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Prezados associados,

No mês de setembro, realizamos o 
10º Dia Vascular. Foi um evento muito 
proveitoso, de inteira integração e ex-
planação sobre as principais doenças 
venosas para a população ali presente. 
Foram mais de 450 atendimentos e dis-
tribuição de mais de 1.000 cartilhas, e 
esse evento só pôde ter sucesso devido 
à presença da população, dos acadê-
micos de medicina, dos médicos resi-
dentes e dos médicos que ali estiveram 
voluntariamente doando seu domingo 
em prol dos pacientes e da Sociedade. 
Não podemos também nos esquecer da 
parceria da indústria, por meio da Ken-
dall e da Farmoquímica, pelo apoio fi-
nanceiro para que pudéssemos oferecer 
um pouco de cidadania à população.

Neste mês, realizaremos o Dia da 
Trombose, quando poderemos escla-
recer à população o que é a trombose 
venosa profunda e embolia pulmonar, 
quem está em maior risco e quais são 
as possibilidades para sua prevenção e 
tratamento. Com certeza será, também, 
um domingo muito produtivo e uma 
forma a mais de representar nossos as-
sociados e a importância da especiali-
dade no dia a dia da população.

Outro ponto importante, neste mês, 
será a realização do Fórum de Defesa 
Profissional na nossa reunião científica, 
no dia 27 de outubro, em que contaremos 
com a presença de um juiz de Direito, 
uma médica perita do Instituto Médico 
Legal de São Paulo e um advogado, que 
farão apresentações sobre a judicializa-
ção da medicina. Será uma oportunidade 
única para que todos possam debater e 
esclarecer dúvidas com pessoas de maior 
prestígio, e a presença do associado é 
sempre muito importante.
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Estamos tendo eleições municipais 
neste mês, com algumas cidades já 
tendo seus prefeitos eleitos e alguns 
municípios ainda com disputa para 
segundo turno. Apesar do pleito para 
congelamento dos gastos públicos pe-
los próximos 20 anos, espero que os 
prefeitos e vereadores eleitos não se 
esqueçam das propostas e promessas 
por eles feitas, quanto às áreas funda-
mentais de atendimento para a popula-
ção, a qual os elegeu, que eles não se 
lembrem de nós só daqui a quatro anos 
e que realmente cumpram com sereni-
dade tudo que foi falado. Que tenham 
uma ótima gestão, que não se deixem 
levar por dinheiro e que não deixem os 
corruptores e corrompidos agirem, mas 
que eles sejam levados à Justiça e con-
denados; dessa forma, com certeza as 
suas gestões terão dinheiro para serem 
gastos em benefício da população, in-
dependente de terem recebido seus vo-
tos ou não, pois todos somos cidadãos 
brasileiros e merecemos respeito.

Um ótimo mês a todos.

DIRETORIA BIÊNIO
2016 - 2017

EXPEDIENTE

EDITORIAL
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Dr. Carlos Eduardo Varela Jardim
Diretor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP

Excelentíssimo senhor prefeito eleito da cida-
de de São Paulo,

Permita-nos lhe apresentar nossa associa-
ção. Somos a Sociedade Brasileira de Angio-
logia e Cirurgia Vascular - Regional São Paulo 
(SBACV-SP). Estamos filiados à Associação 
Paulista de Medicina (APM) e à Associação 
Médica Brasileira (AMB). Nossa entidade tem 
por finalidade congregar os membros especia-
listas no sentido de promover o crescimento 
científico dos médicos associados, alunos de 
graduação e residentes. Temos no momento 
920 sócios, e a maioria destes, apresenta  Tí-
tulo de Especialista, ou seja, têm capacidade 
para exercer plenamente as atividades assis-
tenciais que a especialidade vascular exige.

Naturalmente, assim como todos os cidadãos 
interessados no momento político do Brasil e 
de nossa amada cidade, acompanhamos a plata-
forma de campanha de cada um dos candidatos 
a prefeito, assim como temos acompanhado o 
andamento das ações de Saúde da prefeitura vi-
gente e das anteriores. 

E, Sr. prefeito eleito, também acompanhamos 
as suas propostas em relação à Saúde de nossa 
cidade. Assistimos, na campanha eleitoral, à sua 
intenção e compromisso em contratar mais médi-
cos especialistas para o atendimento nas unidades 
de saúde (UBS, AMAs e hospitais da Prefeitura). 
Sobre essa questão, além de sermos favoráveis a 

DEFESA PROFISSIONAL

Carta aberta ao prefeito eleito de São Paulo, Exmo. Sr. João Doria Jr.

essas propostas apresentadas, consideramos que 
o investimento na infraestrutura deve correr em 
paralelo e na mesma velocidade com a contrata-
ção de novos profissionais especialistas. 

Se isso não for feito, a cidade corre o mes-
mo risco de vivenciar o que ocorreu com o 
Programa Mais Médicos, do Governo Federal, 
de 2013 até os dias atuais. Vossa Excelência, 
como empresário de um conglomerado, conhe-
ce muitas regiões do País, tem ciência da de-
ficiência estrutural de muitas das cidades onde 
suas empresas atuam e pode ter ciência de que a 
pessoa física do médico não tem, isoladamente, 
condições de suplantar as dificuldades do exer-
cício da profissão e do cumprimento do dever 
de assistir a saúde dos cidadãos que mais preci-
sam - aqueles que dependem exclusivamente do 
setor público para ter acesso a qualquer forma 
de tratamento para as doenças, das mais simples 
e até as mais complexas. 

As pessoas que sofrem de doenças vascu-
lares das quais nossa especialidade conduz o 
tratamento, necessitam de acesso a tecnologias 
avançadas e adequadas, além de profissionais da 
especialidade qualificados para os atos operató-
rios. Assim como Vossa Excelência, na campa-
nha, colocou-se na condição de um gestor mo-
derno e não como um político, é com esta visão 
propagada que pleiteamos, como médicos espe-
cialistas e cidadãos da nossa amada São Paulo, a 
ação efetiva de sua pessoa e de sua equipe a ser 

composta para a Secretaria Municipal de Saúde. 
Desejamos que sua gestão, integrada com o Go-
verno do Estado (também exposta na campanha 
eleitoral), tenha força, honradez, inteligência, 
coragem e perspicácia para o avanço da Saúde 
de nossos cidadãos.  Nossa associação, que tam-
bém não é política, mas tem o DNA de gerir o 
progresso da ciência e, consequentemente, pro-
porcionar uma melhor assistência aos cidadãos, 
coloca-se à disposição de Vossa Excelência 
para ajudar a cidade de São Paulo a suplantar 
este momento de dificuldade vivido pela maior 
cidade do Brasil. 

Independente da posição política individual 
de qualquer dos associados, desejamos sucesso 
na sua jornada. O sucesso de sua gestão será o 
sucesso de nossa cidade. 

Dia 18 de outubro: Dia do Médico

A SBACV-SP parabeniza todos os associados que se dedicam e se 
empenham tão bravamente, apesar das adversidades, para cuidar 
com atenção dos pacientes e prestar-lhes um serviço humano. Que os 
profi ssionais da Medicina sejam cada vez mais reconhecidos por suas 
competências.

Sucesso a todos!
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Hoje em dia, os médicos têm à sua dispo-
sição diversas facilidades advindas com o de-
senvolvimento tecnológico, cada vez mais em 
ascensão no mundo atual. Contudo, há quem 
prefira seguir os métodos tradicionais para a 
realização de determinados procedimentos do 
dia a dia da profissão médica, como o preen-
chimento de prontuários em papel. Apesar do 
registro eletrônico ter sido elaborado com a 
finalidade de facilitar, em diversos aspectos, 
o cotidiano do médico, o sistema também pos-
sui pontos negativos que desagradam a alguns 
profissionais. Mas, é importante ficar atento 
que, em ambos os casos, há uma legislação 
que regulamenta a sua utilização.

Segundo a advogada e chefe da seção de Pro-
cessos Ético-Profissionais do Conselho Regio-
nal de Medicina do Estado de São Paulo (Cre-
mesp), Camila Kitazawa Cortez, no âmbito da 
apuração ética, as principais irregularidades 
encontradas no preenchimento de prontuários 
médicos são letra ilegível e uso de siglas (o pri-
meiro, necessariamente, ligado ao meio físico 
do papel). Foi justamente esse um dos motivos 
que levaram o vice-diretor de Publicações da 
SBACV-SP, Dr. Sérgio Roberto Tiossi, há seis 
anos, a abolir o prontuário em papel na clínica. 
“Com o formato eletrônico, podemos imprimir 
as prescrições e os pacientes e farmacêuticos 
não têm mais dificuldade para decifrar nossas 
receitas”, explicou o vascular.

Além das normas constantes no Código de 
Ética Médica, está hoje em vigor a Resolução 

CAPA

CFM nº 1638/2002, que define “prontuário 
médico” e torna obrigatória a criação da Co-
missão de Revisão de prontuários nas institui-
ções de saúde, bem como a Resolução CFM 
nº 1.605/2000, que trata do caráter sigiloso do 
prontuário médico. Há outras resoluções que 
também mencionam o uso desse recurso, mas 
as normas anteriormente citadas são as mais 
específicas.

Com relação aos prontuários eletrônicos, 
atualmente, a principal norma que os regula-
menta é a Resolução CFM nº 1821/2007, que 
autoriza a “eliminação do papel e a troca de 
informação identificada em saúde”. “A prin-
cipal regra para o prontuário eletrônico é de 
caráter técnico, e diz respeito à utilização de 
sistemas que atendam integralmente aos re-
quisitos do ‘nível de garantia de segurança 2 
(NGS2)’ estabelecidos no Manual de Certifi-
cação para Sistemas de Registro Eletrônico em 
Saúde. A grande questão é a impossibilidade 
de modificação posterior de dados inseridos”, 
explicou Cortez. Vale lembrar que as demais 
normas sobre prontuários também se aplicam 
a esses casos. Para o diretor de publicações da 
Regional São Paulo, Dr. Rogerio Abdo Neser, 
o fato de as plataformas eletrônicas de prontu-
ários necessitarem seguir uma regulamentação 
do CFM, além da sua aprovação, pode ser um 
ponto negativo, afinal, isso limita bastante o 
desenvolvimento de sistemas e restringe o sur-
gimento de novos produtos, devido à grande 
burocracia.

Prontuário eletrônico ou em papel?

Saiba quais são os prós e contras de cada um desses métodos e conheça os principais aspectos legais
que são inerentes à aplicação de ambos

Segundo Neser, que utiliza o formato eletrô-
nico há aproximadamente um ano, e só não usa 
há mais tempo por causa da dificuldade que 
teve em encontrar um que fosse mais customi-
zável e se adequasse às suas necessidades, os 
prontuários existentes, hoje, no mercado pre-
cisam ser aprimorados. “Talvez um software 
que permita personalização vai fazer muito 
sucesso. Além disso, as plataformas que pos-
sibilitam o acesso remoto são pagas por meio 
de assinatura mensal, e raramente é possível 
migrar de uma plataforma para outra caso 
você identifique uma que seja melhor. Foi exa-
tamente o que aconteceu comigo há dois anos. 
Eu utilizava uma plataforma, desisti dela, pois 
não me adaptei, e perdi os relatórios de um ano 
de atendimento. Foi uma experiência muito 
ruim”, conta o profissional.

Embora o meio digital proporcione diver-
sas oportunidades, ainda é limitado em alguns 
aspectos. É por isso que o cirurgião vascular 
associado da SBACV-SP Alexandre Nicastro 
Filho prefere o prontuário em papel. “Ele é fá-
cil de ser consultado e não depende de apare-
lhos eletrônicos. Já estou acostumado e satis-
feito com esse método que sempre utilizei no 
consultório, exceto em hospitais, onde preciso 
usar o prontuário eletrônico”, comenta Nicas-
tro. “Apesar dos seus pontos negativos, que 
são a deterioração do papel e a necessidade de 
haver espaço para guardá-los, os prontuários 
em papel são quase impossíveis de sofrer per-
das e é simples arquivá-los”, completa.

“Ele é fácil de ser consultado e não depende de apa-
relhos eletrônicos. Já estou acostumado e satisfeito 
com esse método que sempre utilizei no consultório"

O meio eletrônico proporciona facilidade e rapidez 
nessa procura”, diz. Além disso, o espaço físico que 
demanda para a sua organização é um dos prejuízos
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CAPA

AÇÃO IMPORTANTE

Esse ponto de vista é controverso. Para 
Tiossi, a consulta ao meio tradicional de regis-
tro dos pacientes não é tão fácil assim. “Hoje 
fico meio aborrecido de escrever em prontuá-
rios de papel e folheá-los, pois se perde muito 
tempo na busca por informações pregressas 
relevantes. O meio eletrônico proporciona fa-
cilidade e rapidez nessa procura”, diz. Além 
disso, o espaço físico que demanda para a sua 
organização é um dos prejuízos ressaltados 
tanto por ele quanto por Neser. Para este últi-
mo, foi justamente a necessidade de otimiza-
ção do consultório que levou, primeiramente, 
à sua escolha pelo formato digital. Em segun-
do lugar, estava a comodidade de acessar as 
fichas dos pacientes de qualquer ambiente, até 
mesmo pelo celular, quando necessário.

Tiossi ainda ressalta que, não só para ele, 
como para todos os envolvidos no trabalho em 
um consultório, o prontuário eletrônico facili-
ta o acesso às agendas, prescrições, solicita-
ções de exames pré-formatadas e até mesmo às 
consultas do paciente às outras especialidades. 

“Com esse método posso cadastrar todos os 
atendimentos e a secretária gerencia melhor os 
agendamentos, pois essa é outra função desses 
softwares. Eles melhoraram a intercomunica-
ção entre médicos e secretárias, uma vez que 
todos têm acesso a tudo cadastrado”, explica. 
Com o sistema digital, ainda é possível salvar 
imagens e resultados de exames.

Mas ambos concordam que a fase de adapta-
ção para o uso de prontuários eletrônicos é di-
ficultosa, por exigir agilidade na digitação dos 
dados trazidos pelos pacientes e devido à pa-
dronização em seu preenchimento, além de ser 
custosa sua manutenção. “Acredito que ainda 
haja espaço para prontuários mais customizá-
veis, pois cada profissional tem sua maneira 
de fazer suas anotações. Embora uma consulta 
médica seja mais ou menos padronizada, como 
aprendemos na faculdade, contemplando a 
anamnese e exame clínico, cada médico tem 
seu jeito de registrar os dados relevantes de 
cada paciente”, afirma Neser. O cirurgião vas-
cular Nicastro é categórico em afirmar que não 

mudaria o prontuário em papel no consultório 
por nenhum outro.

A advogada Camila Cortez avisa que, inde-
pendente da escolha, “é importante que o mé-
dico se atente ao preenchimento do prontuário 
e coloque todas as informações pertinentes ao 
atendimento, bem como à relação médico-pa-
ciente, tanto para a sua segurança, como para a 
segurança do seu paciente”, concluiu.

Camila Kitazawa Cortez

Campanha de Defesa Profi ssional da SBACV e AMB ganha apoio do CFM

Sócios que têm fotos de complicações de tratamento feito por não médico devem enviar para complicacao@sbacv.com.br 
com o intuito de dar ainda mais respaldo para ações judiciais que já iniciaram

A Campanha de Defesa Profissional en-
campada pela SBACV e a Associação Médica 
Brasileira (AMB) acaba de receber o apoio do 
Conselho Federal de Medicina (CFM). Em 
reunião realizada em meados de setembro, no 
CFM, em Brasília, o órgão aprovou o apoio 
à ação, após ver o relatório de denúncias co-
lhidas pelos associados contra os não-médicos 
que têm feito tratamento de varizes. O docu-
mento foi apresentado pelo Diretor Jurídico da 
AMB e da SBACV, Dr. Carlos Michaelis Jr.

Foi criada uma Comissão de União dos Ju-
rídicos AMB/CFM, sob comando do Jurídico 
da associação, para dar prosseguimento à ini-
ciativa, com especial inclusão da SBACV. “A 
partir de agora, a SBACV vai liderar a campa-
nha nacional de defesa da especialidade face a 

atuação dos biomédicos, com força de atuação 
nacional pela regência do Jurídico da socieda-
de, com apoio irrestrito de todos os conselhos 
regionais. Os presidentes da AMB, Florentino 
Cardoso, e do CFM, Carlos Vital Tavares Cor-
rêa Lima, ficaram satisfeitos com o material 
que a SBACV vem, desde o começo deste ano, 
nesta nova gestão, articulando contra os casos 
dos biomédicos. Apresentei relatório de nos-
sas atividades jurídicas, inclusive com aber-
tura de ouvidoria nas regionais (fluxograma), 
que deixou, de forma clara, que, ante a mobi-
lização dessa Diretoria, não seria crível deixar 
de eleger o combate aos biomédicos como eta-
pa a ser encampada neste momento. Esse foi 
um grande passo da Diretoria executiva nacio-
nal da SBACV. A especialidade é a primeira 

a fazer parte dessa grande ação”, afirma Dr. 
Carlos Michaelis Jr.

Nas últimas semanas, já foi dada entrada em 
algumas ações judiciais contra não-médicos 
em diversos estados. O próximo passo é cole-
tar, junto aos associados da SBACV, imagens 
de complicações de atuações desastrosas feitas 
por não-médicos, em pacientes, para juntar nas 
ações judiciais.

Quem receber, em seu consultório, pacien-
te que tenha feito procedimento para tratar de 
varizes com não-especialistas deve fotografar 
os resultados, sem identificar o paciente, e en-
caminhar para: complicacao@sbacv.com.br. 
Participe dessa campanha também!

Fonte: Portal SBACV
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Na plateia, público interessado nos novos estudos sobre a especialidade

REUNIÃO CIENTÍFICA

Encontro de setembro contou com a apresentação de três temas sobre a especialidade 

Evento mensal da SBACV-SP foi realizado no dia 29 de setembro, no Hospital do Servidor Público Estadual

Daniel Guimarães Cacione

Marcelo Fernando Matielo

Felipe Nasser

Roberto Sacilotto

Eduardo Faccini Rocha 

Roberto Augusto Caffaro

Lucas Lembrança

Aconteceu mais uma edição da reunião cien-
tífica mensal da SBACV-SP, na noite de 29 de 
setembro. O encontro, que foi realizado no audi-
tório do prédio da administração do Hospital do 
Servidor Público Estadual (IAMSPE/HSPE), teve 
o patrocínio da indústria farmacêutica Farmoquí-
mica. Durante a ocasião, foram apresentados três 
trabalhos científicos sobre a especialidade.

“Reparo totalmente endovascular de aneurisma 
toracoabdominal roto com prótese de prateleira” 
foi o tema abordado pelo Dr. Lucas Lembrança, 
autor da pesquisa juntamente com os doutores 
Nelson Wolosker, Alexandre Fioranelli, Marcelo 
Ferreira, Adriano Tachibana e Carlos Oliveira, do 
Hospital Israelita Albert Einstein. Os comentários 
foram do Dr. Felipe Nasser.

O segundo trabalho, que recebeu comentários 
do Eduardo Faccini Rocha, e foi desenvolvido 
pelos doutores Daniel Guimarães Cacione (apre-
sentador), Cristiane Rufino Macedo e José Car-
los Costa Baptista-Silva, da Disciplina de Cirur-

gia Vascular e Endovascular do Departamento 
de Medicina da Escola Paulista de Medicina da 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP/
EPM), teve como tema “Tratamento farmacoló-
gico da doença de Buerger – revisão sistemática 
Cochrane”. 

Na sequência, foi apresentado o tema “Avalia-
ção dos resultados de simpatectomia videotora-
coscópica em pacientes tratados com cloridrato 
de oxibutinina”, de autoria dos doutores Lucas 
Lembrança (apresentador), Nelson Wolosker, 
José Ribas Milanez de Campos, Paulo Kauf-
fman, Marcelo Passos Teivelis e Pedro Pue-
ch-Leão, do Hospital Israelita Albert Einstein/
Faculdade de Medicina - Universidade de São 
Paulo (FMUSP). Os comentários foram do Dr. 
Roberto Augusto Caffaro.

No mês de outubro, a reunião científica será 
substituída pelo Fórum Multidisciplinar de Defesa 
da Saúde e Direito Médico em Cirurgia Vascular, 
que acontecerá no dia 27 de outubro, às 20h30, no 

prédio da administração (sala 102) do Hospital do 
Servidor Público Estadual - Av. Ibirapuera, 981, 
Indianópolis, São Paulo (SP). A programação do 
evento consta nesta edição do jornal.

A próxima reunião científica acontecerá no 
dia 24 de novembro, às 20 horas, no mesmo 
local. Neste dia haverá a apresentação dos três 
trabalhos do II Prêmio Emil Burihan. O esta-
cionamento é gratuito, e está situado no ende-
reço da reunião. Informações com a secretaria 
da SBACV-SP, no telefone (11) 5087-4888 ou 
e-mail secretaria@sbacvsp.org.br.

Reunião administrativa
Foi realizada, anteriormente ao encontro cien-

tífico, a reunião administrativa da SBACV-SP. 
Na ocasião, além dos diversos assuntos abordados 
referentes às ações da entidade, o encontro con-
tou com a presença do Dr. Roberto Sacilotto, que 
apresentou sua candidatura para a presidência da 
SBACV-Nacional no biênio 2018-2019.

Outubro
Reunião Científi ca  27/10/2016 – 5ª feira – às 20h30

Local: Hospital do Servidor Público Estadual – Prédio da Administração – Sala 102
Endereço: Av. Ibirapuera, 981, Indianópolis - São Paulo

Estacionamento: Gratuito para os participantes (entrada pela Av. Ibirapuera, 981)
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Encontro mensal da SBACV-SP abrirá espaço ao Fórum Multidisciplinar de 
Defesa da Saúde e Direito Médico em Cirurgia Vascular

Evento que acontecerá no dia 27 de outubro substituirá a Reunião Científi ca da Regional São Paulo, 
e será realizado no mesmo local do encontro mensal, no Hospital do Servidor Público Estadual

AGENDA 

FÓRUM

No dia 27 de outubro, às 20h30, a SBACV-SP promoverá o Fórum 
Multidisciplinar de Defesa da Saúde e Direito Médico em Cirurgia 
Vascular. O encontro, que tem o patrocínio da Sanofi, acontecerá 
no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, do 
Hospital do Servidor Público Estadual (IAMSPE/HSPE), no prédio da 
administração – Av. Ibirapuera, 981 - Sala 102 – 1º andar.

Durante o Fórum, serão apresentados temas que terão como mo-
deradores os doutores Fábio José Bonafé Sotelo e Carlos Eduardo 
Varela Jardim: “A visão criminalista do judiciário sobre erro médico 

DEFESA DE TESE

Sócia aspirante da SBACV-SP apresenta tese de doutorado

No dia 10 de outubro, a cirurgiã vascular Nayara Cioffi Batagini, sócia 
aspirante da SBACV-SP, fez sua defesa de tese de doutorado à banca, na 
Faculdade de Medicina da Universidade São Paulo (FMUSP). O título 
do trabalho, orientado pelo professor Dr. Erasmo Simão da Silva, é “Vo-
lumetria e parâmetros biomecânicos detectados pela Ultrassonografia 3D 
e 2D em aortas abdominais de pacientes com e sem aneurisma”.

Participaram da banca os doutores José Augusto Tavares Monteiro, 
Edwaldo Joviliano, Nelson Wolosker e Antônio Zerati. José Augusto Tavares Monteiro, Erasmo Simão da Silva, Nayara Cioffi  Batagini, Edwaldo Jovi-

liano, Nelson Wolosker, Antônio Zerati

em cirurgia”, pelo Juiz Criminal Rogério Alcazar; “O aumento da ju-
dicialização do ato médico no século XXI - a visão do Instituto Médi-
co Legal de São Paulo”, apresentado pela perita do Instituto Médico 
Legal, Dra. Flávia Bassanezi; e “O papel do advogado na medicina 
judicializada – a visão cível e as implicações de custo para pacientes, 
médicos e sociedade”, que será abordado pelo advogado e vice-diretor 
de Defesa Profissional da SBACV-SP, Dr. Luis Carlos Uta Nakano.

Mais informações com Raquel ou Patricia no telefone (11) 5087-
4888 ou no e-mail secretaria@sbacvsp.org.br.
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No dia 24 de setembro, ocorreu mais uma reunião da Liga Acadê-
mica Paulista de Cirurgia Vascular e Endovascular, com a presença 
de mais de 90 pessoas, dentre elas o presidente da SBACV-SP, Dr. 
Marcelo Matielo, o membro do Conselho Superior da SBACV-SP, 
Dr. Adnan Neser, membros da Sociedade, residentes e acadêmicos 
de 10 faculdades de Medicina do estado de São Paulo: USP, Santa 
Casa, Santo Amaro, ABC, Mogi das Cruzes, Santa Marcelina, São 
Camilo, Uninove, Bragança e Escola Paulista de Medicina (EPM), a 
qual recentemente recriou sua Liga.

A reunião sobre Oclusão Arterial Aguda dos membros, teve como 
palestrante o Dr. Lucas Portela - professor da Faculdade de Mogi 
das Cruzes e preceptor do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital 
do Ipiranga. O evento, mais uma vez, foi extremamente produtivo. 
Casos clínicos foram apresentados pelos alunos de Mogi das Cruzes 
e amplamente discutidos. 

A cada encontro, a satisfação em ver o aprendizado e a empolga-
ção dos alunos e residentes é gratificante. Quem sabe, a partir dessa 
semente, teremos excelentes frutos no futuro!

Aproxima-se o I Congresso Nacional das Ligas Acadêmicas, a 
ser realizado em 12 de novembro, na Associação Paulista de Me-
dicina (APM). Esperamos que este seja um novo marco em nossa 
Sociedade.

Além das reuniões e do planejamento do congresso acadêmico, a Liga 
Paulista, por meio dos alunos e residentes das mais distintas instituições, 
participou do Dia Vascular, realizado no Parque Villa-Lobos, e também 
do Dia da Trombose. Outra atividade desenvolvida pela Liga Acadê-
mica Paulista é o trabalho epidemiológico multicêntrico sobre varizes. 
Em um futuro breve, teremos dados mais concretos desse estudo em 
nossa população.

A Liga continua sendo nossa aposta para um desenvolvimento da 
especialidade entre os jovens, especialidade está muito restrita em 
carga horária na graduação e, atualmente, também durante o pré-re-
quisito básico de residência em cirurgia geral. Esperamos, assim, 
contribuir para o aprendizado discente, dos residentes e também dos 
sócios da SBACV-SP que participam de suas atividades. 

Reunião da Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular e Endovascular 
de setembro reuniu grande público

FIQUE POR DENTRO

Marcelo Matielo, Lucas Azevedo Portela, Carlos Hugo Guillaux Chavez, Arual Giusti, 
Adnan Neser e Marcelo Calil Burihan

Evento contou com a presença de grande parcela de residentes, acadêmicos e sócios da 
SBACV-SP

A próxima reunião da Liga Acadêmica de Cirurgia Vascular será 
realizada no dia 22 de outubro, na Associação Paulista de Medicina 
(APM). Em breve, serão informados o tema e o palestrante. Para 
participar, basta enviar e-mail para secretaria@sbacvsp.org.br ou 
confirmar presença pelos telefones (11) 5087-4888 ou 5087-4889. 

Contamos com a presença de todos.

Dr. Marcelo Calil Burihan
Coordenador da Liga Acadêmica Paulista

Vice-Presidente da SBACV-SP

SBACV-Nacional solicita colaboração dos associados para elaboração 
de censo sobre a especialidade vascular

Com a finalidade de planejar suas ações 
com segurança - no que tange, por exemplo, 
ao pleito por mais verbas e incentivo à inte-
riorização de especialistas – é preciso que 
a SBACV-Nacional conheça melhor a rea-
lidade da especialidade vascular no Brasil. 
Por isso, solicita o preenchimento do ques-

tionário disponível no link: https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEwrB-
6j0oMrMzRnPzgp_RCIDRRkPXFVFbkj-
qEM8vke34_gbA/viewform?c=0&w=1. 

Em poucos minutos é possível responder 
às perguntas, que resultarão na elaboração 
de um documento, já em fase de desenvol-

vimento, o qual será de grande valia para 
todos os que atuam hoje, e também para 
aqueles que atuarão no futuro, na especia-
lidade vascular.

O preenchimento do questionário indica-
rá, por exemplo, quantos médicos integram a 
Sociedade, em que localidade e como atuam.
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FIQUE POR DENTRO

Evento acontecerá no dia 12 de novembro, das 8 horas às 18h45, na Associação Paulista de Medicina (APM)

Diante do incentivo da SBACV-SP, repre-
sentada pelos cirurgiões vasculares Adnan 
Neser e Marcelo Calil Burihan, a Liga Pau-
lista de Cirurgia Vascular foi criada em 2012, 
com o intuito de aproximar o estudante de 
medicina e a Cirurgia, por meio da tríade 
ensino, pesquisa e extensão. Com reuniões 
e aulas mensais na Associação Paulista de 
Medicina (APM), a Liga promove estudos 
epidemiológicos multicêntricos e ações so-
ciais que expandam o conhecimento da po-

Programa:

07h50 às 08h00 - Abertura

MÓDULO 1 

08h00 às 08h20 - Evolução da Cirurgia Vascular 
08h20 às 08h35 - Carótidas: Indicação de Tratamento Clínico e Cirúrgico/
Endovascular 
08h35 às 08h40 - Caso 1 / Trabalho 1
08h40 às 08h55 - Aneurisma de Aorta Abdominal: Indicações de Tratamento 
Cirúrgico/ Endovascular 
08h55 às 09h00 - Caso 2 / Trabalho 2
09h00 às 09h15 - Aneurismas Periféricos: Indicações de Tratamento Cirúrgico/
Endovascular 
09h15 às 09h20 - Caso 3 / Trabalho 3
09h20 às 09h35 - Discussão do Módulo 1
09h35 às 10h00 - Apresentação de Pôsteres 1
10h00 às 10h30 - Intervalo – Coffee-Break

MÓDULO 2 

10h30 às 10h45 - Varizes 
10h45 às 10h50 - Caso 4 / Trabalho 4
10h50 às 11h05 - Trombose Venosa Profunda 
11h05 às 11h10 - Caso 5 / Trabalho 5
11h10 às 11h25 - Opções no Tratamento da Doença Cirúrgica Venosa 
11h25 às 11h30 - Caso 6 / Trabalho 6

I Congresso Brasileiro das Ligas Acadêmicas de Cirurgia Vascular e Endovascular

pulação acerca das áreas da atuação dessa 
especialidade médica.

Após o sucesso das reuniões e os bene-
fícios acadêmicos do contato mais inten-
so com essa área pouco explorada durante 
a graduação médica, será promovido um 
evento de caráter nacional itinerante – I 
Congresso Brasileiro das Ligas Acadêmicas 
de Cirurgia Vascular e Endovascular, que 
ocorrerá na cidade de São Paulo, na sede da 
APM, com a organização da SBACV-SP, no 
dia 12 de novembro, das 8 horas às 18h45.

O encontro tem como objetivo intensi-
ficar e expandir o estudo da Angiologia, 
Cirurgia Vascular, métodos diagnósticos 
e terapêuticos invasivos e não-invasivos, 
Angiorradiologia, Cirurgia Endovascu-

lar, entre outras áreas de estudos, e busca 
propiciar um ambiente para o intercâmbio 
de experiências entre as ligas de Cirurgia 
Vascular do Brasil, aumentar a qualidade e 
a relevância das ligas acadêmicas e incen-
tivar a atualização contínua dos alunos e 
profissionais.

“É com muita cautela e comprometimen-
to que trabalhamos para o desenvolvimento 
da programação científica, de forma a apro-
fundar os conhecimentos e experiências dos 
acadêmicos que serão os cirurgiões vascu-
lares do futuro”, enfatiza o presidente do 
congresso e acadêmico da Universidade de 
Mogi das Cruzes, Luiz Fernando Segura.

Abaixo, a programação com os temas 
que serão abordados no evento.

11h30 às 11h45 - Discussão do Módulo 2
11h45 às 13h00 - Intervalo – Almoço

MÓDULO 3 

13h00 às 13h20 - O Ensino da Cirurgia Vascular no Brasil: Do Acadêmico
ao Médico Residente 
13h20 às 13h35 - Linfedema 
13h35 às 13h40 - Caso 7 / Trabalho 7
13h40 às 13h50 - Doença Arterial Obstrutiva Periférica (Daop) Infra-Inguinal:
Indicações de Tratamento Clínico e Cirúrgico/Endovascular 
13h50 às 14h00 - Caso 8 / Trabalho 8
14h00 às 14h15 - Doença Obstrutiva Aorto-Ilíaca: Indicações de Tratamento
Cirúrgico/Endovascular 
14h15 às 14h20 - Caso 9 / Trabalho 9
14h20 às 14h35 - Discussão do Módulo
14h35 às 15h00 - Apresentação de Pôsteres 2
15h00 às 15h30 - Intervalo - Coffee-Break

MÓDULO 4

15h30 às 15h45 - Trauma Vascular 
15h45 às 15h50 - Caso 10 / Trabalho 10
15h50 às 16h05 - Pé Diabético 
16h05 às 16h10 - Caso 11 / Trabalho 11
16h10 às 16h25 - Tipos de Amputações de Membros Inferiores 
16h25 às 16h30 - Caso 12 / Trabalho 12
16h30 às 16h45 - Discussão do Módulo
16h45 às 17h00 - Premiação e Encerramento
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Marcelo Fernando Matielo com a repórter da TV Cultura

Alguns pacientes foram examinados pelos voluntários

Durante a ação, público praticou exercícios físicos básicos 

População recebeu orientações durante o evento

Marcelo Fernando Matielo e Marcelo Calil Burihan

Evento teve a contribuição de participantes da Liga Vascular

Empresas realizam campanha, em parceria com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia
 Vascular – Regional São Paulo,  para conscientização sobre trombose venosa profunda

SBACV-SP, Bayer e Apsen juntas na luta contra a trombose

Com o intuito de lembrar e apoiar o Dia Mun-
dial de Conscientização sobre a Trombose, que 
ocorre no mês de outubro, a Bayer e a Apsen 
Farmacêutica, em parceria com a Sociedade 
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular – 
Regional São Paulo (SBACV-SP), promoveram 
campanha para conscientizar a população sobre 
os fatores de risco da trombose venosa, bem 
como os possíveis tratamentos. O evento aconte-
ceu no dia 16 de outubro, no Parque Villa-Lobos, 
das 8 às 13 horas.

Mais de 300 pessoas passaram pelo local e re-
ceberam orientações para prevenção da doença. 
Houve, ainda, a entrega de um folheto educativo 
sobre a trombose venosa para o público local. 

Uma das frases da campanha deste ano é: “um 
coágulo sanguíneo nas pernas ou no pulmão pode 
ocorrer em qualquer pessoa e em qualquer idade. 
Mas o movimento regular e o exercício físico aju-
dam a reduzir o risco de desenvolver trombose”. 
Ou seja, a doença pode ser evitada e tratada, e o 
exercício físico é um grande aliado nesse processo.

Todo ano, ocorrem aproximadamente 10 mi-
lhões de casos de tromboembolismo venoso 
(TEV) no mundo, e, a cada 37 segundos, morre 
uma pessoa com a doença no ocidente.

O evento contou com o atendimento realizado 
por associados e acadêmicos da Liga Vascular. 
São eles:

Aline Ayumi Ogusco
Amanda Quintino Martins
Bruno Cesar Silva de Jesus

FIQUE POR DENTRO

Carlos Henrique da Rosa
Caroline de Almeida Gonçalves
Felipe M. Crepaldi 
Gabriela Araújo Attié
Gustavo Garcia Marques
Ingredy Tavares da Silva
João Manoel da Silveira Lara
João Pedro F. Martins 
Jonathan Moraes Acquilino
Kaique Bernardo Uchimura
Leonardo Mota 
Lívia Alexandre Martins
Lucas Zanardini 
Marcelo Calil Burihan
Marcelo Fernando Matielo
Matheus Amparado Mizíara
Rafaella Elias Bosco
Ramon Félix Martins Fernandes

Dia da Trombose
Em 13 de outubro, data que se comemora o 

Dia da Trombose, o presidente da SBACV-SP, 
Dr. Marcelo Fernando Matielo, esteve presente 
na Ação de Conscientização, que aconteceu na 
Avenida Paulista, no Vão Livre do MASP. Na 
ocasião, concedeu entrevistas para a TV Cultura 
e Agência Brasil. No mesmo dia, também esteve 
na Rádio USP para falar sobre o assunto. 

Durante a ação no MASP, homens-trombo 
distribuíram para a população folhetos com in-
formações sobre a trombose, chamando atenção 
para o problema de uma forma divertida. 
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No dia 17 de setembro, foi realizada a 3ª edição do Simpósio Multidisciplinar do Pé Diabético do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, na 
própria sede do instituto. O evento contou com a participação de aproximadamente 130 profissionais da área da Saúde, que se envolveram ativamente 
nos assuntos debatidos durante o evento.

Foi promovido, nos dias 16 e 17 de setembro, o II SIMVASC (Simpósio 
de Cirurgia Vascular e Endovascular do Interior), em Ribeirão Preto (SP). O 
evento é organizado pelos serviços de Cirurgia Vascular e Endovascular liga-
dos aos hospitais universitários públicos do interior de São Paulo, com forte 
cunho científico, e faz parte das atividades do Grupo RHEUNI. Esse grupo 
realiza pesquisa clínica e registro de casos ligados à Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da USP, à Faculdade de Medicina de Botucatu da UNESP, 
à Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP, à Faculdade de Medicina de 
São José do Rio Preto e à Faculdade de Medicina de Marília.

O simpósio contou com o apoio integral da SBACV, representada pelo vi-
ce-presidente da Nacional, Dr. Marcelo Rodrigo de Souza Moraes, e do presi-
dente da Regional São Paulo, Dr. Marcelo Fernando Matielo.

O êxito deste segundo evento, mensurado por meio do aumento significa-
tivo de participantes de diferentes regiões do País e da sua abrangência cien-
tífica, com a participação do Dr. Jan Jansen, da Suíça, reforça o fato de que o 
SIMVASC passou a fazer parte do calendário nacional de eventos científicos 
da especialidade vascular.

III Simpósio Multidisciplinar do Pé Diabético do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia

II Simpósio de Cirurgia Vascular e Endovascular do Interior de São Paulo 
aconteceu em Ribeirão Preto (SP)

Marcelo Fernando Matielo, Edwaldo Edner Joviliano, Marcelo Rodrigo de Souza 
Moraes e Gutenberg do Amaral Gurgel 

Plateia lotata participou ativamente do evento

SECCIONAIS

“Judicialização da Medicina: Documentos Médi-
cos” foi tema de palestra promovida pela Seccional 
Alto Tietê, no dia 29 de setembro, na sala de even-
tos do Hospital Santana, em Mogi das Cruzes (SP). 
Apresentado pelo médico legista e perito judicial 
Dr. Zeno Morrone Júnior, o evento tratou da impor-
tância de os médicos ficarem atentos a tudo o que 
escrevem, para que possam se defender de maneira 
coesa, além de proteger o paciente.

Após a palestra, houve jantar de confraternização. 
O evento foi organizado pelos doutores Adalcindo 
Vieira Nascimento Filho e Fuad José Assis.

Alto Tietê

Maria Ester Vieira, Aldalcindo Vieira Nascimento Filho, Zeno Morrone, Fuad José Assis, Pablo Bezerra, Silvio Souza e 
Martino Piatto
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ARTIGO

Declaração de serviços médicos e de saúde

Financiamento da Saúde brasileira agrava sucateamento do SUS

A necessidade de recursos para prestar serviços 
aos cidadãos impõe aos estados a cobrança de tribu-
tos como fonte de arrecadação primária de receitas. 
Dessas obrigações tributárias, duas normas distintas 
surgem: uma que envolve a obrigação principal de 
pagar tributo; e outra que se refere ao cumprimento de 
uma série de obrigações tributárias acessórias. Estas 
são afeitas ao cumprimento de deveres instrumentais 
de informação (declarações, retenções, indicação de 
códigos fiscais diversos etc.).

A Declaração de Serviços Médicos e de Saúde 
(Dmed) está inserida nesse microcosmo das obriga-
ções tributárias acessórias esparramadas pelos mais 
diversos setores da economia; são responsáveis pela 
eficiência fiscal no cruzamento de informações vitais 
à preservação da arrecadação.

No entanto, isso não quer dizer que tais exigências 
para o cumprimento da tributação no Brasil sejam 
eficientes, simplificadas, nem inertes em custo fiscal. 
Estudos de 2016 do World Bank Group, em conjunto 
com a consultora PwC, apontam o País como sendo o 
mais custoso do mundo em número de horas neces-
sárias ao cumprimento das obrigações tributárias. São 
2.600 horas/ano.

A Dmed é uma destas muitas declarações eletrôni-
cas, de apresentação anual, à qual estão obrigadas as 
pessoas jurídicas “prestadoras de serviços de saúde e 
operadoras de planos privados de assistência à saúde”, 
assim entendidas “as pessoas jurídicas constituídas 
sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, co-
operativa ou entidade de autogestão, autorizadas pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a 
comercializar planos privados de assistência à saúde”. 
Igualmente obrigadas estão as “pessoas jurídicas ou 
equiparadas nos termos da legislação do imposto de 
renda, prestadoras de serviços de saúde e as operado-
ras de planos privados de assistência à saúde”.

O campo de afetação dessa declaração abrange, 
ainda, os serviços “prestados por psicólogos, fisiotera-
peutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, den-
tistas, hospitais, laboratórios, serviços radiológicos, 
serviços de próteses ortopédicas e dentárias e clínicas 

O simples erro de preenchimento, escusa decorren-
te da complexidade das obrigações, não caracteriza o 
crime.

Ainda que o Brasil não seja signatário da OECD 
(Organization for Economic Cooperation and Deve-
lopment), o País tem adotado diversos padrões inter-
nacionais de transparência tributária e contábil/fiscal 
como o IFRS (International Financial Reporting Stan-
dards). Outros tratados de compartilhamento recípro-
co de dados e informações fiscais foram ratificados, 
como o FATCA (Foreign Account Tax Compliance 
Act), em franca demonstração ao intento do País de 
convergir e atingir os níveis mínimos de transparência 
em compliance tributária, necessária para o desenvol-
vimento de um ambiente de negócios transnacional 
honesto, previsível e tributariamente justo.

O número de horas e pagamentos necessários ao 
cumprimento do compliance tributário no Brasil ainda 
se revela entre os mais elevados do mundo. Signifi-
cativa parte dessa elevação decorre da recorrência de 
informações em declarações distintas, o que implica 
em retrabalho, além de elevar a possibilidade de ocor-
rência de erros e divergências.

Outra parte vem da quantidade de tributos, cada 
qual com a sua guia, código e periodicidade de reco-
lhimento própria.

Ainda há um bom caminho a ser percorrido até 
que o Brasil atinja uma carga e respectiva sistemática 
de tributação equilibrada e mais simples de cumprir, 
como a que ocorre na média mundial - em 2014, era 
de apenas 261 horas.

A transparência no tax compliance é elemento 
primordial para um ambiente sadio e globalizado de 
negócios sadios. A eficiência da tax compliance de-
sempenha relevante indicador de ambiente negocial 
saudável e seguro.

médicas de qualquer especialidade, bem como os 
prestados por estabelecimento geriátrico classificado 
como hospital pelo Ministério da Saúde e por enti-
dades de ensino destinadas à instrução de deficiente 
físico ou mental [...]”.

Essa declaração visa à obtenção de dados fiscais 
relacionados ao setor de saúde, cuja possibilidade de 
dedução pelos contribuintes pessoa física vinha sendo 
utilizada de forma indiscriminada e indevida. Entre os 
dados exigidos na declaração, que deve ser apresenta-
da de forma centralizada pela matriz da pessoa jurídica 
obrigada, estão o CPF, os valores recolhidos, os no-
mes completos, a individualização dos beneficiários, 
os eventuais rateios de despesas ou coparticipação, 
entre outras muitas.

As informações serão devidas no último dia útil do 
mês de março do ano subsequente ao exercício decla-
rado, salvo se os serviços tenham sido pagos exclusi-
vamente por pessoas jurídicas.

O descumprimento dessa obrigação acessória im-
plica em multa de até R$ 1.500/mês de atraso, no 
caso de pessoas jurídicas submetidas ao lucro real. 
Até mesmo as isentas e imunes são punidas quando 
deixam de cumpri-la, ainda que em patamar menos 
oneroso de R$ 500/mês de atraso. As pessoas físicas 
também não escapam, e são multadas em R$ 100/mês.

Nesse contexto de multas, a parametrização das 
informações tributárias, fiscais e contábeis vem se re-
velando norte indispensável à eficiência empresarial, 
por meio da redução de divergências que constituam 
passivo fiscal. Investimentos em TI na aquisição de 
softwares de gestão integrada (contábil/fiscal) vêm se 
destacando como tendência sem volta ao empresaria-
do como um todo, ainda mais em um ambiente SPED 
de cruzamento de dados.

Essa elevada capacidade de cruzamento de dados, 
além de trazer eficiência tributária para o Sistema Tri-
butário, pode implicar na verificação de crimes contra 
a ordem tributária, sempre que o dolo ou a intenção de 
cometer o ilícito criminal esteja presente. Não é menos 
importante destacar que as penas previstas para esses 
crimes podem chegar a dois anos de detenção e multa.

Daniel Castillo*

Por Marun David Cury e João Sobreira de Moura Neto*

Daniel Castillo 
Especialista em Direito Tributário, titulado pela 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). Membro das 
Comissões de Sociedades de Advogados, gestão 

2013-2015, e de Direito Tributário da Ordem dos Advo-
gados do Brasil – BA, gestão 2016-2018

O SUS é um dos maiores sistemas públicos de 
saúde do mundo. Contudo, a falta de investimento 
inviabiliza o atendimento aos mais de 150 milhões 
de brasileiros que dependem de assistência do Es-
tado. O Governo repassa mensalmente R$ 7,2 bi-
lhões ao Ministério da Saúde, segundo a própria 
pasta. Só que a cifra é insuficiente para todas as 
demandas.

Lei sancionada em 2012 define valor mínimo a 
ser direcionado pela União, pelos estados e pelos 
municípios. O repasse da Federação é definido 
anualmente segundo o Orçamento Geral; já os dois 
últimos são porcentagens fixas da receita: 12% e 
15%, respectivamente.

Porém, vários governos estaduais, além do fe-
deral, não estão cumprindo com seu papel, sobre-

carregando a gestão municipal; muitos, inclusive, 
precisam despender até 40% de seus recursos à 
Saúde. Aliás, em virtude do subfinanciamento, os 
municípios, responsáveis pela atenção básica, são 
incapazes de suprir todas as necessidades do sis-
tema.

O problema tem raiz histórica. A União reduz, 
há décadas, sua participação no financiamento do 
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ESPAÇO ABERTO

ARTIGO

Dia do Médico ...

É para comemorar ou chorar de tristeza por 
tudo o que acontece contra o médico.

Comemora-se por se tratar de uma profissão 
digna, que tem sua atenção voltada para aliviar 
o sofrimento do próximo, ou para preveni-lo 
contra as doenças. Se remontarmos ao passado 
longínquo, em particular, recordando Sócrates, 
vemos uma ascensão maravilhosa dessa nobre 
arte, por meio de seus seguidores, que alicerça-
ram o engrandecimento da Medicina por sécu-
los. Perdemos a vista quando citamos os grandes 
nomes que contribuíram para seu crescimento e 
diferenciação até os dias de hoje.

O adolescente sonha em ser um doutor, atra-
vessa inúmeras dificuldades até cursar uma fa-
culdade de Medicina, mas não se dá conta das 
agruras a enfrentar após concluí-la.

Não sei se estou pessimista, por alguma razão, 
ou se podemos dizer que a Medicina está se de-
teriorando no mundo inteiro. Ao contrário disso, 
deveria estar sendo prestigiada e reconhecida por 
todos, até mesmo pelos seus seguidores.

Com raras exceções, a maioria de nós, mé-
dicos, parece estar de olhos vendados frente às 
agruras por que passa a Medicina e seu exercício. 

De um lado estão o governo e os políticos em 
geral que ignoram a sua importância, principal-
mente para as classes menos favorecidas. 

na brasileira e o bom atendimento da população.
“Procurando pessoas para contratar, você

 busca por três qualidades: integridade, inteligência
 e energia. E se elas não têm a primeira, as outras 

duas matarão você” - Warren Buffett

Bem, chega de choradeira.
Vamos alimentar a esperança e a fé em Deus 

de que um dia tudo será diferente, com reconhe-
cimento autêntico do valor dessa nobre arte de 
curar, com o reconhecimento da importância que 
tem o médico, com a sua responsabilidade.

Até então, vamos nos congratular, desejando a 
todos nós dias melhores no porvir.

Viva a Medicina!
Um abraço a todos.

Do outro lado estão os convênios, que desva-
lorizam os honorários médicos, sem deixar de 
reajustar espetacularmente as mensalidades dos 
planos de assistência médica.

Os nossos líderes da classe médica estão es-
falfados de tanto lutarem pela recuperação da 
dignidade do médico.

O Brasil vive duas medicinas. Uma super-
diferenciada, com recursos fantásticos para 
atender o paciente. A outra é aquela em que 
o paciente espera desde a madrugada para ser 
atendido e, quando chega sua vez, já não en-
contra mais vaga. Ele chega a esperar anos para 
a realização de sua cirurgia ou tratamento am-
bulatorial, devido ao déficit de 50% de leitos, 
médicos, enfermeiros e medicamentos. Isso 
vem de longa data, agravadíssimo nos últimos 
13 anos do governo petista.

Esperamos que o novo governo federal atenda 
ao clamor, às críticas construtivas, do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), dos conselhos re-
gionais estaduais, das associações estaduais de 
Medicina e da população carente. Para agravar o 
quadro, demagogicamente, nos últimos 13 anos, 
o número de faculdades de Medicina aumentou 
de 200 para 500, sem um mínimo de infraestru-
tura que garanta a boa formação de um médico; 
buscamos, ao contrário disso, proteger a Medici-

Dr. Rubem Rino
Associado da SBACV-SP

SUS e nos gastos totais com a Saúde. Atualmen-
te, o governo brasileiro destina 4,66% do PIB ao 
setor, o que configura uma das piores posições no 
ranking mundial. O índice é muito inferior aos do 
Canadá, França, Suíça e Reino Unido, por exem-
plo, cujos valores variam entre 7,6% e 9%.

Se comparado aos vizinhos Uruguai (6,14%), 
Argentina (4,92%) e Bolívia (4,75%), o Brasil 
também tem média menor. É um dado preocupan-
te, haja vista as dimensões continentais de nosso 
País e a responsabilidade de assistir cerca de 75% 
da população que depende somente do SUS.

Tal cenário amplia os encargos dos municípios, 
que passam a custear os procedimentos hospitala-
res e ambulatoriais de média e alta complexidade, 
aumentando o rombo de caixa.

O resultado é que faltam recursos para a realiza-
ção de cirurgias, para atendimentos ambulatoriais, 
para programas preventivos e para medicamentos. 

Além disso, também são escassos fundos para con-
tratação de recursos humanos. Tudo isso leva ao 
sucateamento da Saúde.

O sistema, que já apresenta demanda superior a 
sua capacidade, também sofre com o crescimento 
do desemprego. Segundo estimativas do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 11,41 
milhões de pessoas perderam seus postos de traba-
lho no primeiro trimestre do ano. Assim, no pri-
meiro semestre de 2016, 910 mil pessoas abando-
naram os planos de saúde e migraram para o SUS. 
Nessa conjuntura, hoje, 30% dos usuários paulistas 
aguardam mais de seis meses para realizar uma 
consulta na rede pública, como atesta pesquisa do 
Conselho Federal de Medicina. Com a demora no 
atendimento, as doenças agravam-se e, diante do 
diagnóstico tardio, os tratamentos são menos efe-
tivos e mais caros.

É a total falta de respeito e compromisso com 

o cidadão que paga, por meio de impostos, para 
ter assistência digna. O caos da saúde coloca em 
risco milhões de vidas e promove o agravamento 
das patologias já existentes. Causa-se, assim, um 
efeito em cascata, prejudicando todo o sistema e 
em especial a população.

Para piorar, o Senado Federal acaba de aprovar 
a PEC 31/2016, que prorroga a Desvinculação de 
Receitas da União até 2023. Tal medida possibi-
litará, ao governo, transferir até 30% da verba ori-
ginalmente destinada à saúde para qualquer outra 
despesa considerada prioritária. Trata-se de um 
retrocesso que não podemos admitir.

Marun David Cury 
Diretor de Defesa Profi ssional 

da Sociedade Brasileira de Pediatria

João Sobreira de Moura Neto
Diretor de Defesa Profi ssional 

da Associação Paulista de Medicina
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ELEIÇÃO

Apesar de estarmos a cerca de 10 meses das 
próximas eleições, gostaria de apresentar-me 
como candidato à presidência da Nacional 
para o biênio 2018–2019. 

Iniciei minha participação na Regional São 
Paulo em 1995, por meio do prestígio às reu-
niões científicas da Sociedade e da atuação 
em cargos de diretoria, acreditando na im-
portância da força associativa para a melhoria 
da especialidade. Fui eleito e assumi a presi-
dência da Regional São Paulo em 2002, com 
o apoio do Conselho Superior e do saudoso 
Prof. Emil Burihan. 

Organizei o I Encontro São Paulo de Ci-
rurgia Vascular sob a responsabilidade da 
Regional, em abril de 2003, após 20 anos de 
sucesso do Encontro Paulista realizado pelos 
professores Antonio Carlos Simi, Bonno van 
Bellen e Adib Bouabci. Apesar do grande de-
safio, o encontro foi um sucesso, com mais 
de 600 participantes, o que proporcionou ga-
nho financeiro significativo para a Regional 
São Paulo, que permitiu a realização de vá-
rios projetos. Pensando na interiorização das 
atividades da Regional, criamos oito seccio-
nais : Marilia, Sorocaba, Ribeirão Preto, São 
José do Rio Preto, ABC, Santos, Campinas 
e Taubaté,  e, nos dois anos de gestão, esti-
ve presente em todas as reuniões científicas 
promovidas pelas seccionais. Reestruturamos 
o boletim informativo mensal, que era distri-
buído aos 1700 associados em todo o Brasil.

Contratamos empresa de assessoria de 
Marketing, que publicou vários artigos nos 
veículos de comunicação. Com o apoio da 
Nacional, presidida pelo Dr. Marcio Meirel-
les, realizamos eventos de divulgação da nos-
sa especialidade à população, incluindo a I 
Semana Nacional de Saúde Vascular. 

Já nessa época, trabalhávamos pela valori-
zação e defesa profissional, como a emissão 
de pareceres às seguradoras de saúde, pro-
pondo alterações e a adoção de códigos da 
antiga tabela da Associação Médica Brasilei-
ra (AMB), como o código para cobrança de 
honorários de cirurgias de fístulas arteriove-
nosas para hemodiálise. 

  Em 2002, realizamos, na casa de eventos 
Leopoldo, a festa de 50 anos da fundação da 

Eleições da SBACV - 2018-2019

Por Roberto Sacilotto*

Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular, 
que contou com a participação de mais de 500 
colegas, incluindo ex-presidentes nacionais e 
expressivos nomes de membros da Sociedade 
de todo o País.

Em 2009, em reunião da diretoria, presidida 
pelo Prof. José Carlos Costa Baptista Silva, 
conjuntamente com o Conselho Superior, fui 
eleito presidente do Congresso Brasileiro de 
2011. Já nesse ano, iniciamos os trabalhos 
de preparação do evento, com importan-
te participação da Comissão Científica e do 
presidente da Regional, Dr. Calógero Presti, 
que foi realizado no Centro de Convenções 
Anhembi, em outubro de 2011, contando 
com a participação de mais de 2300 colegas. 
Estavam presentes, além dos 15 palestrantes 
internacionais, colegas que representavam 
os vários serviços nacionais escolhidos, cri-
teriosamente, pela Comissão Cientifica. As 
apresentações foram realizadas, pela primei-
ra vez no Congresso Brasileiro, em um único 
anfiteatro, o que permitiu, aos congressistas, 
assistirem integralmente às conferências, pa-
lestras e temas correlatos. Na festa de encer-
ramento realizada no Golden Domus do Hotel 
WTC, ocorreu a inesquecível apresentação do 
conjunto Titãs. Quem participou, sem dúvida 
guardou na memória a inesquecível noite.

Em relação à vida acadêmica, resumida-
mente, conclui a residência médica em 1981, 
no Hospital do Servidor Público de São Pau-
lo, onde permaneci como médico concursado 
e preceptor de ensino até assumir a chefia do 
serviço em 2005.  Atualmente, contamos com 
20 médicos assistentes e mantemos um pro-
grama de residência médica iniciado pelo Dr. 
Mario Cinelli Junior, em 1969, e que atual-
mente conta com quatro residentes de primei-
ro ano, o mesmo número no segundo ano e 
um residente de quinto ano. Nesses 10 anos 
como diretor, reestruturamos o serviço, com a 
criação do setor de Angiorradiologia e Cirurgia 
Endovascular e o de Ultrassom Doppler, fazen-
do com que o residente tenha uma formação 
completa. Estimulamos a produção científica 
e, nos últimos anos, publicamos seis artigos 
em revistas nacionais e internacionais.  

Em 2014, participei da composição da 

chapa atual da SBACV, presidida pelo Dr. 
Ivanésio Merlo, e fui indicado para assumir 
a Diretoria Científica. Tenho participado ati-
vamente das reuniões mensais da AMB, in-
cluindo as do Conselho Científico e de Defesa 
Profissional. Coordenei o Concurso para o 
Título de Especialista e na Área de Atuação 
em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascu-
lar, conjuntamente com os professores Fausto 
Miranda Junior e Liberato Karaoglan. Criei o 
programa de Intercâmbio de Residentes. Está 
programado, para abril de 2017, o Concurso 
para Título de Especialista, que será realizado 
pelos colegas com mais de 15 anos de formado.

Alguns projetos e metas, caso seja eleito:
▪ Manter os vários projetos iniciados pelo    
  Dr. Ivanésio Merlo e a Diretoria Executiva;
▪ Maior integração com a AMB; 
▪ Divulgação da especialidade na mídia;
▪ Aperfeiçoamento da tabela CBHPM;
▪ Aumento dos honorários pela tabela SUS;
▪ Defesa Profissional no combate da inva-
   são da nossa especialidade;
▪ Incrementar o intercâmbio de residentes 
   entre serviços, no sistema de estágio, com   
   duração de semanas até, no máximo, um 

Dr. Roberto Sacilotto

   mês, propiciando a troca de conhecimentos;
▪ Promover maior contato com os precepto- 
   res de ensino dos vários serviços no senti-
   do de contribuir para o aprimoramento do 
   ensino de residentes.

Acredito que, com a participação efetiva na 
diretoria da Nacional nesses dois anos, estarei 
seguro para candidatar-me à presidência da 
Nacional para as eleições que ocorrerão em 
2017, com o mandato para 2018-2019. Conto 
com o apoio das regionais. 



 15OUTUBRO 2016

FOLHA VASCULAR

Planos de saúde por 
categoria profi ssional sofrem 

reajuste abusivo 
Nessa época do ano, a fatura surpreende o bolso 

de quem tem convênio médico. O aumento de até 
13,57% divulgado, em junho, pela Agência Nacio-
nal de Saúde (ANS) para plano de saúde individual 
e familiar começou a ser praticado no segundo se-
mestre e em alguns casos retroativo a maio.

A surpresa com o reajuste acima do Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - 9,28% - 
pode ser maior para quem tem plano de saúde co-
letivo por adesão de categorias profissionais como, 
por exemplo, advogados, engenheiros e metalúrgi-
cos. As categorias de base normalmente não têm 
informações de que essa modalidade, embora seja 
legal, não tem o índice de reajuste definido pela 
ANS e a falta de regulação dá autonomia para os 
aumentos exorbitantes.

Reajuste de 54% foi sugerido aos serventuários 
que aderiram, em 2013, ao plano coletivo pela 
Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo (ASSETEJ). Os aumentos 
abusivos em anos consecutivos levaram a ASSE-
TEJ a buscar amparo na lei e ganhar, no mês de 
agosto, em primeira instância, uma liminar contra 
o reajuste imposto pela empresa de assistência mé-
dica.

Educação e saúde pressionam 
custo de vida na Região 

Metropolitana de São Paulo 
Os serviços de educação e saúde acumularam 

alta maior que a média da inflação nos primeiros 
sete meses de 2016, com elevação nos preços de 
7,10% e 7,77%, respectivamente. É o que aponta 
o Índice de Preços de Serviços (IPS), indicador 
que integra, juntamente com o Índice de Preços 
do Varejo (IPV), o Custo de Vida por Classe So-
cial (CVCS) para a Região Metropolitana de São 
Paulo, pesquisa mensal da Federação do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
São Paulo (FecomercioSP).

 Os preços dos serviços que contemplam o 
IPS subiram, em média, 4,10% no período. Den-
tre eles, destaque para Saúde e cuidados pes-
soais (7,77%), Educação (7,10%) e Habitação 
(4,25%). Levando-se em conta que os serviços 
possuem representatividade de 48,5% no CVCS, 
o peso destes grupos somados no IPS chega a 
quase 50%, sendo 26% de Habitação, 11% de 
Saúde e cuidados pessoais e 11% para Educação.

 Com relação à Saúde, o grupo de serviços mé-
dicos e dentários acumula acréscimo de 5,18% 
nos setes meses de 2016, tendo como destaque 
os subitens Dentista (5,92%) e Fisioterapeuta 
(6,44%). Já os grupos Serviços laboratoriais e 
hospitalares e Plano de Saúde acumulam alta de 
9,98% e 7,38%, respectivamente. 

Para a FecomercioSP, a alta de preços nesses 

NOTÍCIAS

dois grupos compromete ainda mais o já abalado 
orçamento das famílias, pois tratam-se de ser-
viços de necessidade básica e que dificilmente 
podem ser suprimidos sem comprometer o bem
-estar das mesmas.

Médicos brasileiros 
formados no exterior têm mais 
chances no Revalida graças à 

parceria educacional
Formar-se médico no Brasil é o sonho de muitos 

estudantes, porém, diante dos custos elevados e da 
alta concorrência nas universidades do País, mais 
brasileiros estão cruzando a fronteira em busca do 
diploma: dados do Ministério da Educação (MEC) 
apontam que o último Revalida obteve recorde de 
inscritos: somente em 2015, este número chegou a 
cerca de quatro mil – quase o dobro do ano anterior. 
Boa parte deles, 2.349 inscritos, eram brasileiros 
buscando a revalidação do diploma obtido em fa-
culdades no exterior.

A possibilidade de tornar-se médico por meio de 
um curso de boa qualidade e com custos acessíveis 
é o que tem motivado mais estudantes a encararem 
um percurso mais longo até o diploma. Não somen-
te pela distância geográfica: desafios ainda maiores 
devem ser encarados por aqueles que buscam a for-
mação no exterior – se não foram contempladas, as 
diferenças regulamentares dos cursos em relação ao 
Brasil podem colocar em cheque a possibilidade do 
profissional revalidar seu diploma ao retornar para 
o País.

De olho nessa lacuna, um projeto voltado espe-
cialmente para brasileiros busca facilitar o caminho 
até o diploma e ainda melhorar as chances de ob-
tenção do Revalida – a parceira educacional entre 
o Instituto Sul-Americano de Pesquisa e Desen-
volvimento (ISPED) e a Universidad de Morón da 
Argentina (UM) oferece um programa adaptado ao 
estudante brasileiro, que contempla desde sua am-
bientação ao país vizinho, o ingresso na universida-
de e uma grade curricular adequada aos moldes das 
instituições brasileiras.

Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo testa 

cirurgias cardíacas em órgão 
impresso em 3D 

A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 
de São Paulo (FCMSCSP), instituição de ensino su-
perior que tem como mantenedora a Fundação Arnal-
do Vieira de Carvalho, anuncia o desenvolvimento de 
um estudo que visa a testar a eficácia de biomodelos – 
réplicas – de corações de pacientes impressos em 3D 
no aprimoramento de procedimentos cirúrgicos. Re-
alizado em parceria com o Instituto Dante Pazzanese 
de Cardiologia, o estudo, conduzido há três anos, vem 
sendo testado em pacientes e tem financiamento do 
Fundo de Amparo à Pesquisa da própria FCMSCSP.

 A tecnologia, que permite a impressão em 3D de 
corações, tem sido importante para o avanço da medi-

cina cardiovascular. “Literalmente, com o coração na 
mão, conseguimos interpretar melhor o que as ima-
gens estáticas ou tridimensionais computadorizadas 
não conseguem mostrar. A tecnologia permite um 
diagnóstico mais preciso e, como consequência, uma 
preparação mais minuciosa de toda a cirurgia”, afir-
ma o Dr. Luiz Antonio Rivetti, professor da FCMS-
CSP, orientador da pesquisa e médico cirurgião.

Segundo Rivetti, a impressão em detalhes dos ór-
gãos em 3D não é simples e passa por três etapas. 
“Até chegar em nossas mãos, o biomodelo passa por 
um processo de impressão de cerca de 22 horas. É 
demorado e é por isso que não conseguimos ainda 
utilizar a tecnologia no trato de casos mais urgentes”, 
explica o cardiologista. Até o momento, os testes fo-
ram feitos em três pacientes, com êxito. “A réplica do 
coração ajuda a identificar qual parte exata do mús-
culo não está mais contraindo, como ocorre com o 
aneurisma do ventrículo esquerdo, causa de cerca de 
15% dos infartos em pacientes com o diagnóstico”, 
finaliza o professor Rivetti.

Assinada renovação do Mais 
Médicos em reunião da OPAS

Está garantido o atendimento à população pelos 
profissionais do Programa Mais Médicos. O secre-
tário-executivo do Ministério da Saúde, Antônio 
Nardi, assinou, no dia 26 de setembro, na sede da 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), 
em Washington, Estados Unidos, o contrato que 
mantém, por mais três anos, a participação dos 
médicos da cooperação internacional no programa.

“É importante ressaltar que estamos compro-
metidos em fortalecer a atuação dos brasileiros no 
Mais Médicos. No entanto, enquanto houver ne-
cessidade o convênio com a OPAS será mantido”, 
destacou o secretário-executivo Antônio Nardi.

A formalização do acordo foi efetivada durante 
a 55ª Reunião do Conselho Diretor da OPAS. O 
compromisso, anunciado pelo ministro da Saúde, 
Ricardo Barros, no dia 20 de setembro, visa a aten-
der o apelo dos gestores municipais e não deixar 
desassistida a população dos locais onde os médi-
cos cooperados atuam.

Aspirante Residente:
Fabricio Carneiro de Souza Cruz

Aspirante:
    Eduardo da Graça Malavolta

Efetivo:
   Fernando Linares

NOVAS ADESÕES

Sócios aprovados em 
29 de setembro:
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FOLHA VASCULAR

TRATAMENTO DO EDEMA
DE MEMBROS INFERIORES3

TRATAMENTO DA
FRAGILIDADE VASCULAR3

PREVENÇÃO
DE ULCERAÇÕES3

ALÍVIO RÁPIDO E EFICAZ
NOS SINTOMAS DA DVC1,2

Material destinado exclusivamente à classe médica
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Flebon® (Pinus pinaster - PycnogenolPinus pinaster - PycnogenolPinus pinaster ®). Apresentação: embalagem com 30 comprimidos. Indicações: na prevenção das complicações causadas pela insuficiência venosa, prevenção da 
síndrome do viajante e no tratamento da fragilidade vascular e do edema, especialmente nos membros inferiores. Contraindicação: hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da 
fórmula. Advertência e precaução: não há cuidados especiais quando administrado corretamente. O extrato de Pinus pinaster está classificado na categoria B de risco na gravidez. Pinus pinaster está classificado na categoria B de risco na gravidez. Pinus pinaster Interação 
medicamentosa: não há evidência científica de interações medicamentosas. Reações adversas: até o momento só foi relatada a seguinte reação adversa rara: desconforto gastrointestinal leve 
e transitório, podendo ser evitado administrando Flebon® após as refeições. Posologia: problemas circulatórios venosos, fragilidade dos vasos e inchaço (edema): tomar um comprimido de 50 
mg três vezes ao dia, via oral. A dose pode ser ajustada a critério médico. Síndrome do viajante: tomar quatro comprimidos três horas antes de embarcar, quatro comprimidos seis horas depois 
da primeira tomada do medicamento e dois comprimidos no dia seguinte. M.S: 1.0390.0181. Farmoquímica S/A. CNPJ 33.349.473/0001-58. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SAC 08000 
25 01 10. Para ver o texto de bula na íntegra, acesse o site www.fqm.com.br. Material destinado exclusivamente aos profissionais de saúde habilitados a prescrever e dispensar medicamentos. 
Referências Bibliográficas: 1.Cesarone, MR et al. Comparison of Pycnogenol® and Daflon® in treating chronic venous insufficiency: a prospective, controlled 
study. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 2006; 12(2): 205-212.  2.Cesarone MR et al. Rapid Relief of Signs/Symptoms in Chronic Venous 
Microangiopathy With Pycnogenol®: A Prospective, Controlled Study. 2006; 57 (5): 569-576.  3.Bula Flebon®.
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