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E ditorial
Caros Associados,
A Regional São Paulo da SBACV tem um
encargo importante para os próximos meses em
relação aos objetivos da Diretoria da Nacional para
a reforma dos Estatutos, marcada para os dias 31
de outubro e 1º de novembro no Rio de Janeiro,
coincidindo com o Congresso Panamericano.
Antes da Assembleia Geral, a Câmara de
Representates se reunirá para debater e aprovar
as modificações propostas para apreciação da A
G E. Conforme correspondência enviada pelos
Drs. Calógero Presti e Celso Bregalda, a Sociedade
está vivendo um período de transformação
com a tentativa de atingir o maior índice de
democratização com a participação efetiva de
todos os associados, principalmente os aspirantes
que devem ser encarados ao título de especialista
e não permanecerem em tempo maior que o
interstício para mudança de categoria. Claro
está que a mudança para um maior número de
titulares representará a força e desenvolvimento
da Sociedade pela maior disponibilidade de
ocupação do quadro a ser eleito em cada Regional,
propiciando a consolidação científica e o progresso
do conjunto de seus membros.
A Regional de São Paulo convida a todos para
a próxima reunião do dia 30 deste mês, às 19 horas,
para eleger os colegas que comporão a bancada
de São Paulo na referida A G E. Também haverá
a possibilidade de esclarecer dúvidas e discutir
sugestões emanadas do corpo de associados
da Regional. São Paulo deverá ter 33 associados
representando o Estado, portanto, é de extrema
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importância o comparecimento do maior número
possível no dia da reunião. Reforço que a Câmara é
o órgão responsável para analisar as propostas de
alteração estatutária e é de extrema importância
a participação de todos os representantes no Pan
2012.
As reuniões promovidas pelas Seccionais,
realizadas mensalmente, com participação de
associados de cada região do estado, têm atingido
um alto nível pela excelência das apresentações,
agradando a todos pela propagação de
conhecimento, sempre coroadas com ágapes
estimulantes para a adequada confraternização
dos frequentadores. Além das Seccionais, são
frequentes as Jornadas, Simpósios e Encontros
com boa participação dos associados e dos
parceiros da indústria interessada na divulgação de
produtos destinados à especialidade, sem atentar
contra a ética.
Em pleno andamento está a organização do
terceiro Controvérsias, como afirmado em Editorial
anterior, que será realizado em Atibaia, no Hotel
Bourbon, nos primeiros dias de fevereiro, sempre
com o objetivo de discutir assuntos controvertidos
e estabelecer um senso comum. Da mesma forma,
o XI Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e
Endovascular, que será realizado em abril de 2013,
provavelmente no Anhembi.
A regional tem promovido reuniões com a
Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular em
conjunto com a Associação Paulista de Medicina,
estando a próxima programada para o dia 25 de
agosto, das 8h30 às 13 horas, contando-se com
preceptores e representantes de serviços com ou
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mesmo sem ligas acadêmicas, mas que estejam
interessados em congregar com os jovens futuros
cirurgiões vasculares, com o intercâmbio de ideias
e conhecimentos. Participe, compareça e estimule
acadêmicos e residentes para atuarem com
apresentação e discussão de casos.
Convidamos os chefes de serviços para
participação no 6º Dia Vascular já programado
para o dia 21 de outubro no Parque Villa Lobos,
das 9 às 14 horas, com o objetivo de divulgar
a especialidade mediante atendimento dos
frequentadores do Parque e estimular os
residentes quanto ao desenvolvimento e
relacionamento com os usuários. Aos residentes
participantes é assegurada a inscrição para o XI
Encontro São Paulo. Temos repetido esses itens
no Editorial exatamente para estimular os chefes
de serviços e os associados para a colaboração
efetiva que garanta uma realização com o sucesso
desejado pela e para a Sociedade que é de todos
nós. Uma outra palavra de estímulo é quanto à
participação na Folha Vascular na seção Imagem
do Mês, de forma que todos que disponham de
casos interessantes e queiram dividir ou mesmo
discutir por correspondência ou eletrônica com
outros associados, estabelecendo um fluxo de
transmissão de conhecimento, objetivo maior da
SBACV.
Contamos com a compreensão de todos os
amigos e associados.
Até breve,

Adnan Neser
Presidente da SBACV-SP 2012-2013
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Vamos nos preparar para uma
batalha que será travada em 06 de
setembro de 2012.
As assembleias realizadas na
Associação Paulista de Medicina
(APM), com comparecimento de
representantes do Conselho Regional
de
Medicina
(CRM),
Associação
Médica Brasileira (AMB), Sindicatos
dos Médicos, Federação Nacional dos
Médicos (FENAM), Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo (CROSP)
e das Sociedades de Especialidades,
discutiram os rumos do Movimento
Médico.
Alguns Convênios aumentaram o
valor da renumeração de consultas
e
procedimentos,
outros
nem
responderam ao Movimento, mas
nenhum chegou aos níveis pleiteados
pelo conjunto dos médicos do País!
A primeira discussão foi: paralisação
do atendimento por um período ou
permanente? Optou-se por paralisação
de um dia, como advertência, e
um chamamento para a mesa de
negociação.
Algumas
propostas
indicavam
paralisação dos convênios que não
tinham acertado nenhum reajuste.
Outras propostas questionavam que
a paralisação de algumas poderia
significar que outras já haviam
alcançado o piso necessário. O que não
é verdade.
Portanto, o consenso indicou
paralisação de um dia, no caso em 06
de setembro de 2012, para todos os
convênios, com presença da imprensa,

C omunicado

Dia: 30 de agosto de 2012
Horário: 19 horas
Local: Sindicato dos Médicos de
São Paulo (SIMESP)
Endereço: Rua Maria Paula, 78 –
Centro – São Paulo - SP
assuntos

como última chance de negociação. É
preciso que, nesse dia, realmente se faça
um esforço enorme para suspender os
atendimentos de rotina aos convênios.
Do resultado dessa paralisação
dependerá a força do Movimento. É
necessário mostrar aos convênios,
e à população, que chegamos ao
limite. Não há mais possibilidade de
aceitarmos consultas a 45 reais ou
implantes de cateter a 80 reais, com
carga de irradiação e todo o tempo
dispendido.
Rui Barbosa já dizia: Povo que não
luta por seus direitos, não merece viver.
Temos recebido inúmeros pedidos
de colegas relatando problemas com
renumeração
dos
procedimentos.
Uma questão frequente diz respeito à
angioplastia com stent.
Alegam os tomadores de serviços
que a colocação de stent já pressupõe
a dilatação com balão. De fato, em
muitos casos, é necessário várias
angioplastias em sítios topográficos
diferentes, a fim de aumentar o defluxo
ou influxo, em seguida, ou antes, da
colocação do stent. Todos sabem
que é necessária, principalmente
em diabéticos, a angioplastia de
artérias infrageniculares, no mesmo
procedimento da colocação do stent no
femoral. Dessa forma, a renumeração
deveria ser a soma dos procedimentos
parciais, por causa do aumento de
tempo de cirurgia e aumento da carga
de RX. Isto já está oficializado no
PROTOCOLO DE PROCEDIMENTOS DA
SBACV!

Outras questões, que nos chegam,
dizem respeito ao tempo decorrido
entre o pedido e a autorização. Muitas
vezes, decorrido esse tempo, às vezes
de meses, o quadro arteriográfico já se
modificou com graves implicações aos
doentes. É preciso que os colegas nos
enviem esses casos para que possamos
mandar à AMB, na sua Câmara Técnica,
juntando subsídios para enviar à ANS e
Ministério da Saúde.
Outra notícia que causa dissabor
é o fato de um convênio ter enviado
a vários hospitais a ordem de pagar
somente produtos cirúrgicos de três
fabricantes. Este precedente fere
os princípios da livre concorrência,
obrigando os médicos a se adaptarem
ao produto, afetando a autonomia na
escolha e lesando o paciente segurado.
Vamos levar o problema à Câmara
Técnica da AMB. Isto é, no mínimo,
imoral. O médico terá responsabilidade,
mas não terá o direito de escolha...

Dr. Salomão Goldman
Diretor de Defesa Profissional da SBACV-SP

Importante!

Os associados da SBACV-SP estão
convidados a participar da Reunião
de Diretoria da entidade a realizarse:

Dentre os
destacam-se:

E a batalha vai começar...

Bete Nicastro

D efesa profissional

discutidos,

• Apresentação de Sugestões dos
sócios aspirantes, efetivos e titulares
para alteração do Estatuto Social da
SBACV que serão levadas para discussão
na Câmara de Representantes (CR) da
SBACV pelos representantes eleitos da
regional São Paulo;
•
Eleição
dos
nomes
dos
representantes da SBACV-SP na CR.
O objetivo da CR 2012 é a análise do
projeto de alteração do Estatuto Social
da SBACV que será realizada no dia 31
de outubro de 2012, no Rio de Janeiro.

Os interessados em participar da
eleição da CR devem enviar nome,
telefone celular e e-mail para a
secretaria da SBACV-SP através do
e-mail
secretaria@sbacvsp.org.br
até 29/08/2012. Lembramos que
somente os sócios efetivos e titulares
adimplentes poderão participar da CR
2012.
Contamos com a sua participação!
Dr. Adnan Neser
Presidente da SBACV-SP 2012-2013
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R eunião científica

Encontro congrega novidades para a
área da medicina vascular e angiologia
Bete Nicastro

Três relevantes trabalhos acadêmicos foram apresentados no dia

Adnan Neser

No dia 26 de julho, às 20h30, no Anfiteatro
do Hospital Santa Isabel – Unidade Jaguaribe,
aconteceu o tradicional e mensal encontro
acadêmico organizado pela SBACV-SP. A
reunião científica contou com a apresentação
de três trabalhos de elevada contribuição para
a área médica especializada.
O primeiro tema apresentado, “Síndrome
do Desfiladeiro Torácico, Tratamentos e
Resultados”, do Hospital Samaritano, tem
como autores os doutores Ricardo Amaral
Gurgel, Marcus Vinicius Campos Bittencourt e
Vivian Teixeira Mafra. Foi apresentado pelo Dr.
Ricardo Amaral Gurgel e comentado pelo Dr.
Aldo Ferronato.
Já o segundo trabalho, da Faculdade de
Medicina de Botucatu – UNESP - Disciplinas
de Cirurgia Vascular, Anatomia Patológica
e Reumatologia, tem como título “Há
Relação entre Implante de Silicone
Mamário e Doenças do Tecido Conectivo?
– Diagnóstico Diferencial, Relato de Caso
e Revisão Bibliográfica” e foi desenvolvido
pelos doutores Rodrigo Gibin Jaldin, Carlos
Eduardo Pinheiro Lúcio Filho, Nelise Luciano
Marvulo, José Cândido Xavier Jr, Matheus
Bertanha, Marcone Lima Sobreira, Regina
Moura, Winston Bonetti Yoshida, Hamilton
Almeida Rollo, Rosa Vieiro e Oswaldo Melo
da Rocha. Com apresentação do Dr. Rodrigo
Gibin Jaldin, teve comentários do Dr. Fábio
Henrique Rossi.
A última pesquisa, “Resultados a
Longo Prazo da Correção Endovascular
do Aneurisma Aortoilíaco com Oclusão
Bilateral da Artéria Hipogástrica” , é do
Instituto de Cirurgia Vascular e Endovascular
de São Paulo - ICVE. Seus autores são Victor
Hugo Guerreiro Américo Gomes, Gustavo
Eugênio Guimarães Coffler, Giovanna Arze
Rocha, Robert Nascimento Guimarães, Dino
Fecci Colli Jr, Luciana Camacho-Lobato e
Armando C. Lobato. Foi apresentada pelo Dr.
Victor Hugo Gomes e comentada pelo Dr. Cid
J. Sitrângulo Jr.
Ao término do evento foi oferecido
um jantar aos presentes, onde foi possível
a confraternização e o diálogo entre os
profissionais.
A reunião científica foi transmitida via
internet pelo site www.publivideo.com.br/
sbacvsp ou www.sbacvsp.com.br para aqueles
que não puderam comparecer ao local do
evento.

Aldo Ferronato

Cid J. Sitrângulo Jr

Fábio Henrique Rossi

Ricardo Amaral Gurgel

Rodrigo Gibin Jaldin

Victor Hugo Gomes

R eunião Científica

AGOSTO
30/08 - 5ª feira - às 20h30

Sindicato dos Médicos de São Paulo (SIMESP)
Rua Maria Paula, 78 – Centro – São Paulo - SP

Novo Endereço
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T rabalhos de 30 de agosto
AVALIAÇÃO
DA
ASSOCIAÇÃO
ENTRE DOENÇA ARTERIAL OBSTRUTIVA
PERIFÉRICA E NÍVEIS AUMENTADOS DE
PROTEÍNA C–REATIVA EM POPULAÇÃO
NIPO-BRASILEIRA
Autores: Luciana Garofolo, Sandra Roberta
G. Ferreira, Fausto Miranda Junior
Instituição: Escola Paulista de MedicinaUniversidade Federal de São Paulo
Objetivos: Nosso objetivo foi avaliar a
possível relação entre a doença arterial obstrutiva
periférica (DAOP) e níveis elevados de proteína
C-reativa (PCR) em população nipo-brasileira.
Material e Métodos: Este estudo transversal
é derivado de estudo de base populacional
sobre a prevalência de diabetes e doenças
associadas conduzido em população nipobrasileira. Um total de 1330 indivíduos com idade
< 30 foi submetido a exame clínico e laboratorial,
incluindo a dosagem da PCR. O diagnóstico
da DAOP foi realizado através do cálculo do
índice tornozelo-braço (ITB). Pacientes com ITB
≤0,9 foram considerados portadores de DAOP.
Após aplicação dos critérios de exclusão, 1038
indivíduos completaram o estudo. Foi utilizado
modelo de regressão logística, sendo a DAOP a
variável dependente.
Resultados: A idade média da população foi
56,8 anos, 46% pertencentes ao sexo masculino.
A prevalência da DAOP foi de 21%, sem diferença
entre os sexos. Os homens apresentaram um perfil
cardiometabólico desfavorável. Os níveis de PCR
foram mais elevados nas mulheres (1,6 mg/L vs.1,9
mg/L, p=0,015). A análise bruta e ajustada dos
dados não mostrou associação entre DAOP e PCR,
mesmo após a estratificação dos valores do ITB.
Encontramos associação positiva e independente
da DAOP com hipertensão arterial e tabagismo.
Conclusão: Na população nipo-brasileira
estudada a associação negativa entre a DAOP e
PCR sugere que a PCR pode não ser um fator
de risco para a doença aterosclerótica. Estudos
prospectivos são necessários para confirmar
essa hipótese.
Comentador: Dr. Nelson Wolosker
ESTUDO COMPARATIVO, PROSPECTIVO,
RANDOMIZADO, DO TRATAMENTO DA
ÚLCERA VENOSA COM ESPUMA DE
POLIDOCANOL E TRATAMENTO CIRÚRGICO,
NO AMBULATÓRIO DE DOENÇAS VENOSAS
DO HCFMUSP
Autores: Walter Campos Jr., Inez Ohashi
Torres, Erasmo Simão da Silva, Ivan Casella,
Pedro Puech Leão
Instituição: HC da Faculdade de Medicina da USP
Objetivo: O objetivo principal é testar a
hipótese que a espuma não é mais eficiente que
o tratamento cirúrgico no tratamento de pacientes
com úlcera venosa.
Como objetivo secundário, será comparada
a incidência de complicações com um e outro
método, e a melhora na qualidade de vida antes e
após a realização dos procedimentos.
Material e Método: No período de 07/08/07
a 28/02/10, quarenta e nove pacientes (13 do
sexo masculino e 36 do sexo feminino), que
apresentavam 51 membros inferiores com
insuficiência venosa primária, úlcera venosa
em atividade (C6) e insuficiência de veia safena

interna, foram acompanhados no ambulatório de
doenças venosas do HCFMUSP. Os dois grupos
foram submetidos a questionário de qualidade de
vida (Aberdeen) e nota de avaliação clínica da
classificação CEAP. Vinte e oito membros foram
submetidos a tratamento cirúrgico convencional,
com safenectomia, exerese de colaterais e
ligadura de veias perfurantes. Vinte e três
membros foram submetidos a escleroterapia
da veia safena insuficiente com espuma de
polidocanol a 3% (1 a 3 sessões), pela técnica
descrita por Tessari. Os dois grupos foram
reavaliados após o período de 4 a 27 meses e
submetidos a novo questionário. Foi realizada
análise estatística dos dados obtidos com o nota
da classificação CEAP, questionário de qualidade
de vida Aberdeen, tempo de cicatrização da
ferida, recidiva da ferida e complicações dos
procedimentos.
Resultados: O tempo de seguimento médio
dos pacientes foi de 502±220 dias. Houve
cicatrização da úlcera em 28 pacientes (100%)
do grupo cirúrgico e 19 pacientes (91,3%) do
grupo de escleroterapia, sem diferença estatística
entre os tratamentos (P=19 - Teste de Fisher).
No entanto, os pacientes submetidos à cirurgia
de varizes apresentaram um tempo médio de
cicatrização da ferida de 37,1±22,1 dias, contra
56,4±39,4 dias no grupo tratado com espuma
de polidocanol, o que representa uma diferença
significativa (P=0.008 - Teste de Log Rank). A
incidência de complicações foi de 14,2% no grupo
de cirurgia e 13,0% no de escleroterapia (P=1.0,
teste de Fisher). Houve quatro casos de recidiva
da úlcera no grupo de escleroterapia e dois entre
os pacientes cirúrgicos (P=0.39, teste de Fisher).
Ambos os tratamentos proporcionaram
melhora clínica significativa aos pacientes. No
grupo cirúrgico, o índice de severidade clinica
venosa médio reduziu-se de 12,5 para 3,39 e o
índice de incapacitação por doença venosa médio
reduziu-se de 2,14 para 1,18 (P<0.001 para
ambos, Teste de Wilcoxon). De forma semelhante,
no grupo tratado por escleroterapia, o índice de
severidade clínica venosa médio reduziu-se de
12,26 para 4,26 e o índice de incapacitação por
doença venosa médio reduziu-se de 2,00 para
1,09 (P<0.001 para ambos, Teste de Wilcoxon).
Os índices de prejuízo da qualidade de vida,
inicialmente altos para ambos os grupos também
sofreram importante redução. Os valores prétratamento foram de 40,31 e 37,72 para os grupos
de cirurgia e de escleroterapia, respectivamente.
Ao término do seguimento, estes valores
reduziram-se para 12,30 e 15,95 nos respectivos
grupos (P<0,001 para ambos, Teste de Wilcoxon).
Quando os resultados clínicos e de qualidade
de vida são comparados entre os dois métodos
de tratamento, não há diferenças nos resultados
finais dos índices de severidade clinica venosa,
de incapacitação por doença venosa e de prejuízo
da qualidade de vida (P=0.58, 0.66 e 0.45,
respectivamente, teste U de Mann-Whitney).
Conclusões: Os dois métodos apresentam
cicatrização das feridas sem diferença estatística.
O tempo menor de cicatrização no grupo
tratado com cirurgia pode se devido ao repouso
de 15 dias no pós-operatório e a um tratamento
mais eficiente dos pontos de refluxo venoso com
melhora da microcirculação.
Houve melhora significativa no índice de
severidade clínica venosa, índice de incapacitação
por doença venosa e de qualidade de vida em
ambos os grupos, demonstrando satisfação e
melhora de qualidade de vida nos dois grupos.
A escleroterapia não se mostrou inferior ao
tratamento cirúrgico, podendo ser uma alternativa
terapêutica para pacientes com risco cirúrgico
alto, ou políticas de saúde pública para tratamento

ambulatorial de insuficiência venosa avançada
com úlcera em atividade.
Comentador: Dr. João Antonio Corrêa
EXPERIÊNCIA
EM
INTERRUPÇÃO
TEMPORÁRIA DO FLUXO NAS ARTÉRIAS
ILÍACAS INTERNAS DURANTE O PARTO
EM
GESTANTES
COM
ACRETISMO
PLACENTÁRIO
Autores: Álvaro Razuk; Gabriel Santos
Novaes; Ronaldo Dávila; Renato Fanchiotti
Costa; Gustavo Cabral Duarte; Jong Hum Park;
Fernando Pinho Esteves; Gustavo J P Telles; Noel
A Marques; Lilian R Htsu; Sílvia Pizza; Alberto
Daurea; Walter K Karakhanian; Roberto A Caffaro
Instituição: Faculdade de Ciências Médicas
da Santa Casa de São Paulo/ Grupo Santa Joana
Justificativas e Objetivos: O acretismo
placentário pode resultar em sangramento
importante com choque e necessidade de
hemotransfusão,
histerectomia
pós-parto,
lesão de órgãos adjacentes e óbito materno
consequente a essas complicações. Com o
objetivo de diminuir a hemorragia durante o
parto e evitar complicações, novos métodos de
controle do sangramento estão sendo aplicados.
O objetivo do estudo é mostrar a experiência do
serviço com a interrupção temporária do fluxo
nas artérias ilíacas internas com balão, durante a
cesariana nos casos de gestação com acretismo
e placenta prévia.
Método: Durante o período de janeiro
de 2010 a maio de 2011 foram realizados
13 procedimentos de interrupção de fluxo. O
diagnóstico de acretismo placentário foi feito
com ultrassonografia e em casos duvidosos
recorreu-se à ressonância nuclear magnética. A
idade média dos pacientes foi de 36,3 (variação
22-46) anos. A média de idade gestacional foi de
36,8 (faixa 35-38) semanas. O número médio
de gestações anteriores foi de 3,1 (intervalo 2-5)
gestações. Em média ocorreram 2,2 (intervalo
0-4) cesárias prévias. Todas as gestantes foram
submetidas à cesariana. O procedimento de
cateterização das ilíacas internas bilateralmente
foi realizado na sala de angiografia e testado
o volume necessário para insuflar os balões.
Após pinçamento do cordão umbilical, os balões
foram insuflados, sendo desinsuflados depois
da hemostasia realizada. Os balões utilizados
foram de 7x40 mm em 9 casos e 8x40 mm em
4. O tempo médio de cirurgia foi de 75,5 minutos
(variando 50-180). Os dispositivos foram retirados
logo após o término da cirurgia.
Resultados:
A
transfusão
de
hemoconcentrados não foi necessária em
53,8% dos partos. O volume médio recebido nos
pacientes que necessitaram de transfusão foi de
1,54 concentrados de hemácias, sendo que 4
pacientes receberam mais que 4 concentrados. A
histerectomia foi necessária em 38,4%. O tempo
médio de internação pós-operatório foi de 3,1
dias (2-6), em apenas um caso foi necessário
recuperação anestésica em unidade de terapia
intensiva. Não foi evidenciada nenhuma
complicação relacionada ao procedimento
endovascular. Não houve óbito materno ou fetal.
Conclusões:
O
método
analisado
proporcionou importante controle na hemorragia
intraoperatória e rápida recuperação pósoperatória, acrescentando mínima morbidade ao
parto.
Comentador: Dr. Charlez E. Zurstrassen
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S eccionais

Campinas-Jundiaí

Aconteceu no dia 23 de julho o “I Encontro
Vascular da Seccional Campinas-Jundiaí”.
Com abordagem diferenciada, a reunião
mensal contou com a apresentação de
quatro casos para a plateia. O formato das
apresentações seguiu a ideia de que os temas
fossem discutidos pelos presentes, antes
que o serviço mostrasse a solução do caso, a
fim de que houvesse uma profícua troca de
conhecimentos.
Foram apresentados os seguintes
trabalhos: “Fístula Arteriovenosa Tardia de
Membro Inferior pós Trauma”, do Hospital
das Clínicas UNICAMP, apresentado pela Dra.
Andreia Marques de Oliveira e chefiado pela
Prof.ª Dra. Ana Terezinha Guillaumon; “Controle
das Telangiectasias Pré-hemorrágicas”, da
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Limeira, com apresentação de Mario Luis
Furlanetto Junior (R2) e chefia do Prof. Dr.
Miguel Francischelli Neto; “Infecção em Patch
de Carótida”, do Hospital Celso Pierro PUCCAM,
apresentado pelo Dr. Sthefano A. Gabriel e
chefiado pelo Dr. Otacílio de Camargo Júnior;
e “Patologia Grave do Paciente e do Sistema
de Saúde”, do Hospital Dr. Mário Gatti, com
apresentação da Dra. Eloisa Keiko Tanaka e
chefia do Dr. Walmir Cândido de Oliveira.
A reunião, que aconteceu na Sociedade
de Medicina e Cirurgia de Campinas, foi
organizada pela Diretora da Seccional, Dra.
Carla Aparecida Faccio Bosnardo, e contou
com a presença do Prof. Dr. Adnan Neser,
presidente da SBACV-SP. Ambos compuseram
a mesa, juntamente com o Dr. Arlindo Lemos Jr.

Mário Furlanetto Jr., Miguel Francischelli Neto, Carla Bosnardo, Andreia Marques de Oliveira, Ana Terezinha
Guillaumon, Adnan Neser, Otacílio de Camargo Jr., Sthefano A. Gabriel, Eloisa Keiko Tanaka
e Walmir Cândido de Oliveira

Próxima reunião
No dia 27 de agosto, a seccional
Campinas-Jundiaí, através de sua
diretora, Profª. Drª. Carla Aparecida
Faccio Bosnardo e do Coordenador
da Cirurgia Vascular da Sociedade
de Medicina e Cirurgia de Campinas
(SMCC), Dr. Arlindo Lemos Jr., organizará
reunião mensal, que terá como tema
“Trombofilias”, apresentado pela Dra.
Joyce Maria Annichino-Bizzacchi.
Ao final da reunião, haverá confra-

ternização social e coquetel para
os participantes, oferecido pelos
patrocinadores
Meias
Sigvaris
e
Laboratório Baldacci. Também será
sorteado,
pela
representante
do
Laboratório Takeda, um livro entre os
presentes.
A palestra acontecerá às 19h30
na SMCC – Sociedade de Medicina e
Cirurgia de Campinas, localizada à Rua
Delfino Cintra nº 63, Centro, Campinas.
Para mais informações, basta entrar em
contato pelo telefone (19) 3231-2811.

Taubaté-São José dos Campos
No próximo dia 23 de agosto, às 19h30, acontece no restaurante Il Tartufo (Rua Serimbura, 246 - Vila Ema - São José dos Campos, SP) a reunião
científica da seccional.
“Novas Perspectivas no Tratamento Anticoagulante” é o tema da palestra que será apresentado pelo Dr. Ricardo A. Yoshida, que é Cirurgião
Vascular e Endovascular, e professor colaborador da disciplina de Cirurgia Vascular e Endovascular da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP
O evento tem a organização do diretor da seccional, Dr. Ricardo Yoshida com o patrocínio da Bayer e do IEP Vivalle.

A genda
2012

Simpósios de Flebologia Estética
Descrição: Conferir datas e informações de cada
cidade em: http://sbacv.com.br/index.php/imprensa/
sbacv-noticias/218-sbacv-noticias-028-simposios-deflebologia-estetica.html

II Jornada Baiana de Angiologia e Cirurgia Vascular
Data: 31 de agosto a 1 de setembro
Local: Hotel Pestana - Salvador - BA
secretaria@sbacvba.com.br

VIVA 2012 – Vascular Interventional Advances
Data: 09 a 12 de outubro
Local: WYNN Las Vegas
www.vivapvd.com

VIII Encontro Centro-Oeste de Angiologia e
Cirurgia Vascular
Data: 20 a 22 de setembro
Local: Zagaia Eco Resort Hotel - Bonito – MS

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

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

XI Encontro de Angiologia e de Cirurgia Vascular
do CONESUL e XIII Encontro Paranaense de
Angiologia e Cirurgia Vascular
Data: 21 e 22 de setembro
Local: Associação Médica do Paraná – Curitiba, PR
www.ccmeventos.com.br/vascularconesul2012

V Congresso Brasileiro de Ecografia Vascular
Data: 23 a 25 de agosto
Local: Plaza São Rafael Hotel – Porto Alegre – RS
plenarium@terra.com.br

II Simpósio de Fleboestética
Data: 22 e 23 de setembro
Local: Hotel Ourotour – Vila Natal, Campos do Jordão
www.cenacon.com.br

Embolution 2012 – Simpósio Internacional do
Hospital Santa Catarina
Data: 31 de agosto
Local: Teatro Santa Catarina - São Paulo – SP
www.embolution.com.br

12º Congresso Brasileiro de Flebologia e Linfologia
Data: 25 a 27 de outubro
Local: Mendes Plaza Hotel – Santos - SP
www.tecnomkt.com.br/flebobrasileiro
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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C apa SBACV-SP realiza mais um Dia Vascular de São Paulo
Parque Villa Lobos

Em sua 6ª edição, como ocorre tradicionalmente, ação social reúne médicos para prestar atendimento à população

Três dias após o Dia do Médico,
em 21 de outubro, os profissionais da
medicina vascular terão a oportunidade de
comemorar essa data tão especial, fazendo
o bem à centenas de pessoas. Das 9 às 14
horas, no Parque Villa Lobos, acontecerá o
6º Dia Vascular de São Paulo – Prevenção
de Doenças Venosas, Arteriais e Linfáticas,
promovido pela SBACV-SP.
O objetivo do evento, que nessa edição
tem como patrocinador a Meias Kendall,
é orientar o público sobre as diversas
doenças vasculares, como varizes, carótidas,
trombose venosa, doença arterial obstrutiva
dos membros e aneurismas e, assim, fazer
com que as pessoas compreendam melhor
como funciona o trabalho de um médico
cirurgião vascular. Para isso, diversas tendas
serão montadas no parque, a fim de que os

médicos voluntários prestem atendimentos
diferenciados à população.
A educadora física e apresentadora
Solange Frazão, que vem participando
do evento desde sua 3ª edição, estará
presente na ocasião e comandará exercícios
de alongamento, caminhada e, também,
realizará uma palestra sobre qualidade de
vida, saúde e os benefícios das atividades
físicas diárias.
A expectativa é que 1.500 pessoas
sejam atendidas no dia. De acordo com o
presidente da SBACV-SP, Dr. Adnan Neser,
é importante a participação dos médicos
nessa ação, porque além dessa ser uma
ótima oportunidade para a divulgação
das especialidades, já que a Angiologia e
Cirurgia Vascular são pouco conhecidas pela
população, é um momento propício para se

exercer a cidadania, esclarecendo aos leigos
e oferecendo serviços para garantir o bemestar da população, por meio da informação.
Além disso, esse dia permite a participação
do médico em destaque na comunidade,
que recebe um atendimento personalizado e
responsável. Ao participar dessa campanha, o
médico estará mostrando seu diferencial, ao
ser proativo com os outros. “É importante que
os profissionais compreendam a importância
desse evento, afinal, ele faz um tremendo
bem, não apenas à sociedade, mas aos
médicos e à especialidade”, afirma Dr. Adnan.
O residente de medicina que participar
do evento ganhará gratuitamente a inscrição
para o Encontro São Paulo. Para participar, o
estudante deve entrar em contato por meio
do e-mail marcia@tecnomkt.com.br. As
inscrições são limitadas.
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F ique por Dentro
Reunião da Liga
Acadêmica Paulista
de Cirurgia Vascular
A Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia
Vascular acontecerá no dia 25 de agosto, das
8h30 às 12 horas, no Auditório Marrom da
Associação Paulista de Medicina (APM) - Av.
Brig. Luiz Antonio, 278, 10º andar - São Paulo.
Na ocasião serão discutidos os seguintes
temas: “Cirurgia endovascular: próteses
fenestradas”, apresentada pelo Dr. Marcelo
Ferreira; “Doença cística da artéria poplítea”,
ministrada pelo acadêmico Luca Giovanni
Antonio Pivetta; “Síndrome de KlippelTrenaunay”; e “Síndrome de Mafucci”, dois
casos apresentados pelo Dr. José Luiz Orlando.
Para mais informações ligue para (11)
5087-4888.

II Jornada Baiana de Angiologia
e Cirurgia Vascular
Acontecerá, no Hotel Pestana, em Salvador,
Bahia, de 31 de agosto a 1 de setembro, a
II Jornada Baiana de Angiologia e Cirurgia
Vascular. O evento tem como convidado já
confirmado o Dr. Armando Lobato.
O dia 1º de setembro será inteiro dedicado

IV Curso de
Escleroterapia com
Espuma

O Summervile Beach Resort, localizado em
Porto de Galinhas, PE, será palco do IX Encontro
Norte/Nordeste de Angiologia, Cirurgia
Vascular e Endovascular, que acontecerá entre
os dias 18 a 20 de outubro.
Acesse o site da SBAVC-PE www.sbacv-pe.
com.br/evento/ ou ligue para (81) 3466-5752 /
(81) 9653-3044, para obter mais informações.

Obtenção de Título
de Especialista em
Cirurgia Vascular
Estão abertas as inscrições para a
concessão do Título de Especialista em Cirurgia
Vascular, que permanecerão até o dia 31 de
agosto de 2012.
E de 19 a 21 de novembro ocorrerão as
provas teóricas, casos clínicos e exame físico,
no Hotel Century Paulista, localizado na Rua
Teixeira da Silva, 647, Paraíso, São Paulo.
A SBACV-SP convida todos os interessados
a fazer suas inscrições para participar do
processo seletivo.

O Hospital São Rafael, de Salvador (BA),
promoverá o IV Curso de Escleroterapia com
Espuma, nos dias 14 e 15 de setembro. O tema
do curso será “Tratamento Ambulatorial das
Varizes dos Membros Inferiores”, dentro do
qual será abordado os seguintes assuntos:
“Escleroterapia com Espuma: CEAP 1 a 6” e
“Terapia Compressiva”.
O Dr. Marcelo Liberato será o responsável
pela organização do evento e o curso, com o
apoio da SBACV, terá como ministrante, além
do organizador, o Dr. Eduardo Toledo Aguiar.
Para mais informações, entre em contato
pelo e-mail cursoespuma@hotmail.com

Encontros acadêmicos
no Sul

Evento alinha reciclagem de informações
e muito conhecimento
O III Controvérsias em Cirurgia Vascular
e Endovascular, realizado pela SBACV-SP,
acontecerá de 01 a 03 de fevereiro de 2013, no
Bourbon Convention & Spa Resort Atibaia (SP).
O Controvérsias tem como objetivo
discutir os aspectos ainda não sedimentados,
as incertezas, as controvérsias em um local
que proporcione total integração entre os
discutidores, a audiência e os patrocinadores,
e terá como principal aliado a interatividade.
O programa científico está sendo
elaborado pela Comissão Organizadora do
evento que é composta pelos doutores:
Adilson Ferraz Paschôa, Adnan Neser, Arual
Giusti, Bonno Van Bellen, Cid J. Sitrângulo Jr.,
Erasmo Simão da Silva, Fausto Miranda Jr., João
Antonio Corrêa, Marcelo Calil Burihan, Rogério
A. Neser e Walter Campos Jr.
Para inscrições e informações é só entrar
em contato através do telefone (11) 3849-0379.
As vagas são limitadas.

à flebologia e contará com um formato
especial de debate Pró e Contra em temas
polêmicos.
Para mais informações acesse os sites
www.excelenciavascular.com.br
e
www.
sbacvba.com.br.

De 23 a 25 de agosto, ocorrerá o V
Congresso Brasileiro de Ecografia Vascular,
no Plaza São Rafael Hotel, em Porto
Alegre, RS. O tema principal do evento
será “Interação Cirurgião x Ecografista
Vascular”.
Realizado pela SBACV-RS, o congresso
será presidido pelo Dr. Gilberto Gonçalves
de Souza e contará com a presença de
convidados internacionais.
Inscrições e mais informações no site
do evento: www.vascular-rs.org.br/vcbev/

A Regional de Mato Grosso do Sul realizará
a VIII edição do Encontro Centro Oeste de
Angiologia e Cirurgia Vascular, com o apoio da
SBACV e em parceria com as regionais DF, GO
e MT. O evento ocorrerá entre os dias 13 a 15
de setembro, no Zagaia Eco Resort Hotel, em
Bonito (MS).
Na ocasião, serão abordados assuntos
das áreas de Angiologia, Cirurgia Vascular,
ecografia com dopller e cirurgia endovascular,
com a participação de palestrantes de renome
que compartilharão seus conhecimentos e
experiências.
Para fazer as inscrições, acesse o site www.
sbacvms.com.br/portal/Modulos/processo/
painel.html

De 21 a 22 de setembro acontecerão o XI
Encontro de Angiologia e de Cirurgia Vascular
do CONESUL e o XIII Encontro Paranaense de
Angiologia e Cirurgia Vascular, na Associação
Médica do Paraná, em Curitiba (PR).
Realizado pela SBACV e SBACV-RS e
patrocinado pela Bayer, a patrocinadora de
ouro, o evento tem como tema central “Dor na
Perna: uma abordagem multidisciplinar das
dores do membro inferior”.
Informações pelo site www.ccmeventos.
com.br/vascularconesul2012

Lei prevê possíveis
reajustes aos
médicos federais
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
de 2013, aprovada pelo Congresso Nacional
no último dia 17 de julho, prevê reajustes
salariais aos médicos federais e profissionais
da saúde. A matéria, relatada pelo senador
Antônio Carlos Valadares (PSB-SE), segue
agora para a sanção presidencial.
A previsão, entretanto, deverá ser
contemplada no Orçamento Geral da União
(OGU), que deve ser enviado pelo Governo
ao Congresso até o dia 31 de agosto. O OGU
autoriza as verbas que serão liberadas, de
acordo com a receita da União e é neste
momento que as entidades médicas devem
agir para garantir o reajuste.
De acordo com o dirigente, a FENAM
também pretende unir forças com outras
entidades médicas para traçar estratégias
que garantam o benefício. (Saúde Web)
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F ique por Dentro
XXI Encontro dos
Ex-estagiários
No dia 23 de fevereiro de 2013 acontecerá
o XXI Encontro dos Ex-estagiários do Serviço
de Cirurgia Vascular e Endovascular Prof. Dr.
Bonno Van Bellen, do Hospital Beneficência
Portuguesa de São Paulo (36º aniversário da
equipe). O tema principal do evento versará
sobre “A Qualidade de Vida na Doença
Vascular”.
O Encontro será realizado no Mercure
Grand Hotel Parque do Ibirapuera - Rua Sena
Madureira,1355 – Espaço Versailles – São
Paulo.
Informações:
eventobpvascular@
yahoo.com.br

Site de agendamento
de consultas é
lançado com
proposta diferente
Com o discurso de defender os
direitos dos médicos e dos pacientes,
o site Medices foi lançado no começo
de julho com a mesma proposta dos
demais sites de agendamento, mas sem
nenhum custo para os profissionais da
área da saúde, como médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, entre outros.
“Somos uma iniciativa social, pois
tentamos maximizar retornos sociais ao
invés de maximizar o lucro. Futuramente,
a estratégia é criar novas soluções
gratuitas que melhorem a relação
médico-paciente”, diz o fundador do site
Medices, Roberto Kakihara.
Segundo um estudo realizado pelo
Cremesp, o custo fixo médio de um
consultório (considerando aluguel,
recepcionista, contador, etc) é de,
aproximadamente, R$ 2.500 por mês. Para
fazer parte destes sites, os profissionais
aumentarão seus custos fixos em até
10%. De acordo com o presidente do
Cremesp, Renato Azevedo, como o
serviço visa ao lucro intermediando
a relação médico-paciente, os sites
esbarram em uma questão ética. (Saúde
Web)

Congresso Panamericano
de Cirurgia Vascular
Acontecerá, entre os dias 30 de outubro a
3 de novembro, o XII Panamerican Congress
on Vascular and Endovascular Surgery, no
Windsor Barra Hotel, Rio de Janeiro (RJ).
O evento contará com presenças
internacionais, como o Dr. Jack L Cronenwett,
da Darmouth University, que terá a função
de Honorary Chairman; o Giorgio M. Biasi, da
Itália; Henrik Sillensen, da Dinamarca; JeanPierre Becquemin, da França; e Jose Fernandes
Y Fernandes, de Portugal.
A expectativa de público para o evento

é de aproximadamente 1200 inscritos, entre
participantes brasileiros, latino-americanos,
centro-americanos e europeus.
No primeiro dia será realizada uma sessão
intitulada EDITED VIDEO SESSION, onde serão
apresentados vídeos de patologias arteriais e
venosas. Além disso, haverá painel de debate
com moderação.
As inscrições, que já estão abertas, têm
valores progressivos conforme a data e
podem ser feitas pelo site do evento: www.
panamericancongress.com.br/inscricoes.html.

Ocorrerá, no dia 31 de Agosto, das
9 às 19hs, o Embolution 2012, Simpósio
Internacional do Hospital Santa Catarina. O
evento, que tem como tema “Intervenções em
urologia: uma abordagem multidisciplinar”,
será realizado no Teatro Santa Catarina,
localizado à Avenida Paulista, 200 – São Paulo.
Como convidados Internacionais, haverá
a presença de Dr. João Martins Pisco, do
Hospital São Louis, da cidade de Lisboa,
Portugal, e do Dr. Salomão Faintuch, da
Universidade de Harvard, de Boston, Estados
Unidos.
O Comitê Científico do Hospital Santa
Catarina é formado pelos doutores: Nestor
Kisilevzky, Cyro Laudanna Neto, Marcus
Telles, Laércio Brena e Nelson Fernandes Jr.
O simpósio de atualização está sendo
organizado pelo Centro de Estudos e
Pesquisas do Hospital Santa Catarina e
promovido por Endovascular Center e Clínica

Paulista de Urologia. Na oportunidade será
apresentada uma programação alicerçada
por palestras e proposições temáticas de
vanguarda proferidas por ilustres professores
nacionais e internacionais cujo conteúdo
estará direcionado a profissionais médicos
interessados nas intervenções urológicas
minimamente invasivas enfocadas desde a
abordagem multidisciplinar.
Sobre o tema: A embolização ou ablação
percutânea de tumores renais ganha a cada
dia mais adeptos. O tratamento da varicocele
por embolização continua a demonstrar
os seus benefícios. Mais recentemente a
embolização tem mostrado resultados muito
promissores para o tratamento de hiperplasia
prostática benigna.
Para
mais
informações,
contatos
devem ser feitos por meio do e-mail:
centrodeestudos@hsc.org.br
ou
pelo
telefone: (11) 3016-2466.

Projeto fixa prazos para acesso a
consultas e procedimentos médicos
Tramita na Câmara o Projeto de Lei
3145/12, do deputado Romero Rodrigues
(PSDB-PB), que estabelece prazos para o
acesso a consultas e procedimentos médicos
no âmbito do sistema de saúde suplementar.
O autor explica que o projeto tem o objetivo
de dar força de lei às normas sobre o assunto,
recentemente definidas pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS).
A proposta modifica a lei de planos e
seguros privados de assistência à saúde (Lei
9.656/98). Pelo projeto, a operadora deve
garantir o acesso do beneficiário aos serviços e

procedimentos pertinentes, para atendimento
integral das coberturas previstas, no próprio
município onde o beneficiário os demandar,
desde que seja integrante da área geográfica
de abrangência e da área de atuação do
produto.
A proposta prevê o acesso a qualquer
prestador da rede assistencial habilitado para
o atendimento. O projeto está apensado ao
PL 6389/02, do ex-deputado Paulo Souto.
Essa proposta já foi analisada pelas comissões
permanentes e está pronta para ser votada
pelo Plenário. (Agência Câmara)

Unidades do SUS podem ter prazo máximo de 30
dias para atendimento
A Câmara analisa proposta que
estabelece prazo máximo de 30 dias para
que as unidades do Sistema Único de
Saúde (SUS) realizem exames diagnósticos
e executem procedimentos necessários
à saúde dos pacientes. A medida está
prevista no Projeto de Lei 3752/12, do
deputado Ronaldo Fonseca (PR-DF).

Pela proposta, caso as unidades do
SUS não possam realizar os procedimentos
no prazo de 30 dias, o governo ficará
responsável por enviar o paciente a um
hospital privado.
Segundo Ronaldo Fonseca, a medida
deverá diminuir o tempo de espera por
atendimento no SUS. De acordo com o

projeto, o prazo de 30 dias não valerá
para os casos de emergência, em que
o atendimento deverá ser imediato. O
descumprimento da nova regra deverá
resultar na abertura de procedimento
administrativo, que pode levar à demissão
do servidor responsável pelo atraso.
(Agência Câmara)
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Linhas mestras definidas para reforma estatutária
Assembleia Geral Extraordinária para votação acontece dia 1º de novembro no Rio de Janeiro

A Sociedade Brasileira de Angiologia
e de Cirurgia Vascular (SBACV) se prepara
para a maior reforma em seu estatuto,
aprovado há 60 anos. Uma comissão,
formada por 10 médicos, tem se reunido
constantemente na sede da SBACV, em
São Paulo, para definir a nova redação de
trechos que têm engessado o progresso
da entidade. Todas as mudanças sugeridas
estão disponíveis no site da SBACV para
consulta e debate.
Uma Assembleia Geral Extraordinária
para aprovação do novo texto acontece
no dia 1º de novembro, durante o
Panamerican Congress on Vascular and
Endovascualr Surgery, no Rio de Janeiro.
É preciso a presença de um terço dos
associados
votantes, cerca de 600 pessoas,
para validar a votação.
Entre as principais mudanças
sugeridas pela Comissão estão:
-

-

Votação para diretoria, Conselho
Fiscal e escolha da sede do Congresso
da SBACV por correspondência,
desvinculando as eleições dos
Congressos;
Direito a voto aos sócios aspirantes;
Direito
de
participação
de
sócios aspirantes na Câmara de
Representantes;
Progressão para sócio titular mediante
publicação de artigo científico no
Jornal Vascular Brasileiro.

“A SBACV é uma sociedade médica
que abrange duas especialidades afins e
que vem apresentando um crescimento
expressivo nestes 60 anos de existência,

por isto há necessidade de um estatuto
atual, de acordo com a Legislação vigente e
que também permita uma maior agilidade
na execução de ações importantes”,
avalia Maria Elisabeth Rennó, membro da
Comissão da Reforma Estatutária.
De acordo com Airton Frankini,
coordenador da Comissão, as sugestões
já elaboradas por outras gestões
estão sendo analisadas. “Muitas destas
sugestões foram incorporadas na
atual reforma e outras surgiram o que,
certamente, permitirá a elaboração de um
estatuto social mais abrangente, claro e
voltado aos interesses da grande maioria
dos associados”, diz.
Debate ampliado nas regionais
Para Gilberto de Abreu, também
integrante da Comissão, o debate
ampliado será benéfico para agregar
opiniões. “O estatuto abre mais espaço
para os aspirantes, na intenção de fixálos e fazê-los progredir para efetivos. A
nosso ver, ainda limita muito a ação dos
efetivos, mas, esperamos rever o assunto
em um amplo debate nacional. Penso
que a SBACV não é somente acadêmica.
Portanto, fora a presidência, secretaria,
tesouraria e o conselho científico, todos
os outros cargos poderiam ser ocupados
por titulares e efetivos”, afirma.
Frankini explica que reuniões
nas regionais explicando os motivos
das mudanças são importantes para
esclarecer cada tópico aos associados. “A
própria Comissão de Reforma Estatutária
se coloca à disposição das regionais para

que seus membros compareçam e façam
os esclarecimentos necessários. Desta
forma, entrando em uma Assembleia
sabendo o que se está propondo, com
maturidade e determinação, certamente
os objetivos da SBACV serão alcançados.
A mudança estatutária não pertence
a esta diretoria da SBACV, que apenas
conduziu o processo. A mudança é da
própria SBACV”, ressalta.
Para o presidente da SBACV,
Calógero Presti, as mudanças no estatuto
são essenciais para o crescimento
da Sociedade. “Ao sentarmos para
debater o estatuto, percebemos que
em vários pontos comungávamos da
mesma opinião, tanto que as principais
mudanças sugeridas foram aprovadas por
unanimidade. A aprovação da reforma
estatutária será um grande avanço e
impedirá a estagnação da Sociedade”,
aponta.
Comissão de Reforma Estatutária
Airton Delduque Frankini (RS) – coordenador
Adnan Neser (SP)
Calógero Presti (SP)
Gilberto Ferreira de Abreu Júnior (BA)
João Luiz Sandri (ES)
Jorge Rufino Ribas Timi (PR)
José Luis Camarinha Nascimento Silva (RJ)
Maria Elisabeth Rennó de Castro Santos (MG)
Pedro Pablo Komlós (RS)
Vasco Lauria (RJ)

Comemoração dos 60 anos é dia 8 de dezembro
Clube paulista Circolo Italiano sedia jantar de confraternização e homenagens à história da SBACV

A comemoração pelos 60
anos da Sociedade Brasileira de
Angiologia e de Cirurgia Vascular
(SBACV) está confirmada para
o dia 8 de dezembro no Circolo
Italiano, em São Paulo. Um jantar
com apresentação de vídeo com
depoimentos de associados e
lançamento de um livro sobre a
história da SBACV marcará o evento.
A ideia é contar ainda com um show
musical. O espaço comporta 500
pessoas.
O evento foi transferido
para
dezembro
devido
aos
diversos congressos nacionais

e internacionais que acontecem em
novembro. “A SBACV é a maior Sociedade
da especialidade no mundo. Nosso
objetivo é homenagear a história da
entidade e promover a congregação dos
associados”, diz um dos organizadores do
evento, Dr. Vasco Lauria.
De acordo com o organizador do
vídeo, Dr. Ivanésio Merlo, no dia a
apresentação será mais curta e a versão
completa ficará disponível na internet.
“Estamos colhendo depoimentos tanto
de pessoas que viveram mais tempo a
história da Sociedade, como também dos
mais jovens para saber o que eles esperam
da entidade”, conta Merlo, acrescentando

que as entrevistas têm sido feitas
durante os congressos, simpósios e
jornadas do setor.
Já o livro, que recebeu o nome de
“SBACV através da História”, contará
a história da entidade através das
seis décadas com depoimentos de
associados que participaram do
caminho traçado pela SBACV. Todas
as regionais e ex-presidentes foram
convidados a contar um pouco sobre
o que sabem das ações, iniciativas
e feitos da entidade. A editora
DOC está responsável por colher
os depoimentos e fotos e redigir o
material.

Colaboração: Aline Thomaz
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Inscrições
gratuitas

25 de agosto
Das 08h30 às 12h30

Reunião da Liga
Acadêmica Paulista de

CIRURGIA VASCULAR
INFORMAÇÕES / INSCRIÇÕES / LOCAL
Associação Paulista de Medicina
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278
São Paulo – SP
Tel.: (11) 3188-4281
Departamento de Eventos
E-mail: inscricoes@apm.org.br

TEMAS

CIRURGIA ENDOVASCULAR:
PRÓTESES FENESTRADAS
Palestrante: Dr. Marcelo Ferreira

SÍNDROME DE KLIPPELTRENAUNAY E SÍNDROME
DE MAFFUCCI
Palestrante: Dr. José Luiz Orlando

PROMOÇÃO

DOENÇA CÍSTICA DA
ARTÉRIA POPLÍTEA

Palestrante: acadêmico Luca
Giovanni Antonio Pivetta

REALIZAÇÃO

Federada da

Departamento de Angiologia e
Cirurgia Vascular Periférica da APM
Presidente: Dr. Adnan Neser
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No transcorrer da vida humana nos
deparamos, frequentemente, com essa
afirmativa.
Só que no nosso querido Brasil, o Bem
dura pouco e o Mal vem tomando conta da
mente de muitos brasileiros, principalmente
dos responsáveis pelos destinos de nossa
Pátria, os políticos, com raríssimas exceções.
Muitos de nós ficamos chocados com
a reportagem da Rede Globo de Televisão,
mostrando os descalabros existentes nos
Hospitais Escolas Federais de Medicina de
todos os estados brasileiros, sem verba do
governo, há um bom tempo, para cobrir suas
despesas. Totalmente sucateados, sem um
mínimo de condições para ser chamado de
Hospital Escola; com exceção da Faculdade
Federal de Medicina do Rio Grande do Sul
e da Faculdade da USP, que é Estadual. Isso
sem falar na triste, degradante, revoltante
situação do SUS.
Enquanto o montante em dinheiro é
desviado pela corrupção, montante esse que
daria para construir centenas de hospitais
públicos, creches, escolas públicas de tempo
integral, cursos profissionalizantes, estímulo
à pesquisa passando de 300 para, no mínimo,
3.000 pesquisadores, rodovias em todos os
estados –, assistimos, ainda mais, uma fome
arrecadadora de impostos incontrolável
do governo. Nesse momento, registra-se
acima de oitocentos bilhões de reais, num
crescimento diário, com baixíssimo retorno,
dignificando o nosso povo desamparado,
para bem viver, principalmente, os 70% dele.
No seio da classe média, mais ainda na
classe privilegiada dos ricos e super-ricos,
ouve-se: eu sei como levar a vida; para mim
está tudo bem, a turma que se vire!
Felizmente, algumas cabeças pensantes,
como o grande comentarista esportivo,
Flávio Prado, da Rádio Jovem Pan, criticou
há dois anos, publicamente, no seu

N ovas Adesões
Sócios aprovados em 26/07/12:
Aspirantes:
Adriano Pastorelli Machado de Lima
Antonio Ricardo Ganassin
Fernanda Sanches Sabion Guirado
Luciana Marcolino Forti
Remido:
José Augusto Costa

“Não há bem que sempre dure,
nem mal que nunca acabe”
programa esportivo de sábado: “o enorme
gasto que o Governo Federal vai ter com
as reformas e construções de estádios de
futebol, satisfazendo os cartolas e uma
parcela de torcedores, se o direcionasse para
a construção de escolas, hospitais, rodovias,
transporte, traria melhorias substanciosas à
população do nosso Brasil”.
Lê-se nos jornais, assisti-se na televisão
e ouve-se nas rádios divulgações de que
mais um fulano desviou recursos públicos,
dinheiro nosso, e que o ato criminoso
continua impune. Infelizmente, a imprensa
escrita, televisada e falada não se une para
combater com propriedade esse tipo de
crime hediondo. Ao invés de só noticiar
deveriam apresentar algum plano para
coibir esses desmandos. Por quê? Aí sim
teríamos uma união real, pacífica, de toda
a população, como no passado tivemos os
“Caras Pintadas”, na luta: “Diretas Já”.
Recentemente, o Governo Federal
investiu dois bilhões de reais no esporte,
que beneficia menos de 1 % da população.
Lógico, como dizia o louco do Nero da
Roma de dois mil anos passados: “Dominase um povo com pão e circo”! No Brasil é
com Futebol e Samba.
É triste ter que repetir o crônico slogan:
“povo analfabeto e doente, dando-lhe “uma
esmolinha”, é fácil de dominar”.
Adoraria, ainda em vida, ver triunfar a
luta pela restauração da dignidade moral e
ética do nosso sempre amado Brasil.

A imprensa é a única facção da
sociedade capaz de concretizar uma
liderança autêntica, convocando o povo
para um protesto democrático, ordeiro,
objetivo, em defesa da ordem em todos os
níveis da pátria brasileira. Sonho?...
A classe médica brasileira, e demais
classes da área da Saúde, e outros tantos
setores de atividades profícuas, em prol de
um Brasil justo, devem desejar a realização
desse sonho!
Steven K. Scott, no seu livro “Salomão, o
homem mais rico que já existiu”, enaltecendo
a sabedoria impar desta criatura, focaliza
no capítulo 14: “Derrotando o inimigo da
felicidade e do sucesso”:
“A arrogância precede a ruína, e o
espírito altivo, a queda”.
Provérbios 16:18
Bete Nicastro

E spaço Aberto

Rubem Rino
Membro do Conselho Fiscal da SBACV-SP
Delegado da APM por São Paulo
Voluntário da SBACV-NACIONAL

R egistro Profissional
Exame do Cremesp: resolução nº 239
torna obrigatória a avaliação para o
registro profissional
A partir de 2012, para obter o registro
profissional, egressos dos cursos de
Medicina terão de apresentar declaração
de realização do Exame do Cremesp.
O registro não será condicionado ao
resultado, mas à participação na prova.
A Resolução Cremesp nº 239 vale para
todos os formandos ainda não inscritos no
Conselho.
A iniciativa de tornar obrigatória a
participação em um exame de final de
curso, realizado pelo próprio Cremesp,
foi tomada em decorrência da queda
acentuada na qualidade do ensino médico.
Desde 2005, o Cremesp realiza uma
prova opcional para os graduandos de
escolas médicas paulistas. De caráter
voluntário e sem interferência na inscrição
junto ao Cremesp, o Exame se tornou uma
proposta inovadora de avaliação externa
do ensino médico, deixando transparente

para a sociedade a atual precariedade do
ensino médico no Estado.
A nova fase do Exame do Cremesp,
obrigatório para a concessão de registro
de médico, tem dois principais propósitos:
1) Ampliar a base de participação
no Exame (como a avaliação não
era obrigatória, a distribuição dos
participantes não representava todo o
universo dos cursos);
2) Fazer avançar o debate sobre a
instituição, via Lei Federal, do Exame
Nacional de Habilitação, como requisito
para o exercício legal da Medicina no
Brasil.
Veja, na íntegra em: http://www.
cremesp.org.br//pdfs/exame_cremesp_24_
ultimo.pdf
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E spaço Aberto
Por Sandro Scárdua
Desafio é um termo utilizado ao longo da
história do homem para designar momentos
em que algo muito importante, difícil ou que
envolvesse riscos, precisava ser feito, seja
para uma finalidade boa ou ruim. Os desafios
poderiam lograr êxito, sendo aí listados diversos
fatores que poderiam contribuir para isso, tais
quais estratégias adequadas e no momento
certo, vontade de fazer acontecer, estímulos
através de princípios morais, éticos e religiosos,
dentre outros. O fato é que a humanidade
sempre esteve diante de desafios das mais
diversas naturezas, em grande parte das vezes
na busca de um ambiente melhor para ser vivido.
Num mundo com tantas transformações
instantâneas, globalizado e com os modernos
sistemas de comunicação e interoperabilidade,
alcançando num espaço de horas inovações
tecnológicas que levariam séculos pelos nossos
ancestrais, o termo vem assumindo proporções
quase que banais quando se trata de expressar
certos avanços, ou a falta deles, no bojo dos
direitos fundamentais dos indivíduos.
No universo das conquistas mais básicas
da cidadania entre os habitantes dos diversos
países, tais como os serviços essenciais na
maioria dos regimes democráticos providos pelo
Estado, falta-nos a coerência, o planejamento, a
ética e a vontade política para que as condições
sociais mínimas da maioria de nossa população
sejam dignamente alcançadas.
Nessa linha, estão os discursos proferidos
em tom de aparente indignação a respeito das

A vulgarização de uma palavra
políticas de saúde e do mercado da saúde em si,
para ficar apenas nesse exemplo.
Nossa forma de condução dos assuntos
relacionados à saúde, tanto coletiva quanto
suplementar, é esquizofrênica: implantamos
um modelo de saúde pública altamente
socializante, inspirada em modelos europeus
tradicionalmente amadurecidos em seus
respectivos sistemas; ao mesmo tempo em
que seguimos, na prática cotidiana, a cartilha
neoliberal ditada pelo poder econômico do
Grande Irmão do norte, os Estados Unidos da
América, de transferência de responsabilidades
para a iniciativa privada e um Estado mínimo.
Duvida? Então faça um pequeno exercício
de observação. De uma forma muito resumida,
existem seis pilares de sustentação do nosso
sistema de saúde, em geral:
– Usuários (incluindo aí aqueles que se
utilizam do SUS – todos nós - e aqueles que
dispõem de algum plano de saúde para mitigar
suas dificuldades de acesso);
- Prestadores (hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios, centros de reabilitação, entes
públicos);
– Operadoras de Planos de Saúde
(cooperativas de serviço médico, autogestões,
seguros-saúde e medicina de grupo);
– Governos em geral, nas suas esferas
federais, estaduais e municipais;
– Profissionais de saúde em seus mais
diversos
níveis
(médicos,
enfermeiros,
fisioterapeutas, etc..);
– Complexo médico-industrial da saúde
(empreiteiras, indústrias de insumos, drogas,
tecnologias e equipamentos para a saúde).

Pergunto a você, leitor, qual desses
segmentos pode se mostrar para nós, exibindo
alguma pujança? Qual deles você pode
identificar como satisfeito nesse emaranhado de
interesses, na atual conjuntura? Alguns podem
arriscar que o último elemento, o complexo
médico-industrial da saúde, pode ser, talvez, o
único a se beneficiar dessa aparente lambança
em que nosso sistema está assentado.
O que me incomoda profundamente é a
repetição a cada evento, a cada discurso de
posse de alguma coisa, a cada ata de reunião, a
cada reportagem veiculada por alguma mídia,
que o desafio é isso, que o desafio é fazer aquilo,
que o desafio tem que ser vencido e por aí vai,
numa combinação de frases totalmente sem
sentido para aqueles que, pragmáticos como
eu e você, aguardamos propostas concretas
que nos mostrem caminhos, e não se restrinjam
a limitar suas observações a obviedades
históricas. Nosso sistema está ruim? Todos
sabem. O SUS precisa de financiamento ou de
gestão? Horas de discussão asséptica e nenhuma
conclusão. O mercado de saúde suplementar
encontrará saídas que possam vencer a falácia
do crescimento econômico que não estamos
experimentando, a despeito da propaganda
oficial?
Fugindo um pouco à proposta dos temas
que habitualmente escrevo, conclamo a todos
a refletirem a respeito desse enigma: por que
somos tão brilhantes em apontar problemas
e fazer diagnósticos, e tão ineptos em oferecer
soluções?
Por favor, parem de dizer que existem
desafios. Cansou.

Sandro Scárdua é formado em Medicina pela UERJ; mestre em Medicina Interna pela FIOCRUZ; especialista em Clínica Médica pela SBCM, em Medicina Intensiva pela AMIB e em
Administração de Serviços de Saúde pela Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia – UFBA
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N otícias
CFM
condena
exposição
de
medicamentos fora do balcão das farmácias
O Conselho Federal de Medicina (CFM),
o Conselho Federal de Farmácia (CFF) e
a Federação Nacional dos Farmacêuticos
(Fenafar) divulgaram, no dia 27 de julho, nota
à sociedade na qual criticam veementemente
a decisão tomada pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) pela qual
se permite a disposição de medicamentos
isentos de prescrição fora dos balcões das
farmácias.
Os dirigentes das entidades representativas
dos profissionais da saúde consideram a
medida sem fundamentação técnica e baseada
em argumentos inconsistentes. Além disso, a
decisão da Anvisa induz à automedicação e ao
uso irracional de medicamentos, contribuindo
para o aumento no total de casos de
intoxicação por medicamentos e estimulando
a falsa percepção de que remédios isentos de
prescrição são inofensivos ou não fazem mal,
entre outros pontos.
Finalmente, o ato é avaliado como “um
retrocesso, tendo em vista que vai de encontro
às políticas governamentais de saúde do atual
Governo”, pontua o documento.
Confira a íntegra da nota no link: http://
portal.cfm.org.br/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=23113:cfm-condenavenda-de-medicamentos-fora-do-balcao-dasfarmacias&catid=3
Paisagem e arquitetura da FMUSP são
temas de exposição
No dia 7 de agosto, a Faculdade de
Medicina da USP inaugurou a Exposição “Nos
Jardins de Arnaldo”, ensaio fotográfico de
Arthur Danila que integra o Ciclo de Exposições
do Centenário da FMUSP. Organizado pelo
Museu Histórico da instituição, a mostra
abordou as áreas ajardinadas e a arquitetura
do prédio da faculdade.
Principal centro formador de recursos
humanos no Brasil, a FMUSP está
comemorando este ano seu primeiro
centenário. Nestes 100 anos, foi marcada por
pioneirismos, dentre eles, por ser a primeira
faculdade de medicina do Estado de São Paulo
e por introduzir no Brasil o modelo de ensino
médico baseado em hospitais universitários.
Exame do Cremesp: resolução nº 239
torna obrigatória a avaliação para o registro
profissional
A partir de 2012, para obter o registro
profissional, egressos dos cursos de Medicina
terão de apresentar declaração de realização
do Exame do Cremesp. O registro não será
condicionado ao resultado, mas à participação
na prova. A Resolução Cremesp nº 239 vale
para todos os formandos ainda não inscritos
no Conselho.
A iniciativa de tornar obrigatória a
participação em um exame de final de curso,
realizado pelo próprio Cremesp, foi tomada
em decorrência da queda acentuada na
qualidade do ensino médico.
Desde 2005, o Cremesp realiza uma prova
opcional para os graduandos de escolas
médicas paulistas. De caráter voluntário e sem

interferência na inscrição junto ao Cremesp, o
Exame se tornou uma proposta inovadora de
avaliação externa do ensino médico, deixando
transparente para a sociedade a atual
precariedade do ensino médico no Estado.
A nova fase do Exame do Cremesp,
obrigatório para a concessão de registro de
médico, tem dois principais propósitos:
1)Ampliar a base de participação no
Exame (como a avaliação não era obrigatória,
a distribuição dos participantes não
representava todo o universo dos cursos);
2)Fazer avançar o debate sobre a
instituição, via Lei Federal, do
Exame Nacional de Habilitação, como
requisito para o exercício legal da Medicina
no Brasil.
Veja, na íntegra em: http://www.cremesp.
org.br//pdfs/exame_cremesp_24_ultimo.pdf
Fórum de Cooperativismo
lideranças em São Paulo

reúne

Em 27 de julho, 180 pessoas estiveram
presentes no auditório nobre da Associação
Paulista de Medicina para participar do 1º
Fórum de Cooperativismo Médico. O evento
foi organizado em conjunto pela Associação
Paulista de Medicina (APM), Conselho
Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(Cremesp), Sindicato dos Médicos de São
Paulo (Simesp) e Academia de Medicina de São
Paulo, com participação dos representantes
das lideranças médicas da Unimed e diretores
das entidades.
Em pauta, a necessidade de valorização
do trabalho médico. Hoje, a média paga
por consulta pelas cooperativas é de R$ 46.
Quanto aos procedimentos, a Federação
das Unimeds do Estado de São Paulo (Fesp)
informou que o referencial será a CBHPM 4ª
edição plena a partir de janeiro de 2013. Ainda
neste semestre, a Unimed do Brasil adotará a
CBHPM 5ª edição com deflator de 10%.
De acordo com o presidente da APM,
Florisval Meinão, este é o início de um
debate saudável entre as entidades médicas
e as Unimeds, trazendo à tona as principais
dificuldades enfrentadas por ambas as partes
e estimulando o sistema cooperativo a se
tornar referência em saúde suplementar no
Brasil.
1º
Congresso
Internacional
Estudantes de Medicina

de

Durante quatro dias, entre 25 e 28 de julho
de 2012, 300 estudantes de Medicina de todo
o mundo se reuniram, com grandes nomes da
medicina nacional e internacional, na Escola
Paulista de Medicina (EPM), em São Paulo para
uma ampla discussão sobre o aprendizado
científico e troca de experiências entre
diferentes culturas. O Congresso teve como
tema “Coração e mente em ação. Pesquisa e
trabalho voluntário”.
O objetivo era levar os estudantes a sair
do lugar comum, proporcionando novas
experiências por meio do convívio entre
estudantes de diversos países, com culturas,
hábitos e métodos de ensino diferentes, além
de inserir o Brasil no seleto grupo de países na
fronteira da pesquisa médica. Essas foram as
principais propostas do Braincoms, primeiro
congresso internacional de estudantes de

Medicina, promovido pelos alunos da Escola
Paulista de Medicina (EPM) / Unifesp.
Saúde e Facebook fazem parceria para
incentivar doação de órgãos
O Ministério da Saúde e o Facebook
lançaram, no dia 30 de julho, uma opção,
dentro do perfil dos usuários, para incentivar
a doação de órgãos. A funcionalidade tem
a missão de agregar e cadastrar possíveis
doadores, entre os mais de 40 milhões de
usuários no Brasil.
Para o ministro da Saúde, Alexandre
Padilha, a parceria entre Ministério e Facebook
permitirá a aproximação do brasileiro com
as redes sociais e o Sistema Nacional de
Transplantes. “Esta ação permitirá criar mais
um espaço para que qualquer cidadão
possa compartilhar, com privacidade, entre
familiares e amigos, sua decisão de ser doador
de órgão”, destacou Padilha.
O Ministério da Saúde utiliza as redes
sociais, desde 2009, para se aproximar cada
vez mais da sociedade, esclarecendo dúvidas,
recebendo sugestões e trabalhando para
aprimorar o Sistema Único de Saúde (SUS).
Leitores podem levar o melhor de São
Paulo no bolso
A partir de agora, ficou ainda melhor e
mais fácil aproveitar as atrações que a maior
cidade da América Latina oferece. VEJA São
Paulo anuncia a atualização de seu aplicativo
gratuito para iPhone, disponível para
download na loja virtual da Apple, a App Store.
Além de novas funcionalidades, como a
sugestão de programação de entretenimento
ao usuário por afinidade e categorias, o app
evoluiu também no visual. A versão atualizada
tem interface ilustrada com imagens dos
estabelecimentos, o que ajuda o usuário na
escolha do melhor destino.
O app VEJA São Paulo é um aplicativo
inteligente que identifica tudo o que leitor
mais gosta e faz sugestões de programas e
endereços de acordo com seu perfil. É possível
consultar o melhor roteiro da semana nas
categorias Restaurantes, Bares, Comidinhas,
Shows, Exposições, Baladas, Teatro e Cinema.
O app também permite marcar os locais
favoritos, traçar a rota no Google Maps até o
local pretendido e compartilhar informações
em seus perfis no Twitter e no Facebook.
Para saber mais, basta acessar www.
vejinha.com/aplicativos.
Ministro participa da aula inaugural
do curso de Medicina da Faculdade Santa
Marcelina
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha,
participou da aula magna do curso de
Medicina da Faculdade Santa Marcelina, na
sexta-feira do dia 3 de agosto, em São Paulo
(SP). Este é o primeiro curso de medicina de
toda a Zona Leste da capital paulista, região
carente onde vivem cerca de 4 milhões de
pessoas. A faculdade é vinculada ao Hospital
Santa Marcelina, que é referência no estado de
São Paulo em diversas áreas. É o único de alta
complexidade da Zona Leste, e dedica 87%
dos atendimentos ao Sistema Único de Saúde
(SUS).
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