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E ditorial

Metade da gestão

Cumpriu-se a metade da etapa da atual
Diretoria da Regional, de forma satisfatória
no meu entendimento, pois ao longo do ano
foram introduzidas algumas modificações que
espero terem sido do agrado da maioria. Nestas,
incluo a fixação do local da habitual reunião
científica na casa que é de todos os médicos,
a Associação Paulista de Medicina (APM).
Em nome da Diretoria, expresso profundo
agradecimento à Diretoria da APM na pessoa
de seu presidente, Dr. Florisval Meinão, e ao
Dr. Paulo Pêgo Fernandes pelo Departamento
Científico, que acolheu constantemente nossa
Sociedade, a qual sempre se posicionou ao lado
da APM na luta pela valorização do médico. A
SBACV-SP sempre esteve presente em todas
as reuniões necessárias ao planejamento
de ações para a manutenção da dignidade
médica, com a representação da Diretoria de
Defesa Profissional. Iniciamos o ano no novo
Hospital Santa Isabel, passamos pelo Sindicato
e finalizamos na APM. Esta também foi o
palco das reuniões da Liga Acadêmica Paulista
de Cirurgia Vascular que mês a mês juntava
expressivo número de acadêmicos, residentes
e colegas, discutindo e apresentando temas
da maior relevância da especialidade em clima
descontraído, terminando com adequada
confraternização. Este é um investimento
seguro para o futuro da SBACV-SP.
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E xpediente

A SBACV-SP realizou o X Encontro São
Paulo e já prepara o XI que ocorrerá em abril de
2013, com uma programação que espera-se ser
estimulante a todos para superar a frequência
deste ano. Da mesma forma, está em fase final o
3º Controvérsias, que será realizado no Bourbon
Atibaia, nos dias 1 a 3 de fevereiro, com temas
necessários para esclarecimentos e importantes
para todos. Contamos com a participação de
todos os associados da SBACV-SP.
Foi realizado o 1º Circulando, com a
característica de interiorização de eventos. Para
o ano de 2013, deverá ser concretizado o que
se propôs, isto é, o total de quatro Circulando a
cargo das Seccionais.
Também foi realizado o 6º Dia Vascular
de São Paulo no Parque Villa Lobos com a
participação efusiva de colegas, médicos
residentes,
acadêmicos,
secretárias
da
Sociedade, pessoal de apoio da Kendall,
Tecnomarketing, Way Comunicações e
Montserrat, além da Solange Frazão e Disnei
Sanches, que estimularam os frequentadores
com exercícios agradáveis. Foram atendidas
mais de 250 pessoas, realizados mais de 40
exames de ecoDoppler, atingindo plenamente
o objetivo de divulgar a especialidade e orientar
a população quanto às doenças vasculares.
As reuniões científicas foram notáveis e
a última de novembro foi o Simpósio do Pé
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Diabético, com interessantes exposições,
novidades amplamente discutidas e inovações
que serão vastamente divulgadas.
A Sociedade modificou o estatuto com
propostas democráticas aprovadas na AGE,
realizada no Panamericano em novembro,
que ampliará o quadro associativo com
pleno direito de votar e ser votado. O voto
por correspondência proporcionará grande
mudança na forma de apresentação de chapas
e na divulgação das propostas eleitorais.
Será um novo aprendizado. Espera-se ampla
participação. A Regional encerrou a sequência
de eventos com o jantar de final de ano e a
entrega dos prêmios no dia 7 do corrente mês,
em noite agradabilíssima. E na noite seguinte,
da mesma forma agradável, participou
ativamente da Comemoração dos 60 anos da
Sociedade.
Enfim, com o apoio de todos a SBACVSP tem cumprido fielmente o papel de uma
entidade destinada a servir o associado.
Para finalizar, desejamos a todos um Natal
com muita paz no convívio dos familiares e um
excelente ano de 2013.
Um forte abraço a todos.
Dr. Adnan Neser
Presidente da SBACV-SP 2012-2013
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O professor Adib Jatene, no jornal
O Estado de São Paulo, escreveu sobre
um plano para cobrir as deficiências do
Programa de Saúde da Família (PSF). Relata
que apesar de bons salários, as prefeituras
não conseguem completar o quadro de
médicos. A fim de resolver o problema, ele
propõe que os recém-graduados tenham
obrigatoriedade de cumprir dois anos de
trabalho no Programa, como pré-requisito de
participação nas residências médicas.
Em princípio o plano parece tentador.
Teríamos como preencher as lacunas do PSF, e
esses recém-formados ficariam ligados a suas
escolas de origem, utilizando a supervisão
dos professores como referência.
Entretanto, os médicos, visando sempre
à especialização, sem os atrativos da carreira,
de desenvolvimento, de progressão, de
educação continuada, encarariam esses
dois anos como um fardo a carregar. Isto
contraria um dos objetivos maiores do plano
que é fixar o profissional nas áreas mais
carentes e distantes. As discussões sobre o
PSF no CFM, em outubro último, apontaram
necessidade de formação acadêmica sólida,
educação continuada e plano de carreira
exclusiva. Na Europa, o médico de família se
dedica exclusivamente ao programa com
identificação junto às comunidades. Sem essa
identificação fica um vínculo passageiro que
é substituído a cada dois anos, quebrando a
relação com as comunidades assistidas.

A Saúde está em xeque: é preciso
analisar a situação e reivindicar
Não haverá programa que dê certo sem
estímulo durante a vida acadêmica, e após,
com uma carreira contínua, sólida, bem
remunerada, com perspectiva de interação
entre governo, médicos e comunidades.
O PSF precisa ser atraente, pois os
resultados são bons em todos os países que
o implementam.

SUS e Saúde Suplementar
O Governo não oferece as condições de
trabalho para que médicos se fixem em áreas
de difícil provimento, como os do interior
do Nordeste e da Amazônia, ou mesmo nas
periferias das grandes cidades. Não existe
estrutura física, equipes de saúde com
enfermagem, assistentes sociais, laboratórios,
etc., nem mesmo mecanismo de referência e
contrareferência. “Em tempos modernos não
se faz medicina apenas com um estetoscópio”
(Roberto Luiz d’Ávila – presidente do CFM).
As notícias desta primeira semana de
dezembro não são otimistas. Numa cidade
onde existem 17 ambulâncias, 15 estão
paradas por “quebras”. O exame do CRMSP
reprovou mais de 50%, dos que o realizaram,
mostrando o quão deficientes estão os
nossos cursos de Medicina. A revista Época de
26/11/2012 traz como reportagem de capa
“O que os hospitais não contam para você.”
Nessa reportagem o superintendente do
Hospital Albert Einstein revela que na maioria

dos casos a forma como os planos de saúde
remuneram os hospitais favorece ocorrência
de complicações. Não pagam o álcool-gel,
mas se houver infecção eles pagam os dias
a mais de internação, pagam os antibióticos,
etc. “É um sistema que incentiva a doença,
não a saúde”. Os médicos fizeram várias
paralisações e movimentos de alerta para
a situação de baixa remuneração e falta de
contratos bem especificados entre eles e as
operadoras de saúde. Foi demonstrado que
aumentou muito o número de segurados
(48 milhões hoje) e a rede de atendimento
das seguradoras não. Prevê-se colapso do
sistema num futuro próximo. Está chegando
um apagão na Saúde.
Pois é: onde estão as autoridades? Sr.
Ministro da Saúde, “porque te calas?”
É importante exigirmos ações efetivas dos
vários níveis de governo.
Bete Nicastro

D efesa profissional

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

Em substituição à Reunião Científica, o Simpósio
do Pé Diabético inovou na exibição dos temas

Reunião, que aconteceu na APM, trouxe renomados profissionais para a apresentação das aulas, e contou com uma alta expectativa de público

No último dia 29 de novembro, das 8h30
às 22 horas, aconteceu, em substituição
à reunião científica, o Simpósio do Pé
Diabético, evento de grande relevância
para a especialidade vascular. Organizado
pelo Dr. Nilo Mitsuru Izukawa, do Dante
Pazzanese, a reunião, que foi realizada
no auditório da Associação Paulista de
Medicina (APM), trouxe temas inovadores
e contou com alta expectativa de público.
Na ocasião, três aulas de elevada
importância foram exibidas. A primeira,
intitulada Terapia Fotodinâmica no Pé
Diabético, foi proferida pelo Dr. João Paulo
Tardivo. Ele discorreu sobre os princípios
técnicos do método e os resultados
iniciais obtidos em um protocolo que
está desenvolvendo em conjunto com a
Disciplina da Cirurgia Vascular da Faculdade
de Medicina do ABC.

A segunda versou sobre o tema Visão
do ortopedista para o pé diabético, e
contou com a apresentação do ortopedista
e traumatologista, Dr. Rafael Ortiz, médico
do Instituto de Ortopedia e Traumatologia
do Hospital das Clínicas da FMUSP. A
palestra foi uma ilustração geral sobre o
tratamento do pé diabético neuropático,
em especial sobre o tratamento da úlcera
neuropática.
A terceira palestra do dia foi sobre
Ozonioterapia para o Pé Diabético,
e foi ministrada pela especialista em
Medicina Biológica da Academia Brasileira
de Medicina, Dra. Maria Emília Gadelha
Serra. Ela abordou a ação bactericida,
bacteriostática, viricida e fungicida da
ozonioterapia, assim como sua capacidade
de aumentar o número médio de
fibroblasto, aumento da capacidade de

absorção de O2 por parte dos eritrócitos
e estímulo do sistema imunológico. Ela
apresentou o protocolo de estudo que
está sendo desenvolvido no Hospital Santa
Marcelina e os resultados iniciais.
A última aula foi sobre Reabilitação
de Pé Diabético, fundamentalmente
Pé Charcop, palmilhas e o que se pode
fazer para aliviar um paciente nesta
condição, e foi ministrada pelo Dr. Fábio
Batista, ortopedista e especialista em Pé
Diabético do Departamento de Ortopedia e
Traumatologia da UNIFESP.
Como de costume nas reuniões
científicas, após as apresentações foi
oferecido um jantar de confraternização aos
presentes.
A SBACV-SP espera contar com a
participação ativa dos seus associados nas
reuniões científicas de 2013.

Adnan Neser comandou o Simpósio

João Paulo Tardivo

Rafael Ortiz

Expressiva participação no evento

Maria Emília Gadelha Serra

Fábio Batista
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S eccionais

Alto Tietê

Mannie Liu, Acácio Yutaka Toge, Martino Jose Piatto, Fuad José Assis
e Rogério Tiossi

Rogério Tiossi, Fuad José Assis e Adalcindo Vieira Nascimento Filho

Reunião Científica
No dia 27 de novembro, aconteceu a tradicional reunião da seccional,
no restaurante Djapa. O evento, em conjunto com a cardiologia
intervencionista e com cardiologistas da região, foi de grande proveito
científico e holístico.
Foram apresentados casos clínicos de revascularização cardíaca pelo
Dr. Rogério Tiossi, cardiologista intervencionista do Hospital Santana e BP.

A discussão conjunta abordou a importância da espessura mio intimal, no
duplex de carótidas para prevenir e indicar o tratamento das coronariopatias.
A seccional Alto Tietê mantém o compromisso de agregar os vasculares
a outras especialidades, pois cada vez mais vê a importância do tratamento
multidisciplinar como método científico e de proteção jurídica.
A diretoria da seccional agradece a presença dos colegas e a colaboração
da Regional-SP. Ainda não há data para o retorno das reuniões de janeiro e
fevereiro.

Alto Tietê no XII Congresso Panamericano do Rio de Janeiro

Calógero Presti, Adalcindo Vieira Nascimento Filho e Fuad José Assis

Fuad José Assis, Enrico Asher e Adalcindo Vieira Nascimento Filho

Dos dias 31 de outubro a 4 de novembro, a seccional Alto Tietê foi
representada pelos doutores Adalcindo Vieira e Fuad Assis no XII Congresso
Panamericano do Rio de Janeiro.
O evento, que contou com o apoio da SBACV-Nacional, trouxe trabalhos
e temas de grande qualidade científica, assim como ocorre habitualmente.
A seccional se orgulha pela participação na votação para o Novo
Estatuto, que veio para modernizar a Sociedade, atraindo novos membros

e fortalecendo ainda mais a SBACV.
Na mesma oportunidade, o Alto Tietê firmou o compromisso de
comparecer ao Congresso do ISVS (Internacional Society of Vascular
Surgery), que será realizado em Miami, de 14 a 16 de fevereiro de 2013, a
convite do Prof. Dr. Enrico Asher.
A seccional também agradece o apoio da nova gestão, regional e
nacional.

A genda
2013
V Curso teórico-prático de Escleroterapia
com Espuma
Data: 18 e 19 de janeiro
Local: Clínica Spaço Vascular
rcr@spacovascular.com.br
The Leipzig Interventional Course 2013
Data: 23 a 26 de janeiro
Local: Leipzig, Alemanha
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: 11,12 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: Fecomércio (SP)
40º Congresso Brasileiro de Angiologia e
Cirurgia Vascular
Data: 30 setembro a 04 de outubro
Local: Florianópolis (SC)

Informações complementares - SBACV-SP - Tel.: (11) 5087-4888
E-mail: secretaria@sbacvsp.org.br
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C onfraternização 2012
O Jantar da SBACV-SP, que aconteceu
no último dia 07 de dezembro, às 19h30,
no Buffet Colonial, foi um momento
de comemoração entre os sócios,
pelos progressos alcançados e vitórias
conquistadas pela especialidade em
2012. O tradicional e regimental encontro
encerrou um ano repleto de atividades,
que marcaram a metade da atual gestão
2012/2013.
Na ocasião, houve a cerimônia de
premiação que reconheceu os esforços e as
contribuições dos que mais se destacaram
nas reuniões científicas da regional São
Paulo, e foram merecedores dos seguintes
prêmios: Prêmio Alexis Carrel; Prêmio Geza
de Takats; Prêmio Cid dos Santos; e Prêmio
Berilo Langer. Ocorreu, também, no jantar, a
entrega dos certificados dos sócios remidos.
Na abertura do evento, o presidente
da entidade, Dr. Adnan Neser, deu
início à solenidade festiva, prestando
agradecimentos ao presidente da SBACVNacional, Dr. Calógero Presti, e aos membros
da diretoria da Nacional, da Regional do
Rio de Janeiro, da Regional do Paraná, e de
outras regionais que estavam presentes.
E agradeceu, também, aos associados que
participaram do jantar.
O Dr. Adnan mostrou-se grato ao

Jantar da Regional São Paulo festeja
as conquistas da Gestão 2012 com
confraternização entre os sócios

Dr. Adnan Neser comemora os êxitos da metade de sua gestão e prenuncia um ano de 2013 repleto de
avanços

Sindicato dos Médicos ali representado e
também às entidades médicas convidadas,
mas que não puderam estar presentes Conselho Regional de Medicina (CRM),
Associação Médica Brasileira (AMB) e
Associação Paulista de Medicina (APM).
Ele prestou agradecimento, igualmente, à
Diretoria dos Hospitais Santa Isabel e Santa
Casa, que receberam muito bem a SBACVSP em suas reuniões iniciais de 2012.
O presidente da SBACV-SP aproveitou
o momento também para refletir sobre as
metas que foram propostas e cumpridas
desde que a atual diretoria assumiu a
direção da regional. Uma dessas propostas
que foram ressaltadas por ele foi o incentivo
à Liga Paulista Acadêmica Vascular, cujas
reuniões, que aconteceram na APM,
trouxeram excelentes apresentações. Ele
congratulou todos os acadêmicos que
participaram do evento e seus responsáveis.
“Espera-se que em 2013 muito mais
acadêmicos possam estar próximos e que
a regional possa por em prática o que tem

proposto, como ocorreu em 2012”.
Destacou, ainda, que a partir de 2013
pretende realizar todas as reuniões da
associação na APM, o que confere um
caráter sério às mesmas, importante para
se quebrar uma antiga tradição, que reunia
os participantes desses eventos na casa do
presidente. “A reunião deve ser realizada na
casa de todos os médicos, ou seja, naqueles
locais onde é possível reunir o maior
número possível desses associados. A APM
e a AMB, por exemplo, correspondem com
essa expectativa. Esse é o nosso intento,
e espera-se que isso seja mantido pela
próxima gestão”, afirma Neser.
Após seu discurso, o presidente da
Nacional, Dr. Calógero Presti, proferiu
um breve comentário aos presentes e
parabenizou a Regional São Paulo pela
excelente recepção, elogiou a festa e
desejou a todos um 2013 ainda melhor que
o corrente ano.
Em sucessão ao seu discurso, deu-se
início às homenagens e premiações.

7

C onfraternização 2012
Sócios Remidos 2012
Foram entregues os certificados de Sócio
Remido para os doutores George Carchedi
Luccas e José Augusto Costa que estiveram
presentes no evento. Ainda na ocasião,
foram citados os doutores Antônio Vilela de
Mendonça Uchoa - que, de acordo com o
presidente da SBACV-SP, é o mestre de grande
parte dos que estavam presentes no jantar, e
dos que estão na especialidade cardiovascular
-, Carlos Eli Piccinato, Carlos Roberto Wanderley
Tavares e Takachi Moriya, que estavam
ausentes, mas receberão seus certificados e a
devida homenagem posteriormente.
George Carchedi Luccas e Adnan Neser

José Augusto Costa e Adnan Neser

Prêmios
Alexis Carrel
Prof. Dr. Fausto Miranda Jr., como sócio
titular que mais contribuiu em 2012.
Na sequência, o Dr. Fausto apresentou aos
convidados uma palestra com o tema “Alexis
Carrel: o transplante renal, a cirurgia e o avanço
tecnológico”. O trabalho foi parabenizado
pelo Dr. Adnan, que acrescentou informações
sobre o Alexis Carrel, não abordadas pelo
palestrante. Disse que o Alex Carrel, mesmo
depois de formado em medicina, sempre se
mostrou bastante crente com relação aos
milagres de Deus. Ele costumava dizer que ele
fazia os curativos, mas era Deus quem curava.
“Isso é muito importante de se ressaltar,
porque o médico precisa, além de tudo,
ser um conhecedor da alma humana para
poder auxiliá-lo, compreendê-lo e acalmá-lo”,
ressaltou o presidente.

Robson Miranda, Roberto Sacilotto e Adnan Neser

Geza de Takats
Dr. Robson Barbosa de Miranda, com
o Trabalho: “Relação entre o nervo sural e a
veia safena parva. Um estudo anatômico ultrassonográfico”

Fausto Miranda e Adnan Neser

Letícia Dalledone Siqueira, Rogério Neser
e Adnan Neser

Cid dos Santos
Dra. Letícia Cristina Dalledone
Siqueira, com o Trabalho: “Análise
epidemiológica dos pacientes portadores
de trombose venosa profunda de membros
inferiores e a correlação do tipo sanguíneo
e fator RH com os territórios acometidos e
com o tromboembolismo pulmonar”

Calógero Presti e Luisa Ciucci

Berilo Langer
Dra. Luisa Ciucci, com o Trabalho:
“Correção de Endoleak tipo III associado a
aneurisma de aorta abdominal infra-renal
com diagnóstico inesperado de linfoma
não hodgkin retroperitoneal: relato de caso
e revisão da literatura correlata”
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C onfraternização 2012

Ao final da cerimônia de premiação, o presidente da Regional São Paulo desejou
a todos ótimas festividades com a maior harmonia e respeito possíveis.
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No dia 29 de novembro, participei de
uma reunião do Conselho Científico da
APM, que se reunia quatro vezes no ano e,
agora, por duas vezes. Representei, a seu
pedido, o atual presidente da SBACV-SP, Dr.
Adnan Neser, baluarte soldado em defesa
dos Angiologistas e Cirurgiões Vasculares
de São Paulo. Em grande parte do tempo
a Reunião foi dirigida pelo eminente Dr.
Florisval Meinão, presidente da APM,
criatura incansável, batalhadora, acessível
e receptiva a novas ideias em benefício da
classe médica. O final foi comandado pelo
presidente do Conselho Científico, Dr. Paulo
Manuel Pêgo Fernandes.
Discutiu-se
a
necessidade
de
intensificar a divulgação científica geral,
com a colaboração das Sociedades de
Especialidades, pela internet, vídeo
conferência e demais meios de divulgação.
Pensa-se, com isso, em informar sempre
atualizações científicas, atrair maior
interesse no entrosamento dos médicos
sócios da APM e despertar interesse dos não
sócios. Comentei que a nossa Sociedade,
há aproximadamente quatro anos, vem
apresentando uma vídeo conferência de
alto nível, porém, com uma participação,
a meu ver, ainda pequena por parte dos
médicos.
Pela enésima vez, comentei sobre a
necessidade de contratar uma firma de
marketing e “fazer a cabeça” dos 70% dos
médicos ainda não sócios da AMB, APM e
das Sociedades de Especialidades.
Este velho ditado popular: “água
mole em pedra dura tanto bate até que
fura”, encerra uma verdade “verdadeira,”
menos para a maioria dos brasileiros
individualistas...
Neste despretensioso artigo, nada
mais faço do que seguir essa máxima,
repetindo, repetindo e repetindo a ideia
que, até agora, não teve contestação,
mas ainda está longe de se concretizar,
graças à resistência dos dirigentes das
entidades de classe e das Sociedades de
Especialidades: a contratação de uma Firma
de Marketing. Florisval Meinão acatou
a ideia, mas ainda não conseguiu apoio.
Infelizmente, vê-se antecipar o “não”,
antes mesmo de se ouvir uma ideia nova,
um projeto de melhorias e de progresso,
por resistências incompreensíveis. Isso
acontece mais frequentemente quando a
ideia revolucionária (que poderia destacar
uma Entidade) vem de uma “galera”.
Colegas, a ciência do MARKETING tem
provado a força da insistência para se
conseguir um objetivo, uma venda, uma
mudança de atitude, a vitória de um projeto
convincente, a vitória de um candidato a
um cargo eletivo. Ela transpõe barreiras
imaginariamente intransponíveis, como
é a situação da resistência de colegas em
não querer ser sócios de uma Sociedade
de Especialidade, como da nossa SBACV,
da AMB, da APM, por desconhecimento

“Água mole em pedra dura tanto
bate até que fura”
da importância, das reais e inúmeras
vantagens que elas oferecem.
Há 50 anos sou associado da APM, da
AMB e da SBACV, e nunca me arrependi.
A APM tem mais de 15 Departamentos:
científico, social, cultural, clube de campo
(que é grande e maravilhoso) e inúmeros
serviços gerais de ajuda ao cotidiano dos
médicos.
Superando a teimosia irracional, o
comodismo escabroso que garante um
atraso duradouro, concentrando nossa
atenção, intransigentemente, usando
o Marketing inteligente, que tem uma
força imensurável, passaremos de 30% de
associados da SBACV, da APM, da AMB,
para, no mínimo, de 60 a 70%.

Quem sabe se conseguirei
assistir, ainda em vida,
a quebra da pedra do
individualismo no Brasil.

Vamos à luta, transformando o sonho
em realidade.
“É melhor acender uma vela do que
amaldiçoar a escuridão” - Confúcio
Que possamos, neste Natal, reforçar
o amor, a humildade e a paz em nossos
corações, para usufruirmos de um 2013
melhor, com as bênçãos de Deus.
Bete Nicastro

E spaço Aberto

Rubem Rino
Suplente do Conselho Fiscal da SBACV-SP
Delegado da APM por São Paulo
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60 anos da SBACV Nacional

Comemoração pelos 60 anos
lota Circolo Italiano

No evento foi entregue o novo estatuto da SBACV, livro e vídeo sobre a história da entidade e realizada homenagens a personalidades da especialidade

Cerca de 400 pessoas, entre médicos,
familiares
e
indústria
farmacêutica,
participaram do jantar musical comemorativo
pelos 60 anos da Sociedade Brasileira de
Angiologia e de Cirurgia Vascular no dia 8
de dezembro, em São Paulo. No evento,
foi entregue oficialmente o novo texto do
Estatuto da SBACV, aprovado em Assembleia
Geral Ordinária, no dia 1º de novembro.
Também foram distribuídos o livro e o vídeo
SBACV através da história com depoimentos
e histórico da entidade, além de placas
homenageando personalidades importantes
para a construção da entidade. A cerimônia
contou com a apresentação da Solange Frazão.
“A SBACV é uma Sociedade que cresceu
muito nos últimos anos e se tornou uma das
maiores Sociedades de Angiologia do mundo.
Sinto-me extremamente honrado por estar
aqui, principalmente porque hoje entregamos
o novo estatuto da Sociedade. A aprovação do
estatuto é o início de uma transformação. A
SBACV é uma criança que cresceu rápido e não
se preparou, e agora vamos ter que preparála para essa maturidade. Precisamos de uma
união muito grande”, afirmou o presidente
da Sociedade na abertura da solenidade,
Calógero Presti.
Em seguida, o diretor de publicações
científicas da SBACV, Ivanésio Merlo, fez uma
apresentação sobre o livro e o vídeo. “A obra
é um resgate histórico. A preservação desse
patrimônio será a razão da nossa existência.
O livro teve como inspiração os mestres Luis
de Castro Souza e Júlio Pierin Siqueira”, disse.
Siqueira foi homenageado pelo resgate da
história da entidade no livro Memória Viva.
Ficou a cargo do diretor Pedro Pablo
Komlos a apresentação no novo estatuto da
sociedade. “A SBACV alcançou a maioridade
e o tempo pedia mudanças até por questões
legais. A atual diretoria contatou o Dr. Frankini
que se prontificou a organizar as mudanças,
que foram aprovadas com as devidas
alterações feitas pela AGE. Entre as mudanças,
está a retirada da eleição do presidente dos
Congressos para ser feita por correspondência,
fazendo a democratização e a abertura
eleitoral da SBACV”, apontou. Komlos lembrou

Jantar Geral

Adnan Neser e Ronaldo José Gallo

com saudade de Frankini. “É uma pena que
Airton Frankini, que tanto sonhou com essa
modernização, não esteja aqui conosco. A
perda de Frankini contradiz a regra de que
ninguém é insubstituível. Ele certamente era”,
afirmou ao convidar a viúva Nádia Frankini
para receber uma placa em homenagem ao
médico que foi tão ativo na entidade.
Aplausos de pé
Outro homenageado da noite foi o
Antônio Luiz Medina, o único que participou
da fundação da SBACV, que ainda está vivo. Na
apresentação do médico, o diretor científico
da SBACV Arno von Ristow ressaltou sua
importância na área, já tendo participado da
formação de mais de 150 cirurgiões vasculares
e por ser o primeiro cirurgião vascular a ocupar
uma cadeira na Academia Nacional de Medicina.
“Apesar de sua idade, ele continua muito ativo
profissional e cientificamente”, pontuou. “Essa é
uma das principais homenagens que já recebi.
Agradeço a todos por essa homenagem, pelo
carinho e por essa gentileza”, disse após contar
algumas histórias da formação da entidade e
ser aplaudido de pé.
No evento também foi lançada a medalha
Emil Burihan. “O Dr. Emil foi o indivíduo que

mais foi a congressos e reuniões da sociedade e
ajudou a formar muitos jovens. A medalha será
entregue a quem tiver a melhor apresentação
dos temas livres dos Congressos da SBACV”,
disse José Carlos Baptista ao apresentar o
prêmio. A primeira medalha foi entregue
ao filho de Burihan, o advogado Fernando
Burihan.
Os mestres e professores foram
homenageados nas figuras de Batista Muraco
e Fausto Miranda, que receberam uma placa
pelas mãos do presidente da SBACV. “Eles
representam todos aqueles que coordenam
o ensino de Medicina, da Angiologia e da
Cirurgia Vascular”, falou Presti. O presidente
da SBACV agradece publicamente também
o constante apoio e estímulo que recebe do
professor Nelson De Luccia, professor titular da
Faculdade de Medicina da USP.
Para finalizar a cerimônia, Presti agradeceu
o apoio dos patrocinadores da comemoração e
chamou ao palco o presidente da Hanesbrands
Brasil, detentora da marca Kendall, Osvaldo
Cordon, e o diretor de Marketing do Grupo
Farmoquímica, Eduardo de Gomensoro.
Também patrocinaram o evento: Laboratório
Aché, Takeda / Nycomed, Sanofi / Aventis,
Laboratório SERVIER, Laboratório Baldacci,
GORE, Sigvaris e Victalab. (Fonte: Radar nº 5)

Grupo Musical Demônios da Garoa

Em maio de 2005 plantamos a semente pioneira de reunir
num só evento todas as especialidades envolvidas na difícil tarefa
de realizar e cuidar dos acessos vasculares para hemodiálise.
Após o importante impacto das três primeiras edições,
apresentamos o 4o Congresso Brasileiro.
Mantendo a mesma filosofia,
haverão apresentações numa única sala,
enfocando todas as facetas de interesse
desse tema de tanta importância.

APRESENTAÇÃO EM SESSÕES DE PÔSTERES DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS E PREMIAÇÃO PARA OS 3 MELHORES COLOCADOS.

Reserve
esta data

São Paulo
FECOMERCIO 2013
7/8 JUNHO
sexta-feira e sábado

INFORMAÇÕES
w w w.ellubrasil.com.br/eventos

(11) 3721-9333
(31) 3231-4155
(21) 3020-6171
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F ique por Dentro
Liga Vascular
No dia 24 de novembro aconteceu
a Liga Vascular das 8h30 às 12h00,
na Associação Paulista de Medicina
(APM). A reunião teve como tema
central o Tratamento Ambulatorial
das Varizes dos Membros Inferiores,
dentro do qual foi discutido o seguinte
subtema: Tratamento do Aneurisma
da Aorta Abdominal.
O evento foi organizado pelos
doutores Adnan Neser, Arual Giusti e
Marcelo Calil Burihan e contou com o
residente do Hospital Santa Marcelina,
Dr. Vicente Gonçalves Freire, para
ministrar os temas.

Participantes da Liga

O Hotel Bourbon Atibaia, localizado em
Atibaia (SP) receberá o 3º Controvérsias em
Cirurgia Vascular e Endovascular, de 1 a 3
de fevereiro de 2013 , evento organizado
pela SBACV-SP.
Com um formato diferenciado, o evento
tem como objetivo esclarecer as dúvidas da
prática diária dos especialistas, e promete
surpreender os cirurgiões vasculares.
Interatividade, conhecimento, lazer e
reciclagem de informações para a decisão
de questões de fundamental relevância
para a área, são as marcas do Controvérsias.
O programa científico está sendo

M ensagem

Arual Giusti, Marcelo Calil Burihan, Vicente Gonçalves
Freire, Adnan Neser e Carlos Hugo Guillaux Chavez

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. 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 Vida na Doença Vascular”.
Mais
informações
pelo
site:
eventobpvascular@yahoo.com.br

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 basta
entrar em contato pelo telefone (11) 38490379 ou e-mail vascular@meetingeventos.
com.br. As vagas são limitadas.
A SBACV conta com a participação dos
seus associados.
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F ique por Dentro

V Curso de Escleroterapia com Espuma

Acontecerá, nos dias 18 e 19 de
janeiro de 2013, o V Curso teórico-prático
de Escleroterapia com Espuma, que
será realizado na clínica Spaço Vascular,
localizada na Av. Angélica, 2491, São Paulo
- SP. No dia 18, a reunião acontecerá das
8h00 às 18h30, e no dia 19, das 8h00 às
12h00. Dentre os apoiadores do evento
está a SBACV.
Na ocasião, será discutido o seguinte
tema: Tratamento Ambulatorial das
Varizes dos Membros Inferiores. A fim
de abordar a temática, duas aulas serão
apresentadas: Escleroterapia com Espuma:
CEAP 1 a 6, onde serão expostos mais
de 30 casos tratados durantes o curso;

e Terapia Compreensiva. Os doutores
Marcelo Liberato e Eduardo Toledo Aguiar
ministrarão as aulas.
O projeto, que tem por objetivo
divulgar e capacitar os participantes na
realização da escleroterapia ecoguiada
com espuma, foi iniciado em dezembro
de 2011. Atualmente, ele já é reconhecido
nacionalmente e, até o momento,
formaram-se
aproximadamente
80
cirurgiões vasculares de todo o Brasil.
Durante o último curso, 40 doentes
foram tratados, além das revisões de
indivíduos
tratados
em
diferentes
épocas. A participação ativa dos alunos
na prática e os constantes debates no

decorrer das atividades, fazem com que
o aproveitamento de cada aluno seja
realmente eficaz.
O
histórico
da
escleroterapia
com espuma, a técnica detalhada, as
propriedades de espuma, os resultados,
as complicações e como tratá-las, a terapia
compressiva, a situação da doença venosa
crônica no Brasil e algumas inovações
como a utilização de espuma de CO2 + O2
serão apresentados e discutidos durante o
evento.
Para mais informações entrar em
contato com a Sra. Rita de Cássia Rodrigues,
pelo telefone: (11) 3087-3894, ou através
do email: rcr@spacovascular.com.br.

Com um programa completo para
angiologistas, cirurgiões vasculares e
endovasculares, a 11ª edição do tradicional
Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e
Endovascular tem um novo local: o Palácio
das Convenções do Anhembi, no período
de 11 a 13 de abril de 2013.
A programação científica está sendo
elaborada de forma a proporcionar uma
atualização eficaz para o dia a dia dos
participantes. O Encontro São Paulo
receberá palestrantes internacionais.
Dentre os confirmados estão os doutores
Lars Rasmussen (Dinamarca) e Mauro
Pittiruti (Itália).
No dia 11 de abril, das 13h00 às 17h00
haverá o III Pré-Encontro Interativo
São Paulo de Cirurgia Vascular e
Endovascular, onde Casos Desafios

serão apresentados na forma de testes
de múltipla escolha e a plateia participará
ativamente através de voto eletrônico. Ao
final, cada participante terá uma pontuação
auferida pelo total de número de respostas
coincidentes com a dos apresentadores.
E nos dias 12 e 13 de abril, das 08h00 às
18h00 (sexta-feira e sábado) o Congresso
seguirá com a apresentação dos principais
módulos que versarão sobre:

V – Revascularizações infra-inguinais
VI – Acessos vasculares
VII – Temas vasculares polêmicos
VIII – Trombose venosa profunda

Módulos Preliminares I:
I – Doenças venosas
II – Tratamento da doença carotídea
extra-craniana
III – Aneurisma de aorta tóracica/
toracoabdominal e dissecções da aorta
IV – Aneurisma de aorta abdominal

O Congresso terá como presidente
o então presidente da SBACV-SP, Dr.
Adnan Neser. A Comissão Organizadora
é composta pelos doutores: Adilson
Ferraz Paschôa, Fausto Miranda Jr., Felipe
Nasser, João Antonio Correa, Marcelo Calil
Burihan, Rogério Abdo Neser e Walter
Campos Júnior.
O XI Encontro São Paulo de Cirurgia
Vascular e Endovascular será acreditado
pela Comissão Nacional de Acreditação
(CNA).
Para mais informações, acesse:
www.meetingeventos.com.br.

Simpósio de Flebologia Estética
No último dia 1 de dezembro, das 8h30
às 16h, aconteceu o Simpósio de Flebologia
Estética, em Belém – PA, no Hotel Tulip Inn
Hangar. Dentre os promotores do evento
está a SBACV. A reunião foi um sucesso e
contou com a participação de 28 dos 30
médicos associados à entidade, na região.
Os temas abordados na ocasião foram:
“Mecanismo de ação do laser endovenoso.
Existe evidência suficiente?”; “Espuma
e laser para safenas: prós e contras”;
“Endolaser com comprimento de onda
1470nm. Estágio atual”; “Existe espuma
ideal? Diferença entre o uso de CO2,
CO2/O2 e ar ambiente”; “Qual o melhor
agente esclerosante?”; “Crioescleroterapia:
como e quando é indicado?”; “Opções
de resfriadores para escleroterapia”;
“Experiência do laser transdérmico na

prática clínica”; “Laser em fototipos mais
elevados: é possível?”; Hiperpigmentação
pós-escleroterapia.
O
que
fazer?”;
“Técnicas de documentação fotográfica”;
“O ecodoppler para a flebologia estética”;

e “A experiência de implantar um centro
vascular venoso estético”. E no dia 18, às
20h30, após o primeiro dia de evento,
aconteceu um jantar de confraternização,
no restaurante Lellis Trattoria.
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N otícias
Farmácias devem tomar todas as
precauções contra interdição da Anvisa
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) vem realizando uma série de
operações e inspeções em estabelecimentos
farmacêuticos por todo o Brasil. Os fiscais da
Agência cobram dos proprietários de farmácias
a autorização de funcionamento, a presença
de um farmacêutico no estabelecimento
comercial e a autorização para a venda de
medicamentos controlados no Sistema
Nacional de Gerenciamento de Produtos
Controlados (SNGPRC).
O advogado e professor de Direito
Sanitário,
Gil
Meizler,
do
escritório
Braga e Balaban Advogados alerta que
o estabelecimento irregular poderá ser
interditado. “O estabelecimento comercial
pode vir a ser interditado e ter que pagar
multa caso não consiga suspender a decisão
condenatória.”, afirma.
Monitoramento de drogas: exigência
de exames para admissão é inaceitável, diz
CFM
A solicitação de exames de urina ou
sangue para saber se o candidato a uma
vaga de emprego faz uso de drogas ilícitas
foi considerada eticamente inaceitável
pelo plenário do CFM. O assunto é tema do
Parecer 26/12, apresentado pelo conselheiro
representante de Minas Gerais, Hermann von
Tiesenhausen.
A opinião baseou-se em princípios do
Código Civil, da Constituição Federal e do
Código de Ética Médica (CEM). O documento
aprovado pelo CFM diz que “os exames exigidos
pela empresa devem ser aqueles previstos
na legislação específica, visando sempre
a avaliação da capacidade laborativa do
empregado, caracterizando-se discriminatória
qualquer exigência que extrapole os requisitos
técnicos para a função a ser exercida”.
Quanto à seleção de candidatos para
atuação em áreas de risco, tanto públicas
quanto privadas, o CFM orienta: “A alternativa
é um exame pré-admissional rigoroso, com
exame psicológico e testes específicos, além de
avaliação psiquiátrica”. Saiba mais consultando
a íntegra do documento em http://bit.ly/
PzUI72.
II Fórum do CFM debate preparação
médica para Copa e Olimpíadas
As novas regras para o controle da atuação
do médico na medicina do exercício e do
esporte foi o tema do II Fórum de Medicina
do Esporte do Conselho Federal de Medicina
(CFM), que aconteceu no dia 27 de novembro,
na sede da entidade, em Brasília (DF). O tema
cresce em importância numa época em que
o Brasil desponta no cenário internacional
e se prepara para sediar grandes eventos
desportivos, como a Copa do Mundo de

2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Entre os
tópicos que foram abordados estão alguns de
interesse especialmente para as modalidades
que contam com atletas de alto rendimento.
Durante o II Fórum foram analisados, por
exemplo, aspectos relacionados à avaliação
pré-participação, além da preparação médica
para a Copa de 2014 e para as Olimpíadas de
2016.
As discussões contaram com a participação
de atletas, de clubes - como o Flamengo -, e de
representantes da Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) e do Comitê Olímpico Brasileiro
(COB).
CFM reitera apoio à avaliação de
estudantes por meio de testes de progresso
O Conselho Federal de Medicina (CFM),
por meio de sua Comissão de Ensino Médico,
reiterou, no último dia 14 de novembro, a
defesa de avaliação dos egressos das escolas
médicas brasileiras na forma da instituição
de um teste de progresso. O modelo, que já
tem sido aplicado em outros países como a
Holanda, prevê a realização de exames em
diferentes momentos da graduação (ao fim do
segundo, do quarto e do sexto ano do curso).
Pela proposta, além do aluno, este tipo de
exame também avaliaria outros elementos que
contribuem na formação dos futuros médicos,
como corpo docente, estrutura das escolas
e campos de estágio. Para o CFM, é preciso
garantir que se está auferindo a capacitação
necessária para a prática médica - e não apenas
instituindo-se um crivo de análise cognitiva.
SUS terá mais R$ 44 milhões para
órteses e próteses
O Ministério da Saúde vai reajustar 150
procedimentos cirúrgicos para o atendimento
a vítimas de acidentes e violências: Órteses,
Próteses e Materiais Especiais (OPMs). No total,
estados e municípios, terão R$ 44 milhões a
mais para aplicarem nestes procedimentos.
A medida foi anunciada no último dia 16
de novembro, pelo secretário nacional de
Atenção à Saúde, Helvécio Magalhães, durante
o 44º Congresso Brasileiro de Ortopedia e
Traumatologia, em Salvador (BA).
Em relação aos recursos federais investidos
ano passado nestes procedimentos, o
aumento chega a 20%. Os novos recursos
constarão de portaria do Ministério da Saúde.
Em 2011, foram realizados 663.244 OPMs no
SUS, ao custo de R$ 211,6 milhões. Com o
reajuste, o montante de investimentos para o
financiamento destes procedimentos será de
R$ 255,6 milhões.
Hospitais universitários recebem mais
R$ 82,4 milhões
O Ministério da Saúde liberou mais uma
parcela de recursos, no valor de R$ 82,4
milhões, para reforço no custeio de hospitais

universitários federais. Foram beneficiadas
15 instituições de ensino de dez estados e
do Distrito Federal. As unidades integram o
Programa Nacional de Reestruturação dos
Hospitais Universitários Federais (Rehuf ),
desenvolvido e financiado em parceria com o
Ministério da Educação. O valor liberado, para a
execução de ações até o final deste ano, consta
da Portaria 2.638.
O financiamento do Rehuf é dividido em
três blocos: custeio, compra de equipamentos
e a realização de obras e reformas. No decorrer
deste ano, os hospitais universitários contaram
com recursos totais de R$ 585 milhões – R$ 85
milhões a mais que em 2011.
Criado em 2010, o Rehuf é uma linha de
financiamento destinada ao aprimoramento
da gestão hospitalar, compra de equipamentos
e financiamento de obras nas unidades. O
objetivo é que os recursos contribuam para a
modernização dos hospitais e a melhoria das
condições de ensino para os alunos de cursos
da área da saúde.
Dr. Nestor Kisilevzky é convidado a
assessorar IAEA na elaboração de ações em
radiologia intervencionista
Entre os dias 5 e 9 de novembro, importantes
nomes da radiologia intervencionista mundial
se reuniram em Viena, a convite da Agência
Internacional de Energia Atômica (IAEA), para
o planejamento e elaboração de ações para
o desenvolvimento ordenado da Radiologia
Intervencionista nos países emergentes. O
diretor do Endovascular Center, Dr. Nestor
Kisilevzky, dentre os participantes, representou
a América Latina. Durante o encontro, foram
apresentadas e discutidas as realidades de
cada região e as suas necessidades.
O encontro ainda contou com um
especialista dos Estados Unidos e um do
Canadá, em representação da América do
Norte; um da Índia representando a Ásia;
um da Nigéria representando o Continente
Africano; e um da Áustria como representante
da Europa.
É evidente que há um crescimento
universal no número de pacientes tratados por
técnicas de radiologia intervencionista. Mas
isso tem gerado na IAEA uma preocupação
sobre o uso excessivo de radiação ionizante
e o seu eventual efeito sobre a saúde de
pacientes e operadores. Verifica-se que
muitos profissionais que aplicam técnicas
minimamente invasivas guiadas por raios
X não tiveram treinamento suficiente em
proteção radiológica.
No evento, foi decidido como primeira
medida a elaboração de um documento sobre
as necessidades de radiologia intervencionista
no mundo emergente, para ser encaminhado
a todos os estados membros da IAEA. Nesse
documento serão abordados vários tópicos
entre os que se destacarão as normas de
proteção radiológica e os programas de
garantia de qualidade e segurança em
radiologia intervencionista.
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