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Regional em andamento
A Regional São Paulo está muito 

gratificada pela receptividade do 3º 
Controvérsias, realizado em Atibaia, no 
Bourbon Spa e Resorts, de 31 de janeiro 
a 3 de fevereiro, onde os participantes 
tiveram a oportunidade de desfrutar 
de suas magníficas instalações e 
particularmente da gastronomia oferecida. 
Mas o que efetivamente tocou a todos foi 
a programação científica que contemplou 
temas controvertidos nos quais moderadores 
e palestrantes atingiram nível de excelência, 
com ampla discussão com a audiência, 
suficiente para a decisão eletrônica, segundo 
o entendimento de cada um, como será 
exibido nesta Folha com o Programa e a 
preferência da maioria. 

Desejo aproveitar a ocasião para 
agradecer imensamente a boa vontade 
e colaboração de todos na concretização 
deste evento, idealizado pelos Drs. Bonno 
van Bellen, Cid J. Sitrangulo Jr. e Erasmo 
Simão da Silva que, auxiliados pelos demais 
componentes da Comissão Organizadora, 
atingiu o objetivo proposto, ampliando o 
conhecimento dos presentes. 

Agora os esforços serão canalizados 
para o mais importante evento desta 
Regional – XI Encontro São Paulo de Cirurgia 
Vascular e Endovascular – cuja programação 

científica encontra-se praticamente pronta, 
com convidados nacionais e estrangeiros 
que, seguramente, abrilhantarão o 
tradicional conclave. Visando um adequado 
conforto para participantes e parceiros da 
indústria, ampliamos a área de exposição 
e dispusemos de salas maiores no Palácio 
de Convenções do Anhembi, que também 
permitirá  estacionar o veículo de cada um 
sem a lotação excessiva do antigo local. 
Alie-se a esta situação a comodidade de um 
hotel ao lado, proporcionando uma estadia 
segura e confortável a colegas e convidados. 
A Regional está buscando acertar o melhor 
para todos e conta com a compreensão dos 
associados. 

O evento ocorrerá nos dias 12 e 13 de abril 
próximo, como tem sido divulgado, e no dia 
11 haverá o Pré-Encontro com apresentação 
de casos diversos e desafiantes, para o 
que conclamamos todos os associados e 
coordenadores de Serviços a enviarem os 
relatos para apresentação no período da 
tarde. Nessa modalidade, serão premiados 
apresentadores e o congressista que tiver 
o maior número de respostas coincidentes 
com a execução ou solução dos relatores. 

Aguarda-se uma grande participação, 
principalmente de acadêmicos e residentes, 
além de preceptores e chefes de serviços. 

Esta será a terceira edição do Pré-Encontro 
lançado na gestão do Dr. Calógero e 
acatado pela Regional, dada a característica 
interessante de intercâmbio. 

No dia 13 de abril deverá ser realizada 
uma Assembleia Geral da SBACV, às 12h, 
para cumprimento dos novos dispositivos 
estatutários, conforme solicitação do 
presidente Calógero.

Tradicionalmente, na última quinta-
feira do mês de fevereiro, serão iniciadas 
as reuniões administrativas e científicas na 
Associação Paulista de Medicina.

A Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia 
Vascular terá início no mês de março na sede 
da Regional.

Ao longo do ano deverão ser promovidas 
as reuniões das Seccionais, incluindo o 
Programa Circulando que congregará 
os associados do interior, sempre com o 
objetivo de estreitar laços de amizade e a 
troca de conhecimentos. 

Esperamos contar sempre com o 
apoio e colaboração dos integrantes desta 
Sociedade. 

                Cordiais saudações,

Dr. Adnan Neser
Presidente da SBACV-SP 2012-2013
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D efesa profissional
Juntos, novas lutas

Todo Sistema de Saúde depende dos 
Médicos. Um raciocínio óbvio. Entretanto, 
os gestores deste sistema – Seguradoras, 
Convênios e Governos – tratam-nos 
com descaso e nossas instituições com 
politicagem e menosprezo. 

Os ganhos bilionários destes 
“negociantes” com o trabalho médico, 
como a base de tudo, e a certeza de 
nossa falta de adesão aos movimentos de 
justas reivindicações, elevam seu poder 
de escravização. UNIÃO E ADESÃO. Fica 
uma palavra de ordem que parece pleito 
juvenil e sonhador. Queremos lembrar-
lhes de uma luta que parecia um delírio 
na visão de alguns, que já nos trouxe 
pequenas, mas significativas melhoras 
em termos de honorários.

A SBACV-SP tem participado 
constantemente de reuniões e ações de 
nossas entidades, – APM, CRM e Sindicato 
dos Médicos por acreditar no objetivo 
sério e planejamento consistente. 

Em março, voltaremos ao 
planejamento estratégico das demandas 

para 2013. Não apenas honorários, mas 
condições dignas de trabalho. Não 
apenas o valor das consultas, mas o valor 
de todos os procedimentos e exames. 
Não podemos concordar com adendos 
de contratos, sem detalhes dos reajustes 
já definidos por lei.

A SBACV-SP tem apoiado o 
crescimento de suas seccionais para 
que, além do estímulo científico, os 
associados tenham uma presença 
mais próxima e consistente de ajuda 
às demandas na defesa de seus 
interesses. A troca de experiências é 
fundamental. Devemos difundir nossas 
vitórias. Cidades diferentes podem 
ter os mesmos problemas e soluções 
semelhantes. Hoje, temos 13 seccionais 
que poderão programar em suas regiões 
lutas por benefícios de todos associados, 
que também se refletirão em melhoras 
para a população.

JUNTOS, NOVAS LUTAS. Não 
podemos ficar estáticos observando o 
avanço de outros em algo que fazemos 

Marcos Augusto de Araújo Ferreira
Vice-diretor de Defesa Profissional da SBACV-SP

melhor. Fazer melhor cada vez mais. 
Existe um lado da luta: institucional. 
Nossas diretorias têm participado atenta 
e consistentemente na defesa de nossas 
áreas. Mas é fundamental e obrigatório 
que possamos em cada serviço justificar, 
com qualidade e experiência, melhores 
resultados e menos complicações. São 
frequentes os cursos e congressos na 
nossa Sociedade.

É importante ressaltar que as nossas 
entidades de classe, com grupos de 
trabalho, dedicados e responsáveis, 
ponderam todas as ideias e ações antes 
de convocar nossas 
LUTAS. 

Precisamos sair 
um pouco da área 
de “conforto” em 
curto prazo para um 
benefício duradouro.
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Haimovici - Cirurgia Vascular
Continua sendo um livro de referência para angiologistas e cirurgiões vasculares. Sua concepção em detalhar os aspectos 
técnicos dos procedimentos cirúrgicos e endovasculares o credencia como primeira escolha entre os cirurgiões em formação e 
como rica fonte de consulta entre os especialistas já experimentados. Nesta quinta edição, foram incorporadas as mais recentes 
aquisições de conhecimento e prática da cirurgia vascular e endovascular, permitindo ao leitor a completa atualização nos 
diversos tópicos abordados.

Autor: Enrico Ascher
Editora: Revinter
Páginas: 1248 
Preço: R$ 598.00

Terapia Ocupacional na Reabilitação Pós-Acidente Vascular Encefálico
Atividades de Vida Diária e Interdisciplinar

O livro reúne profissionais da área da saúde de diferentes especialidades, tais como: neurologia, fisiatria, fisioterapia, terapia 
ocupacional, ortóptica, fonoaudiologia, psicologia e nutrição, com abordagens que vão desde o hospital ao centro de 

reabilitação ou centro especializado; da casa da pessoa até a inserção na comunidade, com experiências que representam a 
atuação de profissionais de instituições renomadas e que trabalham com a reabilitação dessas pessoas em nosso País.

Autor: Daniel Cruz
Editora: Santos

Páginas: 460 
Preço: R$ 80.00

Revisão de Cirurgia Vascular 
Fácil de utilizar e abrangente, o Revisão de Cirurgia Vascular - 2ª edição oferece ajuda à preparação para exames internos dos 
serviços, testes orais e escritos de habilitação na especialidade e provas para renovação da certificação. Contém mais de 500 
questões de múltipla escolha, com respostas e explicações sucintas. 

Autor: Rutherford
Editora: Dilivros
Páginas: 2752
Preço: R$ 175.00

omunicadosc

• O Conselho Editorial da Folha Vascular 
solicita aos médicos que defenderam teses 
de mestrado, doutorado e livre docência, 
recentemente, que encaminhem o título 
do trabalho com uma foto da banca 
examinadora junto ao aprovado.

• A Folha Vascular mantém um espaço 
para registrar as reuniões científicas de 
suas seccionais e atividades relevantes. É 
importante o envio das informações até a 
última quinta-feira do mês, com uma foto 
em alta resolução. A troca de informações 
entre a SBACV-SP, suas seccionais e seus 
associados, e a divulgação do constante 
fomento a questões da cirurgia vascular 

e endovascular são essenciais para o 
crescimento da especialidade.

• A coluna “Imagem do Mês” é de 
participação aberta a todos. O profissional 
vascular que tiver um relato interessante e 
quiser dividir sua experiência, é só enviar 
três imagens (em alta resolução, não 
comprimida), acompanhadas de legendas e 
de uma breve descrição.

• A SBACV-SP tem um canal de 
comunicação com seus sócios no sentido 
de melhorar os benefícios e os serviços 
prestados. Os associados da SBACV-SP 
podem expor suas críticas, dúvidas e 

sugestões em relação aos eventos, aos 
temas para as reuniões, aos serviços, entre 
outros. Lembrando que em todas as últimas 
quintas-feiras do mês acontece a reunião 
científica da regional São Paulo, sempre 
com temas e trabalhos da especialidade ou 
temas relacionados à medicina e ao médico 
como profissional. São divulgados, no 
informativo, as datas e os temas, bem como 
uma recapitulação da reunião anterior. A 
presença de todos é sempre bem-vinda!

Os materiais, críticas, dúvidas e 
sugestões devem ser enviados para o 

e-mail secretaria@sbacvsp.org.br

Bizu Comentado - Perguntas e Respostas 
Comentadas de Cirurgia Vascular

Além de uma receita para a execução de exames, o livro oferece uma análise de cada assunto, com base em três tratados 
atualmente adotados pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular para a elaboração de sua prova de título de 

especialista.

Autores: Cleusa Ema Quilici Belczak; Sergio Quilici Belczak; Igor Rafael Sincos
Editora: Rúbio

Páginas: 312
Preço: R$ 159.00
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R eunião Científica

apa da reuniãoM Fevereiro
28/02 - 5ª feira - às 20 horas

Associação Paulista de Medicina (APM)
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 278

Bela Vista - São Paulo - SP

Aula especial marca a primeira 
Reunião Científica do ano

O encontro contará com a exibição do tema “História da cirurgia vascular: do bisturi ao stent”A Reunião Científica recebe trabalhos 
que contribuem para o progresso da 
especialidade vascular. No mês de fevereiro, 
o encontro trará a apresentação de uma 
aula cujo tema é de grande importância e 
relevância para os profissionais da área.

No próximo dia 28 de fevereiro, às 20 
horas, o cirurgião vascular da Santa Casa 
de São Paulo, Dr. Walter Karakhanian, 
apresentará a aula - História da cirurgia 
vascular: do bisturi ao stent.

Os comentários serão do Prof. Dr. 
Francisco Maffei. A explanação sobre 
o assunto acontecerá no auditório da 
Associação Paulista de Medicina (APM) - Av. 
Brigadeiro Luiz Antonio, 278, Bela Vista - São 
Paulo – SP.

Ao final do encontro, acontecerá o jantar 
de confraternização. Será um momento 
de descontração propício para a interação 
entre os presentes.

A SBACV-SP convida a todos para 
participar desse evento que, por meio 
do intercâmbio de conhecimento, vem 
contribuindo progressivamente para o 
avanço da especialidade!

a genda

2013

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

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)

VII Simpósio Internacional Sobre Trombose e 
Hemostasia 
Data: 27 de agosto
Local: Auditório do Hospital Santa Catarina (SP)

40º Congresso Brasileiro de Angiologia e 
Cirurgia Vascular 
Data:   30 setembro a 04 de outubro
Local: Florianópolis (SC)

7º Dia Vascular de São Paulo
Data: outubro
Horário e local: a definir

Informações complementares   SBACV-SP 
 Tel.: (11) 5087-4888 

E-mail:  secretaria@sbacvsp.org.br

Reunião Administrativa
 
Vale ressaltar que a Reunião Administrativa  também acontece no dia 28 de fevereiro, 

às 19 horas e não é apenas voltada para a diretoria da SBACV-SP e sim para todos os seus 
associados. Participe!
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Controvérsias 2013 foi um grande sucesso ventoE

3ª edição do evento contou com a presença de 98% dos inscritos e consolidou a realização dos 
encontros nos próximos anos

Nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro aconteceu 
o 3º Controvérsias em Cirurgia Vascular e 
Endovascular, no Hotel Bourbon Atibaia. 
Organizado pela SBACV-SP, o evento teve 
por objetivo esclarecer as dúvidas da 
prática cotidiana dos especialistas. Com 
um formato totalmente diferenciado, o 
encontro surpreendeu o público e foi de 
grande sucesso, com 98% dos inscritos 
presentes.

O  tema  dessa  edição foi  “Esclareci-
mento de Dúvidas da Prática Diária”. Além 

da troca de conhecimentos e reciclagem 
de informações para a decisão de questões 
de fundamental relevância para a área, o 
encontro uniu interatividade, dinamismo 
e lazer, o que conferiu a esse conceituado 
evento um clima de descontração entre os 
participantes e seus familiares.

O programa científico foi elaborado 
pela Comissão Organizadora do evento, 

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.

O evento teve o apoio das empresas 
Bayer, Biotronik, CMS, Covidien, Medi Brasil 
e Venosan.

VOTAÇÃO
Durante o evento, houve sessões de 

discussões, onde cada assunto abordado 
contou com debates e votações do 
público sobre o melhor tratamento a 

ser utilizado em cada caso, na opinião dos 
presentes. Por meio dos resultados, foram 
apontadas tendências de opiniões entre 
os profissionais da área, traçando, assim, 

um perfil dos participantes do encontro. 
Os resultados das votações foram os 
seguintes: 

Estenose carotídea significativa com oclusão 
contra-lateral. Placa mista
Moderador: Adnan Neser
Endarterectomia: Márcia Morales – 67%
Angioplastia Stent: Fábio Henrique Rossi – 
33%

Trombose venosa profunda fêmoro-
poplítea aguda 
Moderador: Marcelo Calil Burihan
Tratamento Clássico Hospitalar: Regina de 
Faria Bittencourt Costa – 60%
Tratamento Domiciliar com Anti Xa: Winston 
B. Yoshida – 40%

Aneurisma esplâncnico de 23 mm 
Moderador: José Carlos Ingrund
Stent Recoberto/ Embolização: Ricardo de 
Alvarenga Yoshida – 75%
Multilayer: Daniel Augusto Benitti – 25%
Cirurgia Convencional: Antonio Carlos Alves 
Simi – sem votação

Aneurisma de poplítea bilateral
Moderador: João Antonio Correa
Tratamento Cirúrgico Convencional: Paulo 
Kauffman – 74%
Endovascular: Sidnei J. Galego – 26%

Dissecção de aorta torácica tipo B aguda não 
complicada
Moderador: Fausto Miranda Jr
Tratamento Clínico: Bruno Biagioni – 92%
Tratamento Endovascular: Ricardo Aun – 8%

Aneurisma de aorta abdominal roto 
Moderador: Fernando José Fortunato
Tratamento Cirúrgico Convencional: Nelson 
de Luccia – 37%
Correção Endovascular: Edwaldo Edner 
Joviliano – 63%

Fábio Henrique Rossi, Adnan Neser e Márcia Morales Winston B. Yoshida, Marcelo Calil Burihan e Regina 
de Faria Bittencourt Costa

Antonio Carlos Alves Simi, José Carlos Ingrund, Ri-
cardo de Alvarenga Yoshida e Daniel Augusto Benitti

João Antonio Correa, Paulo Kauffman e Sidnei J. 
Galego

Fausto Miranda Jr, Ricardo Aun e  Bruno Biagioni Nelson de Luccia, Fernando José Fortunato e Ed-
waldo Edner Joviliano
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Aneurisma justa-renal 
Moderador: Bonno van Bellen
Correção Endovascular: Luiz Antonio Furuya 
– 25%
Tratamento Cirúrgico Convencional: 
Alexandre Anacleto – 75%

Profilaxia de TEV em cirurgia ortopédica de 
grande porte
Moderador: Arual Giusti
Heparina: Adilson Ferraz Paschôa – 19%
Dabigatrana: Ivan B. Casella – 14%
Rivaroxabana: Francisco Humberto de Abreu 
Maffei – 66%

Fondaparinux: Rogério A. Neser – 2%
Doença aorto-ilíaca com isquemia grave em 
mulher de 55 anos
Moderador: Marcelo Fernando Matielo
Correção Endovascular: Luiz Carlos Mendes 
de Brito – 26%
Correção Cirúrgica: Cid. J. Sitrângulo Jr. – 74%

Aneurisma de aorta abdominal com 
indicação de tratamento. Bom colo, mas com 
ilíacas muito tortuosas. Bom risco cirúrgico
Moderador: Calógero Presti
Qual a Melhor Endoprótese para Cirurgia 
Endovascular: Armando de C. Lobato – 40%
Cirurgia Convencional: Roberto A. Caffaro – 
60%

Varizes com passado de úlcera varicosa. 
Safena interna insuficiente
Moderador: Rubem Rino
Laser: Luiz Marcelo Aiello Viarengo – 10%
Radiofrequência:  Igor Rafael Sincos – 12%
Polidocanol Espuma: Walter Campos Jr. – 19%
Cirurgia Convencional: Jorge A. Kalil – 59%

Varizes, edema vespertino esporádico, 
sensação de peso nas pernas. Toma 
anticoagulante por ser portadora de marca-
passo
Moderador: George Carchedi Luccas
Medicamento flebotrópico: Sérgio Quilici 
Belczak – 25%
Meia elástica:  Regina Moura – 75%

Paciente idoso com isquemia crítica por 
doença arterial distal, insuficiência renal 
crônica, doença coronariana 
Moderador: Ivan de Barros Godoy
Cirurgia Convencional: Francisco Cardoso 
Brochado Neto – 25%
Cirurgia Endovascular com Balão 
Farmacológico: Breno Boueri Affonso – 10%
Cirurgia Endovascular sem Balão 
Farmacológico: Ivan B. Casella – 65%

Paciente com obstrução segmentar curta de 
artéria femoral, claudicando somente para 
atividade física maior (corrida)
Moderador: Pedro Puech-Leão
Tratamento Clínico: Akash K. Prakasan – 59%
Angioplastia Farmacológica: Celso Ricardo 
Bregalda Neves – 4%
Angioplastia Não-Farmacológica: Walter K. 
Karakhanian – 37% 

Obstrução sintomática de veia ilíaca comum 
(síndrome de Cockett)
Moderador: Jose Luiz Cataldo
Tratamento Conservador: Marcone Lima 
Sobreira – 58%
Cirurgia Endovascular: André Echaime V. 
Estenssoro – 41%
Cirurgia de Palma: Marcelo Rodrigo de Souza 
Moraes – 1%

Bonno van Bellen, Alexandre Anacleto e Luiz Antonio 
Furuya

Rogério A. Neser, Ivan B. Casella, Arual Giusti, Adilson 
Ferraz Paschôa e Francisco Humberto de Abreu Maffei

Marcelo Fernando Matielo, Luiz Carlos Mendes
de Brito e Cid. J. Sitrângulo Jr.

Calógero Presti, Armando de Carvalho Lobato e 
Roberto A. Caffaro

Igor Rafael Sincos, Jorge A. Kalil, Walter Campos Jr., 
Rubem Rino e Luiz Marcelo Aiello Viarengo

George Carchedi Luccas, Sérgio Quilici Belczak e 
Regina Moura

Ivan B. Casella, Ivan de Barros Godoy, Francisco 
Cardoso Brochado Neto e Breno Boueri Affonso

Celso Ricardo Bregalda Neves, Pedro Puech-Leão, 
Walter K. Karakhanian e Akash K. Prakasan

Marcelo Rodrigo de S. Moraes, Jose Luiz Cataldo, 
André Estenssoro e Marcone Lima
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Telangiectasias de membros inferiores. 
Primeira opção de tratamento
Moderador: José Ben  Hur Parente
Escleroterapia química: Miguel Francischelli 
Neto – 93%
Laserterapia: Rodrigo Kikuchi – 7%

Estenose de artéria renal (65%) em portador 
de rim único com clearence de creatinina (50 
ml/min) e uso de três drogas antihipertensivas
Moderador: José Dalmo de Araújo
Tratamento clínico (controle fatores de risco): 
Carla A. Faccio Bosnardo – 34%
Tratamento cirúrgico convencional: José 
Carlos Costa Baptista-Silva – 8%
Angioplastia/stent: Ana Terezinha Guillaumon 
– 58%

Estenose carotídea assintomática maior que 
70% em mulher de 68 anos e bom estado 
clínico
Moderador: José Dalmo de Araújo Filho
Indico Intervenção apenas com este dado: 
Fábio Husemann Menezes – 41%
Utilizo outros critérios (tipo de placa, 
progressão temporal da estenose, estado 
contra-lateral):  Marcelo José de Almeida – 
59%

Na ocasião, o público também participou 
da enquete:

Em referência ao questionamento da 
SBACV, qual a preferência na forma 
de apresentação do Jornal Vascular 
Brasileiro?

Online – 65%
Impresso – 35%

Tal votação norteará a SBACV em enquete 
futura com todos os associados.

Momentos

Rodrigo Kikuchi, José Ben Hur Parente e Miguel 
Francischelli Neto

José Carlos Costa Baptista-Silva, Ana Terezinha
Guillaumon,  José Dalmo de Araújo e Carla A. F. Bosnardo

Fábio Husemann Menezes, José Dalmo de Araújo 
Filho e Marcelo José de Almeida

Ao final, a empresa apoiadora do evento, 
Venosan fez um sorteio de um relógio entre os 
presentes. O ganhador foi o Dr. Paulo Roberto 
Andrade e Silva.

O evento contou com a participação de 
todos os presentes, o que consolidou o sucesso 
de mais esta edição do Controvérsias.
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S eccionais Campinas-Jundiaí

No dia 26 de dezembro de 2012, foi realizado o jantar de 
encerramento da Seccional Campinas-Jundiaí. Organizado pela 
sua diretora, Dra. Carla Aparecida Faccio Bosnardo, os presentes 

puderam comemorar o encerramento de um ano de intenso 
trabalho e muitas realizações em um clima descontraído e 
festivo.

Envio de  temas correlatos

até 04/03

INSCRIÇÕES ONLINE

III PRÉ-ENCONTRO INTERATIVO

Mande seus relatos de casos clinicos/
cirúgicos para discussão interativa

com a plateia até 11/03 pelo email:

vascular@meetineventos.com.br

para mais informações, acesse. www.meetingeventos.com.br

Encontro São Paulo de Cirurgia
Vascular e Endovascular
11 a 13 de abril de 2013
Palácio das Convenções Anhembi - SP
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F ique por Dentro

De 11 a 13 de abril, o tradicional Encontro 
São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular, 
que chega agora à sua 11ª edição, acontecerá 
no Palácio das Convenções do Anhembi. 
O consagrado evento tem por objetivo 
propiciar aos angiologistas, cirurgiões 
vasculares e endovasculares uma atualização 
eficaz para o cotidiano desses profissionais, 
por meio de um programa completo muito 
bem elaborado. 

Nesta edição, renomados palestrantes 
estrangeiros comporão a bancada de 
convidados. Dentre os confirmados estão os 
doutores Lars Rasmussen (Dinamarca), Mauro 
Pittiruti (Itália), Martin Brown (Inglaterra), 
Mark Iafrati (EUA), Marcelo Guimarães (EUA), 
Randall Griepp (USA) e Charles James Fox 
(EUA).

No dia 11 de abril, ocorrerá o III Pré-
Encontro Interativo São Paulo de Cirurgia 
Vascular e Endovascular, das 13h00 às 
17h00. Nesta data, Casos Desafios serão 
apresentados na forma de testes de múltipla 
escolha, e a plateia participará ativamente 
por meio do voto eletrônico. Ao final, cada 
participante terá uma pontuação obtida 
a partir do total do número de respostas 
coincidentes com a dos apresentadores.

E nos dias 12 e 13 de abril, das 8 às 18 
horas, haverá a apresentação dos principais 
módulos que versarão sobre diversos 
assuntos pertinentes à área, tais como 
doenças venosas; tratamento da doença 

carotídea extra-craniana; aneurisma de 
aorta torácica/toracoabdominal e dissecções 
da aorta; aneurisma de aorta abdominal; 
revascularizações infra-inguinais; acessos 
vasculares; trombose venosa profunda, além 
de outros temas vasculares polêmicos.

O Congresso será presidido pelo 
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.

Confira a programação preliminar do 
evento:

Quinta-feira | 11 de Abril
III Pré-Encontro Interativo São Paulo 
de Cirurgia Vascular e Endovascular

12h00 Inscrições/Abertura
13h00 Apresentação de Casos, 
Questões e Discussões
15h00-15h30 - Coffee-break
15h30 Apresentação de Casos, 
Questões e Discussões
17h00 Apuração, Premiação/
Encerramento

Sexta- Feira | 12 de Abril
XI Encontro São Paulo de Cirurgia 
Vascular e Endovascular

07h45-08h00 Abertura

08h00-10h00 - MÓDULO I - Varizes
08h00-08h15 Intervenção venosa com 
laser
08h15-08h30 TRIAL randomizado 
comparando ablação com laser 
endovenoso, ablação com 
radiofrequência, escleroterapia com 
espuma e cirurgia com stripping da 
veia safena magna. (Randomized trial 
comparing endovenous laser ablation 
of the great saphenous vein with 
radiofrequency, foam sclerotherapie  and 
stripping in patients with varicose veins) 
08h30-08h45 Cirurgia de Varizes: o que 
há de novo?
08h45-09h00 Randomised trial 
comparing endovenous laser with 
stripping. 5 years follow-up
09h00-09h30 Discussão
09h30-10h00 Temas Correlatos
10h00-10h30 Coffee Break

10h30-12h00 - MÓDULO II - Tratamento 
da Doença Carotídea Extra-Craniana
10h30-10h45 Quais as lições que 

podemos tirar do cavatas? (What lessons 
we should take about of CAVATAS)
10h45-11h00 Quais as lições que podemos 
tirar do ICSS? (What lessons we should 
take about ICSS)
11h00-11h15 Controvérsias no Tratamento 
da Doença Carotídea Assintomática - 
Imagem e Biologia da Placa Ativa
11h15-11h30 Resultados precoces e tardios 
da angioplastia de carótida
11h30-11h45 Discussão
11h45-12h00 Temas Correlatos
12h00-14h00 Simpósio Satélite - Bayer

14h00-16h00 - MÓDULO III - Aneurisma 
de Aorta Tóracica/Toracoabdominal e 
Dissecções da Aorta
14h00-14h15 Tratamento endovascular do 
aneurisma de aorta toracoabdominal com 
próteses fenestradas 
14h15-14h30 Risco de paraplegia após 
reparo do aneurisma da aorta torácica 
e toracoabdominal (Paraplegia risk after 
thoracic and thoracoabdominal aortic 
aneurysm)
14h30-14h45 Tratamento do aneurisma do 
arco da aorta com prótese trifurcada (Aortic 
arc aneurysm repair: What is the Best 
option?)
14h45-15h00 Há lugar para a 
cirurgia convencional do aneurisma 
toracoabdominal?
15h00-15h30 Discussão
15h30-16h00 Temas Correlatos
16h00-16h30 Coffee Break

16h30-18h00 - MÓDULO IV - Aneurisma 
de Aorta Abdominal
16h30-16h45 As evoluções das 
endopróteses para correção do aneurisma 
da aorta abdominal. Qual o futuro? (EVAR 
for AAA future)
16h45-17h00 Cirurgia convencional para 
correção do aneurisma da aorta abdominal. 
Ainda é a melhor técnica?
17h00-17h15 Tratamento do ENDOLEAK 

após reparo endovascular do aneurisma 
da aorta com injeção percutânea direta. 
(Type 2 ENDOLEAK percutaneous 
repair)
17h15-17h30 É factível o tratamento da 
ruptura da aorta abdominal com a técnica 
endovascular? 
17h30-17h45 Discussão
17h45-18h00 Temas Correlatos

   Sábado | 13 de abril
08h00-10h00 - MÓDULO I - 
Revascularizações Infra-Inguinais
08h00-08h15 Doença femoro-poplítea: 
angioplastia com stent com  paclitaxel 
em comparação com balões/stents 
convencionais. (DES X DEB for 
peripheral endovascular treatment)
08h15-08h30 Quais são as indicações 
precisas do tratamento endovascular 
no segmento femoro-poplíteo em 
pacientes com claudicação? (Peripheral 
endovascular treatment for claudicants)
08h30-08h45 Qual o papel da trombólise 
na revascularização infra-inguinal? 
08h45-09h00 Quais as indicações 
precisas para o tratamento clínico, 
cirúrgico ou endovascular dos aneurismas 
do segmento femero-poplíteo
09h00-09h30 Discussão
09h30-10h00 Temas Correlatos
10h00-10h30 Coffee Break

10h30-12h00 - MÓDULO II - Acessos 
Vasculares
10h30-10h45 Acessos vasculares: 
o ultrassom é necessário? (Vascular 
access: US guidance is really necessary?)
10h45-11h00 ECG X Fluoroscopia X 
novos métodos de posicionamento 
dos cateteres (EKG X Fluoroscopy X 
New methods for checking catheter tip 
position)
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após reparo endovascular do aneurisma 
da aorta com injeção percutânea direta. 
(Type 2 ENDOLEAK percutaneous 
repair)
17h15-17h30 É factível o tratamento da 
ruptura da aorta abdominal com a técnica 
endovascular? 
17h30-17h45 Discussão
17h45-18h00 Temas Correlatos

   Sábado | 13 de abril
08h00-10h00 - MÓDULO I - 
Revascularizações Infra-Inguinais
08h00-08h15 Doença femoro-poplítea: 
angioplastia com stent com  paclitaxel 
em comparação com balões/stents 
convencionais. (DES X DEB for 
peripheral endovascular treatment)
08h15-08h30 Quais são as indicações 
precisas do tratamento endovascular 
no segmento femoro-poplíteo em 
pacientes com claudicação? (Peripheral 
endovascular treatment for claudicants)
08h30-08h45 Qual o papel da trombólise 
na revascularização infra-inguinal? 
08h45-09h00 Quais as indicações 
precisas para o tratamento clínico, 
cirúrgico ou endovascular dos aneurismas 
do segmento femero-poplíteo
09h00-09h30 Discussão
09h30-10h00 Temas Correlatos
10h00-10h30 Coffee Break

10h30-12h00 - MÓDULO II - Acessos 
Vasculares
10h30-10h45 Acessos vasculares: 
o ultrassom é necessário? (Vascular 
access: US guidance is really necessary?)
10h45-11h00 ECG X Fluoroscopia X 
novos métodos de posicionamento 
dos cateteres (EKG X Fluoroscopy X 
New methods for checking catheter tip 
position)

11h00-11h15 Como implantar o serviço 
de acesso vascular?
11h15-11h30 Como salvar uma fístula 
artéreo-venosa?
11h30-11h45 Discussão
11h45-12h00 Temas Correlatos
12h00-14h00 Assembleia Geral 
Extraordinária da SBACV
14h00-16h00 - MÓDULO III - Temas 
Vasculares Polêmicos 
14h00-14h15 Quais as melhores 
condutas para o trauma de veia cava 
inferior? (IVC trauma: Best options)
14h15-14h30 Células tronco em isquemia 

periférica. (Treating critical limb ischemia 
with bone marrow aspirate concentrate)
14h30-14h45 Abordagem de traumas 
complexos de membros inferiores (Complex 
traumas of the lower limbs)
14h45-15h00 A evolução dos stents: do 
stent de palmaz aos stents farmacológicos 
bioabsorvíveis. Aonde podemos chegar?
15h00-15h30 Discussão
15h30-16h00 Temas Correlatos
16h00-16h30 Coffee Break

16h30-18h00 - MÓDULO IV - Profilaxia 
e Tratamento do Tromboembolismo 

Venoso em Condições Especiais
16h30-16h45 Anticoagulação no idoso e 
na insuficiência renal
16h45-17h00 Anticoagulação e 
obesidade mórbida: profilaxia e 
tratamento
17h00-17h15 Anticoagulação na gravidez 
e fertilização
17h15-17h30 Profilaxia e tratamento do 
TEV no câncer
17h30-17h45 Discussão
17h45-18h00 Temas Correlatos
18h00Premiações/Sorteios/Encerra-
mento

Normas do Tema Correlato

25/01/2013: Data de abertura para as 
inscrições dos trabalhos.

Como Enviar: Somente serão aceitos 
trabalhos enviados online. Os resumos 
não poderão ser enviados via e-mail. 
Para enviar trabalhos, é só utilizar o site: 
www.meetingeventos.com.br

É necessário um login (e-mail) e uma 
senha para acessar o(s) trabalho(s). A 
senha é criada pelo inscrito no momento 
que inicia o processo de envio do trabalho 
e é enviada para o seu e-mail. O inscrito 
utilizará o mesmo login e mesma senha 
durante todo o processo.

É obrigatória a inscrição de um dos 
autores no Encontro. O trabalho de não 
inscrito no evento não será encaminhado 

à Comissão Científica para avaliação.
04/03/2012: Prazo final de envio dos resumos

Resumos: 2.500 caracteres com 
espaços, sem incluir o título, autores e 
instituições, que deverão ser cadastrados 
separadamente no mesmo formulário 
online. O resumo deve ser estruturado com 
Objetivos, Material e Métodos, Resultados 
e Conclusão. Não haverá limitação do 
número de autores por trabalho e nem de 
número de trabalhos por autor. 

Idioma: Português e Inglês

A Sociedade disponibilizará na Internet 
os resumos em português e em inglês, 
enviados unicamente pelo site do 
congresso. O resumo em português deverá 
ser digitado no formulário eletrônico e o 
arquivo do resumo em inglês anexado na 
mesma área (arquivo do Microsoft Word ou 

PDF). Tudo é feito pelo sistema online, de 
forma simples, rápida e segura. 

Os trabalhos serão avaliados e pontuados 
por nove avaliadores. A forma de 
apresentação dos trabalhos aprovados 
será Tema Correlato – Apresentação 
Oral - Os trabalhos melhores pontuados 
pela comissão contarão com 10 minutos 
para apresentação oral e posterior 
discussão.

25/03/2012: A confirmação dos trabalhos 
estará disponível no site:       
www.meetingeventos.com.br

Premiação dos temas livres 
correlatos: 

1º lugar – R$ 3.000,00
2º lugar – R$ 1.800,00
3º lugar – R$ 1.200,00

Normas para envio de Casos para o 
Pré-Encontro

11 de Abril de 2013 (Quinta-Feira) - 
13h00 às 17h00

Participe ativamente do III Pré-Encontro 
Interativo de Cirurgia Vascular e 
Endovascular, apresentando Casos 
Desafios em uma sessão interativa 
com a participação da plateia.

Os interessados deverão encaminhar 
o(s) caso(s) que gostariam de 
apresentar no Pré-Encontro, para 
análise e julgamento da Comissão. 
Para cada caso, é necessário elaborar 
pergunta(s) com cinco alternativas cada 
(com a indicação da resposta correta), 

para votação da plateia. 

É só preparar um arquivo em PowerPoint, 
contendo um slide com a descrição do 
caso, seguido de um slide com a pergunta 
e cinco alternativas de respostas, com a 
indicação da alternativa correta. Cada caso 
clínico poderá ter mais de uma questão.

Cada apresentador poderá enviar mais 
de um caso/pergunta no mesmo arquivo, 
respeitando o tempo limite de 20 minutos 
para apresentação, discussão, votação 
interativa e finalização. 

Podem ser enviados casos raros, 
diagnósticos difíceis, terapêutica não 
convencional, casos controversos etc., por 
e-mail para vascular@meetingeventos.com.br 

até 11/03/13, informando dados pessoais 
no corpo do e-mail (nome completo, 
e-mail, telefone, instituição).

Durante a discussão dos casos clínicos, 
serão apresentadas as perguntas 
interativas, onde a plateia poderá 
escolher a alternativa mais adequada. 
Algumas perguntas poderão ter mais 
de uma alternativa correta. Nesse caso, 
para efeito de pontuação, valerá a 
opção adotada pelo apresentador.

Ao final do evento serão premiados 
os melhores casos clínicos e os três 
participantes da plateia que tiverem mais 
acertos nos casos. Em caso de empate, 
será utilizado o critério de velocidade 
de resposta dos participantes.
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Rubem Rino
Suplente do Conselho Fiscal da SBACV-SP 

Delegado da APM por São Paulo 

Convite Especial!
Tomo a liberdade de convidar a todos, 

indistintamente, os professores doutores, 
livres-docentes, mestres, doutores e 
residentes da nossa especialidade, a 
honrarem com suas presenças nas reuniões 
mensais da nossa Sociedade Brasileira de 
Angiologia e Cirurgia Vascular – Regional 
São Paulo (SBACV-SP).

Já o havia feito em outras ocasiões, 
porém compreende-se a dificuldade de 
atenderem a esse convite, pelos seus 
inúmeros compromissos, porque se diz: 
exige-se mais de quem mais tem para dar.

Caros professores, as nossas reuniões 
mensais estão cada vez mais ricas de 
apresentações de artigos científicos 
diferenciados, muito bem organizadas 
desde seus ex-presidentes até o atual, Dr. 
Adnan Neser, que se dedica mais e mais no 
destaque e engrandecimento da SBACV-
SP. Infelizmente, se contrapõe com uma 
assistência de angiologistas e cirurgiões 
vasculares associados cada vez menor.

Os senhores, decidindo vir às reuniões, 
e estendendo o convite aos seus grupos 
de livres-docentes, mestres, doutores e 
residentes, trariam um fortalecimento 
fantástico à nossa sociedade, à nossa 
especialidade.

Sei bem que os senhores já conhecem 
tudo, mas um pequeno sacrifício, só 
uma vez por mês, traria contribuições 
maravilhosas, como comentar os artigos 
científicos apresentados, estimular mais 

ainda o autor, corrigir algum erro que 
porventura possa ter sido dito, ou elogiar 
a contribuição do trabalho do colega, 
esforçado em auxiliar no aprimoramento 
dos infinitos conhecimentos.

Nossa especialidade ainda não 
conquistou o lugar ao Sol que ela merece, 
por confusões do entendimento de sua área 
de ação, por parte do leigo, e por invasões 
contínuas de outras especialidades, 
graças às ricas e frequentes patologias, 
despertando interesses financeiros. 

Os senhores, emprestando seus 
prestígios, expondo seus conhecimentos 
no aprimoramento dos colegas mais velhos, 
especialistas de frente de batalha sem 
tempo de se aperfeiçoar, e dos iniciantes na 
especialidade para que acertem cada vez 
mais, evitando erros, com certeza destacarão 
a Angiologia e Cirurgia Vascular, e seus 
merecidos prestígios como professores será 
ainda maior.

Por outro lado, se divulgarmos com 
frequência as reuniões mensais da nossa 
sociedade na mídia, com o intuito de 
aprimorar conhecimentos, também haverá 
maior entendimento e reconhecimento dos 
valores dos nossos honorários. 

Se a classe médica em geral não quer 
se unir para defender sua dignidade, 
mostrando sua importância para o bem 
da sociedade brasileira, façamos nós a 
nossa parte com determinação. Talvez 
possamos ser imitados, porque tudo que é 

bom não deve ser visto como concorrente 
destrutivo, fortalecido pela inveja; deve 
sim se aproximar fortalecendo o grupo. Os 
grandes pensadores dizem: “chegue-te aos 
bons e será um deles”.

Para finalizar, caros professores, livres-
docentes, mestres, doutores, residentes, 
galera, colegas de todas as sucursais 
de São Paulo, prestigiem a SBACV-SP, 
comparecendo nas reuniões mensais. Todos 
nós sairemos ganhando com isso.

“Evoluir é pensar e agir novo. 
Sempre.” 

E para completar, todos se deliciam com 
as variadas e saborosas entradas antes da 
reunião, amenizando a fome, seguido, logo 
após a reunião, de um excelente jantar, 
com os mais variados pratos da culinária do 
buffet. Esse é um momento propício para 
se confraternizar, 
jogar conversa fora, 
contar-se piadas, 
um verdadeiro 
relaxamento do dia 
conturbado.

F ique por Dentro

Liga Acadêmica 
Vascular

A primeira reunião do ano da Liga 
Acadêmica Vascular acontecerá no próximo 
dia 16 de março, na sede da SBACV-SP, 
localizada na Rua Estela, 515, Bloco A, Cj. 
62, Vila Mariana – São Paulo (SP). O evento 
ocorrerá excepcionalmente nesse local, mas 
a partir da próxima reunião dar-se-á na APM. 

O objetivo do evento é promover a 
discussão e apresentação de temas de 
grande importância para a especialidade, 
em um clima descontraído. Como ocorre 
convencionalmente, ao final haverá 
confraternização entre os participantes.

Em abril, não haverá o encontro em 
decorrência do XI Encontro São Paulo de 
Cirurgia Vascular e Endovascular, retornando-
se, assim, as reuniões em maio. 

Confira as datas das próximas Ligas 
Acadêmicas, e programe-se para participar 
desse evento que foi um sucesso no ano 
passado:

• 16 de março na sede da SBACV-SP
• 18 de maio na APM
• 29 de junho na APM
• 17 de agosto na APM
• 21 de setembro na APM
• 19 de outubro na APM

VII Simpósio Internacional sobre Trombose 
e Hemostasia

No dia 24 de agosto, acontecerá, no 
auditório do Hospital Santa Catarina, o VII 
Simpósio Internacional sobre Trombose e 
Hemostasia. O evento, além de contar com a 
participação do Prof. Dr. Francisco Humberto 
de A. Maffei, ainda receberá a colaboração do 
Grupo de Estudos em Trombose e Hemostasia 
(GETH) e do Grupo Cooperativo Latino-
americano sobre Trombose e Hemostasia 
(CLATH).

Na ocasião, serão discorridas as 
novidades no tratamento das tromboses, 
tais como as características gerais, o controle 

laboratorial e como tratar a hemorragia no 
uso dos novos anticoagulantes; o que há 
de novo em Profilaxia do TEV; tratamento 
anticoagulante inicial e tratamento 
prolongado do tromboembolismo venoso; 
fibrinólise em TEV; tratamento endovascular 
do TEV; tratamento das tromboflebites 
superficiais; fibrinólise nas tromboses 
arteriais; novas drogas antiplaquetárias; 
uso de antiplaquetário nas tromboses 
arteriais e venosas; e uso de medicações 
antitrombóticas em pacientes com doenças 
hemorrágicas.

Tecnologias digitais são a nova Medicina
Segundo publicações recentes, os 

médicos passam a recorrer a aplicativos e 
outros serviços para melhorar os resultados 
de tratamentos de seus pacientes. Para se ter 
uma ideia, já é possível encontrar mais de 13 
mil aplicativos de saúde disponíveis na App 
Store, loja online da Apple, o que mostra que 
isso é mais do que uma tendência, já é um 
fato. 

Está cada vez mais comum consumidores/ 
pacientes abordarem profissionais e 
instituições médicas para pedir conselhos 

sobre essas novas tecnologias e aplicativos 
médicos. E é esperado que os profissionais 
receitem os melhores apps (assim como 
remédios) como parte de tratamentos. 
Além disso, para provedores de saúde, estes 
“remédios digitais” prometem reduzir custos 
tornando o consumidor mais consciente 
sobre a sua saúde, melhorando resultados, 
e permitindo o monitoramento remoto e a 
captação de sinais antecipados. No Brasil, já 
há alguns serviços inovadores que auxiliam os 
médicos, como o Clínica Online, por exemplo.
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N otícias

Presidente do SINDHOSP expõe a 
desassistência em saúde mental em 
artigo no Estadão

O presidente do Sindicato dos Hospitais, 
Clínicas e Laboratórios do Estado de São 
Paulo (SINDHOSP), Yussif Ali Mere Jr., ocupou 
a coluna Espaço Aberto do dia 15 de janeiro, 
no jornal O Estado de S. Paulo, com artigo 
que expõe a preocupação do SINDHOSP 
com a atual política na área de saúde 
mental adotada pelo Ministério da Saúde, 
que deixa a população completamente 
desassistida. 

Intitulado “Para onde irão os pacientes?”, 
o artigo ainda se debruça sobre o Termo 
de Ajustamento de Conduta firmado no 
final de 2011 entre os Ministérios Públicos 
Federal, Estadual e prefeituras de três 
municípios do Estado de São Paulo, que 
prevê o fechamento de mais 2.700 leitos 
psiquiátricos nos próximos três anos; o 
baixo investimento do governo em saúde 
mental; sobre a internação compulsória dos 
viciados em crack na cidade de São Paulo; 
a falta de infraestrutura extra-hospitalar; 
a baixa relação entre população e número 
de leitos, segundo recomendação da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), 
entre outros temas. 

Confira o artigo na íntegra em: 
http://www.sindhosp.com.brwaUpload/ 
0061512013122447.pdf 

Aplicativo para celular indica refeição 
mais saudável e menos calórica

Um aplicativo para download na 
Internet e em aparelhos celulares indica 
as refeições mais saudáveis e menos 
calóricas para a população. A ferramenta 
é disponibilizada gratuitamente pelo 
programa “Meu Prato Saudável”, iniciativa 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da USP e do Instituto do Coração 
(Incor), unidades ligadas à Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo.

As recomendações do aplicativo “Meu 
Prato Saudável” permitem aos usuários 
adequarem os ingredientes que já fazem 
parte do seu dia a dia para obter maior valor 
nutricional e menor valor calórico em todas 
as refeições do dia: café da manhã, lanches, 
almoço e jantar.

O programa tem registrado cerca de 
mil downloads diários. Com o aplicativo é 
possível acompanhar os valores nutricionais 
atingidos em cada refeição e comparar com 
os valores nutricionais ideais conforme o 
perfil de cada usuário (sexo, idade, peso). 

Inicialmente é possível baixar o 
aplicativo em aparelhos iPhone e iPad, 

mas a tecnologia também deverá ser 
disponibilizada em breve para outros tipos 
de smartphone.

Usuários de planos de saúde buscam 
alternativas para driblar as dificuldades

A partir do dia 14 de janeiro, começou a 
valer a suspensão da venda, por três meses, 
de 225 planos de saúde, administrados por 
28 operadoras. A medida foi tomada pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS), devido aos planos terem 
descumprido prazos estabelecidos para 
atendimento médico, realização de exames 
e internações. 

O assunto traz à tona uma dificuldade 
constante vivida por usuários de planos 
de saúde, que por muitas vezes precisam 
entrar em contato com vários médicos até 
conseguir um horário para atendimento. 
Uma alternativa que pode ser utilizada 
para driblar o problema é o serviço de 
agendamento online. 

“Pela internet, o paciente visualiza os 
horários que o médico tem disponível e pode 
marcar uma consulta em apenas alguns 
cliques. Além disso, tem acesso a dados mais 
detalhados sobre o médico, identificando 
quais são as suas especialidades”, explica 
Guilherme Pizzini, fundador do YepDoc - 
www.yepdoc.com.br - site lançado em 2012 
e que hoje oferece mais de 500 mil horários 
disponíveis para consulta com médicos de 
variadas especialidades e planos de saúde. 

Brasil e EUA fecham parceria para 
oferta de medicamento

 A obtenção do medicamento foi 
demandada ao Ministério da Saúde no dia 
31 de janeiro, em videoconferência com 
os hospitais de Santa Maria e Porto Alegre, 
onde estão internados sobreviventes da 
tragédia, como parte da segunda etapa do 
plano de ação da Força Nacional do SUS no 
Rio Grande do Sul.

 A oferta de hidroxocobalamina é mais 
uma medida para assegurar tratamento 
às vítimas e complementa as medidas 
clínicas já adotadas. A decisão pelo seu uso 
será feita pelos profissionais de saúde que 
acompanham os pacientes internados, com 
base nos sintomas e no histórico de cada 
paciente. 

 

 
O Ministério da Saúde recebeu no dia 2 

de fevereiro do governo norte-americano 
a doação de 140 kits do medicamento 
Hidroxicobalamina (vitamina B12 
injetável). O medicamento, indicado para o 
tratamento de intoxicação por cianeto – gás 
tóxico ao sistema respiratório -, será usado 
em vítimas do incêndio ocorrido na boate 
Kiss, em Santa Maria (RS), no último dia 27 
de janeiro. 

Estados e Municípios são obrigados a 
informar gastos

O Ministério da Saúde amplia as 
ferramentas de controle e transparência 
para permitir que o cidadão acompanhe a 
aplicação de recursos na área da saúde. A 
portaria 53 publicada no último dia 17 de 
janeiro, no Diário Oficial da União, determina 
que Estados, Distrito Federal e Municípios 
devem publicar os gastos com saúde no 
Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Saúde (SIOPS). Desta forma, 
o cidadão poderá verificar se o seu estado 
ou seu município está cumprindo com a 
aplicação mínima de recursos na saúde.

 De acordo com a Emenda Constitucional 
29, a União deve aplicar na saúde o valor 
empenhado (comprometido em orçamento 
com projetos e programas) no ano anterior 
mais a variação nominal do Produto Interno 
Bruto (PIB). Já os estados e o Distrito Federal 
precisam investir 12% de sua receita, 
enquanto os municípios devem aplicar o 
mínimo de 15%. Os gestores públicos das 
três esferas de governo (municipal, estadual 
e federal) devem declarar no sistema as 
receitas totais e as despesas com ações e 
serviços públicos de saúde.

Os dados informados são organizados 
e disponibilizados na Internet, no endereço 
http://siops.datasus.gov.br, sob a forma de 
diversos tipos de consultas e relatórios. Um 
dos indicadores gerados é o do percentual 
de recursos próprios aplicados em ações e 
serviços públicos de saúde, que demonstra 
a situação relativa à aplicação do valor 
mínimo no SUS.
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Novas Normas para ingresso 
na SBACV-SP

I nformes da Diretoria

A SBACV-SP apresenta as novas normas 
para ingresso na sociedade. Para se 
tornar Aspirante, Pleno ou Efetivo, 
após preencher a documentação, 
entregue-a em sua regional. Para se 
tornar Titular, envie a documentação 
para a SBACV Nacional, com sede em 
São Paulo.

Os Aspirantes para progredirem a 
Pleno, devem preencher os seguintes 
requisitos cumulativamente:

* Estar regularmente inscrito no 
Conselho Regional de Medicina (CRM) 
do Estado onde exerça sua atividade 
profissional, encaminhando cópia do 
registro;

* Participar das atividades da SBACV, 
na condição de aspirante, por pelo 
menos três anos, podendo ser somados 
períodos;

* Apresentar o formulário de associação 
em duas vias e assinadas por dois 
associados da SBACV pertencentes a 
categoria Efetivo ou Titular;

* Ter completado residência médica ou 

curso de especialização reconhecido 
pela SBACV, nas especialidades ou áreas 
objetivos da associação anexando o 
comprovante à proposta;

* Anexar à proposta de associação duas 
cópias do RG, CPF e do diploma de 
médico;

* Apresentar e ter sua proposta de 
associação aprovada pela regional da 
SBACV correspondente, estando quite 
com a tesouraria da SBACV.

Para se tornar Efetivo:

* Ser associado da SBACV na categoria 
Pleno por pelo menos dois anos, 
contados a partir da aprovação do 
ingresso ou ter participado das 
atividades da SBACV como Aspirante por 
pelo menos três anos;

* Estar inscrito no CRM onde exerça sua 
profissão;

* Possuir o título de especialista em 
Angiologia ou Cirurgia Vascular;

* Apresentar e ter sua proposta de 

associação aprovada pela regional da 
SBACV correspondente, estando quite 
com a tesouraria da SBACV.

Para se tornar Titular:

* Ser associado Efetivo há pelo menos 
três anos;

* Apresentar artigo original ao JVB, sendo 
aceito para publicação ou publicado 
há no máximo seis meses da data da 
proposta, na qualidade de primeiro 
autor; ou monografia original não 
publicada sobre tema da especialidade; 
ou título de livre-docência ou de doutor 
obtido em instituição de ensino superior 
reconhecido pelo MEC; ou ainda que 
acumular 100 pontos nos cinco anos que 
antecederam ao pedido de progressão 
em eventos de educação médica 
continuada nas especialidades e área 
de atuação da SBACV, de acordo com 
normas do CNA.

* Apresentar e ter sua proposta de 
progressão para esta categoria aprovada 
pela diretoria nacional da SBACV, 
estando quite com a tesouraria da 
SBACV.

Casos ao vivo diretamente de Leipzig, Alemanha

Formatos inovadores como o FACE-OFF, o BLITZ, o STRATEGIES ON THE FRONTLINE

Chance de concorrer a Fellowship Internacional Hands-on de Cirurgia Vascular e 
Endovascular com duração de 3 semanas na Albany Vascular International Academy (AVIA)*

Sessão HOT TOPICS diretamente do Veith Symposium

4 em 1

* Despesas de viagem e hospedagem não incluídas

24 a 27 de Abril, 2013
Sheraton São Paulo WTC Hotel 
São Paulo, Brasil
www.cice.com.br

Os 4 MAIORES CONGRESSOS DO MUNDO
Juntos Durante o CICE 2013

NÃO PERCA – INSCREVA-SE JÁ !!!!

SBACV
INTERNATIONAL
SOCIETY OF
ENDOVASCULAR
SPECIALISTS
COLLABORATIVE, GLOBAL, RELEVANT.

Centro de Estudos
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Reserve 
esta data

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 impor tante 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 impor tância.

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



Encontro São Paulo 
de Cirurgia Vascular 
e Endovascular
11 a 13 de Abril de 2013
Palácio das Convenções Anhembi - SP

III Pré-Encontro Interativo
Mande seus relatos de casos clínicos/cirúrgicos 
para discussão interativa com a plateia.

Prazo para envio: 11/03/2013
Enviar para: vascular@meetingeventos.com.br

=INSCRIÇÕES 

COM DESCONTO: 20/03/13

=ENVIO de TEMAS 

CORRELATOS: 04/03/13

PRAZOS:

11 5087 4888    11 5087 4889    secretaria@sbacvsp.org.br    www.sbacvsp.org.br

Comissão Organizadora
Adnan Neser (Presidente)

Adilson Ferraz Paschôa
Fausto Miranda Jr.
Felipe Nasser

Temário Básico
=	I  VARIZES
=	II  TRATAMENTO DA DOENÇA CAROTÍDEA 
  EXTRA-CRANIANA
=	III  ANEURISMA DE AORTA TÓRACICA/TORA-
  COABDOMINAL E DISSECÇÕES DA AORTA
=	IV ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL
=	V  REVASCULARIZAÇÕES INFRA-INGUINAIS
=	VI  ACESSOS VASCULARES
=	VII  TEMAS VASCULARES POLÊMICOS 
=	VIII  PROFILAXIA E TRATAMENTO DO    
  TROMBOEMBOLISMO VENOSO EM 
  CONDIÇÕES ESPECIAIS

Convidados Estrangeiros Confirmados
=CHARLES JAMES FOX - USA
 Associate Professor of Surgery, Bethesda, Maryland Walter
 Reed National Military Medical Center

=LARS RASMUSSEN - DENMARK
 Chief vascular surgeon and CEO The Danish Vein Centres

=MARCELO GUIMARÃES - USA
 Associate Professor of Radiology and Surgery Vascular & 
 Interventional Radiology Medical University of South Carolina

=MARK IAFRATI - USA
 Chief of Vascular Surgery, Director Center for Wound Healing,  
 The Cardiovascular Center, Tufts Medical Center

=MARTIN M BROWN - UNITED KINGDOM
 Professor of Stroke Medicine, Institute of Neurology

=MAURO PITTIRUTI - ITALY
 Dept of Surgery, Catholic University Hospital

=RANDALL B. GRIEPP - USA
 Professor and Chairman Emeritus The Mount Sinai School of  
 Medicine

João Antonio Correa
Marcelo Calil Burihan
Rogério Abdo Neser
Walter Campos Júnior

Inscrições e Informações
Secretaria Executiva

11 3849 0379    11 3849 8263
vascular@meetingeventos.com.br

Hospedagem e Passagem
Agência Oficial

    11 3845 0273     Fax 11 3849 0731
    ecology@ecology.com.br    
    www.ecology.com.br

Realização:

Sociedade Brasileira de angiologia e de cirurgia Vascular - SP - Rua Estela, 515 - Bloco a - cj 62 - cEP 04011-002 - São Paulo


