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os temas debatidos e os palestrantes nacionais e internacionais que estiveram no Congresso 



Edição especial do 39º Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular • Diretor da Publicação Dr. Roberto Sacilotto (presidente do Congresso) 
• Edição Way Comunicações Ltda. – Rua Cotoxó, 303 – cj 16 – CEP: 05021-000 – São Paulo – SP - Tel.: (5511) 3862-1586 • Jornalista Responsável Re-
nata Castro Bardelli (Mtb 54.381/SP) • Redação Bete Faria Nicastro / Renata Castro Bardelli • Revisão Alessandra Nogueira de Souza / Bete Faria Nicastro • 
Tiragem 2.700 exemplares • Produção Formato Editorial (5511) 4304-9132 • Publicação Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular – Regional 
São Paulo (SBACV-SP) – Rua Estela, 515 – Bloco A – cj 62 – CEP 04011-904 – São Paulo – SP Tel.: (5511) 5087-4888 – E-mail: secretaria@sbacvsp.org.br 
Site: www.sbacvsp.org.br • Fotos André Dias Moura, Antonio Carlos Bertagnoli, Bruna Santos e Bete Faria Nicastro  • Permite-se a reprodução de textos 
desde que citada a fonte.

2

Em uma análise retrospectiva do 39° Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia 
Vascular, gostaria de comentar que o Evento refletiu o planejamento realizado nos 
últimos três anos. Transcorreu de forma muito organizada, respeitando horários e com 
um nível de informação científica excelente, com palestras muito bem elaboradas pelos 
convidados internacionais e nacionais. 

Tivemos um número de inscrições expressivo que superou nossas previsões, o 
que foi uma grata surpresa. O local escolhido não poderia ter sido melhor. O Centro 
de Convenções do Anhembi acomodou bem toda a área de expositores e o Anfiteatro 
esteve a altura do Evento. O fato de termos o Hotel Holiday Inn, anexo ao Centro de 
Convenções do Anhemi, trouxe muita comodidade à grande parte dos Congressistas. 
Não esperávamos número tão elevado de pessoas logo no primeiro dia do Congresso,  
já mostrando o sucesso que viria pela frente.

O formato do Congresso, com a apresentação de todas as Palestras e Trabalhos em 
um único Anfiteatro agradou à maioria dos Congressistas.

Os Simpósios Satélites, realizados entre 12 e 14 horas, também tiveram grande 
audiência e, da mesma forma que as apresentações dos Temas Orais, sempre com 
número significativo de participantes, preencheram o programa científico, permitindo 
manter os colegas presentes no Congresso durante todo o período.

Os Pôsteres foram discutidos por vários membros da Comissão Científica e muitos 
dos trabalhos, por seu conteúdo científico, mereceriam ter sido apresentados no Au-
ditório.  

O programa científico foi muito elogiado por todos e uma recompensa para toda a 
Comissão Científica que se dedicou bastante para que isso ocorresse.

Recebemos inúmeros e-mails, dos convidados internacionais e colegas de vários 
Estados, inclusive de membros do Conselho Superior comentando sobre o conteúdo 
científico das palestras.

Os expositores também elogiaram o espaço planejado pela organização do Con-
gresso para a montagem dos estandes o que proporcionou um ótimo contato com os 
congressistas e um bom relacionamento entre as empresas.

Os Eventos sociais foram marcantes e culminaram com a Festa de Encerramento 
que foi verdadeiramente um Show. 

Esses elogios, repasso aos colegas que fizeram parte das Comissões Científica, 
Executiva e de Eventos, que foram de uma participação ímpar. Agradeço muito a 
imensa colaboração que prestaram.

Superando as mais otimistas expectativas, fiquei muito feliz com o sucesso do 
Congresso porque pude constatar que tomei uma decisão acertada e importante no 
início do ano, que foi a de declinar da candidatura às eleições da SBACV. Consegui me 
dedicar integralmente à realização do Congresso. 

Essa decisão foi primordial para nossa Regional, que passou a disputar as eleições 
com uma única Chapa, presidida pelo Dr. Calógero Presti, que venceu a acirrada dis-
puta à Presidência da Nacional. 

Muito obrigado a todos os colegas que participaram do Evento. Vocês foram os 
responsáveis pelo grande sucesso do Congresso

Prof. Dr. Roberto Sacilotto
Presidente do 39° Congresso de Angiologia

e Cirurgia Vascular

Conquista Merecida

Mensagem do Presidente

Expediente
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O sucesso do maior 
evento da especialidade

O 39º Congresso Brasileiro de Angio-
logia e de Cirurgia Vascular, realizado de 
11 a 15 de outubro foi um grande sucesso 
científico, contando com cerca de 2.600 
inscritos, 85 palestrantes nacionais e 17 
internacionais.

O Palácio de Convenções do Anhembi, 
em São Paulo, abrigou a todos com confor-
to e segurança, permitindo total aproveita-
mento das excelentes palestras. A área de 
exposições, totalmente ocupada por es-
tandes, teve um movimento comemorado 
pelas empresas parceiras que apoiaram o 
evento. Os professores responsáveis pelas 
sessões científicas e os palestrantes res-
peitaram os horários com pontualidade 
ímpar, propiciando que as apresentações e 
os debates não invadissem o espaço das 
atividades seguintes e que os congressistas 
pudessem se organizar dentro dos prazos 

estabelecidos. O padrão científico das pa-
lestras proferidas por todos os convidados 
foi muito elevado e homogêneo. Com um 
programa científico bastante abrangente 
foram apresentados e discutidos os mais 
recentes avanços da especialidade, os 
pontos polêmicos e a visão de professores 
americanos e europeus de grande influên-
cia internacional. 

A plateia esteve à vontade para ques-
tionar os palestrantes e o debate acon-
teceu em todas as sessões do programa 
científico.

Planejado há cerca de três anos, sua 
excelente organização (liderada pelo seu 
presidente, o Prof. Dr. Roberto Sacilotto) 
não deixou nada a desejar aos melhores 
congressos mundiais tornando-se um dos 
maiores eventos científicos internacionais 
da especialidade do mundo.

O Congresso foi pontuado pela 
Comissão Nacional de Acreditação (CNA) 
para a obtenção do Certificado de Atualiza-
ção Profissional conforme a pontuação: Es-
pecialidade - Angiologia e Cirurgia Vascular 
(20 pontos); Área de atuação - Angiorra-
diologia e Cirurgia Endovascular / Ecografia 
Vascular com Doppler (10 pontos).

O evento contou também com uma 
Sala de Imprensa localizada na Secretaria 
do Congresso que recebeu jornalistas de 
importantes veículos de medicina; Atendi-
mento aos sócios, para atualização de da-
dos pessoais; Tradução Simultânea, para as 
conferências ministradas em inglês; Espaço 
com acesso gratuito à internet que ficou à 
disposição tanto dos congressistas quanto 
do público em geral e também contou com 
um espaço privilegiado para a alimentação 
com restaurante e lanchonete
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Palestrantes Nacionais
A presença de doutores, vindos de várias regiões do Brasil, todos com uma bagagem profissional qualificada, proferiram sobre os mais 

variados temas atuais que envolvem a especialidade. Entre eles:

Alexandre Anacleto Bruno Naves Dejean Amorin Filho

Erasmo Simão da Silva Felipe Nasser Jose Fernando Macedo

Jose Luis Camarinha Luiz Marcelo Viarengo Manuel Julio Cota Janeiro

Marcelo Calil Burihan Marcio Castro e Silva Marcio Miyamoto

Marcos Roberto Godoy Marcus Cury Roberto Beck

Robson Miranda Rodrigo Biagioni Winston Yoshida
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Convidados Internacionais
A presença de profissionais internacionais enriqueceu as atividades científicas, divulgando seus trabalhos e mostrando a importância per-

manente de uma atualização no diagnóstico e tratamento das doenças vasculares.

Andrew Bradbury Ross Naylor

Bauer Sumpio Carlos Timaran Clive Kearon

David Wright Enrico Asher Frits Rosendaal

Hence Verhagen J Fernandes Fernandes Juan Cabrera

Charles Fox Manish Mehta Luis Mariano Ferreira

Peter Schneider Raul Coimbra Ronald Dalman
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Dia 11 de outubro
No Grande Auditório, aconteceu a aber-

tura oficial do Congresso com uma Mesa 
Redonda com o tema “Defesa Profissional”, 
onde foram discutidos os seguintes ítens: 
Defesa do Honorário Médico, Implantação 
da CBHPM 5ª Edição, Salário Mínimo do 
Médico e Protocolo Endovascular. Neste 
dia, o presidente da Associação Paulista de 
Medicina (APM), Florisval Meinão, honrou a 
todos com a sua presença. Outra Mesa Re-
donda discutiu as Diretrizes – Compressão 
Elástica, Varizes de Membros Inferiores, Pé 
Diabético, Aneurisma de Aorta Abdominal, 
Carótidas e Escleroterapia. 

Dando prosseguimento ao evento, na 
Sala A teve a apresentação de Temas Orais 
Variados – Miscelânea, com a sala lotada, 
desde o primeiro dia, já surpreendendo os 
organizadores com o sucesso do Congresso.

Êxito também foram nas Sessões I e II 

apresentadas no Grande Auditório com os 
temas: Tratamento das Varizes dos Mem-
bros Inferiores – Cirurgia – Escleroterapia 

com Espuma; e Tratamento de Varizes dos 
Membros Inferiores – Endolaser, Radio-
frequência e Cirurgia.

Solenidade de Abertura
Na sequência das palestras, na Solenidade de Abertura, ocorreu a brilhante apresentação do Coral e da orquestra Del Chiaro, formada 

desde 2003 por músicos atuantes nas principais orquestras e corais de São Paulo e contou com a presença do tenor Rinaldo Viana, com 
uma linda atuação. 

Homenagem
Uma homenagem especial foi feita pelo Professor Emil Burihan ao Prof. Dr. Luiz Francisco Poli de Figueiredo, falecido no dia 1 de julho 

deste ano e que fazia parte da comissão científica do evento. “Poli era uma pessoa brilhante, ajudava todo mundo e tinha um caráter 
excepcional. Foi um grande pesquisador. Sem sombra de dúvida, vai fazer muita falta para o meio universitário e para nossa Sociedade”.

O Prof. Dr. Luiz Francisco Poli de Figueiredo era Titular do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP e Membro Titular 
da SBACV-SP. Era especialista em Cirurgia Vascular e Medicina Intensiva, onde desenvolveu pesquisas em trauma, choque, Sepse, Substitu-
tos do Sangue, Isquemia-reperfusão, Soluções hipertônicas e Disfunção de Múltiplos Órgãos. 
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Entrega do Prêmio Rene Fontaine
Na ocasião, aconteceu também a entrega da Ordem do Mérito Rene Fontaine, a solenidade de diplomação do Biênio 2010-2011 do con-

selho científico e diplomação dos sócios titulares. O Prêmio Rene Fontaine foi entregue para:

Antonio Carlos Dias Mayall
Guilherme Benjamim Brandão Pitta
Ivanésio Merlo

Luiz Francisco Poli de Figueiredo (in memorian) 
Roberto Sacilotto

Solange Meyge Evangelista 
Winston B. Yoshida

Coquetel
Para a confraternização desse momento, um coquetel for servido no Foyer do Centro de Convenções para tornar o evento ainda mais 

especial. 

Roberto Sacilotto e Jose Fernando Macedo Guilherme Brandão Pitta e Marcio Castro e Silva Winston Yoshida

Membros Titulares que receberam o Prêmio Rene Fontaine
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Dia 12 de outubro
As Sessões III e IV versaram sobre Epi-

demiologia e Diagnóstico da Trombose Ve-
nosa Profunda, Tratamento da Trombose 
Venosa Profunda e Síndrome Pós-Trombóti-
ca, causando um grande interesse entre os 
presentes.

Em continuação as atividades do dia, 
Temas Orais foram apresentados, como Aor-
to-Ilíaca e Femoro-Poplíteo. Finalizaram as 
atividades científicas do dia as Sessões V e 
VI com os temas Tratamento da Doença do 
Segmento Fêmoro-Poplíteo e Pé Diabético e 
Tratamento das Obstruções Infra-Poplíteas. 

Simpósios Satélites
No intervalo entre as Sessões da manhã 

e da tarde aconteceram os Simpósios Saté-
lites apresentados pela Servier, com o tema 
“Novos e Impactantes resultados de Estu-
dos Clínicos Brasileiros na Doença Venosa 
Crônica” e pela W. Gore, com o tema “Inova-
ção e Tecnologia na Cirurgia Endovascular 
– Módulos Abdominal, Torácico, Periférico e 
Stroke”. 

Muito bem preparados, os Simpósios ti-
veram uma enorme aceitação e deixaram os 
auditórios lotados. 

Vascularte
No final do dia, médicos músicos, se apresentaram na área de exposição do Anhembi para o Vascularte. O Happy Hour fez com que todos 

entrassem em um clima descontraído e recuperassem suas energias para os próximos dias que viriam pela frente. 
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Dia 13 de outubro
As Sessões VII, VIII e IX discutiram 

temas atuais e importantes como Aneuris-
ma da Aorta – Novos Conceitos e Desafios, 
Avaliação Crítica do Tratamento da Estenose 
Carotídea e Controvérsias na Doença dos 
Ramos Viscerais da Aorta Abdominal. As três 
Sessões tiveram um resultado satisfatório 
para o público presente. 

Dentro da programação do dia, foram 
incluídos os Temas Orais - Aneurisma/Doen-
ça da Aorta e Carótida, gerando bastante 
interesse e permitiram que casuísticas e 
linhas de pesquisa de serviços importantes 
de cirurgia vascular pudessem ser debatidas 
pelos componentes das mesas e da plateia. 

Simpósios Satélites
Completaram as atividades científicas 

as apresentações dos Simpósios Satélites 
da Medtronic, da Boehringer Ingelheim e 
da Sanofi-Aventis, com os temas, respec-
tivamente, “Benefit of the Proximal Pro-
tection in CAS/ Inovations in Treatment 
of Toracic Aortic Aneurysm”, “Atualização 
na Anticoagulação: Novas Perspectivas” e 
“Atualização da Profilaxia do Tromboem-
bolismo Venoso em Situações Especi-
ais”.  Essas apresentações aconteceram 
simultâneamente no Grande Auditório, no 
Auditório 9 e na Sala B. 

Assembleia Geral Ordinária
Eleições
Durante a Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 13, foi revelada a nova diretoria da Nacional para o Biênio 2012-213.
Um momento ímpar e democrático, em uma disputa bastante acirrada, concedeu a vitória para a Chapa União Brasil. Resultado: Chapa 

União Brasil 58% (liderada por Calógero Presti) x 40% Chapa Caminhando Brasil (liderada por Marcelo Araújo).
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Dia 14 de outubro
“Aneurisma e Doença da Aorta – Técni-

cas de Tratamento”; “Dissecção de Aorta e 
Aneurisma Tóraco-Abdominal”; “Tratamento 
da Doença Carotídea e Artérias do Tronco 
Supra-Aórtico” e “Técnicas e Conceitos” 
foram os temas das Sessões X, XI, XII e XIII 
apresentados no decorrer do dia.

Na apresentação de Temas Orais, re-
alizado na Sala A, o assunto foi “Trauma 
– Cirurgia Experimental – Acesso para a 
Hemodiálise”, onde especialistas trocaram 
informações relevantes e ouviram as dúvi-
das dos presentes. 

Simpósios Satélites
No Auditório 9, representantes da MSD 

proferiram sobre as “Infecções em Úlceras 
Neuropáticas dos Membros Inferiores: Dis-
cussão das Diretrizes Brasileiras”. Muito bem 
apresentado, esse Simpósio registrou a im-
portância de se discutir esse tema. 
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Jantar de Encerramento
Show dos Titãs
Finalizando as atividades, no dia 14, to-

dos puderam aproveitar o jantar e assistir 
ao show dos Titãs, no Sheraton WTC – 
Golden Hall. A decoração e os lounges cria-
dos para essa noite especial deixou o am-
biente alegre, contribuindo para criar um 
clima descontraído. A qualidade do show 
deixou a noite mais especial ainda. 
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Dia 15 de outubro
No último dia do evento, as Sessões XIV 

e XV foram especiais e discorreram sobre o 
tratamento das “Telangiectasias e Heman-
giomas – Laser e Convencional” e “Trauma”.

O auditório manteve-se lotado o tempo 
todo e as discussões foram bastante ricas 
em informações.

No último dia, a Conferência de Encer-
ramento do Congresso, foi ministrada pelo 
palestrante dos EUA, Enrico Ascher que 
proferiu sobre “Estado Atual do Ensino em 
Cirurgia Vascular e Endovascular”, encerran-
do a grade de programação com qualidade 
o 39º Congresso Brasileiro de Angiologia e 
Cirurgia Vascular. 

Pôster e E-pôster
O 39º Congresso teve também um espaço dedicado somente aos Pôsteres. Os trabalhos permaneceram expostos durante todos os dias 

do evento e os autores ficaram ao lado de seus respectivos trabalhos nos horários de visita, explicando o assunto em questão e estando à 
disposição para sanar eventuais dúvidas.

Ao final de cada sessão, houve a entrega dos Certificados para os participantes. 

E-pôster - O Pôster eletrônico (novi-
dade do Congresso) é uma nova forma 
de apresentação de um trabalho científico 
que confere mais flexibilidade, tanto para 
quem prepara o trabalho quanto para os 
colegas que acessam os slides no com-
putador. Por isso, o Congresso contou com 
uma área disponível com computadores 
para que os congressistas pudessem as-
sistir as apresentações em Power Point.
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Temas Livres Correlatos

Completaram as atividades científicas as 
apresentações de Temas Livres Correlatos que 
também foram bastante interessantes e per-
mitiram que casuísticas e linhas de pesquisa 
de serviços importantes de cirurgia vascular 
pudessem ser demonstradas e debatidas pelos 
componentes das mesas e da plateia. 

Ao final das apresentações dos temas livres 
houve a premiação dos melhores trabalhos, jul-
gados por comissão de alto nível.

1º colocado 
TC-028 - Análise Videodensitométrica 

da Placa Carotídea Avançada: Correla-
ção com Expressões de MMP-9, TIMP-1 E 
COX-2

Autores: Liz Andréa Villela Baroncini; An-
tonio Pazin Filho; Luiz Otávio Murta Junior; Lia 
Sumie Nako; Simone Gusmão Ramos; Cristiane 
Tefé-Silva; Max Ingberman; Dalton Bertolim 
Précoma

Instituição: Pontifícia Universidade Católi-
ca do Paraná

2º colocado 
TC-003 - Resultados no Tratamento 

da Insuficiência Venosa Crônica Grave 
com Espuma de Polidocanol Guiada por 
Ultrassom

Autores: Melissa Andreia Moraes Silva; 
Orlando da Costa Barros; Marcelo Calil Buri-
han; Felipe Nasser; José Carlos Ingrund; Adnan 
Neser

Instituição: Hospital Santa Marcelina – 
São Paulo/SP

3º colocado 
TC-032 - Tratamento Cirúrgico de 

Infecção de Endoprótese de Aorta
Autores: Antonio Carlos Martins; Augusto 

Cesar de Carvalho; Julio Cesar Saucedo Mariño
Instituição: Hospital Sírio Libanês

Temas Orais

As premiações para os três melhores Temas 
Orais foram:

1º colocado 
TO-016 - Angioplastia Versus De-

rivação Infrapoplítea em Portadores de 
Isquemia Crítica de Membros Inferiores

Autores: Ivan B Casella; Francisco C 
Brochado-Neto; Giuliano A Sandri; Marcelo 
F Matielo; Marcos R Godoy; Vinicius S Costa; 
Marcelo Kalaf; Roberto Sacilotto

Instituição: Serviço de Cirurgia Vascular 
- HSPE

2º colocado 
TO-010 - Achados Linfocintilográfi-

cos: Edema Tardio após Extração da Veia 
Safena Magna

Autores: C E Q Belczak ; J M P Godoy; A F 
Cruz JR; A L Tyszca; H J Guedes Neto; W Hueb; 
Roberto Augusto Caffaro

Instituição: Faculdade de Ciências Médi-
cas da Santa Casa de São Paulo

3º colocado 
TO-020 - Prevalência de Síndrome 

Metabólica em pacientes com Claudica-
ção Intermitente e sua Correlação com o 
nível de Obstrução Arterial

Autores: Nelson Wolosker; Ruben M. 
A. Rosoky; Glauco Fernandes Saes; Luciana 
Ragazzo; Antonio Eduardo Zerati

Instituição: Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da USP  

Apresentadores dos Temas Correlatos representando 
diversos Serviços de todo o Brasil
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Expositores e Patrocinadores

Uma área de exposição rica em informação

O 39º Congresso reservou um local para as grandes empresas do setor da saúde apresentarem seus produtos, serviços e novidades. 
Foram aproximadamente 50 empresas entre expositores e patrocinadores.

A área de exposição foi estrategicamente escolhida fazendo com que o espaço permanecesse lotado durante todo o período do evento, o 
que facilitou o networking e muita troca de informações e conhecimentos entre os presentes.

A SBACV e a SBACV-SP agradecem as empresas que contribuíram para o sucesso do 39º Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia 
Vascular:

Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.
Aché Laboratórios Farmacêuticos S/A
Albany Vascular International Academy
Angiomed Importação e Exportação Ltda.
Atamed Indústria e Comércio Ltda. ME.
Bayer S/A
Biomedical Ltda.
Biotronik Comercial Médica Ltda.
Boehringer Ingelheim do Brasil Química 
Farmacêutica Ltda.
Boston Scientific do Brasil Ltda.
Braile Biomédica Indústria, Comércio e 
Representações Ltda.
CICE
CMS Produtos Médicos Ltda.
Detesports - Saucony
Di Livros Editora Ltda.
E. Tamussino & CIA. Ltda.
EV3 Comércio de Produtos Endovasculares 
do Brasil Ltda.
Hanesbrands Brasil Têxtil Ltda. INC / 
Kendall e Covidien
Health Tech Farmácia de Manipulação Ltda. 
/ Veer Cosméticos

Industra Technologies - Indústria e Comér-
cio Ltda.
Johnson & Johnson Medical Brasil 
Laboratórios Baldacci S/A
Laboratórios Servier do Brasil Ltda.
Libbs Farmacêutica Ltda.
Medcorp Hospitalar Ltda.
Medi Brasil Comércio e Distribuição de Meias 
Elásticas Ltda. - Chantal
Medmega Indústria de Equipamentos Médi-
cos Ltda.
Medrad do Brasil, Distribuição, Importação 
de Equipamentos e Produtos Médicos e Ser-
viços Técnicos Ltda.
Medtronic Comercial Ltda.
Micromedical Implantes do Brasil Ltda.
Montserrat Comercial, Importadora e Ex-
portadora Ltda.
MSD – Merck Sharp & Dohme Farmacêutica 
Ltda.
Neomex Hospitalar Ltda.
Nuclemed S.P. Materiais Médicos Hospitala-
res Ltda.

Nycomed Pharma Ltda.
Otto Bock do Brasil Técnica Ortopédica Ltda.
Pyramid Medical Systems Comércio Ltda.
PZL Indústria Eletrônica Ltda-EPP – CAPI
Relax Company
Rhosse Instrumentos e Equipamentos Cirúr-
gicos Ltda. EPP
Sanofi-Aventis Comercial e Logística Ltda.
SBACV-PE
SBACV-RJ
SBACV-RN
Selecta Industrial e Distribuidora de Artigos 
Médicos e Hospitalares Ltda.
Sigvaris do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
ST.Jude Medical Brasil Ltda.
Tecmedic Com. de Produtos Médicos Ltda.
Terumo Medical do Brasil Ltda.
V Company do Brasil Ind. Com. de Equipa-
mentos Eletrônicos
Venosan Brasil S/A
Victalab Farmácia de Manipulação Ltda.
W.L. Gore & Associates do Brasil Ltda. 
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Encontro dos profissionais da especialidade



Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular - SP - Rua Estela, 515 - Bloco A - Cj 62 - CEP 04011-002 - São Paulo

16

Mensagens recebidas
Fica difícil uma análise imparcial 

vinda dos organizadores do Congresso, 
por isso, o Prof. Dr. Roberto Sacilotto, 
tomou a liberdade de reproduzir algu-
mas mensagens enviadas pelos con-
vidados internacionais e nacionais que 
comentaram sobre o Congresso.

“I want to personally thank you for 
the outstanding leadership you provided 
to a most informative meeting in Sao 
Paulo. I thought the lectures were abso-
lutely fantastic and I learned a great deal 
from the enthusiastic collaboration of 
many of your colleagues. Many members 
spoke very highly of your well organized 
meeting. I look forward to attending this 
outstanding meeting in the future. Hon-
estly it was one of the best meetings that 
I have ever attended. Thanks so much, 
I really appreciate everything you have 
done. I look forward to seeing you soon 
again.” - Charles J Fox MD, FACS Asso-
ciate Professor of Surgery, USUHS

************************

“Foi uma honra muito grande ser 
convidado para um evento tão impor-
tante e tão bem organizado.

É sempre um prazer voltar para 
o Brasil onde tenho muitos amigos e é 
uma terra muito querida por mim. Muito 
obrigado a você e ao resto da turma de 
São Paulo.” - Enrico Ascher

************************

“Wonderful meeting, excellent ac-
comodations, enchanted evening at the 
historic church. I enjoyed my trip and the 
honor of participating in your program. 
Since returning home I’ve been working 
and travelling non-stop and haven’t had 
time to really collect my thoughts about 
Sao Paulo until now. Thank you so much 
for your wonderful hospitality - hopefully 
your attendees found my presentations 
useful and informative. Hopefully we will 
see each other again soon. Congratula-
tions also on your Presidency this year, 
and best wishes to your organization and 
you personally going forward.” - 
Ron Dalman 

************************

“Muito agradecido por seus atendi-
mentos em Brasil. Nunca vi um auditório 
tão numeroso como o de vosso Congres-
so, nem sequer num Congresso Mundial. 
A apresentação de David Wright foi uma 
janela ao futuro.” - Juan Cabrera

************************

“ Thank you very much for my invi-
tation to what was an exceptionally well 
run meeting. I enjoyed meeting you and 
other Brazilian Drs and I was impressed 
with the science on display and the ea-
gerness to advance vein disease manage-
ment in Brazil.

I hope I will back in Brazil before too 
long and that we as a company can be 
active and successful in your beautiful 
country. All the best” - David Wright

************************

“Thanks for your message and for the 
honor of being invited to your successful 

congress. I was really impressed with the 
number of attendants and the high quality 
of the presentations and papers. Congratu-
lations on an outstanding and well-orga-
nized meeting. I did enjoy it.

Looking forward to seeing you in the 
near future” - Carlos Timaran

************************

“I’d like to thank you for the great time 
I had during the recent meeting.

I truly think the organization was 
outstanding, you really have been taking 
great care of me. The whole meeting was 
very well attended and from my point of 
view, the attendees were very enthusias-
tic, so I think you can look back at a very 
successful meeting. Hope to meet both of 
you soon somewhere around the globe!” - 
Hence Verhagen

************************

“I cannot tell you how much I enjoyed 
attending your meeting. It was truly well-
organized. I congratulate you and your 
team. I learnt more than I spoke so I am 
grateful.

I hope that I can repay your hospital-
ity when you visit my unit at Yale.” - 
Bauer Sumpio

************************

“Gostaria de parabenizá-lo e a toda 
comissão organizadora do Congresso 
Brasileiro pelo excelente evento. Agradeço 
a oportunidade de participar ativamente 
das atividades científicas e principalmente 
pela chance de mostrar nossa pequena 
experiência na forma de temas correlatos. 
Fiquei muito feliz por essa chance, que 
nos estimula, e a outras pessoas de cen-
tros menores, a continuar a produzir cien-
tificamente.” - Marcio Miyamotto - Cen-
tro de Estudos do Hospital Nossa Senhora 
das Graças / Serviço de Cirurgia Vascular e 
Endovascular Elias Abrão

************************

“Envio minhas mais efusivas congratu-
lações à Regional SP da SBACV bem como 
ao Presidente e a todos os membros das 
diversas comissões que tornaram reali-
dade o 39º Congresso Brasileiro de Angio-
logia e Cirurgia Vascular.

Sob todos os aspectos organizaciona-
is, científico e social, proporcionaram aos 
2583 registrados um evento da mais bri-
lhante qualidade no qual pudemos rever 
queridos amigos e reviver muitos momen-
tos felizes.

Os convidados internacionais mostra-
ram-se à altura do evento.

Para mim, que frequento os Congres-
sos desta Sociedade desde 1981, a festa 
de encerramento foi, de longe, a mais im-
pressionante de todas.

Local extraordinário, altíssima quali-
dade do que foi servido e um show com 
os Titãs. Agradou a gregos e troianos, a 
jovens e aos não tão jovens.” - José Luís 
Camarinha do Nascimento Silva - 
Membro Titular da SBACV

************************

“Parabéns pelo sucesso do even-
to.” - Carlos Henrique de Alvarenga 
Bernardes - Prof.Tit.de Cir. Vasc. da 
UNIMES e Chefe do Serv. de Cir. Vasc. 
Santa Casa de Santos

Lançamentos
Além das apresentações das pa-

lestras, o Congresso também reservou 
um espaço para as empresas apresen-
tarem suas novidades. A SBACV lançou, 
no dia 11, novas normas para tratamen-
tos de doenças vasculares. O objetivo 
dos trabalhos foi uniformizar as condu-
tas médicas, baseando-as em estudos 
científicos de boa qualidade, o que vai 
unificar as práticas em saúde e garan-
tir melhor respaldo ao médico e maior 
segurança ao paciente. Foram dois anos 
de estudo com o auxílio de 142 espe-
cialistas.

A diretriz de “Terapia de compressão 
elástica dos membros inferiores”, já 
aprovada na Associação Médica Brasilei-
ra (AMB), confirma o benefício do uso 
das meias compressivas no tratamento 
das varizes e institui as regras de como 
prescrevê-las com segurança. 

Já a Diretriz “Tratamento Cirúrgico 
das Varizes dos Membros Inferiores”, em 
revisão na AMB, discorre sobre os tipos 
de procedimento: conservador, cirúrgico 
e endovascular. 

Outras quatro Diretrizes também 
foram debatidas pelos médicos no Con-
gresso: Escleroterapia, Pé Diabético, 
Aneurisma de Aorta Abdominal e Caróti-
das. O texto completo das Diretrizes pode 
ser acessado em www.sbacv.com.br  

Algumas empresas do segmento da 
saúde também apresentaram suas novi-
dades. Foram os casos, por exemplo, da 
Boston Scientitic, da Company do Brasil, 
Indústria e Comércio de Equipamentos 
Eletrônicos e da Medtronic.

A Boston Scientific, fabricante de 
dispositivos médicos para procedimen-
tos intervencionistas lançou novo stent 
Adapt™. Composto por uma fina ma-
lha metálica de nitinol (liga de níquel e 
titânio), tem o formato de uma pequena 
folha. Seu diferencial é a estrutura de-
senhada com células fechadas que co-
brem as áreas afetadas de modo mais 
consistente, tornando esse stent mais 
eficaz em evitar que a gordura migre 
para o cérebro e cause um AVC. 

Além do stent Adapt™, a Boston 
Scientific também lançou dois produtos: 
o Mustang, novo balão para dilatação 
de stents; e o fio guia Journey, utilizado 
para introdução do catéter e dos disposi-
tivos como stents e balões. 

Já a Company do Brasil, Indústria e 
Comércio de Equipamentos Eletrônicos, 
apresentou o V Eraser, um equipamento 
eletromédico que utiliza corrente elétrica 
de alta frequência para o tratamento das 
telangiectasias. 


