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E ditorial

Grandes avanços da SBACV

A Regional de São Paulo se congratula
com a ๙acional pelo esforço vitorioso da
realização da Assembleia Geral Extraordinária
e da Câmara de Representantes por ocasião
do XII Congresso Panamericano realizado
no Rio de Janeiro, nos dias 31 de outubro
e 1 de novembro, e cumprimenta, em
especial, o nosso presidente, Dr. Calógero
Presti, pela dedicação e esforço bem
sucedido, dado o empenho para obtenção
do quorum, bem como a ampla discussão
das modificações propostas num ambiente
respeitoso e democrático. Obviamente,
os associados presentes demonstraram
o espírito associativo que norteia as
Regionais pelo desprendimento evidenciado
nos debates. Ressalto a importância da
ampliação do quadro societário pela
possibilidade de ampliação do número
de titulares e efetivos que se refletirá no
colégio eleitoral, inevitavelmente. O voto por
correspondência é outra grande conquista,
uma vez que permitirá campanha ampla aos
interessados(as) candidatos(as) na exibição
e divulgação de programas que estejam em
sintonia com os anseios dos eleitores.
A Sociedade deve ter o maior interesse
na motivação dos associados para participar
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ativamente das reuniões, não só científicas
como administrativas, para fortalecer a
organização e reduzir eventual amadorismo
na condução de seus propósitos. ๙ão se deve
aguardar apenas Congressos ou Encontros
para compartilhar ações ou decisões da
Diretoria. Deve haver forte envolvimento
das Seccionais de cada Regional e efetiva
participação de cada membro eletivo para as
Diretorias de qualquer nível.
O cuidado e o apuro com o destino
da especialidade é de capital importância
para o futuro da SBAC وe o momento é
extremamente oportuno para que seja
fortalecida com lideranças emergentes
capacitadas, como é o desejo de todos.
Aproveito
a
oportunidade
para
parabenizar os organizadores do XII
Congresso Panamericano, doutores Eurico
Asher; José Luiz Camarinha do ๙ascimento
e Silva; Sérgio Meireles; Júlio César Peclat; e
Rossi Murilo, pela excelência do evento, com
uma programação com temas relevantes
e de alta qualidade com convidados
nacionais e estrangeiros do melhor nível.
Cumpre, também, agradecer a todos pela
receptividade e fidalguia.
A Regional de São Paulo programou para
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o dia 29 de novembro um Simpósio sobre
Pé Diabético, a ser realizado na Associação
Paulista de Medicina, às 20h30, com uma
temática aberta a novas modalidades
terapêuticas e visões de outros especialistas
sobre o assunto sempre importante, não
só pela incidência como pelas possíveis
perspectivas que despontam na mídia
escrita, falada e televisiva. Conclamo a todos
para comparecer e debater os itens pautados.
Lembro ainda, que o Curso para
Acadêmicos vem sendo gravado e logo
estará nos meios eletrônicos para divulgação
nas faculdades de medicina, cumprindo uma
ação social do mais alto significado.
๙ão se esqueçam do jantar de
confraternização no dia 07 de dezembro, da
Regional São Paulo, e no dia seguinte, dia 08,
o jantar da ๙acional em comemoração aos
60 anos da Sociedade.
وejam que atividades não faltam, é só se
prepararem.
Até breve.
Dr. Adnan Neser
Presidente da SBACV-SP 2012-2013
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D efesa profissional

e revistas, assembleias, reuniões com os
médicos das especialidades e reuniões com
as seguradoras, que demandam tempo e
esforço mental visando benefícios para nós
todos. As assembleias têm entre 50 e 60
colegas debatendo e procurando criar os
melhores argumentos para convencer os
“espertos” representantes das seguradoras
ou os dirigentes governamentais. Seria esse
movimento eficaz?
Haveria ou há outras maneiras mais
criativas de se conseguir os objetivos?
Discutiu-se muito sobre a conveniência
de tornar público os nomes das empresas
que não negociaram. É consenso que a
propaganda negativa a esses convênios é
a melhor maneira de obrigá-los a sentar na
mesa de negociação. Há outros caminhos?
Pedimos sugestões concretas!
Em relação ao Governo do Estado de
São Paulo, houve negociações há meses,
culminando com o envio neste mês da
proposta de valorização e instituição da
carreira do médico no Estado. O nosso
colega anestesista, Governador Geraldo
Alckimin, fez jus aos diplomas e enviou à
Assembleia Legislativa, projeto que eleva o
salário inicial para em torno de R$ 6.000,00
com níveis de carreira, reivindicação antiga
dos funcionários médicos. Houve também
a sensibilidade do Governador. Qualquer
melhoria das condições de assistência à
saúde da população se inicia com justa

S impósio - 29 de novembro

valorização do médico, preservando sua
prática, ética, humana e digna.
Temos, portanto, o que comemorar
nesse mês do médico. Há muito ainda por
fazer.
A renumeração dos procedimentos e
exames ainda está ridiculamente baixa,
desestimulando o emprego de técnicas
modernas. Os entraves e perícias dificultam a
obtenção das autorizações, com prejuízo dos
doentes. O objetivo final da nossa profissão é
a saúde da população.
Reivindicamos ainda aumento das
verbas orçamentárias para o SUS e criação
de facilidade de atendimento junto às
populações mais carentes. Lutamos por
aumento para 10% do orçamento dedicado
à saúde. Para se ter uma ideia, a participação
do Estado no financiamento do Sistema
de Saúde Universal na Inglaterra é de 84%,
na ىrança 78%, na
Argentina 66% mas na
nossa terra: 44%.
País sem boa saúde
não pode ser considerado a 6ª potência
econômica do globo.

Bete Nicastro

Tivemos neste mês de outubro
acontecimentos que se somaram na busca
de melhorias de condições de trabalho. O
movimento nacional dos médicos levou
para a imprensa o debate da remuneração
do trabalho médico e da melhoria das
condições de trabalho e atendimento à
nossa população. A paralisação na semana
de 12 a 18 de outubro sensibilizou a opinião
pública. Inúmeras assembleias de médicos
prepararam durante o ano o movimento
que reivindicava contratos entre médicos
e operadoras de seguros saúde. Esses
contratos devem conter claras as cláusulas
de reajustes. ๙ão se admite nos dias de hoje
contratos que sequer mencionam a forma
de pagamentos, as quantias e os reajustes.
A defasagem hoje existente não permite a
manutenção dos consultórios. O valor da
consulta deveria ser em torno de R$ 120,00.
Com grande esforço das entidades unificadas
(AMB, CىM, ى๙M, etc), conseguiu-se que a
maioria dos planos de saúde aumentassem
os honorários para em torno de R$ 60,00,
quando o REIوI๙DICADO era R$ 80,00.
Mas já é um passo. O fato de que as
entidades negociam em conjunto já é
uma vitória. O que pode o médico sozinho
conseguir do plano de saúde?
Houve agora o esforço despendido pelos
colegas dirigentes das nossas associações
de classe. São dias e noites a serviço da
comunidade médica, entrevistas a jornais

Outubro: mês do médico

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

Simpósio do Pé Diabético
Quatro aulas de grande valia para a especialidade vascular serão ministradas;
ao final, haverá um jantar de confraternização

Em substituição à reunião científica
mensal, no dia 29 de novembro, das 20
às 22 horas, acontecerá o Simpósio do Pé
Diabético, organizado pelo Dr. ๙ilo Mitsuru
Izukawa, do Dante Pazzanese. O evento será
realizado no auditório da Associação Paulista
de Medicina (APM) – Rua Brigadeiro Luiz
Antonio, 278 - Bela وista – São Paulo – SP.
๙a ocasião, serão exibidas quatro
aulas. A primeira versará sobre Terapia
Fotodinâmica no Pé Diabético e será
proferida pelo Dr. João Paulo Tardivo.
A segunda terá como tema Visão do
ortopedista para o pé diabético, e
será apresentada pelo ortopedista e
traumatologista, Dr. Rafael Ortiz.
O terceiro trabalho será Ozonioterapia
para o Pé Diabético, apresentado pela
especialista em Medicina Biológica da
Academia Brasileira de Medicina, Dra. Maria
Emília Gadelha Serra.
A última aula será Reabilitação de
Pé Diabético, fundamentalmente Pé
Charcop, palmilhas e o que se pode

fazer para aliviar um paciente nesta
condição ministrada pelo Dr. ىábio
Batista, ortopedista e especialista em Pé
Diabético do Departamento de Ortopedia e
Traumatologia da U๙IىESP.

As reuniões de diretoria e científica serão
realizadas no 12º andar e o coffe-break de
recepção e jantar de confraternização que
acontece após as apresentações, se dará no
espaço Maracá, localizado no 11º andar.
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R eunião científica

Reunião científica promove debates e
profusa troca de conhecimentos

Bete Nicastro

Realizada na APM, o encontro abordou temas como trombose venosa profunda, eletrocauterização
endovascular e tratamento da úlcera varicosa dos membros inferiores

Adnan Neser

๙o dia 25 de outubro, aconteceu a
Reunião Científica da SBACو-SP no auditório
da Associação Paulista de Medicina (APM).
๙a reunião, onde ocorreu a atualização
dos conhecimentos dos presentes e
os esclarecimentos das dúvidas, foram
apresentados trabalhos de grande destaque
para a especialidade.
A primeira pesquisa apresentada, de
título Trombose venosa profunda distal de
membros inferiores: um risco subestimado
para embolia pulmonar, teve como autores
os doutores Mariana Krutman, Sérgio Kuzniec,
Adriano Tachibana, João Carlos de Campos
Guerra, Cynthia de Almeida Mendes e
๙elson ݖolosker, e apresentação de Mariana
Krutman. O trabalho, do Hospital Israelita
Albert Einstein, foi comentado pelo Dr.
Marcelo ىernando Matielo.
Em seguida, a pesquisa Eletrocauterização
endovascular:
determinação
da potência e tempo necessários para
o tratamento de varizes de membros
inferiores, que teve os doutores ىabio
Henrique Rossi, Camila Baumann Beteli,
Mabel Barros Zamorano, Patrik Bastos
Metzeger, Cybelle Bossolani Onofre, Akash
Kuzhiparambil Prakasan, ๙ilo Mitsuru
Izukawa, Bruno Lourenção Almeida, Antônio
M Kambara e Amanda Guerra de Moraes Rego
Sousa como autores, foi apresentada pelo Dr.
ىabio Henrique Rossi e comentada pelo Dr.
Luiz Marcelo Aiello وiarengo. O trabalho é do
Centro de Intervenções Endovasculares (CIE)و
- Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
(IDPC) - São Paulo.
Por último, a pesquisa de título Tratamento da úlcera varicosa dos membros
inferiores mediante cirurgia e Bota de
Unna: uma economia para o sistema de
saúde brasileiro, dos doutores Sergio Quilici
Belczak, وitor Cervantes Gornati, Ricardo Aun,
Igor Rafael Sincos e Hélio ىragoso, do Hospital
Geral de Carapicuíba, teve apresentação de
Sergio Quilici Belczak e comentários do Dr.
Marcelo Rodrigo de Souza Moraes.
๙a ocasião os participantes também
foram prestigiados com um coffee-break e
jantar muito elogiados. A SBACو-SP espera
contar com a importante presença de todos
nas próximas reuniões.

Os apresentadores Sergio Quilici Belczak, Mariana Krutman e Fabio Henrique Rossi

Luiz Marcelo Aiello Viarengo, Marcelo Rodrigo de Souza Moraes e Marcelo Fernando Matielo foram os
comentadores dos trabalhos apresentados
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L ivros

Angiologia para Clínicos
O médico e professor da UFRN Abdo Farret Neto publica livro sobre Diagnósticos e Condutas Práticas
em Angiologia, Cirurgia Vascular e Angiorradiologia

Angiologia para Clínicos – Condutas
práticas em Angiologia, Cirurgia وascular
e Angiorradiologia, que será publicado
em 2013, foi idealizado para atender a
necessidade de obtenção de informações
básicas e atualizadas para o médico não
especialista na área de angiologia, cirurgia
vascular e angiorradiologia. O livro também
é voltado para os estudantes da área da
saúde, principalmente os da Medicina.
Editado pelo Prof. Abdo ىarret ๙eto,
o livro apresenta, de maneira clara e
descomplicada, os sinais e sintomas mais
habituais das principais doenças vasculares
e auxilia a realizar diagnósticos e tomar
condutas corretas, em tempo hábil, para a
maioria das situações clínicas vivenciadas
pela especialidade. Os assuntos da publicação
foram escolhidos por sua importância e pela
frequência com que surgem no atendimento
de pacientes no dia-a-dia.
O livro conta com a participação de

colaboradores nacionais e internacionais,
referências em suas áreas de atuação como
os doutores: Afonso Celso Reis e Silva;
Alessander Laurentino; Alfredo Prego;
Andreia ىerreira ๙ery; Cícero Tibério Landim;
Diogo ىranco; Ernesto Pantaleo; Guilherme
Arbex; Koen R. de Loose; Leonardo Bernardo
Bezerra; Manuel Moreira; Marc Bosiers;
Marcio Arnaut Jr.; Márcio وillar de ىreitas;
Marise Reis de ىreitas; Martín Alvez da Cruz;
Renata Ruas; Rivaldo Pereira dos Santos;
Roberto Levi Cavalcanti Jales; e وasco Lauria.
Publicado pela Editora Rúbio (RJ), o livro
de capa dura, com 176 páginas e formato A4,
é ilustrado com mais de 70 fotos e figuras
que representam situações interessantes e
ajudam a fixar os conteúdos e consolidar o
aprendizado. A publicação está disponível
para compra na Editora Rúbio e nas principais
livrarias e site de compras de livros do país.
www.issuu.com/editorarubio/docs/
issuu_angiologia_para_clinicos

Atendimento psicológico para alunos de
medicina é lançado

Políticas Públicas de Saúde - Série Provas e Concursos

A Estratégia da Lagartixa

๙o dia 12 de outubro, aconteceu
o lançamento do
livro Atendimento Psicológico
aos Estudantes
de
Medicina
Técnica e Ética.
O lançamento
aconteceu
no
Congresso Brasileiro de Educação Médica (COBEM), na ىaculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo. ๙a
obra, os problemas mundialmente enfrentados pelo sistema de educação médica estão
dispostos. Estruturado em uma série de artigos de renomados profissionais, educadores
e pesquisadores, tanto da medicina quanto
da psicologia, o livro traz informações e promove discussões e reflexões acerca do tema.
Organizador: Baldassin, Sergio
Editora: Edipro
Preço: R$ 60

O livro expõe
as bases teóricas e legais do
Sistema Único
de Saúde (SUS),
bem como seu
processo de criação e mecanismos utilizados
para a execução
destas propostas. ๙os demais
capítulos, apresentam as estratégias e políticas públicas de saúde mais exigidas em
concursos. Além disso, os capítulos trazem
uma rica seleção de questões gabaritadas de
concursos recentes aplicados em diversos
estados do País para profissionais de variadas áreas de formação. A obra traz também
anexos com a relação de toda legislação federal pertinente aos temas apresentados e
um glossário com termos frequentemente
utilizados no campo da Saúde Pública.
Autor: Neves, Ana Vanessa de Medeiros
Editora: Elsevier - Campus
Preço: R$ 55

๙a publicação,
o autor procura
resgatar a subjetividade que
se perdeu com
a evolução da
ciência. Enfrenta a corporação
médica: os que
a denunciam de
seu interior são
vistos como fracos ou traidores, e os que o fazem de fora
são tidos como ingratos. A Estratégia da
Lagartixa procura iluminar os recessos mais
obscuros da profissão por meio de um texto
que mescla seriedade e bom humor. A linguagem franca e acessível faz dele uma narrativa ao alcance de todo leitor que deseja
se aproximar da intimidade e dos bastidores da clínica a que todos têm de recorrer
inevitavelmente um dia.
Autor: Birolini, Dário Vianna
Editora: Novo Século - SP
Preço: R$ 30
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C idadania

6º Dia Vascular de São Paulo
Evento, que ocorreu dia 21 de outubro no Parque Villa Lobos, contou com participação de Solange
Frazão e Disnei Sanches

Atendimento à população

A Sociedade Brasileira de Angiologia
e Cirurgia وascular – Regional São Paulo
(SBACو-SP) promoveu mais uma edição do
Dia وascular de São Paulo. O evento, que
ocorre há seis anos, aconteceu no dia 21 de
outubro, no Parque وilla Lobos, e contou
com a presença da educadora física e
apresentadora Solange ىrazão, que participa
do evento desde sua terceira edição, e
falou sobre qualidade de vida, saúde e os
benefícios das atividades físicas diárias. Já
o também preparador físico Disnei Sanches
comandou exercícios de alongamento e
aeróbicos, destacando a importância do
preparo físico para a saúde.
Para o evento, no qual diversas tendas
foram montadas a fim de que os médicos
voluntários
prestassem
atendimentos
diferenciados à população, centenas de
pessoas foram atendidas e examinadas,
inclusive com a realização de Doppler.
De acordo com o presidente da SBACوSP, Dr. Adnan ๙eser, foi importante a
participação dos médicos nessa ação,
porque 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.
“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”, afirmou ๙eser.
O objetivo da ação, que teve patrocínio
das Meias Kendall, foi informar à sociedade
sobre as diversas doenças vasculares
e, assim, orientar o público quanto aos
diagnósticos e fazer com que as pessoas
fiquem alerta acerca das precauções que
devem tomar e perigos de alguns hábitos
comportamentais. Lesões causadas pelo
diabetes nos pés e doenças vasculares
como varizes, carótidas, trombose venosa,
doença arterial obstrutiva dos membros e
aneurismas fizeram parte das apresentações
e orientações. Assim, o público pôde
conhecer melhor como funciona o trabalho
de um médico cirurgião vascular.

Equipe de médicos e residentes voluntários

Adnan Neser e Marcelo Calil Burihan
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C idadania

Triagem e informações ao púlbico

Atendimento médico

Solange Frazão e Adnan Neser

Realização do exame Doppler

Exercícios de alongamento e aeróbicos

Staff do evento

A SBACو-SP agradece a participação dos
seguintes médicos e residentes:
Andrea Paula Kafejian Haddad;
Andrea Yasbek Monteiro;
Antonio Carlos de Amorin Junior;
Armando Castro;
Camila Mendonça;
Carlos Alexandre Rosa Gama;
Carlos André Daher Santos;
Carlos Henrique ىortes Pereira;
Elisa Bizarro S. Meirelles;
Eliane Yumi ىujii;
ىábio Aprigio de Assis;
Gabriela Marie ىukumoto;

Igor Calixto ๙ovais Dias;
Igor Yoshio Imagawa ىonseca;
Ithana da SIlva Tavares;
José Carlos Arrojo Junior;
Keillyane Jaira ى. Barros;
Laila Batata Lopes ๙unes de Souza;
Leonardo Guedes Moreira وalle;
Marcelo Calil Burihan;
Maria Claudia ىolino;
Mariana Buragosque Ribeiro;
Marília Guanzoto وolpato;
Monica Aparecida Silva;
Paschoal Cunha Miranda;
Renata Sanzovo Pires de Campos;
Ricardo de Souza Divino;

Rogerio ๙eser;
Samir Aderaldo Braga;
Samuel de Paula Miranda;
Sandra Gioppo وalente;
Sofia Oliveira ๙assu;
Thiago وillari;
وeruska Castenheira ىrade;
وicente ىaria Gonçalves Junior;
Yumiko Regina Yamazaki.
Os residentes que participaram do evento
ganharam gratuitamente inscrições
para o XI Encontro São Paulo de Cirurgia
وascular e Endovascular 2013.
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S eccionais

ABC

๙a segunda-feira do dia 22 de outubro
ocorreu a reunião científica da Seccional
ABC, organizada pelo seu Diretor, Dr. Sidnei
José Galego, e pela Secretária da Seccional
ABC, Dra. Erica Patrico ๙ardino. O evento
teve início às 20h no Centro de Estudos do
Hospital e Maternidade Brasil, em Santo
André.
Pela primeira vez, a reunião contou com
módulos de prática clínica-cirúrgica, a saber,
modelo de punção ecoguiado, pela Dra.
Erica Patrico ๙ardino e modelo de técnicas
endovasculares com simulador guiado por
computador, pelo Dr. Sidnei José Galego
Após a atividade científica, foi servido
jantar no anexo Espaço Cultural do Hospital
Brasil.

Participantes da reunião

Campinas-Jundiaí
๙o dia 15 de outubro foi realizada a última
reunião do ano da regional de CampinasJundiaí, com a organização da sua diretora,
Dra. Carla Bosnardo. O encerramento foi feito

com chave de ouro por meio da aula da Prof.
Dra. Ana Terezinha Guillaumon, que versou
sobre o tema “A Cirurgia Endovascular e as
novas tecnologias em Medicina”.

A genda
2012
Simpósios de Flebologia Estética
Data: 24 de novembro
Local: Belém – PA
http://www.excelenciavascular.com.br/
2013
The Leipzig Interventional Course 2013
Data: 23 a 26 de janeiro
Local: Sem local ainda
http://www.leipzig-interventional-course.
com/index.php?option=com_content&task
=view&id=34&Itemid=42
XXI Encontro dos Ex-estagiários
do Serviço de Cirurgia Vascular e
Endovascular Prof. Dr. Bonno Van Bellen
Data: 23 de fevereiro
Local: Mercure Grand Hotel Parque do
Ibirapuera (SP)
eventobpvascular@yahoo.com.br
III Controvérsias em Cirurgia Vascular e
Endovascular
Data: 01 a 03 de fevereiro
Local: Bourbon Convention & Spa Resort
Atibaia (SP)
www.meetingeventos.com.br
11º Encontro São Paulo de Cirurgia
Vascular
Data: 12 e 13 de abril
Local: Anhembi (SP)
www.meetingeventos.com.br
4º Congresso Multidisciplinar de Acesso
Vascular para Hemodiálise
Data: 07 e 08 de junho
Local: ىecomércio (SP)
40º Congresso Brasileiro de Angiologia e
Cirurgia Vascular
Data: 01 a 04 de outubro
Local: ىlorianópolis (SC)

Carla Bosnardo e Ana Terezinha Guillaumon

Informações complementares - SBACو-SP
- Tel.: (11) 5087-4888
E-mail: secretaria@sbacvsp.org.br
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F ique por Dentro
Arno von
Ristow é eleito na
Academia Nacional
de Medicina

CBHPM é reajustada em 5,57%
A Associação Médica Brasileira (AMB)
corrigiu os valores referenciais dos serviços
médicos listados na CBHPM (Classificação
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos) pelo I๙PC/IBGE, correspondente ao
índice de 5,5765%.
A AMB recomenda que os novos valores
da CBHPM sejam adotados como um

referencial nas negociações entre médicos/
prestadores de serviços e operadores de
planos de saúde. Desde o dia 18 de outubro,
a unidade de Custo Operacional é 1 UCO =
R$ 14,33.
وeja a tabela completa em: http://
sbac v.com.br/pdf/COMU๙ICADO_
CBHPM_2012_2013.pdf

Liga Vascular
๙o dia 27 de outubro, a SBACو-SP,
em conjunto com a Associação Paulista
de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e
Pé - ABT Pé, realizou mais uma edição da
Liga Acadêmica. O encontro ocorreu na
Associação Paulista de Medicina (APM), no
período da manhã e teve a organização
dos doutores Adnan ๙eser e Marcelo Calil
Burihan.
O evento contou com três palestras
ministradas pelo presidente da ABT Pé, Dr.
Augusto César Monteiro com os temas:
“Anatomia e ىisiologia”, “Biomecânica do pé”
e “Propedêutica do pé”.

O diretor científico da Sociedade
Brasileira de Angiologia e de Cirurgia
وascular Dr. Arno von Ristow, foi eleito
para a cadeira 80, da Academia ๙acional
de Medicina, no dia 18 de outubro.
Ristow foi eleito para a seção de
Cirurgia e passa a fazer parte do grupo
que responde a perguntas do Governo e
de outras instituições sobre tudo o que
interessar à saúde pública.

Augusto César Monteiro

XXI Encontro dos Ex-estagiários
๙o dia 23 de fevereiro de 2013 acontecerá
o XXI Encontro dos Ex-estagiários do Serviço
de Cirurgia وascular e Endovascular Prof. Dr.
Bonno van Bellen, do Hospital Beneficência
Portuguesa. O Encontro, que será realizado
em São Paulo no Mercure Grand Hotel Parque

do Ibirapuera, ocorrerá na data em que
se comemora o 36º aniversário da equipe
do hospital e terá como tema principal “A
Qualidade de وida na Doença وascular”.
Mais
informações
pelo
site:
eventobpvascular@yahoo.com.br

Congresso Panamericano de Cirurgia Vascular
De 30 de outubro a 3 de novembro, ocorreu
no ݖindsor Barra Hotel, Rio de Janeiro – RJ, o
XII Panamerican Congress on وascular and
Endovascular Surgery. O evento contou com
presenças internacionais como os doutores
Jack L Cronenwett, da Darmouth University;
Giorgio M. Biasi, da Itália; Henrik Sillensen, da
Dinamarca; Jean-Pierre Becquemin, da ىrança; e
Jose ىernandes Y ىernandes, de Portugal.
Reginaldo Boppre, Christiano Bortoluzzi, Adnan Neser e Calógero Presti

Aline Thomaz

Reforma Estatutária da SBACV
๙o dia 1º de novembro, durante o
Panamerican Congress, no Rio de Janeiro,
foi discutido, votado e aprovado o novo
texto do Estatuto da Sociedade Brasileira
de Angiologia e de Cirurgia وascular na
Assembleia Geral Extraordinária.
Da esquerda para a direita a advogada do escritório Honda Estevão Advogados, Andressa Borelli,
o presidente da Assembleia Geral Extraordinária, Jorge Timi, a secretária da AGE,
Maria Elisabeth Rennó, o 2º secretário da AGE,Túlio Navarro Pinho, e o presidente da Câmara de
Representantes, Adnan Neser
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O governador Geraldo Alckmin anunciou
no dia 18 de outubro, Dia do Médico, a criação
da carreira de 40 horas semanais, mediante
dedicação exclusiva, para médicos no Estado
de São Paulo. Após aprovação do projeto pela
Assembleia Legislativa, o que deve ocorrer em
um mês, serão criadas 300 vagas ao ano, com
ingresso por concurso público. A meta é que,
em dez anos, 30% dos médicos servidores
públicos estaduais pertençam a esta carreira.
A remuneração inicial será de R$ 13,9 mil,
chegando a R$ 18,5 mil em 15 anos de
trabalho. Esses profissionais poderão também
fazer até um plantão por semana.
Outra carreira, esta de 20 horas semanais,
abrangerá todos os médicos que já atuam
no serviço estadual e aqueles que vierem
a ingressar sem dedicação exclusiva, isto
é, podendo exercer outras atividades
profissionais em consultório ou na área
privada, por exemplo. A remuneração inicial
será de R$ 6 mil e teto de R$ 7,5 mil.
Os médicos que trabalham hoje para o
Estado de São Paulo e recebem entre R$ 2 mil
e R$ 4 mil, passarão a receber R$ 5.162 (salário
inicial) assim que os deputados aprovarem a
proposta, atingindo R$ 6 mil em um ano por
conta da necessidade de uma adequação no
orçamento estadual.
“O maior beneficiado por este projeto
de lei é o povo de São Paulo, as pessoas que
dependem da saúde pública. ๙ão adianta ter
prédios bem equipados, se não há médicos.
Lançamos esta proposta com muita confiança
de que será um marco na saúde”, afirmou
Alckmin, durante cerimônia na Associação
Médica Brasileira (AMB).
De acordo com o secretário de Estado
da Saúde, Giovanni Cerri, os médicos
aposentados também serão beneficiados,
pois as novas carreiras incorporam a maior
parte das gratificações nos próprios salários.
ىoi mantida apenas uma gratificação e um
prêmio por produtividade.
Cerri enfatizou que a proposta das
carreiras foi construída em parceria com as
entidades médicas de São Paulo: Associação
Paulista de Medicina, Cremesp e Simesp.
Também agradeceu a sensibilidade do
governador diante da necessidade de
readequação dos salários dos médicos
à realidade do mercado. “Precisamos de

SP comemora Dia do Médico com carreira
inédita no serviço público
Osmar Bustos

F ique por Dentro

Integrantes da mesa

médicos qualificados. Para isso, precisamos
remunerá-los adequadamente. É uma grande
mudança, um olhar para o médico, que é um
profissional essencial para a saúde”, destacou
o secretário.

Geraldo Alckmin

Entidades médicas
Segundo o presidente da AMB, ىlorentino
Cardoso, trata-se de um momento muito
especial: “É uma verdadeira valorização
do trabalho médico, que tanto buscamos.
Esperamos que seja seguida por outros
estados e prefeituras em todo o Brasil”.
Para o presidente da APM, ىlorisval
Meinão, com remuneração compatível com
a do mercado, ocorrerá mais identificação
e comprometimento do médico com o
Sistema Único de Saúde e com seu local de
trabalho. ๙o caso da carreira de 40 horas, a
jornada de trabalho poderá ser cumprida
numa mesma unidade, sem a necessidade de
deslocamentos. “O governo estadual inova
e atende um pleito antigo das entidades
médicas”, resume Meinão, que havia
participado de uma reunião com o secretário
Cerri, em setembro, para apresentação prévia
da versão final da proposta.

Apoio parlamentar
O deputado federal Eleuses Paiva, expresidente da AMB e da APM, parabenizou
o governo estadual pela iniciativa e lembrou
que um projeto semelhante de sua autoria,
a Proposta de Emenda Constitucional (PEC)
454/09, institui a carreira de Estado para os
médicos com vínculo federal.
Também prestigiaram o lançamento
os deputados estaduais médicos Ulysses
Tassinari, Curiati, Carlos Bezerra Jr e Luiz Carlos
Gondim, e os vereadores Gilberto ๙atalini
e Sandra Tadeu. A secretária de Estado dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, Linamara
Rizzo Batistella, o presidente do Conselho
Regional de Odontologia de São Paulo, Emil
Razuk, e a presidente da Associação Brasileira
de Mulheres Médicas, Marilene Melo,
estiveram presentes. (ىonte – APM)

Encontro São Paulo de Cirurgia
Vascular e Endovascular
Já estão agendados local e data da próxima edição do conceituadíssimo Encontro São Paulo de Cirurgia وascular e Endovascular, realizado
pela SBACو-SP. O evento acontecerá nos dias 12 e 13 de abril de 2013, no Palácio das Convenções do Anhembi, em São Paulo - SP. O Presidente
do Congresso será o então presidente da SBACو-SP, Dr. Adnan ๙eser.
Para mais informações, acesse: www.meetingeventos.com.br.
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E spaço Aberto

Acontecimentos do mês de outubro

๙o dia 19 de outubro de 2012,
a Associação Paulista de Medicina
(APM), presidida pelo Eminente Dr.
ىlorisval Meinão, promoveu um jantar
comemorativo ao Dia do Médico, 18
de outubro, no Hotel Transamérica.
ىoi uma festa linda e emocionante,
onde estiveram presentes membros
da atual Diretoria, delegados da
APM, presidentes das Sociedades de
Especialidades, membros do Conselho
Regional de Medicina do Estado de São
Paulo, membros do Conselho ىederal de
Medicina, representante do governador
Dr. Geraldo Alckmin, o ilustre vereador
Dr. Gilberto ๙atalini, médico atuante nos
movimentos de defesa da classe médica
e também presidentes das regionais da
APM do interior de São Paulo. Eu e minha
esposa tivemos a honra e satisfação da
companhia do sobrinho e colega José
de ىreitas Guimarães ๙eto, Presidente da
Regional da APM da cidade de Marília,
juntamente com sua esposa Katia Burle
dos Santos Guimarães, sobrinha e colega,
Delegada da APM por Marília. A única
falha foi o som baixo do alto-falante,
prejudicando a fala do Dr. ىlorisval Meinão,
quando relatava, detalhadamente, suas
atividades como Presidente, as conquistas
e as dificuldades na luta pela defesa
da classe médica frente à resistência
desmesurada dos Planos de Saúde
sobre as atuais e as novas estratégias
de luta sem trégua, até se concretizar
os justos honorários de consulta e de
procedimentos médicos já definidos na
CBHPM. Apesar de que, no meu modo
de pensar, essa luta só terá fim quando
montarmos um acampamento gigantesco

J antar

de médicos, dentistas, farmacêuticos,
fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos
da área da saúde, por, no mínimo,
quinze dias em Brasília, pacificamente,
ordenadamente, convocando médicos
políticos do Congresso ๙acional, Ministro
da Saúde e presidentes dos partidos
políticos, exigindo apoio incondicional
para aprovação de normas mínimas
contratuais, honestas, justas e inseridas
no Código do Direito Comercial,
acabando, de uma vez por todas, com o
desgaste profissional, físico e emocional
dos líderes da classe médica e dos poucos
médicos determinados que apoiam os
movimentos de defesa profissional. وIوA,
DOM KICHOTE DE LA MA๙CHA...

Liga Acadêmica de Angiologia e
Cirurgia Vascular
๙o dia 27 de outubro, a Liga se reuniu
na sede da APM numa reunião sabiamente
dirigida pelo Presidente da SBACو-SP, Dr.
Adnan ๙eser, com a participação de 35
jovens de várias faculdades de medicina
de São Paulo, apoiado pelo Secretário
Geral da SBACو-SP, Dr. Arual Giusti, pelo
Tesoureiro, Dr Marcelo Calil Burihan, por
mim e mais dois colegas vasculares, dos
quais não me lembro os nomes, mas
assíduos frequentadores das atividades
de nossa sociedade. ىoi convidado o Dr.
Augusto Cesar Monteiro, especialista e
membro do Grupo de Tornozelo e Pé. Ele
falou sobre as mais variedades patologias
dessas regiões, ligadas à patologia
venosa, com muita propriedade e de
grande proveito para os presentes.
Adnan, juntamente com Arual e
Marcelo, inteligentemente estão com
a atenção voltada para prestigiar,
incentivar os futuros especialistas a

Confraternização 2012

O tradicional Jantar de Confraternização,
que a SBACو-SP realiza anualmente, acontecerá neste ano no dia 07 de dezembro, às
19h30, no Buffet Colonial – Av. Indianópolis,
300 – São Paulo – SP.
๙a ocasião haverá uma cerimônia de premiação que reconhecerá os esforços e as contribuições dos que mais se destacaram nas reuniões científicas da regional São Paulo:

• Prêmio Alexis Carrel
• Prêmio Geza de Takats
• Prêmio Cid dos Santos
• Prêmio Berilo Langer
ىaça sua adesão pelo telefone:
(11) 5087-4888.
Contamos com sua presença!

conviver em união, com a mente voltada
para alicerçar sua melhor formação
possível, preparando-os a colaborar no
engrandecimento sempre crescente de
nossa sociedade.

Reforma dos estatutos da SBACVNacional
๙o dia 31 de outubro deste ano,
foi instalada uma Assembleia Geral
Extraordinária, na cidade do Rio de
Janeiro, antecedendo o Panamericano,
com a boa e importante intenção de
reformar os estatutos da ๙acional,
valorizando a participação do sócio
aspirante, concedendo-lhe o direito de
votar e aprovando o voto a distância
via internet, enfim, modernizando,
humanizando, controlando melhor os atos
da diretoria, para o bem estar de todos
os associados, e o engrandecimento da
sociedade, para se fazer mais respeitada e
conhecida nacional e internacionalmente,
orgulhando a medicina brasileira.

“Procurai suportar
com ânimo, tudo aquilo que
precisa ser feito” - Sócrates
Bete Nicastro

Festa comemorativa do Dia do
Médico

Rubem Rino
Membro do Conselho Fiscal da SBACV-SP
Delegado da APM por São Paulo
Voluntário da SBACV-NACIONAL
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Conselho Federal de Medicina proíbe
o uso das terapias antienvelhecimento no
País
Médicos brasileiros que prescreveram
terapias com o objetivo específico de conter
o envelhecimento, práticas conhecidas
como antiaging, estarão sujeitos às
penalidades previstas em processos éticoprofissionais. ๙o caso de condenação, após
denúncia formal, eles poderão receber
de uma advertência até a cassação do
registro que lhes autoriza o exercício da
Medicina.
A Resolução 1999/2012, aprovada pelo
plenário do Conselho ىederal de Medicina
(CىM), determina a proibição da adoção
destas práticas pelos médicos. O texto, que
foi publicado no Diário Oficial da União
(DOU) do dia 19 de outubro, se baseia em
extensa revisão de estudos científicos que
concluiu pela inexistência de evidências
científicas que justifiquem e validem a
prescrição destas práticas.
A nova regra reforça limitação imposta
pelo Código de Ética Médica, em vigor
desde 2010, que também desautoriza o
emprego de técnicas sem comprovação
científica. A Resolução também dialoga com
os conteúdos das Resoluções 1938/2010,
que alerta para a ineficácia das práticas
ortomoleculares com o intuito de combater
processos como o antienvelhecimento,
e mesmo a 1974/2011, que trata de
publicidade médica. Esta regra proíbe os
médicos de prometerem resultados aos
pacientes e também de anunciarem o uso
de métodos sem comprovação científica.
O Coordenador da Câmara Técnica de
Geriatria do CىM, Gerson Zafalon Martins,
que coordenou o trabalho que resultou na
nova resolução, alerta para os riscos que tais
métodos podem causar. Segundo ele, há
possibilidade de que adoção destas terapias
possam provocar danos permanentes,
inclusive contribuindo para o aumento do
risco de câncer em determinados pacientes.
“Prescrever hormônio do crescimento
para ‘rejuvenescer’ um adulto que não tem
deficiência desse hormônio é submetêlo ao risco de desenvolver diabetes e até
neoplasias”, explica.
UPAs em cinco estados recebem mais
de R$ 20 mi
O Ministério da Saúde autorizou o
repasse R$ 20,1 milhões, por ano, para

o custeio de nove Unidades de Pronto
Atendimento (UPA 24h) em cinco estados.
Receberão os recursos os municípios de
Santo André (SP), Itaboraí (RJ), Rio de
Janeiro (RJ), Mesquita (RJ), Seabra (BA),
Sarandi (PR), Maringá (PR), Sorriso (MT) e
Juína (MT). Ao todo serão cinco UPAs 24h
de porte III e quatro de porte II. Juntas, elas
podem atender a mais de 2,8 mil pacientes
por dia e terão cerca de 150 leitos.
As UPAS 24h estão inseridas na rede
Saúde Toda Hora, que está reorganizando
a atenção às urgências e emergências
no Sistema Único de Saúde (SUS). A
estratégia de atendimento está diretamente
relacionada ao trabalho do Serviço Móvel
de Urgência (SAMU), que organiza o fluxo
de atendimento e encaminha o paciente ao
serviço de saúde adequado à situação.
APM:
Serenata
homenageia médicos

nos

Hospitais

Em comemoração ao Dia ๙acional do
Médico, em 18 de outubro, a Associação
Paulista de Medicina (APM) promoveu
durante o mês uma grande homenagem
aos profissionais da saúde. A estreia da 4ª
edição do evento “Serenata nos Hospitais”
aconteceu no Hospital São Paulo, na وila
Clementino, no dia 15 de outubro.
A fim de alegrar pacientes, convidados
e funcionários das instituições, o trio
composto pelos músicos ىábio Oriente
(وiolão), Guy Sasso (Contrabaixo) e Mauro
Casellatto (Saxofone e ىlauta), apresentou
um repertório de canções da serenata,
escolhidos na hora junto ao público
presente.
Também receberam o “Serenata nos
Hospitais” o Hospital Universitário da USP;
Hospital do Servidor Público Estadual;
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo;
Instituto Central do Hospital das Clínicas
de São Paulo; Hospital Geral do Grajaú;
Hospital Santa Paula; e Hospital وila ๙ova
Cachoeirinha.
AMB e CFM envolvem profissionais
de medicina em campanha de incentivo à
adoção de hábitos saudáveis
A Associação Médica Brasileira (AMB)
e o Conselho ىederal de Medicina (CىM),
em parceria com todas as sociedades de
especialidades médicas, lançaram no dia
4 dezembro, às 12h, no Espaço da Corte,
Brasília, Dى, a campanha O Futuro Promete.

Chegue Bem Lá, para incentivar a mudança
de hábitos entre a população. A meta é
melhorar a qualidade de vida e a saúde dos
cidadãos de todas as idades.
Unidas de forma inédita, entidades
médicas e de outros profissionais da saúde
usam as previsões otimistas em relação ao
futuro do País como mote da ação. Com o
lema “O Futuro Promete. Chegue Bem
Lá”, as mensagens estimulam a adoção
de pequenas mudanças nos hábitos para
que a maior expectativa de vida seja
acompanhada por um estilo que melhore
sua qualidade.
A campanha estimula mudanças
simples, como alimentar-se de forma
saudável, praticar exercícios, descansar
adequadamente, tomar mais água, entre
outras. O intuito é mostrar que o futuro
segue viável e promissor. Mas para tanto
devemos fazer nossa parte, plantando,
todos os dias, novas sementes para dias
melhores.
Dentre as 54 entidades que participam
da iniciativa está a Sociedade Brasileira de
Angiologia e de Cirurgia وascular (SBAC)و.
(ىonte: CىM)
Cremesp alerta sobre publicações que
divulgam relação de “melhores médicos”
O Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo mais uma vez vem
a público manifestar sua preocupação
quanto às publicações, encartes, cadernos
especiais de jornais, revistas, catálogos,
anuários, premiações e similares que fazem
divulgar relações, listas ou rankings de
“melhores médicos”, “os mais admirados da
Medicina”, “médicos do ano” etc.
Tais iniciativas representam infração ao
Código de Ética Médica e ferem a Resolução
CىM 1974/11, em seu Art. 12: “O médico não
deve permitir que seu nome seja incluído
em concursos ou similares, cuja finalidade
seja escolher o ‘médico do ano’, ‘destaque’,
‘melhor médico’ ou outras denominações
que visam ao objetivo promocional ou de
propaganda, individual ou coletivo”.
Com fins comerciais ou visando
angariar
leitores,
tais
publicações
ferem a ética médica ao promoverem
determinados médicos em detrimento
de outros colegas, podendo caracterizar,
ainda que indiretamente, publicidade
indevida, concorrência desleal e angariação
privilegiada de clientela.
๙o Estado de São Paulo atuam mais de
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Ministério da Saúde envia mais de 5,7
milhões de Carta SUS
Imagens SXC

100 mil médicos, o que torna impossível
eleger e diferenciar, por meio de critérios
objetivos e justos, a excelência dos inúmeros
profissionais, da capital e do Interior, que
se destacam na condição de generalistas
ou nas 53 especialidades médicas e nas 54
áreas de atuação oficialmente reconhecidas.
(ىonte: Cremesp)
Ministério da Saúde aumenta em
129% a oferta de bolsas de residência
médica em um ano
O Ministério da Saúde financiará mais
1.623 bolsas de residência médica em 19
especialidades prioritárias e com carência
de profissionais, o que representa aumento
de 129% em um ano. A meta do Ministério
da Saúde é financiar 4.000 até 2014. Desde
2011, o Ministério financia 1.258 vagas
no País. A iniciativa faz parte do PróResidência - Programa ๙acional de Apoio
à ىormação de Médicos Especialistas em
Áreas Estratégicas e do Pró-Residência
Multiprofissional, do Ministério da Saúde,
que alinha a formação de especialistas com
as necessidades do Sistema Único de Saúde
(SUS). Também foram anunciadas no dia 23
de outubro, mais 1.270 bolsas de residência
multiprofissional.
Serão aplicados R$ 82,7 milhões em
2013, sendo R$ 46,4 milhões para bolsas
de residência médica e R$ 36,3 milhões
para a multiprofissional. O valor de cada
bolsa é de R$ 2.861,79/mês. A iniciativa
será complementada com a capacitação
de supervisores (preceptores) e com a
disponibilização de R$ 80 milhões para
serem investidos na infraestrutura dos
hospitais e das Unidades Básicas de Saúde
que expandirem seu quadro de residentes.
“Com o financiamento das bolsas,
formaremos especialistas nas áreas mais
importantes para o SUS. Mas isso não é
possível sem uma estrutura física e uma
equipe de profissionais supervisores
que permitam o bom funcionamento do
programa de residência.
Combinando essas ações, estamos
promovendo e ampliando a formação de
especialistas no País”, afirma o ministro da
Saúde, Alexandre Padilha.
A meta do Ministério da Saúde é abrir,
até 2014, quatro mil vagas de residência
médica e 3,2 mil vagas de residência
multiprofissional. Atualmente, o país conta
com 10.434 profissionais na fase inicial da
residência.

Desde janeiro de 2012, já foram enviadas
5,7 milhões de Cartas SUS para todo o País,
permitindo aos pacientes conferir o valor
do procedimento realizado e, ainda, fazer
críticas ou elogios ao atendimento recebido.
A Carta SUS é a correspondência enviada
pelo Ministério da Saúde aos usuários
do Sistema Único de Saúde (SUS) para
avaliação do atendimento e dos serviços
prestados nos hospitais da rede pública e
nas unidades conveniadas.
Lançada em novembro de 2011, essa
iniciativa aprimora os mecanismos de
comunicação direta com o cidadão para
melhorar o atendimento e ampliar a
transparência do SUS, reforçando o controle
contra o desperdício de recursos com a
colaboração da população.
A carta traz dados do cidadão, a data
de entrada na unidade de saúde, o dia da
alta médica, o motivo da internação e o
valor pago pelo SUS pelo tratamento. O
usuário, o familiar ou uma pessoa próxima
pode conferir se essas informações estão
corretas e verificar se correspondem ao
serviço prestado de fato e ao custo total do
atendimento.
Saúde repassa quase R$ 55 mi a
hospitais universitários
O Ministério da Saúde liberou, no último
dia 29 de outubro, quase R$ 55 milhões para
41 hospitais universitários de cinco estados,
que integram o Programa ๙acional de
Reestruturação dos Hospitais Universitários
(Rehuf ). Do total dos recursos, R$ 37,9
milhões são destinados aos hospitais do
Mato Grosso do Sul, R$ 5,6 milhões para
São Paulo, R$ 5,5 milhões para o Rio de
Janeiro, R$ 3,4 milhões para a Bahia e

R$ 2,2 milhões para o estado do Ceará.
O Rehu ىé um programa desenvolvido e
financiado em parceria com o Ministério
da Educação. Para as universidades
contempladas, o valor corresponde a 60%
do total destinado ao custeio dos serviços
realizados pelos hospitais, em 2012.
O financiamento do Rehuf é dividido
em três blocos: custeio, compra de
equipamentos e realização de obras de
reformas. Este ano, os repasses feitos pelo
Ministério da Saúde, somente para custeio,
totalizarão R$ 270 milhões. Deste montante,
R$ 118,8 milhões já foram transferidos para
45 instituições de ensino.
Brasil vai produzir mais
medicamentos e duas vacinas
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O ministro da Saúde, Alexandre Padilha,
assinou no último dia 31 de outubro,
durante a 3ª Reunião do Comitê Executivo e
Conselho de Competitividade do Complexo
Industrial da Saúde (Gecis), em Brasília (D)ى,
acordos para a formalização de 20 novas
Parcerias de Desenvolvimento Produtivo
(PDPs) para a produção nacional de
medicamentos e vacinas.
Entre elas, está a PDP para a fabricação
de um medicamento de última geração
indicado para o tratamento de Hemofilia A:
o ىator وIII Recombinante. A partir destas
parcerias, a expectativa é que o ministério
tenha uma economia de aproximadamente
R$ 940 milhões por ano – 40% do que o
governo federal atualmente gasta com a
compra dos 21 produtos contemplados
pelas PDPs assinadas hoje.
As
parcerias
compreendem
19
medicamentos e duas vacinas e
envolvem 29 laboratórios, sendo 12
públicos e 17 privados. São 11 classes
terapêuticas
de
medicamentos:
antiasmáticos,
antiparkinsonianos,
antipsicóticos, antirretrovirais, biológicos,
distúrbios
hormonais,
hemoderivado,
imunobiológicos,
imunoestimulantes,
imunossupressores
e
oncológicos.
Atualmente, a maior parte desses produtos
é importada pelo Ministério da Saúde e
ofertada a usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS). O medicamento oncológico
Docetaxel e as vacinas Tetraviral e Hepatite
A estarão disponíveis no SUS a partir do
próximo ano. “A produção nacional destes
21 produtos representa um marco para a
indústria brasileira e para o País”, destacou o
ministro Alexandre Padilha.
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