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Jantar de Encerramento
fecha o biênio 2012/2013
e celebra cerimônia de
posse da nova Diretoria

Além do jantar de confraternização noite marcou o ﬁm da última gestão, e o
emposse da nova Diretoria. Durante a festividade também houve entrega de
premiações aos doutores que se destacaram nos eventos organizados pela
SBACV-SP
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Caros associados,
Por dois anos tive a honra de presidir a Regional de São
Paulo da SBACV com leveza e enorme satisfação pelo
cumprimento do cargo que jamais representou encargo, em
razão da disposição de todos os componentes da gestão em
todos os níveis: diretoria, departamentos e seccionais, que
sempre atenderam com presteza as solicitações. A todos os
colegas agradeço profundamente o trabalho e comparecimento às reuniões e eventos realizados.
A Sociedade e, particularmente, as Regionais devem se
empenhar na prestação de serviços de qualidade aos associados, sem distinção, assim como preservar intercâmbio
e ampliação de conhecimento científico por intermédio de
reuniões, cursos e congressos. É uma obrigação impreterível a organização e realização de eventos desta natureza
que busquem a aproximação entre quem anseia pela informação e quem propicia a divulgação desta, amparado em
evidências sólidas e embasadas cientificamente. Sob tal
visão, a Regional organizou, no período, dois mini-congressos, representados pelos X e XI Encontro São Paulo
de Cirurgia Vascular e Endovascular com o Pré-Encontro,
resultando em três dias de troca de informação do mais
alto nível pela qualidade dos palestrantes nacionais e estrangeiros. Mas o importante foi a presença de uma plateia
ativa e atuante que abrilhantou com questões devidamente
elucidadas até o final de cada um. Altamente compensado
o investimento.
A Regional tem se notabilizado pela sequência de Diretorias que não avivam as fogueiras das vaidades, uma vez
que nenhuma se envergonha de seguir padrões e estímulos
nascidos em gestões capazes e com ideias oportunas para
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o benefício dos associados. O custo de qualquer atividade
eleva-se gradativamente anualmente e com a situação de
crise da indústria e distribuidores escasseia-se a disposição
de investir e a SBACV-SP sustentou o firme propósito de
conservar o objetivo científico distante de lucro eventual.
Mesmo assim conseguiu-se manter superavitária.
Exemplificando, houve motivação para investir em jovens acadêmicos de medicina com o CAVASC - Curso por
telemedicina - para alunos com aulas gravadas por excelentes professores e que já está em funcionamento.
Também investiu-se no III Controvérsias, cujo modelo,
tem agradado a todos.
Uma atividade bastante satisfatória tem sido as reuniões da Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular, em
média uma vez por mês, na APM. A última, no mês de
outubro, teve a presença de 41 acadêmicos, demonstrando
a ascensão, e o mais importante, a diversidade de escolas
participantes.
Em cada ano foi promovido o Dia Vascular e o último
foi o sétimo no Parque Villa Lobos, com a presença de um
professor de educação física e patrocínio da Meias Kendall. Com o auxílio de vários Serviços e dos acadêmicos e
residentes atendeu-se cerca de 186 frequentadores do local.
Outro programa que foi seguido por esta gestão e que
tem por objetivo estreitar os laços com os colegas do interior tem sido o Programa Circulando com o patrocínio do
Laboratório Aché e outros nas cidades que sediaram cada
programa. Durante o período de dois anos foram cinco edições que reuniu um bom número de especialistas em cada
um. As Seccionais visitadas foram: Araraquara-São Car-
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los, Campinas-Jundiaí, ABC-Baixada Santista, Presidente
Prudente e Alto Tietê-Mogi.
Quero aproveitar para desejar que a nova Diretoria
avance ainda mais no fortalecimento da Regional e tenho
a absoluta certeza do firme propósito do presidente eleito,
Dr. Marcelo Rodrigo de Souza Moraes, a quem expresso
votos de profícua gestão.
Agradeço o carinho e empenho das secretárias Raquel
e Patrícia, sem as quais não teríamos conduzido todo trabalho.
Também estendo meus agradecimentos a Sra. Bete,
da Way Comunicações, que contribuiu sobejamente para
a divulgação da Regional. As Sras. Rogéria e Marcia da
Meeting e Tecnomarkt, respectivamente , empreendedoras
natas que muito auxiliaram e contribuíram na organização
e efetivação dos vários eventos citados e cujos sucessos se
devem aos esforços das equipes compostas pelo tirocínio
de cada uma das líderes referidas.
Agradeço, também, às empresas que sempre estiveram
ao nosso lado com o apoio necessário para qualquer coisa
que se idealize ou se planeje.
A época é oportuna para que se expresse votos de um
Natal pleno de paz e concórdia e um ano novo melhor do
que este que agora finda, com realizações plenas a todos.
Espero ter cumprido a proposta formulada por ocasião da
eleição qual seja a de congregar e ampliar a Regional de
São Paulo com harmonia necessária ao seu crescimento.
Paz e Concórdia!

Dr. Adnan Neser
Presidente da SBACV-SP 2012-2013

2013
Baixada Santista - Mariano Gomes da Silva Filho
Bauru – Botucatu - Marcone Lima Sobreira
Campinas – Jundiaí - Carla A. Faccio Bosnardo
Franca - Daniel Urban Raymundo
Marília - Marcelo José de Almeida
Presidente Prudente - Cesar Alberto T. Martelli
Ribeirão Preto - Edwaldo Edner Joviliano
São Carlos - Araraquara - Michel Nasser
São José do Rio Preto - Daniel Gustavo Miquelin
Sorocaba - Luís Carlos Mendes de Brito
Taubaté – São José dos Campos - Ricardo de A.
Yoshida
Departamentos:
Doenças Linfáticas - Jose Maria Pereira de Godoy
Doenças Arteriais - André Simi
Doenças Venosas - Henrique Jorge Guedes Neto
Angiorradiologia e Cir. End. - Armando de C. Lobato
Cirurgia Exper. e Pesquisa - Jose Dalmo de Araújo
Filho
Trauma Vascular - Rina Maria P. Porta
Multimídia e Diag. por Imagem - Alexandre C. M.
Amato
Marketing e Informática - Antonio Eduardo Zerati
Eventos - Reinaldo Mulatti e Candido Ferreira da
Fonseca
Assessoria de Saúde - Carlos Eduardo Varela Jardim

“Folha Vascular” é um órgão de divulgação mensal da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular - São Paulo. • Edição: Way Comunicações
Ltda. - Rua Cotoxó, 303 - Cj 16 - CEP: 05021-000 - São Paulo - SP - Tel/Fax: (5511) 3862-1586 • Jornalista Responsável: Junia Chaves Mtb 0066409/SP • Redação: Bete Faria Nicastro / Junia Chaves
/ Stéfanie Rigamonti • Revisão: Alessandra Nogueira • Tiragem: 3.100 exemplares • Produção: ES Design (11) 3739-0230 • Correspondência para a Folha Vascular como sugestões, dúvidas, trabalhos
cientíﬁcos ou eventos a serem divulgados podem ser encaminhados para: SBACV-SP - sede - Rua Estela, 515 - Bloco A - Cj. 62 - Paraíso - CEP 04011-904 - São Paulo - SP - Brasil - Tel/Fax: (5511) 5087-4888
• e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br • Site da Regional São Paulo: www.sbacvsp.com.br • Diretor de Publicações da SBACV–SP - Dr. Jorge Agle Kalil –
Rua Itapeva 240, Cj. 1605 – Bela Vista - CEP: 01332-000 – São Paulo – SP – Brasil – Tel.: (5511) 3253-3034 – e-mail: jorge.kalil@uol.com.br • Permite-se a reprodução de textos se citada a fonte. Acesse:
www.sbacvsp.com.br • Crédito (Capa):Way Comunicações
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efesa profissional

Um ano marcado por lutas na Saúde...
É costume, ao término de cada período, realizar um balanço das atividades do ano. Mais
ainda, ao término do mandato de dois anos.
Tivemos, neste biênio, uma das mais trabalhosas atividades na Diretoria de Defesa
Profissional. Participamos, ativamente, junto
às entidades Conselho Regional de Medicina (CRM), Associação Paulista de Medicina
(APM), Associação Médica Brasileira (AMB),
sindicatos, federações, Academia de Medicina,
Sociedades de Especialidades etc., na busca de
soluções para o combalido setor de Saúde em
nosso Estado e no País todo.
Apoiamos a luta dos médicos em geral para
melhoria do Sistema de Saúde (SUS) e revalorização dos proventos. O SUS vem sendo sucateado, com verbas cada vez menores e está
colocado em plano inferior na Política Geral do
País.
A Saúde Complementar, com aumento da
demanda, encontra-se em situação desfavorável, com desvalorização dos honorários, bloqueios de autorizações, burocracia, tornando
difícil a vida da população assistida e também
dos médicos.
Tudo isso foi se tornando caldo de cultura
para os movimentos médicos liderados por
nossas associações, todas irmanadas na busca
do objetivo comum: melhoria das condições de

saúde e trabalho.
Nunca a defesa profissional esteve tão presente na vida dos médicos em geral.
Nunca a defesa da Saúde como um todo teve
tanto destaque na imprensa. Isso foi conseguido graças ao esforço dos colegas de nossas associações que, com liderança firme e desprendida, organizaram manifestações enormes, e
tiveram o cuidado de não se isolar do restante
da população, exigindo das autoridades governamentais respostas às demandas.
A imaginação do Governo Federal foi fértil. Lançou cortina de fumaça com o programa
“Mais Médicos”, gestada já antes e com objetivos cada vez mais claros: eleitoreiro, propagandístico e assistencialista do Governo cubano. Será o carro chefe do candidato do PT ao
governo de São Paulo...
“Você pode enganar poucos por algum tempo. Pode enganar muitos por pouco tempo. Mas
não pode enganar todos para sempre”.
Neste caminho percorrido, não podemos
deixar de agradecer toda a Diretoria das associações, dos conselhos e, em particular, os
companheiros de nossa Diretoria da SBACV
que compartilharam nossas lutas e nossas angústias.
Queremos expressar, particularmente, agradecimento ao nosso colega Dr. Marcos Augus-

to de Araújo Ferreira, que dividiu conosco as
tarefas, sem o qual não conseguiria participar
das reuniões, assembleias e passeatas.
Queremos render homenagem ao Dr. Rubens
Rino, que também participou representando a
Nacional e muito nos orientou com sua experiência.
Enfim, queremos desejar aos novos membros da Diretoria, recém-eleitos, trabalho profícuo; e que continuemos unidos, todos, pois
as tempestades continuarão a vir. Precisamos
de todos batalhando para o bem maior que é a
obtenção da Saúde e para minorar o sofrimento
da nossa população.

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

A SBACV-SP deseja a todos os seus sócios
um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de conquistas.
Almejamos que o novo presidente e toda a sua
diretoria tenham um biênio próspero e cheio de
realizações!

Feliz 2014!
A Diretoria
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Gestão 2012/2013 encerra biênio com a realização de ações bem-sucedidas
Além da promoção de praticamente todos os eventos na APM, Liga Vascular e Curso Osirix
são as novidades que marcaram a última gestão
Com a finalidade de atualizar os Sócios
e divulgar a especialidade vascular, a Diretoria 2012/2013 da Regional São Paulo
promoveu uma série de eventos ao longo da
Gestão. Dentre as propostas do Dr. Adnan
Neser, esteve o incentivo à Liga Paulista

Acadêmica Vascular, cujas reuniões, que
aconteceram na Associação Paulista de Medicina (APM), trouxeram grandes apresentações.
Neser ainda inovou ao realizar praticamente todos os encontros periódicos na

X Encontro São Paulo de Cirurgia
Vascular e Endovascular

APM, o que confere um caráter sério às mesmas, importante para se quebrar uma antiga
tradição, em que se reuniam os participantes
desses eventos na casa do presidente.
Abaixo, é possível acompanhar a retrospectiva das principais ações de 2012-2013:

2012

De 12 a 14 de abril de 2012, foi realizado, no Teatro da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio), evento tão
esperado pelos angiologistas e cirurgiões vasculares: o ‘X Encontro
São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular’. Por três dias, temas atuais foram abordados com intensas discussões científicas que
proporcionaram momentos de grande interação entre os colegas e os
palestrantes, gerando transferência de conhecimento e aprofundamento de conceitos.

6º Dia Vascular
No dia 21 de outubro de 2012, o Parque Villa Lobos recebeu a
6ª edição do Dia Vascular de São Paulo. O evento contou com a
educadora física e apresentadora Solange Frazão, que participa do
encontro desde sua terceira edição. Na ocasião, ela discorreu sobre
qualidade de vida, saúde e os benefícios das atividades físicas diárias. Diversas tendas foram montadas neste dia, onde os médicos
voluntários da SBACV-SP puderam prestar atendimentos diferenciados à população.

Programa Circulando
O evento existe com o intuito de promover entrosamento entre os
doutores das Seccionais e a Sede da Regional São Paulo, e o intercâmbio de conhecimento entre estes profissionais. Organizado pelos
diretores das Seccionais, o evento é uma iniciativa da SBACV-SP.
Em 2012, a Seccional São Carlos-Araraquara recebeu o Programa,
no dia 23 de Junho, na Casa dos Médicos – na cidade de Araraquara.

Liga Vascular
A exemplo da Liga de Cirurgia Vascular da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que existe há 16 anos, e que tem a finalidade
de integrar os alunos do 1º ao 6º ano de todas as faculdades de medicina do Estado de São Paulo, a SBACV-SP, com o apoio de todas
as Ligas de São Paulo, movimentou-se para criar a Liga Paulista
de Cirurgia Vascular. Assim, cerca de uma vez por mês aconteceram, na Associação Paulista de Medicina (APM), reuniões, e em
cada encontro houve a discussão de um tema ou trabalho científico apresentado pelos residentes ou acadêmicos. Além deles, houve,
também, preceptores para comentarem as aulas e incrementarem as
discussões.
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2013

XI Encontro São Paulo de Cirurgia
Liga Vascular
Vascular e Endovascular
A Liga Paulista de Cirurgia Vascular prosseguiu em 2013, com
De 11 a 13 de abril o Palácio de Convenções do Anhembi (SP) se- maior frequência e quantidade de público superior.
diou o XI Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular,
com o objetivo de proporcionar aos profissionais da área da angiologia, cirurgia vascular e endovascular uma atualização eficaz acerca
das técnicas de tratamento e cirurgias referentes à especialidade.

Controvérsias
O III Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular, realizado pela SBACV-SP, aconteceu de 1 a 3 de fevereiro de 2013, no
Programa Circulando
Bourbon Convention & Spa Resort Atibaia (SP). O Controvérsias
Em 2013, diversas Seccionais tiveram a oportunidade de receber tem como objetivo discutir os aspectos ainda não sedimentados, as
o evento. No dia 25 de maio, o encontro aconteceu na região de incertezas e as controvérsias sobre a especialidade, em um local que
Campinas-Jundiaí. Em 26 de outubro, foi a vez da Seccional AB- promova a interatividade entre todos os participantes.
C-Baixada Santista sediar o Programa, que aconteceu no Centro de
Estudos do Hospital São Luiz Rede Dór - Unidade Brasil.
No dia 9 de novembro, o evento foi realizado em Presidente Prudente, na Associação Paulista de Medicina (APM) da cidade. E a
última edição do ano do encontro aconteceu no dia 30 de novembro, na Seccional Alto Tietê, no Anfiteatro do Hospital Santana, em
Mogi das Cruzes.

7º Dia Vascular
No dia 24 de novembro, o Parque Villa Lobos recebeu mais uma
edição do Dia Vascular de São Paulo - Prevenção de Doenças Venosas. Patrocinado pela Meias Kendall, o evento contou com a presença do preparador físico Disnei Sanches, personal trainer da apresentadora e educadora física Solange Frazão. Sanches comandou os
exercícios de alongamento e caminhada do público presente.

Curso Osirix
Nos dias 27 de julho, 24 de agosto, 21 de setembro e 19 de outubro
aconteceu o Curso OsiriX - nível Básico, destinado aos acadêmicos
interessados em conhecer o software OsiriX e seus recursos para o
tratamento de doenças vasculares. E no dia 9 de novembro, foi realizado o curso Avançado, aos profissionais vasculares. O curso foi
gratuito aos sócios e residentes da SBACV-SP, na sede da qual foi
realizado. Os doutores Alexandre C. Moraes Amato e Daniel Benitti
ministraram o curso.
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Último encontro mensal do ano aconteceu na SBACV-SP
Sede da Regional São Paulo recebeu Assembleia Extraordinária; na ocasião, foram acertadas
e aprovadas as alterações do novo Estatuto e Regimento Interno da entidade

Os membros da diretoria, conselho superior, conselho fiscal, diretores das seccionais
e diretores dos departamentos da SBACV-SP
participaram, na noite do dia 28 de novembro,
da Assembleia Geral Extraordinária, que aconteceu na sede da sociedade.
Na pauta da reunião, os participantes articularam em conjunto e aprovaram o novo Estatuto e Regimento Interno da SBACV-SP.
Após a assembleia, os presentes participaram de jantar de confraternização, que aconteceu nas dependências da entidade.

B

alancete geral

Balancete SBACV-SP da Gestão 2012-2013
Mais uma vez, encerra-se um biênio administrativo da SBACV-SP de forma positiva.
O Tesoureiro Geral da SBACV-SP apresenta o Balancete da entidade em 2012-2013:
2012
• Receita
• Despesa
• Superávit
• 31/12/2012 Ativo

R$ 1.737.007,27
R$ 1.302.607,32
R$ 434.400,10
R$ 2.425.106,37

2013
01/01/2013
• Ativo
• Disponível

R$ 2.425.106,37
R$ 2.181.348,18

• Receita
• Despesa
• Superávit
• 01/11/13 Ativo

R$ 1.924.710,73
R$ 1.777.521,55
R$ 147.189,18
R$ 2.576.199,28

Finalização do Balancete 2012-2013
• Superávit 2012
• Superávit 2013
• Total Superávit
• Disponível

R$ 434.400,10
R$ 147.189,18
R$ 581.589,28
R$ 2.325.098,07

Os balancetes completos encontram-se à disposição de todos os sócios na sede da Regional, para todo e qualquer esclarecimento.
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7º Dia Vascular contou com proﬁssionais vasculares
para prestação de serviço ao público paulistano
Especialistas da área de angiologia e cirurgia vascular da SBACV-SP
orientaram gratuitamente a população sobre as diversas doenças vasculares

No último dia 24 de novembro, a SBACV-SP
promoveu a 7ª edição do Dia Vascular de São
Paulo – Prevenção de doenças venosas, arteriais e
linfáticas. O evento, que ocorre anualmente, reúne profissionais da angiologia e cirurgia vascular
da Sociedade para orientar e atualizar o público
paulistano sobre as diversas enfermidades diag-

nosticadas e tratadas pela especialidade. O evento
ocorreu das 10h às 14h, no Parque Villa Lobos.
Patrocinado pela Kendall, a ação contou com
33 profissionais vasculares que prestaram serviço
de atendimento à população, com orientações e,
também, exames gratuitos. O Dia Vascular contou
ainda com exercícios de alongamento e caminhada, comandados pelo preparador físico Disnei Sanches, personal da apresentadora e educadora física
Solange Frazão.
Lesões causadas pelo diabetes nos pés e as doenças vasculares, como varizes, carótidas, trombose venosa, doença arterial obstrutiva dos membros
e aneurismas fizeram parte das apresentações e
orientações. Cerca de 200 pessoas passaram pelo
atendimento nas diversas tendas montadas no local, que contaram com macas e equipamento de
Doppler para a realização dos exames.

Participaram do evento, dentre residentes e especialistas vasculares, os seguintes associados da SBACV-SP:
Adnan Neser
Alan Amancio
Andrea Henriques
Antonio Amorin Jr.
Bruno Trentin
Carlos Hugo
Cintia Suguiyama
Débora Cunha

Eduardo Zugatto
Ernaque Malta
João Beraldo
Klaus Severo
Livia Yadoya
Marcelo Calil
Marcelo Moraes
Mariana Ribeiro

MariannaThiers
Marisa Sato
Moema Ribeiro
Natalia Modolo
Nina Uehara
Patrícia Veloso
Paulo Zachêu
Stephanie Freitas

Tamara Correia
Thaís Andrade
Thiago Colombo
Veruska Frade
Vinicius Nascimento
Vladimir Vasconcelos
Wesley Camilo
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Mogi das Cruzes recebe o Programa Circulando

Carlos Eduardo V. Jardim, Adalcindo Vieira, Adnan Neser, Álvaro M. Gaudêncio, Arual Giusti, Fuad Assis e Alberto J. Kupcinskas Jr.

Com organização do diretor da Seccional
Alto Tietê da SBACV-SP, Adalcindo Vieira
Nascimento Filho, a cidade de Mogi das Cruzes
recebeu o Programa Circulando no dia 30 de
novembro. Cerca de 40 profissionais da região

Álvaro Machado Gaudêncio

Alberto J. Kupcinskas Jr.

estiveram presentes para o encontro que aconteceu no Anfiteatro do Hospital Santana.
A ocasião contou com apresentações dos
doutores Alberto J. Kupcinskas Jr., Álvaro
Machado Gaudêncio e Carlos Eduardo Varela
Jardim, convidados multidisciplinares que explanaram sobre os temas: “Erros e acertos na
revascularização de endoprótese femoral ocluí-

Carlos Eduardo Varela Jardim

da”; “Ultrassom intravascular em patologia venosa e arterial”; e “Síndromes de May-Thurner
e Nutcracker - diagnóstico e tratamento: uma
visão atual”.
Após o evento, os participantes se reuniram
em restaurante de culinária típica nipo-mogiana, para almoço de confraternização. O evento
contou com o patrocínio do Laboratório Aché.

Vasculares do Ato Tietê prestigiam o evento

SBACV apoia o IV International Meeting on Aesthetic Phlebology
Acontecerá, de 27 a 29 de março, a 4ª edição do International Meeting Aesthetic Phlebology (IMAP 2014). O evento será realizado no Club Med
Trancoso, na cidade de Porto Seguro – Bahia. A SBACV entrará como apoiadora do evento, juntamente com outras quatro entidades.
O encontro é uma oportunidade de conhecer ainda mais sobre o tratamento estético de veias, com o melhor entendimento em Flebologia Estética.
E nos dias 24, 25 e 26 de março, no mesmo local do evento, acontecerá o pré-congresso, com a ministração de cursos. Em breve, serão divulgados
mais detalhes sobre o encontro.
ANS prorroga prazo de implantação da TISS 3.0

Data limite passou de 30 de novembro de 2013 para 30 de maio de 2014; versão inclui
novas terminologias

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou, no final de novembro, a Resolução
Normativa 341, que prorroga de 30 de novembro de 2013 para 30 de maio de 2014 o prazo final de
implantação do padrão TISS 3.0. Regulamentada pela Resolução Normativa 305 e pela Instrução
Normativa 51 da ANS, a TISS 3.0 vem acompanhada da Terminologia Unificada para a Saúde
Suplementar (TUSS).
Outra novidade na versão 3.0 é a inclusão de todo o processo de cobrança, demonstrativos de
pagamentos e o que se refere a glosas. Segundo a ANS, isso vai permitir à Agência acompanhar
de perto o relacionamento entre prestadores e operadoras.
A TISS 3.0 também inclui terminologias de diárias, taxas, gases medicinais, medicamentos,
materiais especiais, órteses e próteses, entre outras mudanças. A resolução pode ser lida no site da
ANS. Fonte: Saúde Web

Artigos publicados em
periódicos internacionais
podem ser acessados pelos
sócios
A SBACV reforça que, em seu site, os sócios
adimplentes têm à sua disposição artigos científicos publicados em periódicos, que podem
ser acessados gratuitamente. Basta entrar no
site: www.sbacv.com.br, clicar na seção “Periódicos” e preencher o formulário de solicitação
do artigo. O arquivo será mandado em PDF por
e-mail, e o envio, inicialmente, ficará limitado
a dois artigos por semana.
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Jantar de ﬁm de ano fecha o biênio 2012/2013 com noite de
premiações e confraternização

Durante o evento, aconteceu a cerimônia de posse da nova Diretoria da Regional São Paulo;
médicos e familiares aproveitaram conjuntamente a comemoração

A SBACV-SP realizou, no último dia 6 de
dezembro, jantar de encerramento para seus
sócios e familiares, no Buffet Colonial. O evento marcou o final da última Gestão, presidida
pelo Dr. Adnan Neser, e o início do Biênio
2014/2015, com a cerimônia de posse da nova
Diretoria, cujo presidente, eleito por aclamação,
será o Dr. Marcelo Rodrigo de Souza Moraes.
Na ocasião, toda a Diretoria que fez parte desta
última gestão foi condecorada.
Durante a confraternização, Neser relembrou
as ações realizadas no período em que assumiu a
presidência da Regional, com destaque para o X
e o XI Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular
e Endovascular; e o III Controvérsias, realizado

em Atibaia, com novo modelo empregado, que
deve se perpetuar em sua próxima edição. Em
seu discurso, Adnan ainda citou os cerca de 20
encontros mensais que aconteceram durante a
sua gestão, dentre Reuniões Científicas e Administrativas.
Ele também ressaltou a importância da promoção de eventos mensais na Associação Paulista de Medicina (APM), que foi implantado
durante o seu mandato. “A APM é a casa do médico, por isso foi muito importante instalarmos
os encontros da Sociedade lá. Espero deixar isso
como legado e, com o apoio do presente Florisval Meinão, já temos programado para que haja
continuidade desta ação”, reforça Neser.

O presidente da última gestão falou, ainda, da
realização de aproximadamente 10 reuniões da
Liga Paulista Acadêmica de Cirurgia Vascular;
e do Programa Circulando, que foi uma ação
contínua da Gestão do Dr. Calógero Presti, e
que permite a possibilidade de intercâmbio entre os colegas das Seccionais e da Sede da Regional São Paulo.
Ao final de seu discurso, Dr. Adnan Neser
agradeceu a toda a Diretoria que o acompanhou,
apoiando-o nestes dois anos, e prestou agradecimento especial aos doutores Marcelo Calil Burihan, Arual Giusti e Rogério Neser. Ele ainda
destacou o trabalho das secretárias e da assessoria de imprensa da Sociedade.

Posse do Dr. Marcelo Moraes como presidente da SBACV-SP
Em seu discurso aos sócios da Regional São
Paulo, o Dr. Marcelo agradeceu os votos de
confiança, e afirmou que fará o máximo para
corresponder com as expectativas de todos. Ele
ainda reconheceu os esforços e conquistas das
outras gestões, ressaltando a competência e
comprometimento de cada presidente que passou pela entidade.
Ao citar sua formação e os doutores que dela
participaram, o novo presidente também fez
questão de reforçar que valores como a honestidade permeiam a sua vida, e o guiarão nessa
nova caminhada junto à Sociedade. Apesar de
Marcelo Moraes reconhecer todas as conquistas das últimas gestões, tem ciência que ainda
há muito que se fazer pela entidade, e expôs o
que, no seu ponto de vista, ainda é necessário
fazer, no sentido de alcançar resultados positivos para a Sociedade, a fim de agregar novos
valores e novos associados à entidade.
Dentre seus projetos, que pretende colocar
em prática durante sua gestão, o novo presidente destacou dois: o investimento em novas mídias de comunicação e ensino, que permitirão o
acesso por parte dos associados a informações
de relevância e qualidade; e o trabalho pesado
com os meios de comunicação de massa para
esclarecer à população brasileira sobre o trabalho do Cirurgião Vascular.

Marcelo Moraes e Adnan Neser
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Premiações

Durante o Jantar, também houve entrega de Certificação de Sócio Remido aos doutores Acacio Francisco Neto, Marcos Augusto de Araújo Ferreira, Reinaldo Mulatti e Taufick Facuri. E premiação aos profissionais que mais se destacaram nas reuniões científicas do ano. São eles:

Prêmio Berilo Langer

Prêmio Geza de Takats

O prêmio foi para o Dr. Gustavo Ramalho Fernandes como melhor
Dr. Aldo Ferronato recebeu o prêmio como melhor trabalho apresentatrabalho apresentado como acadêmico durante a reunião científica, com do na Categoria Efetivo durante a reunião científica, com o tema: “Aneuo tema: “Experiência inicial do tratamento da trombose venosa profunda risma do ducto arterioso”.
proximal com utilização de dispositivo de trombectomia mecânica”.

Rogerio Abdo Neser, Gustavo Ramalho Fernandes e Marcelo Calil Burihan

Arual Giusti, Aldo Ferronato e João Antonio Corrêa

Prêmio Cid dos Santos

Prêmio Alexis Carrel

Quem recebeu o prêmio foi a Dra. Cynthia de Almeida Mendes como
melhor trabalho apresentado na categoria aspirante durante a reunião
científica, com o tema: “Estudo prospectivo e randomizado entre dióxido de carbono (Co2) e contraste iodado em angioplastias de membros
inferiores (Lesões Tasc A e B)”.

A homenageada foi a Dra. Ana Terezinha Guillaumon - Por ter se
destacado durante o ano de 2013 pela sua participação nas atividades
científicas e institucionais da SBACV-SP.
Na ocasião, a Dra. Ana Terezinha fez uma apresentação onde abordou
sobre a vida de Alexis Carrel.

Cynthia de Almeida Mendes e Marcos Augusto de Araujo Ferreira

Ana Terezinha Guillaumon e Sérgio Meirelles

Homenagem
O presidente da Associação Paulista de Medicina (APM), doutor Florisval Meinão foi homenageado pela SBACV-SP pela parceria em
2012-2013.

Florisval Meinão e
Adnan Neser
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Melhores momentos
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magem do mês

Aneurisma de carótida interna esquerda

3d (2)

axial

Carotida

Colaboração: Dr. Daniel Benitti – Hospital do Coração de Campinas

S

M

eccionais

udança de Categoria

Campinas – Jundiaí

Foi realizado no dia 2 de dezembro, o
jantar de fim de ano da Seccional Campinas – Jundiaí, organizado pela sua
diretora, Dra. Carla Aparecida Faccio
Bosnardo. Estiveram presentes para a
confraternização os membros da SBACV-SP da região.
A Diretoria da Seccional agradece o
apoio e a participação de todos, e deseja aos sócios um feliz Natal e um excelente Ano Novo.

A

Alteração realizada em
22/11/2013
Sócio Titular
Juarez Távora Nem Júnior
Carla Bosnardo e
Ana Terezinha Guillaumon

genda

2014
XXII Encontro de Vascular – Hospital Beneficência Portuguesa SP
Data: 22 de fevereiro
Local: Mercure Grand Hotel Parque do Ibirapuera
eventobpvascular@yahoo.com.br

IV International Meeting on Aesthetic
Phlebology (IMAP 2014)
Data: 27 a 29 de março
Local: Club Med Trancoso - Porto Seguro – Bahia
secretaria@sbacvsp.org.br

Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular
Controvérsias
Data: 28 e 29 de março
Data: 14 a 17 de agosto
Local: Centro de Convenções Frei Caneca – SP
Local: Grand Hotel Campos do Jordão – Hotel Escola Senac
www.meetingeventos.com.br
secretaria@sbacvsp.org.br
Informações complementares - SBACV-SP - Tel.: (11) 5087-4888 e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br
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Mais Médicos: o perigo é real
* Antônio Carlos Lopes

É constrangedor a qualquer cidadão ver
que autoridades que deveriam defender os
anseios dos brasileiros ignoram a importância da saúde, deixando claro que não têm
compromisso algum com a assistência de
qualidade. Exemplo disso é o “Mais Médicos” que, em poucos meses, já começou
a demonstrar sua fragilidade. Um grupo de
48 profissionais que atua pelo programa foi
reprovado no Revalida, exame federal para
reconhecer o diploma de medicina obtido
no exterior. Eles foram aceitos para atuar
na atenção básica prioritariamente no interior do País, onde há as maiores carências.
Contudo, muitos deles acabaram sendo alocados em grandes centros.
No total, 1.440 candidatos não passaram
para a segunda fase. Entretanto, 48 reprovados poderão exercer a medicina, mesmo
após atestado de que não estão qualificados
para tal. Com fim meramente eleitoreiro,
permite-se que profissionais de capacidade insuficiente exerçam a medicina. E é a
população, em particular as pessoas mais
vulneráreis, que corre risco real.
Aí está o motivo dos médicos brasileiros
se mostrarem tão preocupados com o fato
do “Mais Médicos” dispensar o Revalida
para admissão dos estrangeiros. Também se
torna evidente a razão das entidades médicas rejeitarem alguns pontos do programa.
Não se trata de xenofobia, muito menos de
competição no mercado com os colegas estrangeiros. Trata-se de uma medida que interfere negativamente na estrutura da nossa
medicina, reconhecida mundialmente por
sua excelência.
A verdade é que nós, médicos brasileiros, permanecemos sensibilizados com a
falta de assistência em regiões afastadas,
mas temos a consciência de que sem a infraestrutura necessária não há muito como
avançar. Médico não é mágico, precisa ter
à disposição medicamentos, equipamentos,
exames, equipe multidisciplinar e outros
profissionais da saúde.

Os médicos formados fora não conhecem a realidade do nosso sistema público
de saúde e estão iludidos com o discurso
marqueteiro do governo. Por meio dessa
medida, o Ministério da Saúde desrespeita
tudo que já foi construído pelas entidades
médicas e acadêmicas nacionais, que vêm
colocando o Brasil em posição de destaque
na medicina internacional.
Infelizmente, esse é mais um engodo que
nos acostumamos a ver às vésperas das
eleições. Ao invés de investir dinheiro público para construir bons hospitais e postos
de saúde, o que obviamente levaria profissionais para qualquer canto do Brasil, o governo opta por ludibriar a população com a
presença de médicos sem qualificação. Não
podemos aceitar essa inversão de valores.
É frequentemente dito na mídia que os
cubanos vêm para cá imbuídos de um pro-

fundo sentimento humanista, com objetivo
de prestar assistência ao povo já que os
médicos brasileiros não se preocupam com
a sua comunidade carente. Esse profundo
humanismo deve ser questionado, pois, por
pior que sejam os locais afastados nos quais
esses profissionais irão atuar, ainda assim é
muito maior a liberdade vivenciada aqui do
que em seu país de origem. No Brasil, eles
podem inclusive aproveitar o sol e a beleza
natural característica de todas as regiões.
Certamente, na hora de enfrentarem a falta de infraestrutura, ambulatórios feitos de
sapé, com insetos nas paredes, o saldo positivo, a despeito de receberem uma ninharia
de salário e passarem três anos afastados da
família.
* Antonio Carlos Lopes é presidente da
Sociedade Brasileira de Clínica Médica

?
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Assembleia Geral de Delegados da Associação Paulista de Medicina
Dia 9 de novembro de 2013
Situação da Associação Paulista de
Lamentou-se sobre a resistência dos governanFoi uma noite produtiva a do dia 9 de noMedicina:
tes em entender as soluções cabíveis, lógicas, vembro de 2013, ao mesmo tempo triste em
A APM continua magistralmente dirigida éticas apresentadas pelas entidades representa- saber que a recuperação da dignidade do mépelo Dr. Florisval Meinão, que tem um desem- tivas da classe médica, para solucionar a falta dico brasileiro, a normalização consciente e lópenho invejável na presidência. Ele tem tenta- de atendimento médico de regiões próximas e gica da saúde do povo brasileiro, vai levar um
do convencer a classe médica quanto à impor- bem longe das capitais; que se fossem postas tempo incalculável, graças à insensibilidade da
tância de sua união, sem a qual se torna muito em práticas tudo se resolveria com bom senso maioria dos médicos de nossa pátria.
“Você cria seu próprio universo durante o
difícil defendê-la. Mas ... A prestação de contas e harmonicamente.
de sua gestão do ano que passou foi escorreita. Assembleia Extraordinária de Delegados:
Infelizmente, faltaram muitos delegados, re- E por fim ficaram deliberados e aprovados os
presentantes das Sociedades de Especialidades, itens que se seguem:
como de costume.
Deliberar sobre: “ad referendum”
Reforma do Estatuto Social da APM:
1 - Aprovação do Código Eleitoral da APM
Os colegas que montaram o anteprojeto da 2 - Aprovação do Regimento do Conselho
Científico da APM
reforma estatutária, o fizeram de modo impecável, suscitando pouca polêmica com pequenas 3 - Aprovação do Regimento da Assembleia de
Delegados
modificações, até interessantes. Comentamos
4Aprovação
do Regimento da Assembleia
sobre a necessidade de implantar um MarkeGeral
ting voltado a médicos afastados da APM, e,
consequentemente, não sócios das Sociedades
de Especialidades, principalmente da SBACV,
que poderia ter, no mínimo, 1.500 no Estado
de São Paulo, e uns 3.000 em todo o Brasil.
Para tanto, há necessidade de reduzir os valores das anuidades e dos serviços oferecidos.
Contar apenas com a persistente dedicação dos
trabalhos dos Presidentes e seus companheiros
de diretoria, infelizmente acaba não sendo suficiente para convencer os não sócios a participarem, fortalecendo as entidades médicas. Todos
nós estamos cansados de assistir até “milagres”
de um trabalho de marketing inteligente, na
área social, política, comercial e, em muitas
situações, ligado ao seu desempenho profissional. Já tenho muitas vezes comentado que
o Estado de São Paulo tem 140.000 médicos, e
apenas 37.000 são sócios da APM e da AMB.
Um marketing bem direcionado, dirigido no
sentido de minar a resistência dos não sócios,
ampliaria, ao menos, para 70.000, ou 80.000.
NÃO DUVIDEM... EXECUTEM...
Assembleia Ordinária de Delegados:
Após a Reforma do Estatuto Social, discutiram-se vários assuntos ligados a interesses da
classe médica, as dificuldades impostas pelo
governo federal, estratégias de novas lutas.

caminho” - Winston Churchill

Dr. Rubem Rino
Suplente do Conselho Fiscal da SBACV-SP
Delegado da APM por São Paulo
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CFM estabelece regras
mínimas para os serviços de
assistência médica
Pela Resolução 2.056/2013, publicada no dia 12 de
novembro, no Diário Oficial da União, fica estabelecida
a relação de equipamentos e de infraestrutura mínimos
para o funcionamento de consultórios e ambulatórios,
como postos de saúde. As vistorias passarão a ser padronizadas e realizadas com o auxílio de tablets, o que lhes
dará mais agilidade. Os pontos não respeitados serão
objeto de cobrança junto aos gestores e denunciados aos
órgãos competentes, como Tribunais de Conta, Ministério Público, entre outros.
A sociedade conta, a partir de agora, com um instrumento a mais para garantir a qualidade da assistência em saúde. Os Conselhos de Medicina prepararam
uma lista mínima, com a descrição de equipamentos e
de infraestrutura necessários para o funcionamento de
consultórios e ambulatórios médicos, como os postos de
saúde (mais conhecidos como UBSs). Este check-list,
que será de conhecimento público, passará a orientar as
ações de fiscalização dos Conselhos Regionais de Medicina (CRMs) e consta de Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM). Nos próximos meses, deverão
ser divulgados novos roteiros de vistoria voltados para
hospitais, prontos socorros e outros tipos de estabelecimentos de saúde.

OMS e OIT recebem
denúncia de ilegalidades no
recrutamento de proﬁssionais
estrangeiros
O Conselho Federal de Medicina (CFM) encaminhou denúncia formal à Organização Mundial da Saúde (OMS) e à Organização Internacional do Trabalho
(OIT) por conta de ilegalidades na contratação de profissionais estrangeiros para atuarem dentro do Programa
Mais Médicos. Para o CFM, neste processo o governo
brasileiro desconsiderou termos do Código Global de
Prática para Recrutamento Internacional de Profissionais da Saúde da OMS, do qual é signatário. Este documento foi aprovado na 63ª Assembleia Mundial de
Saúde, em 21 de maio de 2010.
Entre outros pontos, há ilegalidades em diferentes situações com prejuízos para o sistema de saúde do País e
para os profissionais. Por exemplo, ao mascarar a contratação de mão de obra para atuar no atendimento direto aos pacientes, travestindo-a como um suposto programa de ensino médico, o governo trata com desigualdade

os médicos que vieram de outros países.
Também preocupa o CFM a existência de um esquema de intermediação/exploração de mão de obra –
estabelecido no contrato firmado entre o Ministério da
Saúde e a Opas, que receberá 5% de todo os salários
dos médicos cubanos, sem justificativa ou previsão legal
para tanto.

Câmara Municipal de São
Paulo homenageia 80 anos da
Escola Paulista de Medicina
No dia 26 de novembro, a Câmara Municipal de São
Paulo realizou sessão solene para destacar os 80 anos
da Escola Paulista de Medicina. A homenagem atende
à propositura do vereador Gilberto Nalatini como reconhecimento aos relevantes serviços da EPM em prol da
saúde dos cidadãos paulistas e do Brasil.
O compromisso da EPM com a medicina ultrapassa
os limites da formação, da pesquisa e do aprimoramento
nos hospitais. Desenvolver projetos sociais é outro viés
importante e que conta com o apoio e a dedicação de
professores e alunos. A sessão solene ocorreu no Salão
Nobre da Câmara, tendo a EPM o diretor Antonio Carlos Lopes a representá-la.
.

Comissão aponta situação
caótica nos hospitais do Brasil

Pacientes internados em macas pelos corredores ou
em colchões sobre o chão e casos que se assemelham
aos de uma enfermaria de guerra. Este é o panorama
dos principais hospitais públicos de urgência e emergência visitados pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM), numa ação desenvolvida com a Comissão de
Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados (CDHM/CD). O relatório preliminar das visitas foi
apresentado durante o seminário “O Caos no Atendimento de Urgência e Emergência no Brasil”, realizado no dia 26 de novembro, no Congresso Nacional. O
encontro reuniu autoridades, parlamentares e representantes da sociedade para discussões sobre as causas e
possíveis soluções para os problemas do setor.
Durante o evento, o 2º vice-presidente do CFM e
coordenador da Comissão Nacional Pró-SUS, Aloísio
Tibiriçá Miranda, lembrou que a Portaria nº 2.048/2002,
do Ministério da Saúde, aprovou o regulamento técnico
dos sistemas estaduais de urgência e emergência e que,
desde então, inúmeras outras normas foram editadas a
fim de organizar e reorganizar a rede. “O problema é
que a maior parte das iniquidades detectadas persiste,

de modo que pouco haveria a acrescentar ao arcabouço
legal, a não ser na indicação de que estas regras sejam
implantadas com o devido senso de urgência”, declarou
Tibiriçá.
As informações coletadas relatam a situação de oito
hospitais de urgências médicas do SUS. As visitas contaram com o apoio de Conselhos e Sindicatos de profissionais da saúde, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil, que selecionaram os hospitais visitados
a partir do consenso entre os membros do GT.

PEC do Orçamento
Impositivo compromete maior
ﬁnanciamento da Saúde
A Associação Paulista de Medicina (APM) manifesta
preocupação com a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 22A/2000, conhecida como PEC do Orçamento
Impositivo, aprovada pelo Plenário do Senado em novembro, por 51 votos contra 8, e que entrou na pauta de
votação da Câmara no início de dezembro.
A PEC obriga o Governo a atender todos os gastos
que os deputados e senadores inserem no Orçamento da
União, chamadas de emendas parlamentares individuais, até o limite de 1,2% da Receita Corrente Líquida
(RCL) da União no exercício anterior – cerca de R$
8,1 bilhões, ou R$ 13,8 milhões para cada parlamentar.
Desse total, 50%, ou seja, 0,6% da RCL, terão de ser
aplicados obrigatoriamente na área de Saúde. Além disso, a PEC prevê que a União destine pelo menos 15%
da RCL para a área, incluindo os recursos das emendas
parlamentares e dos royalties do petróleo, o que será gradualmente atingido em cinco anos.
Os 15% da RCL representam menos de 8% da Receita Corrente Bruta. De acordo com Projeto de Lei de
iniciativa popular encabeçado pelas entidades médicas e
entregue para votação do Congresso Nacional neste ano,
o mínimo a ser investido pela União em Saúde é 10%
da RCB, o que representa em torno de 18,7% da RCL.
Na visão da APM, a aprovação da PEC do Orçamento Impositivo é uma manobra do Executivo, que incluiu
a questão do financiamento da Saúde em um projeto que
trata de outro assunto, da maneira mais viável para seus
interesses. “É uma estratégia bem formulada para que
os parlamentares se sintam pressionados a aprovar, para
terem a garantia de suas emendas implantadas. Dessa
forma, o Governo consolida um financiamento baixo e
vamos continuar convivendo com um cenário desolador
no SUS”, considera Florisval Meinão, presidente da entidade. Além disso, a aprovação da PEC neutralizaria o
PL de iniciativa popular, por ser mais forte.
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