 80% (p>0,05). Com
relação ao tipo de lesão tratada, as estenoses
apresentaram perviedade superior às oclusões,
88,2% e 80,8%, respectivamente (p>0,05). A
taxa de salvamento de membro total foi de
86%, na artéria poplítea de 87,5% e no femoropoplíteo de 84,2%. Naqueles pacientes onde
utilizamos stent esta taxa foi de 89,3% e na

angioplastia de 80% (p>0,05). Observamos
que esse valor na lesão estenótica foi de 94,1%,
enquanto na oclusão 80,8% (p>0,05).
Conclusões: Apesar das características
anatômicas, observamos que o tratamento
endovascular da artéria poplítea apresentou
boas taxas de perviedade e sobrevida livre de
amputações. O mesmo ocorrendo nos casos
com lesão estenótica prévia e onde foram
utilizados stents.
Comentador: Dr. Jorge Eduardo Amorim
O USO DA COMPRESSÃO ELÁSTICA
DURANTE MEIO DIA É TÃO EFETIVO QUANTO
O DIA INTEIRO?
Autores: C E Q Belczak ; J M P Godoy; M A
M Silva ; S Q Belczak; W Hueb; R A Caffaro
Instituição: Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de São Paulo
Justificativas e Objetivos: Existem
boas evidências do uso de compressão para
algumas indicações clínicas, mas pouco se
sabe sobre dosimetria na compressão. O
objetivo deste trabalho foi avaliar se o uso
da compressão elástica durante parte do dia
pode ajudar na redução do edema no final
do dia, em pacientes classificados do ponto
de vista clínico, epidemiológico, anatômica e
fisiopatológico (CEAP) entre C0 e C1.
Métodos: Os efeitos sobre a variação
volumétrica dos membros inferiores após um
dia de trabalho com uso de meia de compressão
elástica foram verificados em dois homens e 18
mulheres (40 membros inferiores). Os critérios
de inclusão foram pacientes classificados entre
C0 (10 membros) e C1 (30 membros), de acordo
com o critério CEAP. Os participantes usaram
meia elástica, sempre tamanho três quartos,
compressão 20-30 mmhg, por três dias
consecutivos. De acordo com o grupo ao qual
pertenciam, a meia era utilizada durante todo
o dia, apenas pela manhã, ou simplesmente
não a calçavam. Para volumetria, usou-se a
técnica de deslocamento da água, realizada
pela manhã e a noite. Quando os pacientes
aplicavam as meias apenas pela manhã, a
volumetria era realizada às 13h00.
Resultados: Aumento significativo do
volume foi observado para ambos os membros
quando as meias não eram utilizadas em
comparação com o uso de meias apenas
pela manhã. Depois de retiradas, ambos os
membros tinham aumento significativo de
volume à tarde. Entretanto, o uso das mesmas
por meio período era melhor do que não usálas a qualquer tempo.
Conclusão: O uso de meia elástica de
compressão pode reduzir a variação da
volumetria durante as horas de trabalho,
com uso de meias durante o dia inteiro
apresentando resultados melhores do que por
meio período.
Comentador: Dr. Mauro F. C. de Andrade

6

S eccionais
Crédito: Divulgação

ABC

Erica Nardino, Sidnei Jose Galego, Aldo Ferronato e Jorge
Ben-Hur Parente

Foi realizada a primeira reunião da
Seccional ABC no Hospital e Maternidade
Brasil - São Luiz, no dia 26 de março, com
a abertura da sessão pelo diretor técnico
da Rede Dór, Dr. DellaNegra, cujo tema foi

“Avanços e Controvérsias na cirurgia de varizes
de MMII”. Houve também a apresentação do
Dr. Aldo Ferronato, que abordou as “Técnicas
de radiofrequência para ablação de veia
safena” e do Dr. Jorge Ben-Hur Parente, que
proferiu sobre as “Técnicas de endolaser para
cirurgia de varizes de MMII”. O encontro teve
um grande número de associados, com uma
participação efetiva de toda a plateia. Os
debatedores convidados foram cirurgiões
vasculares da região - Dr. Reinaldo Donatelli,
vice diretor clínico do Hospital Brasil e Dr.
Antonio Pereira Bello, da Clínica Bello’s de São
Bernardo do Campo. O evento foi organizado
pelo diretor da seccional, Dr. Sidnei Jose Galego
e secretariado pela Dra. Erica Nardino. Após
a reunião científica houve confraternização
e jantar patrocinado pela Cardiomedical. A
próxima reunião será realizada em maio, e o
tema será sobre ‘Cuidados intensivos no pósoperatório de cirurgias vasculares complexas.

Bauru-Botucatu
A primeira reunião de 2012 da Seccional
aconteceu no dia 28 de março, em Bauru,
com palestra ministrada pelo Dr. Marcondes
Figueiredo de Uberlândia/MG, sob o tema
”Uso da espuma na doença varicosa”.
O palestrante Marcondes Figueiredo
proferiu uma aula extremamente didática com
vídeos, fotos, indicações e contraindicações
do uso da espuma, dirigida a uma plateia de
22 cirurgiões vasculares das cidades de Bauru,
Botucatu, Jaú, Lençóis Paulista, Barra Bonita e
outras cidades da região.
O encontro teve a organização do diretor da
seccional, Marcone Lima Sobreira, e a parceria
das empresas: Laboratórios LIBBS e TAKEDA,
Libbs Farmacêutica - representantes Tadeu
e Genésio - Takeda Farma - representantes
Fabiana, André, Camila e Antoniazzi.

Campinas-Jundiaí
No dia 19 de março aconteceu a primeira
reunião do ano realizada na seccional,
ministrada pelo Dr. Leonardo Maklouf, sob
o tema “Ablação da veia Safena através da
radiofrequência”.
Conforme a diretora da seccional,
Dra. Carla Faccio Bosnardo, a sessão foi
extremamente proveitosa e contou com
a presença de diversos profissionais de

Campinas e região com representantes de
Limeira e Jundiaí.
Em virtude do X Encontro São Paulo
Cirurgia Vascular e Endovascular, a próxima
reunião “Tratamento endovascular das más
formações vasculares” teve sua data alterada
para o dia 23/04/2012, às 19h30, na Sociedade
de Medicina e Cirurgia - Rua Delfino Cintra nº
63 Centro.

Daniel Vasconcelos (Jaú), José Eduardo Sanzogo (Jaú),
Marcondes Figueiredo (Uberlândia - MG), Hamilton A
Rollo (Unesp - Botucatu) e Marcone Lima Sobreira (Unesp
- Botucatu)

Reuniões
Campinas - Jundiaí
1º Semestre 2012
2ª Reunião – 23/04/2012
Tratamento Endovascular de Más
Formações Vasculares
Palestrante – Dr. Lucas Marcelo Dias
Freire

Auditório

3ª Reunião – 21/05/2012
Alterações Cognitivas Relacionadas
à Cirurgia de Carótida - Aberta e
Endovascular
Palestrantes – Dr. Germano da Paz
Oliveira e Dr. Wagner Mauad Avelar
4ª Reunião – 18/06/2012
Escleroterapia com Espuma
Palestrante- Dr. Eduardo T. Aguiar
Horário: 19h30
Local: SMCC - Sociedade de Medicina e
Cirurgia de Campinas
Endereço: Rua Delfino Cintra, 63 Centro
- Campinas - SP
Informações: (19)3231-2811

Arlindo de Lemos Junior, Leonardo Maklouf e Carla Faccio Bosnardo
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I Simpósio Internacional de Hemostasia
e Trombose - VI Simpósio sobre
Trombose e Hemostasia
O auditório Moise Safra, do Hospital
Israelita Albert Einstein, receberá de 19 a
21 de abril o I Simpósio Internacional de
Hemostasia e Trombose. Também faz parte da
programação o VI Simpósio sobre Trombose
e Hemostasia – GEHT, organizado pelo
coordenador, integrante da comissão científica
deste evento e também conselheiro superior
da Sociedade Brasileira de Angiologia e de
Cirurgia Vascular Regional São Paulo (SBACVSP), Prof. Dr. Francisco Humberto Maffei.
O Simpósio tem como público-alvo
médicos especialistas em Hematologia,

Cirurgia Vascular, Cardiologia, Clínica Médica,
Pneumologia, Ortopedia, Patologia Clínica,
Ginecologia e Obstetrícia e Anestesia, além
dos profissionais com atuação em laboratório
clínico,
como
Biólogos,
Biomédicos,
Bioquímicos e Farmacêuticos.
O evento terá a acreditação da Comissão
Nacional de Acreditação (CNA) e Pontuação no
Programa de Educação Médica Continuada do
HIAE.
Informações sobre o programa completo
e taxas de inscrição podem ser obtidas pelo
telefone (11) 2151-1001.

Rede de Hospitais São Camilo promove
o IV Simpósio de Escleroterapia e o
I Curso Prático de Escleroterapia
Eventos contam com o apoio da SBACV e da SBACV-SP
O Instituto de Ensino e Pesquisa do
Hospital São Camilo está organizando
dois grandes eventos para os dias 23 e 24
de julho. O IV Simpósio de Escleroterapia
acontecerá no dia 23, sábado, no Salão
Nobre do Club Homs, na Av. Paulista, nº
735, Cerqueira César, São Paulo. Já o I Curso
Prático de Escleroterapia será no Hospital
São Camilo, nos Auditórios A e B, localizado
na Rua Tavares Bastos, nº 573, Pompéia, São
Paulo.
Antônio Carlos G. Nogueira, Arnaldo
Y. Shiratori, Cláudio Nacif Feres e Marcos
Augusto de A. Ferreira fazem parte da

Comissão Científica dos eventos. Estes
cursos valem 0,5/h pontos no Programa de
Premiação Instituto de Ensino e Pesquisa
do Hospital São Camilo (IEP), pontuado pela
Comissão Nacional de Acreditação (CNA).
O evento, que é direcionado para
médicos e residentes, conta com o apoio
da SBACV e da SBACV-SP e patrocínio das
seguintes empresas: Aché, V Company,
Sigvaris e Medi.
As inscrições deverão ser feitas até o dia
15 de junho pelos telefones: (11) 3677-4405
e (11) 3677-4451, ou pelo email adriana.
melo@saocamilo.com.

Evento aborda sobre o Pé Diabético

O
I
Simpósio
de
Atualização
Multidisciplinar sobre o Pé Diabético
acontecerá de 15 a 16 de junho, no Centro de
Eventos do Instituto Dante Pazzanese, na Vila
Mariana, em São Paulo.
Na sexta-feira, 15, do 12h30 às 18 horas,
haverá uma abertura com o tema: A saúde
no Brasil de hoje 2012. Dentro da grade de
programação, o evento será dividido em
seis Módulos, que abordarão: Fundamentos
da assistência ao pé diabético; Princípios

Fundamentais; Pé diabético infeccioso;
Pé diabético isquêmico – o que sabemos;
Curativos; e Pé de Charcot.
O Simpósio é organizado pelo Instituto
Dante Pazzanese de Cardiologia, sob
coordenação dos doutores Nilo M. Izukawa,
Akash K. Prakhasan e Antonio Y. Kambara.
As inscrições são gratuitas e podem ser
realizadas pelo telefone (11) 3831-6382, com
Marcia ou Sandra, de segunda a sexta-feira,
das 9 às 18 horas.

O Ouro Minas Palace Hotel será palco do
XII Encontro Mineiro de Angiologia e Cirurgia
Vascular. O evento acontece nos dias 22 e 23
de junho, em Belo Horizonte (MG).
O Encontro terá em seu conteúdo temas
que abordam as principais áreas da Angiologia
e Cirurgia Vascular, com privilégio na área de
cirurgia Endovascular e, também, dará ênfase
a prática diária desta especialidade. Haverá,
espaço para a apresentação de trabalhos na
forma de Temas Livres, além de Curso PréCongresso de Escleroterapia com Espuma.
Já estão confirmadas as presenças
de renomados convidados nacionais e
internacionais, como os doutores Alan Dardik
(Estados Unidos), Michel Perrin (França),
Jean François Uhl (França) e Mariano Ferreira
(Argentina).
Organizado e coordenado pela diretoria
da SBACV-MG, este Encontro é presidido
pelo Dr. Leonardo Ghizoni Bez, também atual
presidente desta Regional, e será certificado
pela Comissão Nacional de Acreditação,
valendo pontos para a revalidação dos Títulos
de Especialista.
Para obter mais informações e ver
a programação, basta entrar no site
www.emacv.com.br.
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Fim das fraudes em atestados médicos

IX Encontro
Norte/Nordeste
De 18 a 20 de outubro acontecerá
o IX Encontro Norte/Nordeste 2012
de Angiologia, Cirurgia Vascular e
Endovascular. O evento será sediado no
Summerville Beach Resort, em Porto de
Galinhas, PE.
Pensando em atender melhor os
participantes do encontro, a SBACV-PE
oferece valores e condições especiais para
a reserva de apartamentos no hotel oficial,
durante a realização do evento.
Para mais informações acesse http://
www.sbacv-pe.com.br/evento/ ou ligue
para (81) 3466-5752 / (81) 9653-3044.

2º Curso
Internacional de
Cirurgia Vascular
Curso trouxe especialistas em cirurgia
vascular ao Brasil
Aconteceu dos dias 4 a 7 de abril, no
Sheraton Porto Alegre Hotel, em Porto
Alegre, o 2º Encontro Internacional
de Cirurgia Vascular. Participaram da
ocasião 30 pesquisadores internacionais
dos Estados Unidos, Suécia e Argentina,
para abordar os mais recentes estudos,
técnicas e tecnologias em cirurgia
vascular.
Entre os principais temas que
foram discutidos durante o curso
estão: Avanços em técnicas na
cirurgia de varizes; Avanços nos
métodos
de
imagem;
Doença
obstrutiva arterial; Aneurismas; Novas
tecnologias em cirurgia endovascular;
Avanços técnicos nos métodos de
imagem; e Procedimentos venosos
endovasculares. O curso também teve a
apresentação de casos clínicos, através
de vídeos, com a demonstração de
novas técnicas endovasculares.
O 2º Curso Internacional de Cirurgia
Vascular foi organizado pela SBACV-RS,
com o apoio da SBACV Nacional e da
Mayo Clinic, fundação norte-americana
sem fins lucrativos

Crédito: APM

Para reforçar o combate às falsificações, APM lança versão digital de atestado médico

Lacildes Rovella (APM), Yvone Capuano (FIESP/APM), Pericles Mattos (CertiSign), Marcelo Botelho (Veus Technology), Florisval
Meinão (APM), Paulo Falanghe (APM), Murilo Rezende (APM) e Marcos Pimenta (APM)

Pericles Mattos (CertiSign), Marcelo Botelho
(Veus Technology) e Florisval Meinão (APM)

No último dia 2 de abril, a Associação
Paulista de Medicina (APM) criou a versão
digital para os formulários de atestados
para os médicos do Estado de São Paulo.
Além de permitir redução do consumo de
recursos materiais, especialmente o papel, os
e-atestados auxiliam no combate às fraudes
no sistema de saúde; apresenta-se ainda como
importante ferramenta para reduzir prejuízos
nas empresas e os golpes contra a Previdência
Social.
Pioneiro no mercado brasileiro, o
atestado digital APM traz benefícios a todos:
diminui o risco dos médicos serem vítimas de
fraudadores; assegura que os atestados foram
realmente emitidos por médicos e contêm
informações verídicas, o que contribui para

minimizar afastamentos desnecessários de
funcionários; e ajuda, de forma ágil, a evitar
que as doenças e afastamentos de empregados
sejam contestados ou considerados duvidosos.
“É nosso dever social ajudar no combate
a esse tipo de fraude”, afirma o presidente
da Associação Paulista de Medicina, Florisval
Meinão. “Já estamos fechando parcerias com
uma série de grandes empresas para a utilização
de versão digital, que é, sem dúvida, uma defesa
para médicos, pacientes e empresas.”
Para emitir um atestado digital, os médicos
precisam do e-CPF (saiba mais no link http://
www.apm.org.br/certificadosdigitais).
A partir deste documento, cada e-atestado
gera um número extenso, chamado de Hash.
Esta combinação de números é única para
cada documento e assegura a veracidade das
informações contidas. Depois de emitidos,
os atestados digitais podem ser consultados
no próprio site da APM, para confirmar sua
veracidade e informações. Ainda será possível
imprimi-los para anexar em fichas médicas e
trabalhistas.
O atestado médico e o de saúde
ocupacional, ambos produtos digitais da APM,
poderão ser adquiridos tanto por médicos que
atuam como pessoa física quanto por clínicas,
hospitais e empresas.

Empresas em débito com recolhimento
de ISS não podem emitir nota fiscal
eletrônica em São Paulo
De acordo com
Instrução Normativa
Nº 19/2011, que
entrou em vigor
desde o início deste
ano, os prestadores
de serviço da capital
paulista que estão
inadimplentes
em
relação ao recolhimento do Imposto sobre
Serviço de Qualquer Natureza (ISS) estão
proibidos de emitir Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
A medida, aprovada pela Secretaria de Finanças
da Prefeitura de São Paulo, considera como
inadimplência a ausência de recolhimento de
ISS durante quatro meses consecutivos ou seis
meses alternados dentro de um período de um
ano.
A decisão da Prefeitura de São Paulo gerou
polêmica, apesar de não ser considerada
inconstitucional, visto que não interrompe a

atividade desses contribuintes em débito com a
administração municipal.
Nesta situação, as empresas devem utilizar
um recibo simples de pagamento e transferir a
responsabilidade por gerar e pagar o ISS retido
na fonte para o tomador de serviços. Isso não
gera prejuízos para nenhuma das partes, já que
o contratante certamente descontará do valor
efetivamente pago ao contratado os gastos com
o pagamento do imposto, mas pode prejudicar
os negócios do prestador.
“Essa medida do Fisco pretende fechar
o cerco contra as empresas inadimplentes e,
assim, reduzir a sonegação de impostos. Apesar
de o tomador de serviços não ser prejudicado
financeiramente com essa mudança, ele pode
se recusar a contratar prestadores de serviços
inadimplentes para evitar esse trabalho extra”,
afirma o supervisor de Consultoria Fiscal na
De Biasi Auditores Independentes, Fabrício do
Amaral Carneiro.
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Inauguração da Liga Acadêmica Paulista de
Cirurgia Vascular

No dia 17 de março de 2012 teve início
as atividades da Liga Paulista Acadêmica de
Cirurgia Vascular. Realizada na sede da Regional
São Paulo e contando com a presença de seu
Presidente, Dr. Adnan Neser e de membros
atuantes de nossa Sociedade, como os
doutores Henrique Jorge Guedes Neto, Arual
Giusti, Rubem Rino, Antonio Carlos Netto da S.
Branco, Sidnei J. Galego e Alexandre Campos
Moraes Amato, discutimos os objetivos da
Liga, sua constituição, a necessidade de um
estatuto, a interação entre as Faculdades
de Medicina e, também, a participação das
Residências Médicas.
A reunião foi coroada com a presença de
aproximadamente 20 acadêmicos e residentes.
Participaram
desta
primeira
reunião
acadêmicos da Liga de Cirurgia Vascular da
Faculdade de Medicina da Santa Casa de São
Paulo, da Universidade de Santo Amaro e
da Faculdade de Medicina do ABC, além de
residentes desta instituição.
Após
a
discussão
administrativa,
apresentamos um vídeo com duas aulas
ministradas pelo saudoso Dr. Alexandre
Gabriel, abordando os temas Exames
laboratoriais para o diagnóstico das vasculites
e Exames pré-operatórios.
Ao final do evento, disponibilizamos um
almoço de confraternização.

A genda

Consideramos este um grande passo
proporcionado pela nossa Sociedade, na
busca do desenvolvimento do conhecimento
vascular, desde a graduação, e estimulando
os noviços nesta arte. Esperamos contar cada
vez mais com a presença de acadêmicos,
residentes e associados, estimulando, desta

forma, a fortificação de nossa especialidade.
As reuniões estão agendadas mensalmente. Participem!!!!!!
Dr. Marcelo Calil Burihan
Tesoureiro Geral da SBACV-SP

Próximos eventos

2012
VI Simpósio sobre Trombose e Hemostasia
– GEHT
Data: 21 de abril
Local: Hospital Israelita Albert Einstein
www.einstein.br
CICE2012
Data: 25 a 28 de abril
Local: Sheraton São Paulo WTC Hotel, São
Paulo
www.icve.com.br
I SIMPÓSIO DE ATUALIZAÇÃO
MULTIDISCIPLINAR SOBRE O PÉ
DIABÉTICO
Data: 15 e 16 de junho
Local: Instituto Dante Pazzanese
Cardiologia

Crédito: Divulgação

E ducação

XXV World Congress of the International
Union of Angiology
Data: 1 a 5 de julho
Local: Praga - República Checa
www.iua2012.org
Sobrice – Congresso da Sociedade Brasileira
de Radiologia Intervencionista e Cirurgia
Endovascular
Data: 4 a 6 de julho
Local: Salvador - BA
www.sobrice2012.com.br/
XIV Jornada de Cirurgia Vascular
Data: 27 e 28 de julho
Local: Vila Conte – São José do Rio Preto - SP

de

XII Encontro Mineiro de Angiologia e
Cirurgia Vascular
Data: 22 e 23 de junho
Local: Hotel Ouro Minas - Belo Horizonte MG
www.emacv.com.br

World Trauma Congress 2012 / X Sbait
Congress
Data: 22 a 25 de agosto
Local: Sulamerica Convention Center – RJ
www.worldtraumacongress.com

V Congresso Brasileiro de Ecografia
Vascular
Data: 23 a 25 de agosto
Local: Plaza São Rafael Hotel – Porto Alegre – RS
plenarium@terra.com.br
VIVA 2012 – Vascular Interventional
Advances
Data: 09 a 12 de outubro
Local: WYNN Las Vegas
www.vivapvd.com
IX Encontro Norte/Nordeste 2012
de Angiologia, Cirurgia Vascular e
Endovascular
Data: 18 a 20 de outubro
Local: Porto de Galinhas - PE
www.sbacv-pe.com.br/evento/oEvento.
php?lingua
XII Panamerican Congress on Vascular
and Endovascular Surgery
Data: 30 de outubro a 03 de novembro
Local: Rio de Janeiro - RJ
http://www.panamericancongress.com.br/

Informações complementares
SBACV-SP - Tel.: (11) 5087-4888 - E-mail: secretaria@sbacvsp.org.br
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H omenagem
No dia 30 de
março de 2012,
faleceu, em São
Paulo, o Prof. Dr.
Emil Burihan. Uma
notícia triste para
quem o conhecia
e respeitava o seu
trabalho.
Nascido no dia
14 de setembro de
1930, em Itápolis, no
Estado de São Paulo,
filho de pais de origem libanesa, Burihan mudouse para a capital ainda pequeno.
Casado com Eliana Azem Burihan e pai de
quatro filhos (dois homens e duas mulheres),
Burihan foi educado em igreja católica (embora
seus pais fossem ortodoxos). Estudou no
Externato Nossa Senhora Aparecida, no curso
primário; no Colégio Oriental fez o curso ginasial
e no Científico estudou no Colégio Bandeirantes
até a metade da 3ª série.
Burihan completou o curso colegial no
Colégio Pan-Americano, que pertencia à Escola
Paulista de Medicina (EPM). Sempre estudioso,
durante o ginásio e o colegial frequentava a
Biblioteca Pública Municipal e gostava muito
de literatura portuguesa - o que ampliava o seu
conhecimento cultural.
A sua escolha por fazer o curso de medicina
veio desde a infância. Fascinado pela profissão,
onde naquela época o médico era muito
respeitado e tinha prestígio na sociedade, além
de ser referenciado em salvar pessoas, o Prof.
Dr. Emil Burihan ingressou na Escola Paulista de
Medicina da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), em 1951 e formou-se em 1956. Antes
de ingressar na universidade, fez um curso de
inglês por seis anos, como um aprimoramento da
faculdade.
Como
acadêmico
disciplinado,
foi
representante de classe durante alguns anos,
fazendo a interlocução dos alunos com os
professores. Também participava de atividades
extracurriculares e nos primeiros anos da
faculdade fez estágio no Laboratório Central do
Hospital São Paulo, onde aprendeu as técnicas
dos exames. Outra atividade realizada também
no início da sua vida acadêmica, foi frequentar,
em regime de plantão, o Ambulatório da

Emil Burihan
Policlínica Geral do Estado de São Paulo. Porém,
foi a partir do segundo semestre do terceiro ano,
quando iniciou o ensino das cadeiras clínicas nas
enfermarias e ambulatórios que o Prof. Dr. Emil
Burihan encontrou a sua motivação maior.
Ao entrar na EPM, Burihan já sabia o que
queria estudar na área médica. No quarto ano,
havia um internato extracurricular nas disciplinas
onde participava das atividades da enfermaria
e do ambulatório. Este internato ocorreu nos
últimos três anos, proporcionando à ele, uma
base sólida para completar a sua excelente
formação acadêmica.
Antes de concluir o período Médico Interno,
em 1958, casou-se, e chegou a hora de escolher
a especialidade a seguir (uma tarefa difícil,
pois para ele muitas disciplinas tinham fortes
atrativos). Durante o curso médico era ensinada
mais intensamente, dentro da Cirurgia Vascular,
a patologia venosa e linfática – o que facilitou
para ele a escolha por esta especialidade foi o
fato de apresentar, na época, uma sequência de
novas modalidades terapêuticas que não havia
anteriormente, como a Cirurgia Arterial.
Em 1972, o profissional fez uma pesquisa na
Disciplina de Anatomia com o tema: Terminação
da Veia Safena Parva que a defendeu, no mesmo
ano, na sua Tese de Doutoramento. Com este título,
obteve os créditos necessários para concorrer
a uma vaga de Professor Adjunto em Concurso
Público que realizou em 1974, tornando-se o
primeiro Livre-Docente de Cirurgia-Vascular da
EPM. Em 1978, foi o primeiro Professor-Titular de
Cirurgia Vascular da EPM, passando a integrar o
Colegiado Superior.
Como sempre esteve em busca de
conhecimento, em 1979 Burihan foi credenciado
pelo Conselho Federal de Educação (CEF) ao curso
de Pós-Graduação em Cirurgia Cardíaca, Vascular
e Anestesiologia da EPM. Em (1978) foi indicado
como Chefe da Disciplina de Cirurgia Vascular
pelo Conselho do Departamento de Cirurgia
da EPM. Com este cargo e depois em 1978, já
como Professor Titular, além da participação no
Colegiado Superior, Burihan também foi indicado
para inúmeras comissões, foi eleito Chefe do
Departamento de Cirurgia em três triênios: 19811984; 1993-1996 e 1996-1999. E, ainda dentro
da EPM, foi eleito Coordenador Geral do Curso
de Pós-Graduação em Cirurgia Cardiovascular e
Anestesiologia no período de 1989-1993.

A forte atuação na área associativa também
foi outra atividade que desempenhava com
dedicação. Membro da Sociedade Brasileira de
Angiologia e Cirurgia Vascular exerceu inúmeras
funções e ocupou vários cargos eletivos desde
a sua filiação, em 1967. Exerceu o cargo de
Presidente Nacional da Sociedade de 1975 a 1977
e várias vezes foi eleito para o cargo de SecretárioGeral, Tesoureiro, Vice-presidente e outros. Foi
Secretário geral da SBACV de 1979 a 1983,
Tesoureiro Geral de 1983 a 1985 e Vice-Presidente
da Regional de São Paulo em várias gestões,
desde 1979 até 1997.
Participou de vários congressos no Exterior, e
seu grande prazer foi assistir e participar de todos
os Congressos Brasileiros de Angiologia e Cirurgia
Vascular, desde 1968, em várias cidades brasileiras.
O Professor Dr. Emil Burihan também formou
grande número de residentes desde 1963.
Passaram pela disciplina, por mês, dois residentes
do ciclo geral cirúrgico e um R2 , e desde 1968,
dois residentes de terceiro ano, que são exclusivos
em Cirurgia Vascular. E desde 1974 passaram,
também, dois R4 por ano. O profissional também
formou Livres-Docentes, como os professores
doutores Fausto Miranda Júnior (1996) e José
Carlos Costa Baptista Silva (1999).
Sobre a evolução da pesquisa em Angiologia
e Cirurgia Vascular, o Professor Dr. Emil Burihan
relatou, certa vez, que caminha a passos largos,
principalmente, fora do Brasil, bastando citar
um exemplo, que é o dos procedimentos
endovasculares e, paralelamente, o grande avanço
na Biologia Molecular e na terapia genética, mas
ainda é necessário grandes esforços na patologia
venosa e linfática.
Docente aposentado da Disciplina de
Cirurgia da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), no final do ano 2000, obteve a sua
aposentadoria compulsória estabelecida, mas
não se afastou totalmente da sua escola, a EPM. A
convite, participava dos simpósios dos alunos que
faziam estágio na Cirurgia Vascular e frequentava
as reuniões semanais do curso de pós-graduação
da mesma disciplina.
Prof. Dr. Emil Burihan apresentava, em seu
currículo, cerca de 92 trabalhos publicados
em revistas nacionais e internacionais, além
de cerca de 250 resumos publicados em anais
de Congressos, que são frutos de um grande
trabalho em equipe.

A Regional São Paulo reuniu depoimentos de amigos e colegas de Burihan, prestando a sua última homenagem a esse profissional que deixará
saudades.
“Perde a medicina brasileira e a
Angiologia e a Cirurgia Vascular, um de seus
maiores ícones e referência internacional
pela atividade constante e sempre atento
à evolução da especialidade, com opiniões
abalizadas e senso de coletividade.
Infelizmente, deixa uma lacuna difícil de
preencher.
Compartilhamos com a família a dor
da perda, inexorável na senda da vida e
nos solidarizamos em todos os aspectos”
Adnan Neser
“Sinceramente abalados, solicitamos
estender condolências à família Burihan,
desejam” Arno von Ristow e toda
equipe Centervasc-Rio e da PósGraduação em Cirurgia Vascular da
PUC-Rio.

“Foi com enorme pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso querido mestre e
amigo Prof. Dr. Emil Burihan.
O Prof. Emil Burihan foi um dos baluartes de nossa especialidade, grande batalhador da
SBACV e ícone inconteste de todos que aprenderam a admirar a postura ética e impecável durante
toda sua carreira acadêmica.
Graças ao seu entusiasmo, incentivou vários Serviços e Disciplinas a crescer de forma
harmônica e saudável, apoiando iniciativas e valorizando-as, seja na forma de sua participação
ativa local, emprestando sua enorme experiência pessoalmente, seja em reiterados convites para
trabalhos acadêmicos e universitários na Instituição Universitária que dirigia.
A Disciplina de Cirurgia Vascular desta Instituição muito deve a ele o seu crescimento e
desenvolvimento ao longo dos anos. Temos convicção de que sem o seu apoio, incentivo e
prestígio, ainda haveria um longo e penoso caminho a percorrer. Aprendemos muito com ele.
O vazio deixado pelo Prof. Burihan dificilmente será preenchido. Estamos todos consternados
e tristes.” Francisco H A Maffei, Hamilton A Rollo, Winston Bonetti Yoshida, Regina Moura,
Marcone Lima Sobreira, Matheus Bertanha, Rodrigo Gibin Jaldin, Fernando Pimentel,
Jamil Mariaúba, Rafael Pimenta e Ricardo Yoshida (docentes, médicos e colaboradores da
Disciplina de Cirurgia Vascular da Unifesp de Botucatu)
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“Esta é uma daquelas perdas difíceis
de comentar e fácil de compartilhar:
Todos perdemos: a Sociedade Nacional e
Regional, a Medicina Paulista e nacional,
seus alunos, amigos, parentes, etc... Resta
apenas sermos dignos de seu legado.”
Gilberto Abreu

“Ao tomar conhecimento deste infortúnio, como amigo e admirador do Prof. Emil Burihan,
desde longa data e no início da minha formação como Angiologista e Cirurgião Vascular,
associo-me a todos os Admiradores e Discípulos do grande Mestre, à nossa Diretoria da SBACVRJ e SBACV Nacional .
Envio para a Família do Emérito Professor, os meus mais expressivos votos de Pêsames, e
eternamente ficaremos gratos a tão Altiva e Distinta Figura de Homem, Amigo, Médico, Professor,
Mestre dos Angiologistas e Cirurgiões Vasculares do nosso Brasil” – Antonio J. Monteiro da
Silva - TE SBACV, CBC, ex-Presidente SBACV, ex-Secretário-Geral da SBACV nacional.

“Em uma manhã de sexta-feira, recebo a notícia da passagem do nosso grande mestre e
companheiro, Prof. Emil Burihan. É muito longa a minha ligação com o Emil e imensa a gratidão
que por ele tenho. Ao iniciar minha vida profissional e associativa, foi um dos primeiros ícones
do meio angiológico fora do Rio de Janeiro, a se aproximar do, então, jovem estreante na
especialidade e nas reuniões científicas (Congressos, Simpósios etc.). Estas reuniões serviram
para estreitar nossa relação, pois nelas ambos sempre se faziam presentes, mas ainda estariam
por vir os fatos geradores da amizade e, reforço, gratidão que Emil criou em mim. Ao me convidar
para realizar o Doutorado em seu serviço (título do qual me orgulho permanentemente) e ao ser
companheiro, durante mais de 15 anos, na Comissão Examinadora para o título de Especialista,
Emil transformou este seu colega num discípulo, admirador e também, me permito assim
intitular, amigo permanente.
Não poderia deixar de externar meus sentimentos e testemunho neste momento e espero
que eles alcancem a todos os colegas que estejam, como eu, enlutados pela perda desta grande
figura da Cirurgia Vascular.
Minha solidariedade à Regional de São Paulo e à família do querido Mestre”
Paulo Roberto Mattos da Silveira

“É com imenso pesar que envio
à Regional de São Paulo a minha
solidariedade pelo falecimento do querido
Emil. Perde a SBACV a sua maior expressão
e eu um fraterno amigo, que aprendi
a admirar durante cerca de 40 anos.
Estamos todos de luto” Marcio de Castro
Silva

“Lamentamos profundamente o
ocorrido com o ilustre Professor Emil. Em
nome da Regional Campinas Jundiaí envio
nossas condolências por tão triste fato”
Carla Bosnardo - Regional Campinas
Jundiaí

“Ele não está mais entre nós. É com esse sentimento de profunda perda que dirigimos nossos sentimentos e solidariedade à família de nosso
mestre, companheiro, amigo e verdadeiro irmão. De agora em diante, em todas as nossas atividades societárias, o sentimento de perda, de vazio,
de que alguma coisa falta nos acompanhará. Com ele foi parte de nossa vida. Sem ele ficamos menores. Por 50 anos convivemos com nosso querido
Emil, que aprendemos admirar e sobretudo a respeitar. Como homem e médico foi tudo o que qualquer um de nós gostaria de ser ou ter sido. Era um
verdadeiro símbolo de nossa Sociedade.
Homem sereno, amigável, afável, com palavras sempre conciliadoras. Nunca desagregava, mas sim congregava. Nossa Sociedade a ele muito
deve por sua dedicação sem paralelo.
Que Deus o acolha tendo em vista os seus merecimentos e que de lá olhe por nós. Saudades dos amigos que para sempre sentirão sua falta. Adeus
querido irmão” Carlos José de Brito
“A regional Espírito Santo se solidariza
com os amigos e lamenta a perda do
prof. Emil Burihan, certos de que seu
exemplo deixou marcas em todos os que
o conheceram e aprenderam a respeitar
e levarão seu espírito de luta a frente em
prol da nossa sociedade” José Marcelo
Corassa

“Os Angiologistas e Cirurgiões
Vasculares de Goiás se solidarizam com
a família do professor Emil e prestam
homenagem aquele que é um dos
grandes baluartes da história da medicina
brasileira” Lussandra Eni Rodrigues
Sardinha e Cristiano Alves Costa e
Marcelo Augusto Nassar

“Estamos solidários e com profundo pesar recebemos a notícia do falecimento do estimado
Prof. Emil Burihan. A Angiologia Brasileira está de luto” Jamil Varela Cardoso e Ana Clotilde
Cardoso Lemos

“É com profundo pesar que a SBACVPE expressa os mais sinceros pêsames pelo
falecimento do Professor Dr. Emil Burihan.
Reconhecemos a importância da perda
desse Professor que atuou como exemplo
de dedicação à pesquisa, ao ensino e
principalmente ao Serviço público. A SBACV
não perdeu somente um grande Professor,
mas sobretudo, um amigo, um cidadão
exemplar.
Nossa homenagem ao Professor
Emil e as mais sinceras condolências aos
familiares e amigos” Adriana Ferraz e
Vanusa Camilo

“A Regional do Ceará está enlutada com o desaparecimento do seu fundador Prof. Emil Burihan. Em meu nome e dos que fazem a Regional do
Ceará, pedimos que transmitam à família, à SBACV e em especial a Regional de São Paulo, nosso pesar pela perda deste grande incentivador da
angiologia e cirurgia vascular no Brasil.” João Batista Costa de Holanda
O Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde (CeHFi) lamenta o falecimento do Prof. Dr. Emil Burihan. Em 2007 tivemos a felicidade
de entrevistá-lo para o Projeto 75x75, em comemoração aos 75 anos de fundação da Escola Paulista de Medicina. Convido a todos para ler
(http://www.unifesp.br/centros/cehfi/bmhv/index.php/entrevistas/entrevistas-do-projeto-75x75/47-emil) Na ocasião ele disse: “Considero que
eu faço parte do sistema. Trabalhei muito para que a Escola Paulista de Medicina chegasse a este ponto. Dediquei a maior parte da minha vida
em atividades à Escola e por isto ela significa muito para mim” Prof. Dr. Dante Marcello Claramonte Gallian e toda a equipe do CeHFi
Anfiteatro Prof. Dr. Emil Burihan
Quando assumiu a gestão do Biênio 2004-2005 da SBACV-SP, Cid J. Sitrângulo Jr., concedeu o nome do Anfiteatro na sede da Regional
São Paulo, ao Prof. Dr. Emil Burihan. Uma merecida homenagem a quem sempre apoiou e prestigiou os eventos, iniciativas e as realizações da
Regional.
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25 a 28 de Abril, 2012
Sheraton São Paulo WTC Hotel
São Paulo, Brasil
www.icve.com.br

LIDERANÇA EM CIRURGIA ENDOVASCULAR NA AMÉRICA LATINA
Presidente: Armando C. Lobato
Co-Diretores de Programa: Ruth L. Bush & Clifford J. Buckley
Destaques:
Agora com QUATRO Dias de Duração
Casos ao Vivo TODOS OS DIAS Provenientes de Várias Cidades do Brasil
Mais de 50 convidados Estrangeiros Confirmados
Fóruns Internacionais de Consenso sobre os Diversos Segmentos Vasculares
Fórum Perspectivas Internacionais em Terapia Endovascular: Mulheres Salvando Vidas
Sessão ISES de Debates a Favor e Contra sobre Temas Controversos
Sessão o Estado Atual do Implante Transcateter da Válvula Aórtica (TAVI)
CICE SUMMIT: Casos-Pesadelo Debatidos por Experts e com a Participação da Platéia
Festa de Confraternização no CLUB A
SUBMETA SEU TEMA LIVRE • INSCREVA-SE JÁ • SOLICITE HOSPEDAGEM
REALIZAÇÃO:

APOIO:

SBACV

INTERNATIONAL
SOCIETY OF
ENDOVASCULAR
SPECIALISTS

COLLABORATIVE, GLOBAL, RELEVANT.
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Beneficiários e operadoras de planos de
saúde apostam em programas de qualidade
de vida

Crédito: Google imagens

Os programas para promoção da saúde e
prevenção de riscos e doenças avançam nas
operadoras de planos de saúde e beneficiam
aproximadamente 1 milhão de usuários. Com
o envelhecimento populacional e a maior
ocorrência de doenças crônicas no país, cresce
a importância do estímulo a esses programas
desenvolvidos para a melhoria da qualidade
de vida do beneficiário.
Para estimular esses programas, a Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
publicou, em agosto/2011 as Resoluções
Normativas 264 e 265, que incentivam as
operadoras a implementarem programas
dessa natureza.
Os programas implementados pelas
operadoras de planos de saúde a partir
do incentivo da ANS, além de estimular
hábitos saudáveis, podem oferecer prêmios e
descontos nas mensalidades dos planos.
Os programas possuem enfoque nas
atividades voltadas para temas como
estímulo à atividade física, alimentação
saudável, prevenção do câncer, das doenças
sexualmente transmissíveis, da osteoporose,
da hipertensão, da diabetes, do tabagismo, da
obesidade e da saúde do idoso.

Financiamento, reforma fiscal, transição
demográfica, a relação entre o público e o
privado, judicialização e concentração de
mercado. Estes são alguns dos temas que
serão discutidos no 17º Congresso LatinoAmericano de Serviços de Saúde, evento
internacional do ClasSaúde que acontece
nos dias 23 e 24 de maio, no Centro de
Convenções do Expor Center Norte, em São
Paulo.
Representantes de 17 países discutem
o futuro da Medicina
De 28 a 30 de março, aconteceu, em
Florianópolis, o V Fórum Ibero-Americano
de Entidades Médicas (FIEM). Participaram
da reunião representantes de entidades
médicas de 17 países da América Latina,
Caribe e Europa que realizaram debates sobre
temas como a migração de profissionais, a
revalidação dos diplomas obtidos no exterior
e a montagem de um cadastro único com
todos os médicos que atuam na América
Latina e Caribe.
Para o presidente do Conselho Federal
de Medicina (CFM), Roberto Luiz d´Avila, que
também ocupa o cargo de vice-presidente da
Confemel, ao tocar em assuntos polêmicos
relacionados à formação e ao trabalho
médicos a categoria deu passos importantes.
Segundo ele, a grande preocupação é com
a qualidade da assistência oferecida: “o
reconhecimento de diplomas sem critério
pode colocar em risco a saúde dos indivíduos
e até de comunidades inteiras”.
O V Fórum é pela Confederação Médica
Latino-americana e do Caribe (Confemel)
– com o apoio do Conselho Regional de
Medicina do Estado de Santa Catarina
(Cremesc) e do Conselho Federal de Medicina
(CFM).
Pixeon lança nova versão de PACS

Concentração de mercado na área
hospitalar exige cuidados
A concentração de mercado na área da
saúde, que teve seu início com as operadoras
de planos de saúde, passou para o setor de
diagnósticos e atualmente se apresenta de
forma mais latente na área hospitalar, é um
fenômeno irreversível e que requer cuidados
para que em médio e longo prazos os usuários
não sejam prejudicados. Essa é a opinião do
coordenador geral do 17º Congresso LatinoAmericano de Serviços de Saúde (ClasSaúde)
e vice-presidente do Conselho Deliberativo
do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, Fábio
Sinisgalli.
A Resolução da ANS que prevê prazos
máximos para agendamento de consultas e
exames, bem como o programa de qualidade
para operadoras e prestadores, são sinais
de que a Agência está atenta e agindo para
garantir a efetividade do sistema, na visão
de Sinisgalli. “Sem fiscalização os objetivos
podem se desvirtuar, o que será ruim para
toda a cadeia da saúde”.

A catarinense Pixeon lançou, no último
dia 22 de março, a terceira versão do software
PACS, batizado de Aurora 3.0. De acordo
com o CEO da empresa, Fernando Peixoto,
este é o único PACS do mercado que não
precisa fazer transferência de imagens
multi-slices para o servidor e depois para as
estações diagnósticas. Segundo o executivo,
o processamento das imagens já é realizado
diretamente no servidor, o que elimina tempo
e custo.
A versão 3.0 traz como principais
destaques, os módulos Arya, que consiste
em uma ferramenta de interpretação mais
performática que a anterior; Fluens, que
reconstrói imagens em tempo real, permitindo
centralizar e melhorar o gerenciamento e a
administração de dados; e Lumine, onde o
diagnóstico assistido por computador – CAD
Pulmonar, no caso da Piexeon -, oferece uma
segunda opinião digital ao radiologista.
Médicos já podem cancelar cobrança
da taxa de resíduos sólidos
Graças à mobilização da Associação
Paulista de Medicina (APM) e do Conselho

Regional de Medicina do Estado de São
Paulo (Cremesp), os médicos que receberam
indevidamente um boleto referente à Taxa
de Resíduos Sólidos de Saúde (TRSS) por
parte da prefeitura da cidade de São Paulo
já podem cancelar a cobrança no site da
Secretaria Municipal de Finanças (www3.
prefeitura.sp.gov.br/drss).
Informando o Cadastro de Contribuintes
Mobiliários (CCM), os profissionais e empresas
da área de saúde (médicos, odontólogos,
veterinários, clínicas médicas etc.) poderão
informar sua condição de não gerador de
resíduos sólidos de saúde no município de
São Paulo.
Além disso, também podem pedir o
cancelamento da cobrança os profissionais
que sejam geradores de resíduos sólidos
de saúde mas que exerçam suas atividades
em hospitais ou clínicas já contribuintes da
TRSS; os grupos de profissionais que utilizem
um mesmo espaço físico para o exercício de
suas atividades e um deles seja contribuinte
da TRSS - neste caso o aplicativo permite que
apenas um dos profissionais seja indicado
pelos demais como responsável pelo
pagamento da TRSS; e os médicos que atuam
como pessoas física e jurídica, devendo neste
caso indicar uma das opções como pagadora
da taxa.
De acordo com informações da Secretaria
Municipal de Finanças, a declaração gerada e
transmitida pelo aplicativo cancela a cobrança
da TRSS relativa ao primeiro trimestre de
2012, cujo vencimento era no dia 10/04, e
exclui a inscrição dos profissionais da base de
contribuintes da TRSS.
Anvisa lança manual para rotulagem
dos medicamentos do Ministério da Saúde
A Anvisa e o Ministério da Saúde
divulgaram, no dia 29 de março, no Edifício
Sede da Anvisa, em Brasília, o Manual de
Identidade Visual de Medicamentos. O
novo manual traz uma padronização mais
moderna, que deverá ser utilizada em todos os
medicamentos com destinação institucional
e dedicados ao Ministério da Saúde.
O anúncio foi feito pelo diretor-presidente
da Anvisa, Dirceu Barbano. Entre as novidades
da nova padronização, está a valorização do
nome do princípio ativo do medicamento de
forma a estimular os profissionais médicos
a utilizar o nome técnico dos produtos. O
novo manual, também, dá destaque à marca
do SUS e à vedação de venda do produto
em todas as embalagens, blisters, ampolas,
cartelas, frascos, entre outros.
Decisão do TRF institui a prática de
acupuntura como especialidade médica
No último dia 27 de março, o Tribunal
Federal Regional (TRF) da 1ª Região decidiu
que a Acupuntura é prática exclusivamente
médica. Desde 2001, o Conselho Federal de
Medicina (CFM) promove uma série de ações
solicitando a anulação de resoluções que
autorizavam o uso profissional da técnica por
psicólogos, farmacêuticos e fisioterapeutas.
Os desembargadores que compõem

14

a 7ª Turma Suplementar do TRF da 1ª
Região concluíram por unanimidade que
os Conselhos Federais de Psicologia (CFP),
Farmácia (CFF), Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (COFFITO) não podem regular a
prática da Acupuntura com suas resoluções.
A partir do momento em que forem
publicados os acórdãos do Tribunal sobre
o tema, as resoluções que asseguravam aos
profissionais não habilitados em Medicina
à prática da acupuntura terão seus efeitos
interrompidos.
Empresa faz mapeamento do Sistema
Único de Saúde (SUS
Desde janeiro de 2011, os 145 milhões
de brasileiros que não possuem plano de
saúde, conforme pesquisa realizada pela ANS
(agência nacional de saúde suplementar), não
precisam mais percorrer a cidade para encontrar
postos de saúde e de distribuição de remédios
gratuitos. Atendendo o estado de São Paulo por
completo, todas as capitais do país e principais
cidades de cada região, totalizando hoje mais
de 900 municípios, o Portal Saútil garantiu,
pela internet, um acesso antes inexistente ao
Sistema Único de Saúde (SUS).

E spaço Aberto
Mestre dos mestres, o senhor deixa-nos
uma saudade imorredoura.
Durante cinquenta anos, tive a honra de
seu convívio na nossa Sociedade, que me
encantou vendo e sabendo de sua presença
praticamente em todas as reuniões da
Regional São Paulo e Nacional, em todos os
congressos, encontros, jornadas, no Brasil e
no exterior.
Embora tenha se formado logo após
a fundação da SBACV Nacional, em 1954,
pelos professores cirurgiões gerais da época
de vários estados brasileiros, presidida pelo
ilustre professor Mário Degni, o considero
também fundador, da qual foi presidente;
participou da fundação da Regional
São Paulo, em 1956, presidindo-a com
entusiasmo e dedicação, vivenciando todas
suas atividades ininterruptamente até
próximo de sua despedida definitiva, para
gozar de um descanso eterno, com seus
oitenta e quatro anos.
Ficamos perplexos com sua ausência
nas duas últimas reuniões mensais da
Regional São Paulo - na do dia 29 de março
ficamos sabendo o motivo involuntário de
o senhor não estar presente: a aproximação
do fim de sua missão digna aqui na terra.
Sempre foi marcante sua vibração nas
participações científicas, sociais e políticas,
seu espírito apaziguador, durante toda sua

O funcionamento do site é simples: em
apenas três passos é possível encontrar um
médico para 56 especialidades em cada
estado, cidade e bairro, além de consultar a
disponibilidade de medicamentos, vacinas,
exames e consultas. Para cada pesquisa, o
endereço com telefone e informações sobre
horário de atendimento ficam disponíveis.
O projeto, que nasceu com a proposta
de ajudar a população brasileira das classes
C, D e E não possui nenhuma ligação com o
governo.
Sob a missão de prover informação de
acesso à saúde, o Saútil pretende atingir
70% da população em todo o país até o final
deste ano. Para 2013, a meta é cobrir todos
os mais de cinco mil municípios existentes.
Com mais de 1 milhão e meio de acessos, em
um ano que a ferramenta está no ar, o Saútil
já atendeu a 104 milhões de pessoas.
O endereço eletrônico do portal é www.
sautil.com.br, e tem parceria do Catraca Livre
e do Artemisia.
Regras de Publicidade Médica
Os presidentes da Sociedade Brasileira
de Cardiologia (SBC), Jadelson Andrade, e
da Federação Brasileira de Gastroenterologia
(FBG), José Galvão Alves, encaminharam
ao Conselho Federal de Medicina (CFM)

argumentos em favor da manutenção
de selos de qualidade outorgados pelas
entidades que representam as empresas
que atuam no setor de alimentação. O
comunicado do repasse das informações foi
feito durante reunião mantida entre eles e
a diretoria do CFM, nesta terça-feira (3), em
Brasília.
De acordo com os representantes da SBC
e da FGB, foram repassados para a análise
do Conselho Federal de Medicina dados
e informações sobre os critérios técnicos
e científicos utilizados para a concessão
dos selos. A diretoria do CFM disse que
receberá os subsídios, que serão remetidos
para avaliação em comissões específicas
e, posteriormente, poderão também ser
levados à discussão em reunião do plenário.
“O Conselho não foi feito para proteger
o médico, mas, sobretudo para proteger
a sociedade”, ressaltou o presidente do
CFM, Roberto Luiz d’Avila, que assumiu
o compromisso – em nome da entidade
– de que será feita uma análise criteriosa
da argumentação. Os dados oferecidos
devem esclarecer três questionamentos
principais: o caráter de utilidade pública e
de esclarecimento à sociedade dos selos; sua
validade, com base em evidências científicas
reconhecidas; e sua desvinculação plena do
aspecto comercial.

Professor Doutor Emil Burihan
vida associativa, em um exemplo marcante
a todos nós.
O senhor, professor Emil Burihan, deixou
marcas indeléveis por sua vontade de
ensinar, dialogar, aconselhar, vibrar, elogiar,
com inteligência e espírito de humildade
(“A humildade é a base e o fundamento de
todas as virtudes e sem ela não há nenhuma
que o seja”) próprio do ser humano que
ama o que faz, sem medo de estender a
mão amiga, incentivando o crescimento
de todos os Angiologistas e Cirurgiões
Vasculares de todo o Brasil.
A medicina brasileira se orgulha de
suas contribuições científicas, formando
inúmeros doutorandos, mestres e livresdocentes em Angiologia e Cirurgia Vascular
do Brasil inteiro, orientando e corrigindo
trabalhos científicos, e aprendendo com as
publicações deles também, por que não?
Sua família deve ter sentido muito
ciúme pelo seu grande envolvimento
com a medicina, pela sua atenção sempre
voltada na melhor formação possível dos
vasculares para exercerem dignamente a
especialidade.
Agora, professor Emil, o senhor está
esperando sua morada no céu, depois de
uma rápida passagem pela purificação de
sua alma, condição indispensável de nos
libertamos das nossas falhas as quais, nós

humanos, somos sujeitos a cometê-las
pelas limitações próprias do nosso ser aqui
na Terra.
Pediremos a Deus que lhe conceda
a missão de ser o anjo da guarda de sua
família, em primeiro lugar; depois o anjo
da guarda dos médicos brasileiros; e, em
particular, dos dirigentes, dos associados
da nossa querida Sociedade Brasileira de
Angiologia e Cirurgia Vascular, fortalecendo
seu crescimento com harmonia, respeito
mútuo, união, humildade, para o bem de
todos, que foi seu desejo de sempre.
Obrigado, caro mestre Emil Burihan,
pelos seus inesquecíveis exemplos.
“O caminho da sabedoria é longo
através de preceitos, breve e eficaz
através de exemplos” - Sêneca

Bete Nicastro

N otícias

Rubem Rino
Membro do Conselho Fiscal da SBACV-SP
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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.com.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.

Normas para Ingresso
na SBACV-SP
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.
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.
com.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.com.br),
encaminhada à Secretaria Geral da
SBACV;
8. Ser aprovado pela Comissão de
Progressão de Categoria de Membros
que seguirá as normas regimentais.

N ovas Adesões
Sócios remidos aprovados em
26/03/12:
Carlos Eli Piccinato
Takachi Moriya
Sócios aprovados em 29/03/12:
Aspirantes
• Clewis Henri Munhoz Filho
• Cristiane Quispe Marquez
• Elen Cristina de Oliveira Martins
• Marcelo Bueno de Oliveira Colli
• Matheus Bertanha
• Ricardo Magnani
• Rossene Ribeiro Gracie
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