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ABC, Alto Tietê e Ribeirão Preto-Franca
-Araraquara reuniram cirurgiões vasculares 
das regiões em eventos das seccionais

Na próxima Reunião Científica, três trabalhos 
desenvolvidos na área de gestão de saúde e 
tratamentos serão apresentados
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MEDICINA BASEADA
EM EVIDÊNCIAS: 
UM DOS MAIORES MARCOS DA 
MEDICINA DOS ÚLTIMOS TEMPOS

Confira a programação completa do XV Encontro 
São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular. 
Inscrições com desconto vão até o dia 8 de maio
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EDITORIAL

Prezados associados,

No mês que passou, tivemos a convenção de 
presidentes da SBACV no Rio de Janeiro, em 
que a diretoria da Nacional pôde explanar e nos 
atualizar sobre a atuação desta.  Houve uma 
apresentação sobre as ações jurídicas contra as 
especialidades não médicas e como elas estão 
evoluindo. Ratifico que, se vocês tiverem casos 
de não médicos atuando em nossa área, enviem 
denúncia no e-mail juridico@sbacv.org.com.br. 
Procurem ter o máximo de informações possí-
veis, pois tudo pode ajudar no sucesso do blo-
queio dessas pessoas. 

Outro ponto importante discutido foi em 
relação à empresa contratada para tratar dos 
assuntos relativos à remuneração da especia-
lidade; está em estágio avançado de nego-
ciação, com a AMB e a ANS, a transferência 
de procedimentos relacionados a cirurgias 
que, hoje, estão no código de diagnóstico, 
para um novo código, como por exemplo o 
tratamento de aneurisma de aorta abdomi-
nal, tanto pela técnica convencional como 
endovascular, remunerando da mesma forma 
qualquer método que o cirurgião preferir e 
for melhor para o paciente, além de, no caso 
endovascular, dar direito a auxiliares, uma 
batalha que leva tempo, mas que com certeza 
será vencida (temos que ter paciência). Tam-
bém foi exposto o censo vascular e as ações 
de marketing da especialidade que foram 
e estão sendo realizadas, e como podemos 
observar que estamos cada vez mais em evi-
dência. Parabéns a toda diretoria da SBACV 
pelo evento!

Nós, da Regional São Paulo, também es-
tamos trabalhando para a melhoria dos nos-
sos honorários (por meio de reuniões com a 
APM, sindicato dos médicos e CRM). Para 
tentar alavancar essa proposta, disponibili-
zamos, no nosso site, uma relação feita pela 
comissão de honorários da SBACV, como 
sugestão para ser enviada aos convênios, 
em que estão os CID das doenças que aque-
le código atende, os códigos que devem ser 
solicitados e o material mínimo para realiza-
ção do procedimento. Estamos empenhados 
para que esse material seja colocado em uma 
plataforma, onde vocês poderão fazer o pre-
enchimento pelo computador com os dados 

do paciente e códigos assinalados, para ser 
enviado já pronto para os convênios, o que 
uniformizaria as solicitações, dando mais 
peso para nossas reivindicações. 

Na palestra da Reunião Científica do mês 
passado, pudemos observar como o caminho 
para a aprovação de uma nova tecnologia, 
tanto na rede pública como na saúde suple-
mentar, é difícil e demanda a comprovação 
de custo-efetividade. Foi uma verdadeira aula 
ministrada pelo Prof. Dr. Marcelo Eidi Nita.

 Em maio, acontecerão os eventos mais im-
portantes da nossa Regional, o XV Encontro 
São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascu-
lar e o VI Pré-Encontro Interativo de Cirurgia 
Vascular e Endovascular. Todos os palestran-
tes estão confirmados e a programação cientí-
fica está pronta. Confira o programa completo 
no site www.encontrosaopaulo.com.br. Vale 
lembrar que, nesta edição, será necessário 
baixar o aplicativo do encontro, que estará 
disponível para a plataforma Android e IOS. 
Toda a programação estará disponível no 
aplicativo, e toda interatividade, votação no 
pré-encontro, perguntas a palestrantes, pon-
tuação dos trabalhos correlatos e das apre-
sentações, além de solicitação das aulas dos 
palestrantes que a disponibilizarem, aconte-
cerão pelo app. 

Espero por todos vocês.
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DEFESA PROFISSIONAL

O Ministro de Estado da Saúde, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, 
e Considerando o Relatório de Recomendação no 247 – janeiro de 
2017, da Comissão Nacional de Incorporação  de Tecnologias no 
SUS (CONITEC); Considerando a Portaria no 04/SCTIE/MS, de 
31 de janeiro de 2017, que torna pública a decisão de incorporar 
procedimento para tratamento esclerosante não estético de varizes 
dos membros inferiores; e Considerando a avaliação técnica do De-
partamento de Gestão da Incorporação de Tecnologias em Saúde 
(DGITS/SCTIE/MS), do Departamento de Regulação, Avaliação 
e Controle de Sistemas (DRAC/SAS/MS) e do Departamento de 
Atenção Especializada e Temática (DAET/SAS/MS), resolve:

Art. 1º Ficam incluídos na Tabela de Procedimentos, Medica-
mentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS os procedi-
mentos conforme o teor do Anexo I a esta Portaria.

Parágrafo único.
Fica incluída a Forma de Organização 07 – Angiologia, no Grupo 

03 – Procedimento Clínico, Subgrupo 09 – Terapias Especializadas.
Art. 2º Fica incluída na Tabela de Serviços Especializados do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) a classi-
ficação 008 – Angiologia do serviço 116 Serviço de Atenção Car-
diovascular/Cardiologia conforme o teor do Anexo II a esta Portaria.

Art. 3º Os recursos orçamentários necessários à implementação 
dos procedimentos  incluídos por esta Portaria e constantes do Ane-
xo I, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, one-
rando o Programa de Trabalho 10.302.12.20.8585 Atenção à Saúde 
da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade.

Art. 4º Fica estabelecido que os procedimentos incluídos por esta 
Portaria serão financiados por meio do Fundo de Ações Estratégi-
cas e Compensação – FAEC pelo período de 6 (seis) meses, com 
vistas a permitir a formação de série histórica necessária à sua agre-
gação ao Componente Limite Financeiro da Atenção de Média e 
Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC dos Estados 
e Municípios.

Art. 5º A Coordenação-Geral de Atenção Especializada, do 
Departamento de Atenção Especializada e Temática, da Secretaria 
de Atenção à Saúde (CGAE/DAET/SAS/MS) junto com o Depar-
tamento de Regulação Avaliação e Controle de Sistemas, da Se-
cretaria de Atenção à Saúde – DRAC/SAS/MS devem  proceder 
ao  monitoramento e avaliação mensais da produção dos procedi-
mentos ora incluídos, considerando também a dos procedimentos 
03.03.06.030-1 Tratamento de varizes dos membros inferiores c/ 
úlcera, 04.06.02.056-6 Tratamento cirúrgico de varizes (bilateral) 
e 04.06.02.057-4 Tratamento cirúrgico de varizes (unilateral), para 
avaliar o impacto dessa inclusão e estabelecer parâmetros para a re-
gulação, controle, avaliação e auditoria do tratamento de varizes dos 
membros inferiores no SUS.

Art. 6º Caberá à Coordenação-Geral dos Sistemas de Informa-

O Diário Oficial da União publicou, na edição nº 48, de 10 de março, na seção 1, Portaria nº 709, que inclui o tratamento esclerosante não estético uni-
lateral e bilateral de varizes dos membros inferiores na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS. Confira, 
abaixo, o texto na íntegra.

ção do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas, da Secretaria de Atenção à 
Saúde (CGSI/DRAC/SAS/MS), como gestora do CNES, formalizar junto ao Departamento de In-
formática do Sistema Único de Saúde da Secretaria Executiva (DATASUS/SE/MS) a demanda para 
operacionalização desta Portaria no SCNES.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos operacionais nos siste-
mas de informações do SUS para a competência seguinte à da  sua publicação. 

Diário Ofi cial da União publica Portaria sobre tratamento esclerosante não estético

Lei inclui procedimento unilateral e bilateral de varizes dos membros inferiores na Tabela de Procedimentos,
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS
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Medicina baseada em evidências: melhores práticas e melhores resultados

Tendência que surgiu na década de 90 busca relacionar evidências disponíveis na 
literatura médica para a abordagem mais acertada na prática clínica

Considerada pelo universo científico como 
um dos maiores marcos da medicina dos últi-
mos tempos, ao lado de importantes conquistas, 
como a descoberta do DNA, o desenvolvimento 
de vacinas e antibióticos e o uso de anestésicos 
em cirurgias, a medicina baseada em evidências 
(MBE) surgiu nos anos 90, inicialmente, para 
aprimorar o ensino médico, e rapidamente se ex-
pandiu e passou a definir diretrizes, protocolos e 
políticas de saúde. Essa prática busca colocar em 
sinergia a melhor evidência disponível no cam-
po da literatura médica com a experiência clínica 
individual.

O exercício da medicina consiste, frente às 
inúmeras informações sobre determinado pacien-
te, em analisar desde sua queixa principal até os 
exames complementares, para a tomada de deci-
são sobre um diagnóstico, escolha do tratamento 
e sua execução. Até pouco tempo atrás, isso era 
feito, em grande parte, baseado apenas nas ex-
periências individuais de cada médico, muitas 
vezes com sustentação empírica. Nesse tipo de 
abordagem podem existir inúmeros vieses, o que 
resulta em decisões frequentemente equivoca-
das. Os trabalhos científicos, com metodologias 
modernas, vieram para modificar esse quadro, 
ou seja, a experiência individual deixou de ser a 
única fonte de referência na tomada de decisões.

A pesquisa científica na área médica deve ser 

Mario Lenza

sempre conduzida de maneira criteriosa e impar-
cial, entretanto, seja por tendenciosidade involun-
tária, ou por conflitos de interesse do pesquisa-
dor, que busca a todo custo um resultado X ou 
Y, por motivos econômicos ou não, essa pesquisa 
pode acarretar falsos resultados. Nesse contexto, 
a MBE é uma prática que tenta minimizar pro-
blemas dessa ordem, pois seleciona os trabalhos 
científicos de acordo com a melhor evidência.

Qualidade dos estudos científicos
Para o diretor de Publicações da SBACV-SP, 

Dr. Rogério Abdo Neser, o velho clichê de que 
“a medicina é a ciência das verdades transitórias” 
resume de forma clara o que acontece na prática. 
Frequentemente, surgem avanços que muitas ve-
zes mudam o entendimento acerca das doenças e 
seus tratamentos. “Mas temos que tomar cuidado 
para não nos influenciarmos por pesquisas isola-
das. Não é difícil usar a estatística para produzir 
determinado resultado em um trabalho científico 
que não é bem-estruturado e não tem uma me-
todologia séria. Assim, a análise do material e 
método da publicação é fundamental para sele-
cionarmos os estudos bem-feitos”, enfatiza.

De acordo com o médico do Hospital Israelita 
Albert Einstein e especialista em metodologia de 
Revisões Sistemáticas de estudos de intervenção, 
no padrão Cochrane, Dr. Mario Lenza, deve-se 

“Mas temos que 
tomar cuidado para não 
nos infl uenciarmos por

pesquisas isoladas" 

fazer uso consciencioso da evidência disponível 
para embasar o processo de tomada de decisão. 
E é na busca dessas evidências mais relevantes 
que as revisões sistemáticas apresentam um papel 
significativo.

Lenza explica que a Revisão Sistemática é um 
método que visa a reunir toda a evidência em-
pírica compatível com critérios pré-definidos, a 
fim de responder a uma questão específica. “Esse 
estudo permite identificar as pesquisas com alto 
risco de viés, que podem ser tendenciosos e que 
muitas vezes superestimam a importância de seus 
achados. Por meio de uma síntese da qualidade 
metodológica e dos desfechos de todos os estu-
dos pesquisados em certo tópico, as revisões sis-
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temáticas ajudam a separar estudos irrelevantes 
ou redundantes dos estudos mais importantes e 
críticos, que são dignos de reflexão”.

Esse esforço é essencial na atualidade, devido 
à grande quantidade de informações científicas 
disponibilizadas e disseminadas por meio de fer-
ramentas tecnológicas, como as bibliotecas ele-
trônicas. A prática da MBE confere, portanto, fer-
ramentas validadas que permitem fazer a síntese 
das informações de boa qualidade metodológica, 
possibilitando o acesso de forma ágil e confiável.

Ainda segundo Lenza, as revisões sistemáticas 
podem ser realizadas para responder questões re-
lativas à eficácia/efetividade de intervenções tera-
pêuticas, às questões diagnósticas, epidemiológi-
cas etc. “Nos estudos com enfoque terapêutico, 
é importante a inclusão de ensaios clínicos ran-
domizados, porque esse tipo de delineamento de 
estudo é o meio mais rigoroso para determinar 
se existe relação causa-efeito entre a interven-
ção e o desfecho, e ainda possibilita avaliar o 
custo-eficácia de determinado tratamento”. 

As principais características que devem estar 
presentes em uma revisão sistemática, conforme 

aponta Lenza, são: “utilização de um conjunto 
claro de objetivos com critério de elegibilidade 
pré-definido para os estudos a serem analisados 
na revisão; metodologia específica e reprodutí-
vel; busca sistemática que visa a identificar todos 
os estudos que perfazem o critério de elegibili-
dade; avaliação da validade dos achados nos es-
tudos incluídos, para ponderar os riscos de viés; 
e apresentação ordenada e sintética das carac-
terísticas e dos achados dos estudos incluídos”, 
enumera. Em resumo, para elaborar uma revisão 
sistemática, é preciso seguir os seguintes passos 
- formular questões clínicas adequadas para uma 
revisão; identificar estudos relevantes; avaliar a 
qualidade dos estudos; sumarizar a evidência; e 
interpretar os resultados.

Atualização dos médicos
A incorporação da medicina baseada em evi-

dências nas instituições de pesquisa tem trazi-
do muitas melhorias para a prática médica. Por 
isso, Lenza ressalta que é imprescindível que os 
profissionais se mantenham atualizados em con-
gressos, simpósios e outras formas de educação 

médica continuada, para que acompanhem os úl-
timos avanços em suas áreas de atuação. “Com a 
confecção contínua de estudos clínicos randomi-
zados e revisões sistemáticas, novas evidências 
são encontradas e novas condutas podem ser pro-
postas, ou antigas operações se tornarem obsole-
tas. Apenas em contato com esse fluxo constante 
de conhecimentos os médicos podem assegurar 
que estejam atuando de acordo com as melhores 
condutas”, conclui.

“A medicina continua sendo uma arte, não re-
produtível por inteligência artificial (ainda), po-
rém o médico moderno tem a obrigação de tomar 
suas decisões com fundamentações em estudos 
confiáveis e de boa qualidade. Obviamente, a ex-
periência do médico deve ser levada em conta, 
mas não há mais espaço para ‘achismos’”, subli-
nha Rogério Neser. Assim, dentre as inúmeras 
possibilidades de publicações médicas, apenas 
as revisões sistemáticas, meta-análises e estudos 
randomizados bem controlados estão no topo da 
pirâmide da qualidade das pesquisas científicas e 
têm peso suficiente para formar base para diretri-
zes e recomendações.
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Com palestra intitulada “Avaliação de tecnologia em saúde com es-
tudos de custo-efetividade como determinantes da prática médica no 
SUS e no Sistema de Saúde Suplementar (SSS)”, a Reunião Científica 
do dia 30 de março, da SBACV-SP, abriu espaço para uma importante 
discussão tanto no âmbito nacional de saúde pública, como também 
nas práticas cotidianas nos consultórios médicos. Para apresentar o 
tema e conduzir o debate, o médico, consultor e professor, especia-
lizado em gestão de doenças baseadas em evidências e Avaliação de 
Novas Tecnologias em Saúde (ATS), Dr. Marcelo Eidi Nita, foi o 
convidado da noite. O encontro aconteceu no Hospital do Servidor 
Público Estadual.

De acordo com o presidente da Regional São Paulo, Marcelo Ma-
tielo, o assunto está intimamente ligado à questão da judicialização da 
medicina, que já foi tema de reunião científica no ano passado, e gerou 
discussões que se prolongaram posteriormente. Além disso, o tema 
envolve órgãos como Conitec, Anvisa, Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, entre outras, por isso, é essencial que os médicos e pro-
fissionais da saúde estejam inteirados sobre essa discussão.

O convidado Marcelo Nita enfatizou que as pesquisas científicas em 
custo-efetividade não se restringem apenas ao ambiente acadêmico; o 
impacto social desses trabalhos é extremamente importante, sobretudo 
porque podem ser aplicados à gestão do sistema de saúde do País, e 
podem auxiliar para a diminuição da judicialização da Saúde. “Trata-
se de uma pesquisa aplicada que pode mudar a forma que a medicina 
é empregada nos consultórios médicos e hospitais, por isso precisa ser 
muito incentivada”, ressalta.

Após a palestra, o Dr. Carlos Eduardo Varela Jardim teceu comen-
tário sobre a apresentação. 

A próxima Reunião Científica será realizada no dia 27 de abril, às 

REUNIÃO CIENTÍFICA

No último encontro mensal da SBACV-SP, Dr. Marcelo Eidi Nita apresentou o tema, relevante
no cenário atual do sistema de saúde brasileiro

ABRIL
Reunião Científi ca

27/04/2017 – 5ª feira – às 20 horas
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)

Marcelo Eidi NitaCarlos Eduardo Varela Jardim Marcelo Fernando Matielo

20 horas, na Sala 102 do prédio da administração do Hospital do Servi-
dor Público Estadual, localizado na Av. Ibirapuera, 981, Indianópolis 
- São Paulo. Há estacionamento gratuito no local.

Reunião Administrativa

Alguns avisos foram anunciados durante a Reunião Administrativa, 
que antecede a Reunião Científica, e reúne os associados e membros da 
diretoria da Regional São Paulo, interessados em conhecer as novidades 
e participar dos debates e deliberações concernentes à Sociedade e à 
especialidade. 

Durante a ocasião, o Dr. Marcelo Matielo, que comandou a reunião, in-
formou o público que haverá um curso, promovido pela Cardinal Health, 
com o apoio da SBACV-SP, voltado especialmente para residentes e 
recém-ingressos, com a ministração de módulos teóricos, sempre liga-
dos às questões práticas, e discussões de casos. Todos os residentes que 
forem ao curso, terão a anuidade paga de 2018. Serão reservadas 40 
vagas gratuitas para os associados da SBACV-SP. As datas e local serão 
divulgados em breve.

AVISOS DA SBACV-SP

• Os sócios aspirantes residentes que tiverem 80% de partici-
pação nas reuniões científicas mensais da Regional São Paulo 
durante o ano de 2017, e ainda forem residentes no ano seguin-
te, terão a isenção do pagamento da anuidade em 2018.

• O valor integral da anuidade em 2017, determinado pela 
SBACV para que os sócios possam fazer parte inteiramente 
da entidade, é de R$ 912. Os associados que quitarem até 30 
de abril deste ano terão desconto de 8% sobre o valor total, 
ou seja, pagarão R$ 839. Aqueles que ainda não efetuaram o 
pagamento da anuidade 2017 precisam entrar em contato com 
a Regional para obter o desconto.

Avaliação de tecnologia em saúde com estudos em custo-efetividade



 7ABRIL 2017

FOLHA VASCULAR

TRABALHOS DE 27 DE ABRIL

VALORES HOSPITALARES DO REPARO
ELETIVO DO ANEURISMA DE AORTA INFRARRENAL 

EM HOSPITAL PRIVADO NO BRASIL

Autores: Marcelo Passos Teivelis, Daniel Tavares Malheiro, Marcio Hampe, 
Marcelo Bellini Dalio e Nelson Wolosker
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein - São Paulo (SP)
Objetivos: Estudar despesas hospitalares de pacientes operados para o tratamento 
do aneurisma de aorta infrarrenal por cirurgia aberta ou cirurgia endovascular, 
incluindo reinternações precoces e tardias. 
Métodos: Análise retrospectiva (2005 a 2012) de cirurgias eletivas de aneurisma 
de aorta infrarrenal em hospital terciário, com análise das contas hospitalares. 
Foram incluídos 127 pacientes (Endovascular = 102, Aberta = 25). 
Resultados: Houve um óbito peri-operatório em cada grupo. O tempo cirúrgico 
foi mais curto na endovascular versus aberta (145 versus 250 minutos, p<0,001). 
Dos pacientes submetidos à cirurgia aberta, 68% necessitaram de pelo menos 
um concentrado de hemácias, versus 7,8% do grupo endovascular (p<0,001). A 
mediana de internação (em dias) do grupo endovascular versus aberta foi de 4 vs 
8 (p<0,001, intervalo Eendovascular: 1-17 dias, aberta: 2-442 dias). Mediana e 
média do grupo endovascular (para internação inicial) foram, respectivamente, 
U$ 53.080,94, e U$ 56.289,49. Mediana e média do grupo cirurgia aberta foram, 
respectivamente, U$ 37.116,04 e 68.788,45. Taxa global de reinternações em 30 
dias foi de 11,2%. O tempo de seguimento pós-operatório médio foi de 2.082 dias 
(Desvio Padrão: 866 dias). Não houve nenhuma reintervenção após 30 dias no 
grupo cirurgia aberta, e houve 10 (9,9%) reintervenções após 30 dias no grupo 
endovascular (três casos de rotura tardia, um deles fatal). Mediana e média do 
grupo endovascular (todas internações) foram, respectivamente, U$ 53.516,21, e 
U$ 62.213,52. Mediana e média do grupo cirurgia aberta foram, respectivamente, 
U$ 37.862,26 e U$ 70.783,16. 
Conclusões: Sem o outlier (paciente com duração de internação fora da curva, 
valor aberrante), média e mediana do grupo endovascular tiveram maior valor. 
Com outlier, cirurgia aberta, em média, foi mais cara. Reintervenções tardias 
ocorreram apenas no grupo endovascular, incluindo roturas – com mortalidade 
– e tiveram preço elevado. Em pacientes candidatos a ambas as técnicas, cirurgia 
aberta parece ser menos dispendiosa e mais eficaz em longo prazo.
Comentador: Dr. Luis Carlos Uta Nakano

DIÓXIDO DE CARBONO COMO MEIO DE 
CONTRASTE PARA CORREÇÃO ENDOVASCULAR DE 

ANEURISMA DE AORTA – ESTUDO PROSPECTIVO

Autores: Cynthia de Almeida Mendes, Alexandre de Arruda Martins, Marce-
lo Passos Teivelis, Sergio Kuzniec, Andrea Yasbek Monteiro Varella e Nelson 
Wolosker
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein e Hospital Municipal Dr. 
Moyses Deutsch - M´Boi Mirim
Introdução: O contraste iodado é considerado o meio de contraste padrão 
ouro para a realização de procedimentos endovasculares, mas sua nefrotoxici-
dade e reações de hipersensibilidade limitam seu uso indiscriminado. O dióxi-
do de carbono é considerado uma alternativa para realização de procedimentos 
endovasculares em pacientes com contraindicação ao iodo, entretanto nenhum 
estudo comparou de maneira prospectiva os desfechos da correção endovascu-
lar de aneurisma de aorta abdominal infrarrenal realizados com CO2 ou iodo 
em pacientes sem contraindicação a nenhum dos dois meios de contraste. 
Materiais e métodos: De maio de 2012 a abril de 2014, 36 pacientes com 
aneurisma de aorta abdominal infrarrenal foram submetidos à correção endo-

vascular do aneurisma em um estudo prospectivo. Os pacientes foram rando-
mizados em dois grupos, CO2 ou iodo, de acordo com o contraste sorteado 
para a realização do procedimento.
Resultados: Os procedimentos propostos foram finalizados em todos os pa-
cientes, sem conversão para cirurgia aberta e sem complicações relacionadas 
ao uso do CO2. O custo com material endovascular, duração da cirurgia e 
tempo de fluoroscopia foi similar nos dois grupos. O custo com contraste foi 
menor no grupo CO2 e a necessidade de complementação com iodo nesse 
grupo ocorreu em 62,5% dos casos. 
Conclusão: Dióxido de carbono como contraste para correção endovascular 
de aneurisma de aorta abdominal é uma alternativa para pacientes sem con-
traindicação ao iodo, com desfechos similares em relação à duração da cirur-
gia, tempo de fluoroscopia e custo com material endovascular, quando com-
parado ao contraste iodado. O uso de CO2 não causa riscos de nefrotoxicidade 
ou reações alérgicas e ainda permite uma redução no custo relacionado ao 
contraste nesses procedimentos. Entretanto, a maioria dos casos precisou de 
complementação com iodo para a visualização da artéria ilíaca interna.
Comentador: Dr. Júlio César Gomes Giusti

CORRELAÇÃO ENTRE ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO 
POR MUNICÍPIO E MORTALIDADE POR ANEURISMA 

DE AORTA NAS CAPITAIS BRASILEIRAS

Autores: Diego Monteiro de Melo Lucena (1, 2), Sidnei José Galego (2), 
Francisco Winter dos Santos Figueiredo (1), Tábata Cristina do Carmo Al-
meida (1), Luis Vinicus de Alcantara Souza (1), Laércio Silva Paiva (1), 
Fernando Adami (1) e João Antonio Corrêa (2)
Instituição: Faculdade de Medicina do ABC
Introdução: A prevalência de Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA) 
acomete cerca de 5% da população acima de 65 anos e é responsável por 
cerca de 1,4% das mortes de homens no Reino Unido (1). Estudos recentes 
apontam uma associação negativa entre fatores de risco para doenças car-
diovasculares e status socioeconômico, mas poucos utilizam o Índice de De-
senvolvimento Humano (IDH) como um determinante de desenvolvimento 
social e econômico (2).  
Objetivo: Determinar a correlação entre IDHM e mortalidade por AAA nas 
capitais brasileiras em 2010. 
Método: Análise de dados secundários retirados do Sistema de Informação 
de Mortalidade do DATASUS (SIM/DATASUS) para cálculo de taxa de 
mortes por AAA (por 100 mil habitantes). Os números de IDHM e suas 
subclassificações, como Renda, Longevidade e Educação, foram retirados 
do site do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
Foi feito o teste de Shapiro-Wilk e, perante o resultado, foram feitos testes 
de correlação de Pearson (r) e Spearman (rho). O programa estatístico utili-
zado foi o Stata 11.0.
Resultados: Houve uma correlação positiva e moderada entre mortalida-
de por AAA e IDHM (Pearson: r=0,564; p=0,002), Renda (Spearman’s: 
rho=0,586; p=0,001), Educação (Pearson: r=0,597; p=0,001) e Longevidade 
(Pearson: r=0,402; p=0,037). 
Conclusão: Há, portanto, uma correlação positiva e moderada entre morta-
lidade por AAA, IDHM e suas subclassificações. No entanto, as explicações 
para esse comportamento do AAA perante IDHM para Renda e Educação 
continuam incertas, necessitando de mais estudos sobre essa temática, uma 
vez que nossa pesquisa demonstrou que possa haver uma correlação entre 
essas variáveis.
Comentador: Dr. Eduardo Faccini Rocha
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Inscrições com desconto podem ser feitas pelo site do evento até o dia 8 de maio

FIQUE POR DENTRO

Está se aproximando a data de um dos mais aguardados eventos da cirur-
gia vascular, que é reconhecido nacionalmente por possuir uma programação 
abrangente, completa, atualizada e isenta. De 18 a 20 de maio, acontecerá o XV 
Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular, no Centro de Conven-
ções Frei Caneca, em São Paulo (SP). As inscrições podem ser feitas pelo link: 
www.encontrosaopaulo.com.br/inscricoes/. Quem se inscrever até o dia 8 de 
maio terá desconto de aproximadamente 10% sobre o valor total.

Uma das grandes características do evento é a presença de palestrantes na-
cionais e internacionais, escolhidos pelas suas experiências nos respectivos 
assuntos,  sem interferência política na seleção dos convidados. Neste ano, 
cinco convidados estrangeiros palestrarão no encontro: Alison Halliday, pro-
fessora de Cirurgia Vascular da University of Oxford, da Inglaterra; Matthew 
T. Menard, especialista em Cirurgia Vascular e Endovascular e professor as-
sistente da Harvard Medical School, dos Estados Unidos da América; Nick 
Morrison, especializado em Flebologia e criador do Morrison Vein Institute, 
nos Estados Unidos; Bruno Freitas, professor convidado e pesquisador as-
sociado de Cirurgia Vascular e Endovascular na Universidade de Leipzig, 
Alemanha; e Marc Bosiers, chefe do Departamento de Cirurgia Vascular, no 
Hospital St. Blasius, em Dendermonde, Bélgica.

A programação é de responsabilidade da Comissão Organizadora do 
evento, composta pelos doutores Marcelo Fernando Matielo (presidente do 
Congresso), Calógero Presti (presidente do Pré-Encontro Interativo), Edson 
Takamitsu Nakamura, Erasmo Simão da Silva, Ivan Benaduce Casella, José 
Ben Hur Ferraz Parente, José Carlos Baptista-Silva, Marcelo Calil Burihan, 
Marcelo Rodrigo de Souza Moraes, Roberto Sacilotto, Sidnei José Galego e 
Valter Castelli Junior.

O congresso será pontuado pela CNA para obtenção do Certificado de 
Atualização Profissional. Para que os médicos em processo de revalidação 
do título de especialista utilizem os pontos, concedidos pela CNA ao evento, 
deverão, obrigatoriamente, informar sua opção na ficha de inscrição on-line. 

Durante o encontro, haverá uma área de exposições que poderá ser frequen-
tada apenas pelos inscritos e pelos expositores. A ocasião também é uma boa 
oportunidade para networking entre os presentes. 

Mais informações pelo site www.encontrosaopaulo.com.br, pelos telefones 
(11) 3849-0379 /3849-8263 ou e-mail vascular@meetingeventos.com.br. 

VI Pré-Encontro Interativo de Cirurgia Vascular e Endovascular
No dia 18 de maio, das 13 às 17 horas, será realizado o VI Pré-En-

contro Interativo de Cirurgia Vascular e Endovascular, como parte inte-
grante do Encontro São Paulo. Durante a ocasião, haverá a apresentação 
de Casos Desafios em sessão interativa com a participação da plateia. 

Serão apresentados casos raros, diagnósticos difíceis, terapêutica não 
convencional ou tecnicamente complicada, casos controversos etc., 
acompanhados de perguntas, com a opção de cinco alternativas, para 
que a plateia indique a resposta mais adequada.

No fim do evento, serão premiados os melhores casos clínicos e os 
três participantes da plateia que tiverem mais acertos. Se houver empa-
te, será utilizado o critério de velocidade de resposta.

Para os inscritos no XV Encontro São Paulo, a participação no VI 
Pré-Encontro é gratuita.

Aplicativo
A organização do encontro fornecerá um aplicativo interativo para 

celulares, por meio do qual os participantes poderão visualizar toda 
a programação, pontuar os módulos, fazer perguntas para os pales-
trantes (que serão respondidas no período destinado à discussão) e 
solicitar as apresentações que forem disponibilizadas ao público. 
Nesse aplicativo, constarão ainda os resumos dos temas correlatos, 
e as apresentações poderão ser pontuadas pelo público. Além dis-
so, o app será utilizado na sessão interativa do dia 18 de maio, para 
a escolha das alternativas dos Casos Desafios. Será disponibilizado 
wi-fi gratuito no local do evento, para que todos façam download e 
interajam integralmente.

Programa do Pré-Encontro

18/05/2016 - Quinta-feira

13h00 - 17h00 - VI Pré-Encontro Interativo de Cirurgia
 Vascular e Endovascular

SBACV-SP promove o XV Encontro 
São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular no próximo mês

Alison Halliday Matthew T. Menard Nick Morrison

Bruno Freitas Marc Bosiers
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Programa do XV Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular

19/05/2017 -  Sexta-feira

07h45 – 08h00 Abertura

08h00 – 10h00: Módulo 1 – Doença Venosa I

08h00 – 08h12: Tratamento das telangiectasias e varizes reticulares 
com espuma - Marcelo Rodrigo de S. Moraes
08h12 – 08h19: TC 01
08h19 – 08h31: Tratamento das telangiectasias e varizes reticulares
com laser - José Ben-Hur Ferraz Parente
08h31 – 08h43: Tratamento ambulatorial das veias varicosas
Flebectomia x Escleroterapia - Nick Morrison
08h43 – 08h50: TC 02
08h50 – 09h02: Como melhorar o resultado estético nas cirurgias de 
varizes? - Ivanésio Merlo
09h02 – 09h09: TC 03
09h09 – 09h21: Como previnir e tratar hipercrômia após tratamento 
venoso estético? - Meire Gonzaga
09h21 – 10h00: Discussão
10h00 – 10h30: Intervalo

10h30 – 12h30: Módulo 2 - FAV, Embolização e Trauma

10h30 – 10h40: Manejo das complicações da FAV para hemodiálise - 
Marcus V. Campos Bittencourt 
10h40 – 10h47: TC 04
10h47 – 10h57: Embolização de tumores (mioma - fígado) - Jong Hun 
Park
10h57 – 11h07: Evolução das intervenções nas malformações 
arteriovenosas - Alison Halliday
11h07 – 11h14: TC 05
11h14 – 11h24: Tratamento dos traumatismos de aorta torácica - 
Giuliano Giova Volpiani
11h24 – 11h31: TC 06
11h31 – 11h41: Trauma vascular pediátrico  - Marcelo Calil Burihan 
11h41 – 11h51: Trauma vascular das extremidades - Guilherme Vieira 
Meirelles
11h51 – 12h30: Discussão
12h30 – 14h00: Almoço
12h40 – 13h40: Simpósio Satélite Bayer

14h00 – 16h00: Módulo 3 – Doença arterial I

14h00 – 14h12: Seguimento e Complicações EVAR em longo prazo - 
Pedro Puech Leão
14h12 – 14h19: TC 07
14h19 – 14h31: Qual a logística necessária para EVAR no aneurisma 
roto? - Nelson De Luccia
14h31 – 14h43: Aneurismas de Poplítea - Quando o tratamento 
endovascular é mais apropriado - Matthew T. Menard
14h43 – 14h50: TC 08
14h50 – 15h02: Quando indicar e quais são as opções no tratamento 
dos aneurismas das artérias renais - José Carlos C. Baptista-Silva
15h02 – 15h09: TC 09
15h09 – 15h21: Quando indicar e quais são as opções no tratamento 
dos aneurismas hepáticos e esplênicos - Felipe Nasser
15h21 – 16h00: Discussão
16h00 – 16h30 Intervalo

16h30 – 18h30: Módulo 4 - Pé diabético 

16h30 – 16h42: Pé diabético: Anatomia - Erasmo Simão da Silva
16h42 – 16h49: TC 10
16h49 – 17h01: Pé diabético: Como amputar para manter melhor
 função do pé - Thiago Bittencourt Carvalho
17h01 – 17h13: Pé diabético: Antibiótico, como e quanto tempo 
utilizar? - Eduardo Alexandrino Medeiros
17h13 – 17h20: TC 11
17h20 – 17h32: Revascularização arterial em diabéticos - Bruno Freitas
17h32 – 17h39: TC 12
17h39 – 17h51: Radiologia no pé diabético - Laércio Rosenberg
17h51 – 18h30: Discussão

20/05/2017 -  Sábado

08h00 – 10h00: Módulo 5 - Doença Venosa II

08h00 – 08h12: Impacto do comprimento da veia tratada e 
posicionamento da � bra do laser junto da croça, resultado precoce - 
Luiz Marcelo Aiello Viarengo
08h12 – 08h19: TC 13
08h19 – 08h31: Tratamento clínico do paciente com varizes e
sintomático - Luis Carlos Uta Nakano
08h31 – 08h43: Varizes de membros inferiores de origem pélvica / 
perineal - como tratar? - Nick Morrison
08h43 – 08h50: TC 14
08h50 – 09h02: Tratamento venoso super� cial em paciente com 
Síndrome Pós-trombótica - Paulo Celso Motta Guimarães
09h02 – 09h09: TC 15
09h09 – 09h21: Dicas para tratar varicosidades em locais difíceis - 
Nick Morrison
09h21 – 10h00: Discussão
10h00 – 10h30: Intervalo

10h30 – 12h35: Módulo 6 - Doença arterial II

10h30 – 10h40: Resultados atuais da indicação da cirurgia de carótida 
no AVC isquêmico agudo - Edwaldo Edner Joviliano
10h40 – 10h47: TC 16
10h47 – 10h57: Estudos em cirurgia de carótida - medicamentoso, 
cirurgia ou stenting? - Alison Halliday
10h57 – 11h07: É necessário o estudo da circulação intracraniana na 
cirurgia de carótida? - Christiano Stchelkuno�  Pecego
11h07 – 11h14: TC 17
11h14 – 11h24: A característica da placa carotídea in� uencia na
indicação cirúrgica? - Marcus Vinicius Martins Cury
11h24 – 11h31: TC 18
11h31 – 11h41: O estudo CLEAR-ROAD: um estudo iniciado por um
médico investigando o stent RoadSaver em lesões carotídeas - Marc 
Bosiers
11h41 – 11h51: Tabagismo e morte prematura em médicos - uma 
questão de família - Alison Halliday
11h51 – 11h56: ACST 2 - Alison Halliday
11h56 – 12h35: Discussão
12h35 – 14h00: Almoço
12h40 – 13h40: Simpósio Satélite Farmoquímica

14h00 – 16h00: Módulo 7 – Doença arterial III 

14h00 – 14h12: Angiossoma e 2 artérias de perna, isto importa? - 
Rafael de Athayde Soares
14h12 – 14h19: TC 19
14h19 – 14h31: Melhores opções de tratamento para lesões
complexas de AFS - Marc Bosiers
14h31 – 14h43: The BEST CLI trial: Fundamentação e Atualização - 
Matthew T. Menard
14h43 – 14h50: TC 20
14h50 – 15h02: Experiência de Leipzig nas lesões de artéria poplítea 
- Bruno Freitas
15h02 – 15h09: TC 21
15h09 – 15h21: Braquiterapia para reestenose intra-stent - Matthew 
T. Menard
15h21 – 16h00: Discussão
16h00 – 16h30: Intervalo

16h30 – 18h00: Módulo 8 – Doença Venosa III 

16h30 – 16h42: Pro� laxia e tratamento da TVP na gestação - Regina 
Moura
16h42 – 16h54: Tratamento ambulatorial da TVP - Bonno van Bellen
16h54 – 17h06: Papel atual da recanalização ativa na TVP fêmoro-
ilíaca aguda - Sidnei José Galego
17h06 – 17h18: Qual o resultado das angioplastias nas veias ilíacas 
em longo prazo? - Walter Campos Junior
17h18 – 17h30: Qual espaço atual para indicação do � ltro de veia
cava? - Ivan Benaduce Casella
17h30 – 18h00: Discussão
18h00 – 18h30: Encerramento e Premiação Temas Correlatos
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CFM defende que a Presidência da República não sancione a Lei da Terceirização

FIQUE POR DENTRO

Com expressiva presença de público, entre acadêmicos, residentes e cirurgiões vascu-
lares, aconteceram duas reuniões da Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular, nas 
dependências da Associação Paulista de Medicina (APM), organizadas pela SBACV-SP.

No dia 8 de abril, o tema foi “Ética médica e judicialização da medicina”, abordado pelo 
Dr. Luiz Carlos Uta Nakano. E no dia 18 de março, os presentes tiveram a oportunidade de 
conferir a aula “Varizes dos Membros Inferiores”, ministrada pelo Dr. Lucas A. Portela. 
Também aconteceu a apresentação do caso clínico “Termoablação de veia safena”, pela 
estudante Caroline Almeida, e de um artigo de revisão, pela residente Dra. Sayonê Moura.

Os próximos encontros mensais da Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular já 
estão pré-agendados para 13 de maio, 10 de junho, 19 de agosto, 23 de setembro, 21 de 
outubro e 25 de novembro, das 8h30 às 12 horas, na APM - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 
278, 10º andar, Bela Vista - São Paulo (SP). As datas estão sujeitas a sofrer alterações ao 
longo do ano.

Para participar, basta enviar e-mail para secretaria@sbacvsp.org.br ou confirmar presen-
ça pelos telefones (11) 5087-4888 ou 5087-4889. 

A Liga Acadêmica Paulista é coordenada pelos doutores Marcelo Calil Burihan e Adnan 
Neser, respectivamente vice-presidente e membro do Conselho Superior da SBACV-SP, e 
supervisionada pelo presidente da SBACV-SP, Dr. Marcelo Fernando Matielo.

Encontros da Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular

Marcelo Calil Burihan,  Luis Carlos Uta Nakano e Adnan Neser

Henrique Jorge Guedes, Sylvio Sebastião de Souza Jr., Adnan Neser, Carlos Hugo 
Guillaux Chavez, Marcelo Calil Burihan e Lucas A. Portela

Chefe do serviço de Cirurgia Vascular do Santa Marcelina
completa um ano no cargo

José Carlos Ingrund juntamente com os médicos preceptores e assistentes

O Conselho Federal de Medicina (CFM) se mani-
festou, no dia 28 de março, contra a sanção do Proje-
to de Lei 4302/1998 pela Presidência da República. 
Em nota encaminhada aos médicos e à sociedade, a 
autarquia afirma que o PL, que trata da terceirização 
da prestação de serviços, deixa dúvidas quanto aos 
riscos na precarização do trabalho médico. 

Leia a íntegra da nota do CFM:
O Projeto de Lei (PL) nº 4.302/1998, sem amplo 

O primeiro residente da equipe de Angiologia e 
Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital San-
ta Marcelina, Dr. José Carlos Ingrund, assumiu, em 
maio de 2016, a chefia do serviço, após a aposen-
tadoria do último chefe e supervisor, o Dr. Adnan 
Neser. No próximo mês, ele completará um ano de 
sucesso nos trabalhos realizados com sua equipe.

Graduado em 1979 na Universidade de São 
Francisco, Dr. Ingrund atualmente é médico cirur-
gião geral da Prefeitura Municipal de São Paulo e 
diretor técnico do Hospital Municipal Dr. Carmino 
Caricchio (Tatuapé), desde 30 de abril de 2010. 
Coronel Médico da Reserva - Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, ele é especialista em Cirurgia 
Vascular pela SBACV e AMB, membro titular da 
SBACV e pós-graduado em administração hospita-

debate democrático capaz de responder às várias 
questões sobre as suas repercussões nos vários 
segmentos da sociedade diretamente interessados, 
principalmente os trabalhadores e suas entidades 
de classe, foi aprovado em apenas 56 dias.

 Trata-se de um PL destinado à terceirização 
das atividades-fim do trabalho, que tramitava no 
Congresso Nacional há 19 anos. Foi retirado dos 
arquivos da Câmara dos Deputados e, sem ser 

objeto de audiências públicas ou de comissões e 
câmaras técnicas do Poder Legislativo entre no-
vembro de 2008 e dezembro de 2016, de forma si-
lenciosa, é agora remetido à sanção presidencial.

Com a aprovação desse PL, pairam dúvidas e 
receios sobre os riscos da precarização do trabalho 
médico, com reflexos no difícil acesso à rede as-
sistencial de saúde e na segurança do trabalhador 
e dos pacientes. Além disso, dificulta a criação de 

lar, pela Universidade São Camilo/SP.
Com vasto conhecimento e trajetória profissio-

nal, Dr. Ingrund é médico da Casa de Saúde Santa 
Marcelina desde 1981 e supervisor da Clínica de 
Cirurgia Vascular do Hospital Santa Marcelina 
desde 1987. É também docente no curso de gradu-

ação em Medicina da Faculdade Santa Marcelina 
- FASM, das disciplinas Cirurgia Vascular, Mó-
dulo Saúde do Adulto e do Idoso e Especialidades 
Cirúrgicas.

A diretoria da SBACV-SP deseja ao Dr. Ingrund 
sucesso em sua carreira profissional.
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FIQUE POR DENTRO

ELEIÇÕES SBACV

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

Prezado colega da SBACV,
A partir de julho, será iniciado o processo de 

votação com o envio, pelo correio, das cartas 
contendo as cédulas, cujo prazo de resposta será 
definido pela Comissão Eleitoral. 

Pensando na proximidade das eleições, apre-
sentaremos nos próximos números da Folha 
Vascular, as propostas da nossa plataforma de 
candidatura.

A principal parte do nosso programa vai além 
da divulgação da nossa especialidade e defesa 
profissional, vamos priorizar maior aproximação 
com as regionais e ampliar a luta pelos nossos 
honorários, que estão sim, muito defasados.

Para isso, minha proposta teria duas linhas de 
atuação. A primeira seria seguir com o apoio às 
ações da Associação Médica Brasileira (AMB) 
junto à Medicina Suplementar com a consolida-
ção da CBHPM por meio da Agência Nacional 
de Saúde e Ministério da Saúde, que acredito ser 

distintas (endovascular, cirurgia aberta ou híbri-
da). O próximo passo será progressão para um 
nível melhor de remuneração. 

A outra linha de atuação seria mais local, em 
centros menores, em que, por meio da regional 
e do empenho direto do presidente da SBACV, 
negociaríamos tabelas com os convênios da re-
gião. Acho fundamental a atuação do presidente 
e membros da diretoria da Nacional diretamente 
na negociação.

Em relação a honorários SUS, acredito que 
também serão ações conjuntas SBACV e AMB 
no Ministério da Saúde. Muito se comenta em 
relação aos honorários SUS conseguidos pela ci-
rurgia cardíaca quanto aos procedimentos extra-
cardíacos. Vamos reivindicar a equiparação de 
honorários nos procedimentos de Aorta.

Se eleito, espero deixar um legado de boas 
realizações para a SBACV no biênio 2018-2019. 

Conto com seu voto. Obrigado.

uma medida que se efetivará em longo prazo. 
No próximo dia 9 de maio, em reunião da Câ-

mara Técnica da CBHPM na AMB, será apre-
sentada a proposta de incluir em um mesmo 
código os procedimentos realizados por técnicas 

Prof. Dr. Roberto Sacilotto
Candidato à presidência da SBACV 2018-2019 

Sócio da SBACV-SP apresenta trabalho de mestrado 
orientado pelo presidente da entidade

“O conceito de angiossoma não influencia no salvamento de membro 
nas angioplastias infrapopliteas em pacientes com isquemias crítica” é o 
título da dissertação de mestrado defendida à banca, recentemente, pelo 
sócio da SBACV-SP, Rafael de Athayde Soares. O trabalho, desenvolvi-
do pelo programa de Ciências da Saúde do Instituto de Assistência Médi-
ca ao Servidor Público Estadual de São Paulo, foi orientado pelos profes-
sores doutores Marcelo Fernando Matielo (presidente da SBACV-SP) e 
Carlos Neutzling Lehn.

Participaram da banca examinadora os professores doutores Roberto 
Sacilotto, Francisco Cardoso Brochado Neto e Ivan Benaduce Casella. Marcelo Fernando Matielo, Rafael de Athayde Soares, Ivan Benaduce Casella, Roberto Sacilotto, Carlos 

Neutzling Lehn e Francisco Cardoso Brochado Neto

uma carreira de Estado e a realização de concursos 
públicos para médicos do SUS, contribuindo para 
afastar esse profissional da rede pública e sua fixa-
ção em áreas de difícil provimento.

Atualmente, tramita no Senado Federal o PLS 
nº 339/2016, que vem oferecendo oportunidades de 

reflexão voltadas aos ajustes necessários às mu-
danças contratuais de trabalho.

Portanto, não é admissível que a intempestivida-
de e suas graves consequências permeiem as ações 
legislativas no País. Por questões de precaução 
e bom senso, o Conselho Federal de Medicina 

(CFM) espera que a Presidência da República não 
sancione o PL nº 4.302/1998.

Brasília, 28 de março de 2017.

Conselho Federal de Medicina (CFM)
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ABC

Alto Tietê

Ribeirão Preto - Franca - Araraquara

Aconteceu um mutirão de atendimentos, com 
consultas e triagem em Cirurgia Vascular, no dia 
25 de março, realizado voluntariamente pela equi-
pe de assistentes e residentes em Cirurgia Vascular 
do Hospital Anchieta – Faculdade de Medicina do 
ABC. A ação contou com a participação dos acadê-
micos da Liga de Prevenção de Moléstias Vascula-
res da Faculdade de Medicina do ABC.  

Foram realizados 859 atendimentos a partir 
de 1000 agendamentos prévios de pacientes que 
aguardavam consulta na Unidade Básica de Saú-
de (UBS) de São Bernardo do Campo, a pedido da 
Secretaria de Saúde do próprio município.

Participaram do evento os doutores João Antonio 

SECCIONAIS

Adilson Joaquim Westheimer Cavalcante, João Antonio Correa, 
Geraldo Repple Sobrinho e Yumiko Regina

Acácio Toge, Adalcindo Vieira Nascimento Filho, Clodoaldo Pessa, Fuad José Assis e Martino José Piatto 

Público aguardando atendimento e Prefeito Orlando Morando 
cumprimentando paciente 

Adilson Joaquim Westheimer Cavalcante, Orlando Morando, João 
Antonio Correa e Geraldo Repple Sobrinho entre os residentes Yumiko Regina e acadêmico da Liga examinando paciente 

Na noite de 30 de março, a Seccional Alto Tietê 
promoveu, durante seu encontro mensal, palestra 
sobre o tema “Protocolos Médicos e Segurança do 
Paciente (Acreditação)”, ministrado pelo especia-
lista em Cirurgia Cardiovascular Dr. Clodoaldo 
Pessa. O tema é importante já que visa a aprimo-
rar os processos dos hospitais e sistemas de saúde, 
diminuir a quantidade de erros e proporcionar tra-
tamentos seguros aos pacientes. A reunião cientí-
fica foi realizada na Sala de Eventos do Hospital 
Santana, em Mogi das Cruzes (SP).

A primeira reunião bimestral conjunta das sec-
cionais de Ribeirão Preto, Franca e Araraquara 
ocorreu no dia 21 de fevereiro, com grande par-
ticipação de cirurgiões vasculares da região. O 
evento, que foi realizado na cidade de Ribeirão 
Preto, impulsionou a discussão sobre os temas “Pé 
Diabético” - apresentado pelo Serviço de Cirurgia 
Vascular e Endovascular do Hospital Beneficên-
cia Portuguesa de Ribeirão Preto - e "Tratamen-
to de Endoleaks pós-tratamento endovascular do 
aneurisma de aorta abdominal" - ministrado pelo 
Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto – USP. 

No dia 11 de maio, às 19h30, a seccional rece-
berá, no Hospital Santana, em Mogi das Cruzes, 
o Dr. Roberto Sacilotto para uma reunião sobre a 

O debate técnico e científico foi bastante inten-
so e permitiu uma importante troca de experiên-
cias entre os profissionais que atuam na área. A 

Correa, Yumiko Regina, Márcio Barreto de Araujo, 
Andrea Haddad, Erica Nardino e Sidney Galego, 
todos médicos assistentes e membros da SBACV. 
A ação contou, ainda, com a visita do prefeito de 
São Bernardo do Campo, Orlando Morando, do se-

cretário de Saúde de São Bernardo do Campo, Dr. 
Geraldo Repple Sobrinho, e do diretor técnico do 
Hospital Anchieta da FUABC, Dr. Adilson Joaquim 
Westheimer Cavalcante. A SBACV-SP parabeniza 
os profissionais participantes.

SBACV. O assunto não é científico, mas de cunho 
político, em apoio à sua candidatura à presidência 
da SBACV Nacional. 

próxima reunião está agendada para 25 de abril. 
Os detalhes sobre horário e local serão divulga-
dos, em breve, via e-mail.
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ESPAÇO ABERTO

Macro versus micro

Não serei repetitivo porque ninguém suporta 
mais ouvir falar de políticos, corrupção, Renan 
Calheiros, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Mar-
celo Odebrecht… E, apesar de hoje vermos uma 
geração diferente da geração da “lei de Gerson” 
- aquela que queria “levar vantagem em tudo” -, 
formada pelos procuradores da Lava Jato, juiz 
Sérgio Moro, entre outros, ainda temos muito o 
que fazer, não só no macro, ou seja, no governo, 
mas também no micro, o pequeno mundo em 
que nós vivemos.

Você já pensou quanta gente pode ser preju-
dicada quando paramos só “uns segundos” em 
fila dupla, ou em algum lugar proibido, “só para 
pegar o filho na escola”? Pois é, não só pode 
atrapalhar, mas também colocar em risco a se-
gurança de terceiros.

E a ausência de cidadania não é privilégio de 
classes sociais menos favorecidas ou de pesso-
as menos escolarizadas. Infelizmente, na nossa 
classe médica, há vários exemplos, que algumas 

dicina, cuja genialidade foi empregada em bene-
fício próprio - Edson Bueno, fundador da Amil, 
em entrevista à revista Exame há algum tempo:

“Para mim, foi uma experiência que me trou-
xe grande satisfação. Eu percebi que dispunha 
de mão de obra extremamente qualificada, mas 
extremamente barata: o médico. Eu soube ex-
plorar isso, e o resultado foi a Amil”.

Tenham todos um ótimo mês.

vezes tornam-se até caso de polícia.
Fraudar a presença em ambulatórios ou plan-

tões já foi manchete de jornais, em mais de uma 
ocasião, ato praticado até de maneira cinema-
tográfica, como quando utilizam impressões 
digitais reproduzidas em moldes de silicone. 
Na iniciativa privada e em hospitais filantró-
picos, embora mais velada e menos alarmante 
aos olhos da opinião pública, também ocorre 
vergonhosamente. “Assinar a lista” de presença 
e não trabalhar não é uma prática incomum. O 
exemplo deveria vir de cima, dos professores e 
preceptores...

Da mesma forma, explorar residentes como 
mão de obra barata, a pretexto de que ele está 
aprendendo com o chefe, é uma falta de cidada-
nia e de vergonha. Portanto, não adianta ficar-
mos aqui reclamando do nosso país, dos políti-
cos e de tudo, temos que fazer a nossa parte para 
um mundo melhor.

Encerro com uma pérola de um gênio da me-
Dr. Rogério Abdo Neser

Diretor de Publicações da SBACV-SP 
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Conceitos básicos e avançados das técnicas 
de embolização através de aulas teóricas 
interativas (agentes embolizantes, indicações, 
técnicas de embolização, complicações, dicas e
truques etc), discussão de casos clínicos e aulas 
práticas com “hands on” e em “animal lab”.

1 a 3 de junho

1 e 2 de junho - Módulo teórico

L’Hotel Porto Bay São Paulo | Al. Campinas, 266 •  Jardim Paulista - SP

3 de junho - Módulo prático 

IEP - Instituto de Ensino e Pesquisa | Hosp. Sírio-Libanês • Bela Vista - SP

Alvaro Razuk 

Jong Park 

Walter Karakhanian

COORDENAÇÃO

VAGAS
LIMITADAS

APOIO: ORGANIZAÇÃO:

contato@bacanamkt.com.br      11 4306-5080
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

/simposioSTEP
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CFM defende envolvimento da 
sociedade no debate sobre
a reforma da Previdência

O Plenário do Conselho Federal de Medici-
na (CFM) aprovou, no dia 30 de março, uma 
nota pública em que manifesta apoio à reali-
zação de um amplo debate sobre a reforma 
da Previdência. Para a autarquia, só o envol-
vimento dos vários segmentos da sociedade 
“permitirá a aprovação da proposta de forma 
transparente e democrática”.

O CFM defende que seja oferecido, à socie-
dade, o pleno acesso a informações que permi-
tam o conhecimento real da situação econômi-
co-financeira da Previdência Social, estudos 
demográficos por instituições de pesquisas 
conceituadas e que sejam estudadas alternati-
vas de cobrança das dívidas pendentes com a 
Seguridade Social, como forma de se eliminar 
privilégios previdenciários, “evitando-se a pe-
nalização dos demais beneficiários”.

Por fim, os conselheiros da entidade rei-
vindicam que sejam garantidas soluções às 
necessidades de determinados segmentos pro-
fissionais, “como trabalhadores rurais, profes-
sores e médicos”, dando condições de acesso 
a benefícios previdenciários compatíveis com 
as vulnerabilidades e insalubridades as quais 
estes profissionais estão submetidos.

No entendimento da autarquia, o cumpri-
mento desses pontos é condição essencial 
para que a proposta de reforma da Previdência 
Social seja traduzida “em avanços concretos 
para o País na esfera econômica e no âmbito 
da Seguridade Social.”

Governo anuncia reajuste 
máximo de preço para

medicamentos em 4,76%

Confirmando as estimativas da Associação 
da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (IN-
TERFARMA), o Governo anunciou, no dia 31 
de março, os índices para reajuste de medica-
mentos. Com base na inflação de fevereiro, o 
índice máximo foi estipulado em 4,76%. Ou-
tras duas faixas inferiores também estão pre-
vistas: 3,06% e 1,36%. A média dos reajustes 
está novamente abaixo da inflação, fato que se 
repetiu quase todos os anos desde 2005.

No ano passado, o índice acabou sendo mais 
alto, de 12,5%, porque o País passava por um 

NOTÍCIAS

período de alta na inflação. A indústria farma-
cêutica também havia sido impactada pelas va-
riações do câmbio e pela alta da energia elétri-
ca – todos fatores previstos no cálculo oficial 
para o índice de reajuste.

 “O reajuste não é totalmente aplicado, na 
prática, porque a concorrência de mercado 
resulta em descontos expressivos nas vendas 
em farmácias. E existem descontos obrigató-
rios para o Governo, além de abatimentos ne-
gociados”, ressalta o presidente-executivo da 
INTERFARMA, Antônio Britto.

 Os índices de reajuste são calculados com 
base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo 
(IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Também en-
tram na equação fatores de produtividade e de 
concorrência apontados pela Câmara de Regu-
lação do Mercado de Medicamentos (CMED).

São Paulo promoveu 
megamutirão de saúde para

130 mil pessoas

O governo do estado de São Paulo promo-
veu, entre os dias 18 e 25 de março, um me-
gamutirão de saúde que teve como objetivo 
atender aproximadamente 130 mil pessoas na 
capital paulista, Grande São Paulo, interior 
e litoral. Na capital, as atividades ocorreram 
em 21 hospitais estaduais, como Dante Paz-
zanese, Darcy Vargas, Geral de São Mateus, 
dentre outros, além de 14 unidades, como os 
AMEs (Ambulatórios Médicos de Especia-
lidades) Idoso Oeste e Sudeste, Heliópolis e 
Maria Zélia.

No estado todo, cerca de 150 hospitais esta-
duais, centros de saúde e AMEs tiveram agen-
das extras para antecipar consultas, exames 
e cirurgias para seus pacientes. Esses atendi-
mentos, nas mais diversas especialidades, fo-
ram previamente programados com as pessoas 
já inscritas em cada unidade. 

A iniciativa também previu ações preven-
tivas. Todos os AMEs do estado estiveram 
abertos aos sábados para a população reali-
zar testes de glicemia e medição de pressão 
arterial, além de palestras e orientações sobre 
saúde e qualidade de vida. Se, nos exames, foi 
detectado algum problema, os pacientes foram 
orientados para tratamento e acompanhamen-
to. Em outras unidades do estado também rea-
lizaram-se testes de colesterol e mamografias.

Aspirante Residente:

Efetivos:

Aspirantes:

Plenos:

Camila de Almeida Mazzoni

Henrique Pereira Lamego Júnior
Marcelo Kalil Di Santo

Lucas Lembrança Pinheiro
Tiago Rodrigues Cavalcante

Ana Carolina Pereira Abagaro
Andréa Cristina Zine G. Monteleone
Carlos Alberto Martins Carvalho
Hussien Amin Orra
Sandra Mara Nadal

NOVAS ADESÕES

Sócios aprovados
em 30/03/2017:

A SBACV-SP convida os seus sócios aspirantes 
a se tornarem sócios efetivos ou plenos. Mas o que 
é necessário? 

Para a progressão a sócio efetivo:
1. Cópia simples do seu certificado do título de es-
pecialista;
2. Ser sócio aspirante por pelo menos três anos;
3. Ser sócio da APM/AMB; 
4. Proposta de efetivo preenchida em duas vias;
5. Duas fotos 3x4;
6. Estar quite com a SBACV-SP.

Para a progressão a sócio pleno:
1. Cópia simples da carteirinha do CRM;
2. Ser sócio aspirante por pelo menos três anos;
3. Proposta de pleno preenchida em duas vias;
4. Ter completado residência médica ou curso de 
especialização reconhecido pela SBACV, nas es-
pecialidades ou áreas objetivas da associação, ane-
xando o comprovante à proposta;
5. Cópias simples do RG, CPF, foto 3x4 e do di-
ploma de médico;
6. Estar quite com a SBACV-SP.

Endereço para envio: 
Rua Estela, 515,Bloco A, Conj. 62 - Vila Mariana 

CEP: 04011-002 – São Paulo (SP). 
Para maiores informações, entre em contato com a 

secretaria  da SBACV-SP 
via e-mail – secretaria@sbacvsp.org.br 

ou telefone: (11) 5087-4888.

CONVITE AOS SÓCIOS 
ASPIRANTES DA SBACV-SP
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Formulário disponível para envio no site do evento: www.encontrosaopaulo.com.br
PREMIAÇÃO:  1º lugar: R$ 5.000,00 | 2º lugar: R$ 3.000,00 | 3º lugar: R$ 2.000,00

CONVIDADOS INTERNACIONAIS CONFIRMADOS:TEMAS PRELIMINARES:

TEMAS CORRELATOS

Inscrições com 
desconto até: 

08/05/2017

ALISON HALLIDAY - REINO UNIDO

Dra. Halliday é a Investigadora Principal do Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST-2), um dos maiores 
ensaios clínicos de cirurgia do mundo, envolvendo milhares de pacientes em 30 países. Seu grupo relatou 
que a cirurgia profilática que remove a estenose da artéria carótida (endarterectomia carotídea) impede futuros 
acidentes vasculares cerebrais fatais e incapacitantes durante pelo menos 10 anos. Essa constatação mudou a 
prática cirúrgica e de acidente vascular cerebral em todo o mundo (Lancet 2004, 2010).

MATTHEW T. MENARD - ESTADOS UNIDOS

Dr. Menard é o principal pesquisador Nacional do estudo BEST-CLI, um ensaio clínico patrocinado 
pelo NIH e aprovado pelo SVS, que investiga a eficácia comparativa da cirurgia aberta e da terapia 
endovascular para a isquemia crítica dos membros (CLI).

NICK MORRISON - ESTADOS UNIDOS

Dr. Nick Morrison é fundador e Diretor Médico do Morrison Training Institute e do Morrison Vein Institute. 
Recebeu uma educação jesuíta, incluindo a Faculdade de Medicina Creighton University, onde se formou em 
1972, e completou sua residência de cirurgia geral de quatro anos no Maricopa Medical Center, em Phoenix, 
Arizona. Dr. Morrison concentrou sua prática cirúrgica no cuidado e tratamento de distúrbios venosos.

VI PRÉ-ENCONTRO INTERATIVO
Venha participar ativamente do VI Pré-Encontro Interativo de Cirurgia 
Vascular e Endovascular, apresentando CASOS DESAFIOS em uma 
sessão interativa com a participação da plateia.
Envie casos raros, diagnósticos difíceis, terapêutica não convencio-
nal ou tecnicamente complicada, casos controversos, etc, por e-mail 
para:vascular@meetingeventos.com.br até 17/04/2017. 
Ao final do evento serão premiados os melhores casos clínicos e os três 
participantes da plateia que tiverem mais acertos nos casos! 

Prazo para 
envio de temas 

correlatos e 
Casos Desafios:  

17/04/2017PREMIAÇÃO VI Pré-Encontro Interativo:

2 MELHORES CASOS CLÍNICOS:
1º lugar: R$ 1.500,00 | 2º lugar – R$ 750,00

3 PARTICIPANTES DA PLATEIA QUE TIVEREM MAIS ACERTOS NOS CASOS
1º lugar:  R$ 1.500,00
2º Lugar: Inscrição para o XVI Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular (2018)
3º Lugar: Inscrição para o XVI Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular (2018)

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

www.meetingeventos.com.br

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: HOSPEDAGEM E PASSAGEM:

11 5087-4888 | 11 5087-4889
secretaria@sbacvsp.org.br

www.sbacvsp.org.br

11 3845 0273 
ecology@ecology.com.br

www.ecology.com.br

www.encontrosaopaulo.com.br 

Pé Diabético

Fístula Arteriovenosa

Embolização

Trombose Venosa Profunda

Trauma Arterial

Trauma Venoso

Temas venosos sobre 
estética e varizes

Temas Arteriais

REALIZAÇÃO: 

BRUNO FREITAS - ALEMANHA/BRASIL

Doutor em Medicina, Cirurgião Vascular e Endovascular. Professor Convidado e Pesquisador Associado da 
Universidade de Leipzig, Alemanha. Professor da Universidade Ruhr em Bochum, Alemanha. Professor da 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) - Campus Arapiraca/AL, Brasil. Possui vasta experiência no tratamento 
da Doença Arterial Oclusiva dos membros inferiores. 

MARC BOSIERS - BÉLGICA

Cirurgião Vascular Chefe do Departamento de Cirurgia Vascular do Hospital A.Z. St. Blasius, Dendermonde, 
Bélgica

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


