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EDITORIAL

Prezados associados,

Finalmente, neste mês podemos consi-
derar que o ano começou, afinal já passa-
mos do Carnaval. Mas continuamos, no 
cenário nacional, com os mesmos proble-
mas. A cada dia que passa, vemos uma 
nova notícia sobre mais políticos enrola-
dos com a corrupção e tentando, a qual-
quer custo, salvarem-se; sinceramente, 
espero que, se forem culpados, não arru-
mem subterfúgios para se safarem, que 
sejam todos punidos exemplarmente, 
para que possamos passar o País a lim-
po. Apesar de informações de que alguns 
setores da economia estão se reerguendo, 
vem a notícia de que, em janeiro, hou-
ve novamente uma grande quantidade 
de perda de empregos formais. Será que 
estamos nos reerguendo ou querem que 
acreditemos que isso está acontecendo? 
Hoje, sinceramente, acho que a segunda 
opção, infelizmente, ainda é a mais real.

Mudando radicalmente de assunto, va-
mos falar de coisa boa também: nosso 
Encontro São Paulo está com a progra-
mação fechada e os colegas estão sendo 
convidados. Como novidade, teremos a pre-
sença de mais dois convidados internacionais, 
além dos já confirmados - Alison Halliday, 
Matthew Menard e Kevin Morrison, agora 
teremos também a participação do Bruno 
Freitas e Marc Bosiers, que, com certeza, 
proporcionarão trocas de experiências 
conosco. Será uma grande oportunidade 
para o intercâmbio de conhecimentos en-
tre todos. Não se esqueçam da data limi-
te para envio dos seus temas correlatos 
e casos para o Pré-Encontro Interativo. 
Neste ano, teremos um aplicativo, que 
deverá ser baixado da internet, onde es-
tará toda programação científica, e com 
o qual será realizada a votação dos casos 
interativos, pontuação dos temas corre-
latos pela plateia, solicitação das aulas 
dos módulos (dos palestrantes que au-
torizarem divulgação) e formulação de 

perguntas (o moderador da mesa rece-
berá as perguntas e as apresentará para 
os convidados); mas teremos também os 
microfones disponíveis para aqueles que 
quiserem fazê-las pessoalmente.

Não percam também a Reunião Cien-
tífica deste mês, em que discutiremos 
a fundo o assunto custo-efetividade na 
Medicina e como isso influência o nosso 
dia a dia. Participem e debatam sobre o 
tema! Espero que os que acabaram ago-
ra sua formação na residência, apliquem 
com sabedoria o seu conhecimento, que 
possam usar o que melhor aprenderam de 
cada preceptor e auxiliem os mais neces-
sitados; boa sorte nesta nova fase. Para 
os que iniciam agora, neste mês, o seu 
aprendizado, que usufruam ao máximo 
deste período, dediquem-se de corpo e 
alma, que, com certeza, o futuro há de 
ser brilhante. Aos que vão prestar a pro-
va especial para titulação em Angiologia 
e/ou Cirurgia Vascular, boa prova, que 
obtenham o sucesso para que tanto se de-
dicaram.

Desejo a todos um excelente mês.
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Dr. Carlos Eduardo Varela Jardim
Diretor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP

DEFESA PROFISSIONAL

Saudações colegas associados, 

Março se apresenta com informações que in-
teressam e atingem a área médica assistencial.

Na parte da Saúde Suplementar, a ANS emi-
tiu uma Nota Técnica para que os profissionais 
realizem um cadastro relacionado ao fator de 
qualidade. 

Esse cadastro, solicitado pela ANS, é para 
que os profissionais envolvidos como pessoa 
física e pessoa jurídica coloquem dados e res-
pondam questionamentos que poderão implicar 
no fator de reajuste a ser aplicado nos contratos 
das operadoras de saúde com os médicos envol-
vidos, no momento em que houve a renovação 
contratual com as operadoras. 

Inicialmente o prazo limite para a entrega das 
respostas ao questionamento foi 8 de março, 
prazo este curto. Posteriormente foi prorrogado 
para o dia 20 de março. 

A introdução do fator de qualidade implicará 
em termos de reajustes nos contratos de presta-
ção de serviços dos médicos com as operadoras 
de saúde, principalmente nas situações em que 
as partes não chegarem a um acordo na nego-

ciação do reajuste e a ANS tiver que arbitrar a 
respeito do tema. O conceito da ANS, pela nota 
publicada, consiste na valorização do preparo 
e especialização do profissional envolvido na 
atenção global ao paciente nas suas mais diver-
sas necessidades, com foco em atenção multi-
disciplinar. 

Este é um movimento inicial da agência re-
guladora, naturalmente não isento de críticas e 
polêmicas, porém, há o conceito de valorizar 
em termos de remuneração o esforço dos médi-
cos ao procurarem atingir a excelência no aten-
dimento dos pacientes. 

O acesso ao cadastro tanto para a pessoa físi-
ca e pessoa jurídica deve ser realizado pelo site 
http://cadastrofq.amb.org.br 

A SBACV Nacional e a Regional São Paulo 
fizeram divulgações sobre o tema por meio de 
e-mails para os associados, e o setor de Defe-
sa Profissional estará atento a novas situações 
apresentadas pela ANS, AMB e operadoras de 
saúde sobre esse tema.

Março também é o mês que representa sim-
bolicamente a importância da mulher no mun-
do e na vida de todos os cidadãos. Em nome da 

Defesa Profissional e da diretoria da SBACV, 
queremos agradecer pela dedicação, empenho, 
coragem, dinamismo, alegria, seriedade, sen-
sibilidade, força e ética que as mulheres apli-
cam no convívio da nossa vida cotidiana, não 
apenas em março, mas também no decorrer de 
toda a existência humana. Quero estender o 
agradecimento para as nossas associadas cirur-
giãs vasculares e angiologistas, que além das 
qualidades anteriormente citadas, representam 
com excelência essa especialidade nobre e 
apaixonante. 

• A SBACV-SP disponibiliza, aos seus sócios, o seu selo holográfico. O 
material, que pode ser anexado em receituários médicos, prontuários, cartões 
de visita, laudos médicos ou qualquer local em que o médico julgar impor-
tante, custa R$ 0,25. A quantidade mínima para a compra são 300 selos, 
vendidos pelo preço de R$ 75. Caso o médico opte por adquirir 600, o valor 
é R$ 150, e para 900, o profissional deverá despender R$ 225. O pagamento 
precisa ser antecipado e o comprovante anexado ao e-mail de solicitação. Os 
associados podem adquirir o produto pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br, 
e recebê-lo em seu endereço de correspondência.

QUADRO DE AVISOS

• A Regional São Paulo dispõe de jalecos estilizados para os sócios adim-
plentes da entidade. O avental possui o logo da SBACV-SP bordado na 
manga e o nome do médico no bolso. Os tamanhos variam de P a EXG. Em 
tecido Oxford, o jaleco sai por R$ 125; e, em tecido microfibra, R$ 140. Am-
bos os valores já estão com o frete incluso. Depois de escolhido o tamanho e 
confeccionado o jaleco, não haverá troca. Os interessados devem entrar em 
contato com a secretaria da SBACV-SP, pelos telefones (11) 5087-4888 e 
(11) 5087-4889, ou pelo e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br.

• O sócio titular da SBACV-SP, Prof. Dr. Bonno van Bellen, informa 
que seu e-mail vinculado à Associação Paulista de Medicina (APM) 
- bellen@apm.org.br – foi desativado pela entidade. Para manter con-
tato com o cirurgião vascular é necessário utilizar o seguinte e-mail: 
bonnovanbellen@hotmail.com. Eventuais mensagens que lhe foram 
encaminhadas de fevereiro até o momento precisam ser reenviadas a 
este último endereço.
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Novo Código de Processo Ético-Profi ssional traz respostas 
com celeridade e segurança jurídica à categoria médica

Aprovado por meio da Resolução CFM Nº 2.145/2016, em outubro do ano passado, 
novo código entrou em vigor no início de 2017

O aumento do número de médicos no Bra-
sil, nos últimos anos, trouxe diversas con-
sequências para a classe, dentre elas está o 
aumento da quantidade de denúncias e pro-
cessos abertos contra os profissionais. Dian-
te disso, o Conselho Federal de Medicina 
(CFM) vem buscando respostas mais rápidas 
para os processos e que proporcionem segu-
rança jurídica para os médicos denunciados 
e para toda a categoria. Em 2009, o Código 
de Processo Ético-Profissional (CPEP) foi 
revisado, e, no ano passado, com as mudan-
ças que ocorreram no Código de Processo 
Civil, diversas adaptações foram feitas, além 
da incorporação de resoluções do Conselho, 
criadas conforme surgiram demandas nos úl-
timos tempos.

A revisão e a edição do novo CPEP, ins-
tituído pela Resolução CFN Nº 2.145/2016, 
foram coordenadas pela corregedoria do 
CFM, sob orientação de José Fernando Maia 
Vinagre, e contaram com a colaboração das 
assessorias jurídicas dos Conselhos Regio-
nais de Medicina (CRMs). Foram realizadas 
quatro reuniões pela corregedoria para dis-
cussão sobre o código, e depois as regionais 
participaram da revisão por meio do envio 
de sugestões. Por fim, o material foi levado 
ao Plenário do CFM para votação e delibe-
ração. “O texto foi muito bem discutido e 
elaborado; ele é bastante abrangente e abarca 
os julgamentos nos tribunais”, explica Maia 
Vinagre.

O corregedor relatou à Folha Vascular três 
grandes novidades do novo código, respon-
sáveis por conferir mais celeridade nos pro-
cessos e segurança jurídica aos médicos: uma 
delas é que o voto do presidente da seção de 
julgamentos passa a ser válido em todas as 
circunstâncias. Antes, nos Conselhos Regio-
nais, o presidente não podia dar o seu voto, 
com exceção do voto de minerva, ou seja, em 
caso de empate, ele deveria decidir o resulta-
do; apenas o presidente da seção do Conse-

tomar conhecimento da denúncia pela qual 
vai responder logo no início. O CFM estava 
com dificuldade para que isso fosse implan-
tado, mas, com o novo CPEP, finalmente será 
posto em prática.

“Gostaria de enfatizar que essa revisão do 
Código de Processo Ético-Profissional foi 
proposta justamente para dar essa celeridade 
e segurança aos médicos, buscar atender o 
Código de Processo Civil e agilizar o traba-
lho do CFM. Estamos buscando trazer a res-
posta esperada pelo conselho e pela categoria 
médica”, sublinhou Maia Vinagre. 

José Fernando Maia Vinagre

Carlos Eduardo Varela Jardim

lho Federal poderia votar. Agora, portanto, o 
CFM uniformizou essa questão dos proces-
sos éticos em todos os Conselhos - regionais 
e o federal.

A segunda é a respeito dos casos em que 
a decisão da Câmara não é unânime. Foi su-
primido o direito de recorrer diretamente ao 
pleno das regionais nas deliberações prove-
nientes dessas instâncias. Com o novo códi-
go, mesmo sem unanimidade, o recurso deve 
ser encaminhado direto ao pleno do Conse-
lho Federal, exceto com relação à cassação 
do exercício profissional, quando julgada em 
Câmaras das regionais.

E a terceira mudança destacada por Maia 
Vinagre é que, com as alterações no Código 
de Processo Civil, o novo CPEP foi adaptado 
para que o médico denunciado em proces-
sos éticos não seja ouvido apenas no fim do 
julgamento. Antes, o denunciante e as teste-
munhas de todas as partes do processo eram 
ouvidos primeiro, e só então o réu poderia 
se pronunciar, embora ele tivesse o direito 
de contestar o que era relatado. Com a nova 
resolução, confere-se defesa mais ampla aos 
médicos.

É interessante informar também que, ago-
ra, o médico denunciado passa a ser citado na 
abertura do processo. Com isso, ele consegue 

“O texto foi 
muito bem discutido
 e elaborado; ele é 

bastante abrangente e
 abarca os julgamentos 

nos tribunais”
José Fernando Maia Vinagre
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De acordo com o diretor de Defesa Profis-
sional da SBACV-SP, Carlos Eduardo Va-
rela Jardim, todos esses benefícios relatados 
anteriormente alcançam a classe médica e, 
consequentemente, a cirurgia vascular, no 
sentido de “possibilitar o princípio de amplo 
direito de defesa e o acesso a todo o processo 
instalado em termos de regras claras, com o 
alcance livre das mesmas pela população, de-
monstrando transparência e boa vontade da 
autarquia governamental em proteger o cida-
dão dos profissionais que não cumprirem os 
preceitos éticos previstos no Código de Ética 
Médica”, argumenta Varela. “Essa clareza 
desmistifica a sensação de que os Conselhos 
Regionais supostamente ‘protegem’ os médi-
cos de qualquer denúncia oferecida. A trans-
parência é uma demanda de toda a sociedade 
brasileira e os médicos sabem da importância 

A próxima Reunião Científica da Regional 
São Paulo acontecerá no dia 30 de março, às 
20 horas, e terá como destaque a palestra do 
médico, consultor e professor, especializado 
em gestão de doenças baseadas em evidências 
e Avaliação de Novas Tecnologias em Saúde 
(ATS), Dr. Marcelo Eidi Nita, que abordará 
sobre “Avaliação de tecnologia em saúde com 
estudos de custo-efetividade como determinan-
tes da prática médica no SUS e no Sistema de 
Saúde Suplementar (SSS)”.

Esse assunto tem grande relevância no cená-
rio atual da rede de saúde brasileira e dos con-
sultórios médicos. Marcelo Nita enfatiza que as 
pesquisas científicas em custo-efetividade não 
se restringem apenas ao ambiente acadêmico; 
o impacto social desses trabalhos é extrema-
mente importante, sobretudo porque podem ser 

Custo-efetividade é tema de palestra da Reunião Científi ca de março

ENCONTRO MENSAL

Dr. Marcelo Eidi Nita abordará assunto de grande importância no cenário atual do sistema 
de saúde brasileiro e no contexto dos consultórios médicos

aplicados à gestão do sistema de saúde do País. 
“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 o evento, ocorrerá jantar de confrater-
nização para os participantes. 

O encontro será realizado no Hospital do 
Servidor Público Estadual – Prédio da Admi-
nistração – Sala 102, localizado na Av. Ibira-
puera, 981, Indianópolis - São Paulo. Há esta-
cionamento gratuito no local.

Reunião Administrativa

A Reunião Administrativa antecede a Reu-
nião Científica, às 19 horas, com a participação 
de integrantes da diretoria, do presidente da 

SBACV-SP, Marcelo Fernando Matielo, e de 
todos os sócios que estejam interessados em se 
informar e estar envolvidos nos debates e novi-
dades sobre a entidade.

Marcelo Eidi Nita

de que seus pares cumpram com o rigor éti-
co”, completa.

Ao avaliar o novo código recentemente pu-
blicado, Dr. Carlos Varela salienta ainda que 
houve uma redação bastante esclarecida, ali-
nhada com os preceitos constitucionais, com 
o Código Penal e o Código de Processo Pe-
nal vigente. “Ele segue os princípios de pre-
visibilidade das ações a serem adotadas nas 
situações em que o médico é denunciado ao 
Conselho Regional de Medicina. Ele também 
obedece à hierarquia e evolução do processo 
ético dos Conselhos Regionais para com o 
CFM. Em momentos de alterações políticas 
profundas em nossa nação, de transparência 
e legalidade no combate à corrupção, o texto 
redigido responde às necessidades atuais que 
nosso meio exige”.

Com a resolução do CFM, amplia-se a 

possibilidade de defesa do médico em um 
processo ético profissional e evidencia-se o 
relevante valor das provas documentais. Por 
isso, Varela destaca a importância do esta-
belecimento de uma ótima relação médico-
paciente, com todas as informações claras e 
explicadas e, principalmente, documentadas 
no prontuário médico.  É preciso, ainda, lem-
brar os pacientes que complicações fazem 
parte da profissão médica. Além disso, tanto 
na previsão, como no momento ocorrido, não 
se deve deixar de assisti-los da forma mais 
adequada.

“Reforço a necessidade de uma documen-
tação de história clínica, exame físico e con-
dutas propostas e adotadas na prática médica, 
conservando o prontuário de forma legível. 
Essa parte documental traz grande proteção 
ao médico e ao paciente”, conclui Varela.
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No dia 16 de fevereiro, a SBACV-SP pro-
moveu a primeira Reunião Científica do ano, 
no Hospital do Servidor Público Estadual, com 
amplo número de participantes na plateia. Con-
fira os trabalhos apresentados: 

“Avaliação dos pacientes submetidos à res-
simpatectomia para tratamento de hiperidrose 
essencial” foi um dos temas abordados. O tra-
balho é de autoria dos doutores Lucas Lembran-
ça (apresentador), Nelson Wolosker, José Ribas 
Milanez de Campos, Paulo Kauffman, Marcelo 
Passos Teivelis e Pedro Puech-Leão, do Hospi-
tal Israelita Albert Einstein / Faculdade de Me-

Primeiro encontro científi co do ano teve presença signifi cativa de associados

REUNIÃO CIENTÍFICA

Três trabalhos foram apresentados durante a reunião

MARÇO 
Reunião Científi ca

30/03/2017 – 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)

Auditório Marcelo Fernando Matielo

Guilherme Yazbek Lucas Lembrança Marcus Vinícius Martins Cury Nelson Wolosker Rogério Neser Sergio Belczak 

dicina - Universidade de São Paulo (FMUSP), e 
recebeu comentários do Dr. Guilherme Yazbek.

O Dr. Sergio Belczak foi o apresentador e 
autor do tema “Comparação das medicações 
flebotônicas para os pacientes portadores de 
insuficiência venosa crônica. Um estudo duplo-
cego, randomizado e controlado por placebo” 
juntamente com os doutores Igor Rafael Sincos, 
Gilberto Nering, Nino Behar, Emanuele Lima 
Villela, Valter Campos, Caio Azevedo, Thiago 
José Cavaquini, Luiz Felipe Slavo e Ricardo 
Aun, do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospi-
tal Geral de Carapicuíba - OSS São Camilo. O 

comentador foi o Dr. Rogério Neser.
“Nefropatia induzida por contraste intra-ar-

terial em pacientes com isquemia crítica de 
membros inferiores: avaliação dos fatores de 
risco e resultados em médio prazo” foi tema 
de pesquisa de Marcus Vinícius Martins Cury 
(apresentador do trabalho), Marcelo Fernando 
Matielo, Francisco Cardoso Brochado Neto, 
Jalíese Dantas Fernandes Morais, Rafael de 
Athayde Soares, Aline Yoshimi Futigami, 
Christiano Stchelkunoff Pecego e Roberto Sa-
cilotto. A apresentação foi comentada pelo Dr. 
Nelson Wolosker.

AVISOS DA SBACV-SP

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

• O valor integral da anuidade em 2017, determinado pela 
SBACV, é de R$ 912. Os associados que pagarem até o dia 
31/03/2017 terão 17% de desconto, ou seja, pagarão R$ 757. 
Para os associados que quitarem até 30/04/2017, terão o des-
conto de 8%, ou seja, R$ 839. Após essa data, o valor da anui-
dade será integral.
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INFORMES DA DIRETORIA

Normas para tornar-se sócio da SBACV

Apresentamos as normas para ingresso na SBACV e estimulamos os membros a se mobilizarem 
para uma possível mudança de categoria.

Para se tornar Aspirante, Pleno ou Efetivo, após preencher a documentação, entregue-a em sua 
regional.

Para se tornar Titular, envie a documentação para a SBACV Nacional, com sede em São Paulo.
Todas as propostas estão disponíveis no site www.sbacv.com.br.

Aspirante:

• Poderão ser membros Aspirantes os médicos interessados nos objetivos da SBACV, que 
apresentarem à regional da SBACV da Unidade da Federação (UF) onde o candidato exerce 
sua atividade profissional, ou, não havendo, a mais próxima, solicitação assinada, com cópia do 
Curriculum Vitae, juntamente com cópia do RG, cópia autenticada do diploma de médico, cópia 
da carteirinha do CRM e duas fotos 3x4.

Pleno:
• Estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM) do estado onde exerça 
sua atividade profissional, encaminhando cópia do registro;
• Participar das atividades da SBACV, na condição de aspirante, por pelo menos três anos, poden-
do ser somados períodos;
• Apresentar o formulário de associação em duas vias e assinadas por dois associados da SBACV 
pertencentes à categoria Efetivo ou Titular;
• Ter completado residência médica ou curso de especialização reconhecido pela SBACV, nas 
especialidades ou áreas que são objetivos da associação, anexando o comprovante à proposta;
• Anexar à proposta de associação duas cópias do RG, do CPF, do diploma de médico e duas fotos 
3x4;
• Apresentar e ter sua proposta de associação aprovada pela regional da SBACV correspondente, 
estando quite com a tesouraria da SBACV.

Efetivo:

• Ser associado da SBACV na categoria Pleno, por pelo menos dois anos, contados a partir da 
aprovação do ingresso, ou ter participado das atividades da SBACV como Aspirante, por pelo 
menos três anos;
• Estar inscrito no CRM onde exerça sua profissão;
• Possuir o título de especialista em Angiologia ou Cirurgia Vascular*;
• Ser sócio da APM ou AMB;
• Apresentar e ter sua proposta de associação aprovada pela regional da SBACV correspondente, 
estando quite com a tesouraria da SBACV.
*Observa-se que possuir o Título de Especialista significa que o candidato foi aprovado no exame 
+ solicitou o título (no site) + tem este Título de Especialista devidamente registrado na AMB/
MEC e CNA. 

Titular:

• Ser associado Efetivo há pelo menos três anos;
• Apresentar artigo original ao JVB, sendo aceito para publicação ou publicado há, no máximo, 
seis meses da data da proposta, na qualidade de primeiro autor; ou monografia original não publi-
cada sobre tema da especialidade; ou título de livre-docência ou de doutor obtido em instituição de 
ensino superior reconhecido pelo MEC; ou ainda acumular 100 pontos nos cinco anos que antece-
deram ao pedido de progressão, em eventos de educação médica continuada nas especialidades e 
área de atuação da SBACV, de acordo com normas da CNA.
• Apresentar e ter sua proposta de progressão, para esta categoria, aprovada pela diretoria nacional 
da SBACV, estando quite com a tesouraria da SBACV.

A SBACV-SP convida os seus sócios aspiran-
tes 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 
especialista;
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 
especialidades ou áreas objetivas da associação, 
anexando o comprovante à proposta;
5. Cópias simples do RG, CPF, foto 3x4 e do 
diploma 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.

Aspirantes Residentes:

Efetivos:

Pleno:

José Flávio Botelho Domingues Neto
Renata Mota Carneiro
Carolina Tiemi Yamashiro
Henrique Yassuhiro Shirane

Leonardo Ragazzi Sodre
Marcus Vinícius Martins Cury

André Felipe Antoniete Fernandes

NOVAS ADESÕES

Sócios aprovados
em 16/02/2017:

CONVITE AOS SÓCIOS 
ASPIRANTES DA SBACV-SP
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Inscrições podem ser feitas pelo site do evento

FIQUE POR DENTRO

O Centro de Convenções Frei Caneca será palco do XV Encontro São 
Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular, que acontecerá de 18 a 20 de 
maio, na capital paulista. O evento, organizado pela SBACV-SP, é reconhe-
cido nacionalmente por ser um dos mais importantes da especialidade e por 
possuir uma programação abrangente, completa e isenta. 

Já estão confirmadas as presenças de cinco convidados estrangeiros: Ali-
son Halliday, professora de Cirurgia Vascular da University of Oxford, da 
Inglaterra; Matthew T. Menard, especialista em Cirurgia Vascular e En-
dovascular e professor assistente 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 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. 

Toda 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 revalida-
ção 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 fre-
quentada 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

O VI Pré-Encontro Interativo será realizado no dia 18 de maio, das 13 
às 17 horas, no mesmo local do XV Encontro São Paulo, onde haverá a 
apresentação de Casos Desafios em sessão interativa com a participação 
da plateia.

Os interessados podem encaminhar os casos, que devem conter pergun-

ta(s) com cinco alternativas cada (e a indicação da resposta corre-
ta). As sugestões passarão pela análise e julgamento da Comissão 
Organizadora. Recomenda-se o envio de casos raros, diagnósticos 
difíceis, terapêutica não convencional ou tecnicamente complicada, 
casos controversos etc.. 

Durante a discussão, serão apresentadas as perguntas interativas 
e a plateia poderá escolher a alternativa mais adequada.

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

Para os inscritos no XV Encontro São Paulo, a participação no 
VI Pré-Encontro é gratuita. As sugestões de temas correlatos do 
Encontro e os Casos  Desafios do Pré-Encontro podem ser enviados 
até o dia 17 de abril, pelo site www.encontrosaopaulo.com.br e pelo 
e-mail vascular@meetingeventos.com.br, respectivamente.

Aplicativo

Neste ano, 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 palestrantes (que serão respondidas no período destinado 
à discussão) e solicitar as apresentações dos palestrantes que fo-
rem disponibilizadas ao público. Nesse aplicativo, constarão ainda 
os resumos dos temas correlatos, e as apresentações poderão ser 
pontuadas pelo público. Além disso, o app será utilizado na sessão 
interativa do dia 18 de maio, para a escolha das alternativas dos Ca-
sos 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
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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
08h12 – 08h19: TC 01
08h19 – 08h31: Tratamento das telangiectasias e varizes reticulares
com laser
08h31 – 08h43: Tratamento ambulatorial das veias varicosas
Flebectomia x Escleroterapia
08h43 – 08h50: TC 02
08h50 – 09h02: Como melhorar o resultado estético nas cirurgias de 
varizes?
09h02 – 09h09: TC 03
09h09 – 09h21: Como previnir e tratar hipercrômia após tratamento 
venoso estético?
09h21 – 10h00: Discussão
10h00 – 10h30: Intervalo

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

10h30 – 10h40: Manejo das complicações da FAV para hemodiálise 
10h40 – 10h47: TC 04
10h47 – 10h57: Embolização de tumores (mioma - fígado)
10h57 – 11h07: Evolução das intervenções nas malformações 
arteriovenosas
11h07 – 11h14: TC 05
11h14 – 11h24: Tratamento dos traumatismos de aorta torácica
11h24 – 11h31: TC 06
11h31 – 11h41: Trauma vascular em crianças
11h41 – 11h51: Trauma vascular das extremidades
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
14h12 – 14h19: TC 07
14h19 – 14h31: Qual a logística necessária para EVAR no aneurisma 
roto?
14h31 – 14h43: Aneurismas de Poplítea - Quando o tratamento 
endovascular é mais apropriado
14h43 – 14h50: TC 08
14h50 – 15h02: Quando indicar e quais são as opções no tratamento 
dos aneurismas das artérias renais
15h02 – 15h09: TC 09
15h09 – 15h21: Quando indicar e quais são as opções no tratamento 
dos aneurismas hepáticos e esplênicos
15h21 – 16h00: Discussão
16h00 – 16h30 Intervalo

16h30 – 18h30: Módulo 4 - Pé diabético 

16h30 – 16h42: Pé diabético: Anatomia
16h42 – 16h49: TC 10
16h49 – 17h01: Pé diabético: Como amputar para manter melhor
 função do pé
17h01 – 17h13: Pé diabético: Antibiótico, como e quanto tempo 
utilizar? 
17h13 – 17h20: TC 11
17h20 – 17h32: Revascularização arterial em diabéticos
17h32 – 17h39: TC 12
17h39 – 17h51: Radiologia no pé diabético
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 
08h12 – 08h19: TC 13
08h19 – 08h31: Tratamento clínico do paciente com varizes e
sintomático
08h31 – 08h43: Varizes de membros inferiores de origem pélvica / 
perineal - como tratar?
08h43 – 08h50: TC 14
08h50 – 09h02: Tratamento venoso super� cial em paciente com 
Síndrome Pós-trombótica
09h02 – 09h09: TC 15
09h09 – 09h21: Dicas para tratar varicosidades em locais difíceis
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
10h40 – 10h47: TC 16
10h47 – 10h57: Estudos em cirurgia de carótida - medicamentoso, 
cirurgia ou stenting?
10h57 – 11h07: É necessário o estudo da circulação intracraniana na 
cirurgia de carótida?
11h07 – 11h14: TC 17
11h14 – 11h24: A característica da placa carotídea in� uencia na
indicação cirúrgica?
11h24 – 11h31: TC 18
11h31 – 11h41: O estudo CLEAR-ROAD: um estudo iniciado por um
médico investigando o stent RoadSaver em lesões carotídeas
11h41 – 11h51: Tabagismo e morte prematura em médicos - uma 
questão de família
11h51 – 11h56: ACST 2
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?
14h12 – 14h19: TC 19
14h19 – 14h31: Melhores opções de tratamento para lesões
complexas de AFS
14h31 – 14h43: The BEST CLI trial: Fundamentação e Atualização 
14h43 – 14h50: TC 20
14h50 – 15h02: Experiência de Leipzig nas lesões de artéria poplítea
15h02 – 15h09: TC 21
15h09 – 15h21: Braquiterapia para reestenose intra-stent 
15h21 – 16h00: Discussão
16h00 – 16h30: Intervalo

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

16h30 – 16h42: Pro� laxia e tratamento da TVP na gestação
16h42 – 16h54: Tratamento ambulatorial da TVP
16h54 – 17h06: Papel atual da recanalização ativa na TVP fêmoro-
ilíaca aguda
17h06 – 17h18: Qual o resultado das angioplastias nas veias ilíacas 
em longo prazo?
17h18 – 17h30: Qual espaço atual para indicação do � ltro de veia
cava?
17h30 – 18h00: Discussão
18h00 – 18h30: Encerramento e Premiação Temas Correlatos



10 MARÇO 2017

FOLHA VASCULAR

FIQUE POR DENTRO

A Regional São Paulo convida os estudantes, residentes e cirurgiões vas-
culares para participar da próxima Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia 
Vascular, que acontecerá no dia 18 de março (sábado), das 8h30 às 12 horas. 

Nesta edição, os temas estão relacionados à doença vascular mais fre-
quente: as varizes. Haverá duas apresentações "Varizes dos membros infe-
riores", pelo Dr. Lucas A. Portela, e "Termoablação da veia safena", pela 
acadêmica Caroline Almeida. Ocorrerá ainda a apresentação de um artigo 
de revisão pela residente Dra. Sayonê Moura.

O encontro será realizado na Associação Paulista de Medicina (APM) 
- Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278, 10º andar, Bela Vista - São Paulo 
(SP). O estacionamento da APM está desativado para reforma, mas a re-
gião possui as seguintes opções: Multipark - Av. Brigadeiro Luís Antô-
nio, 306/311; Trevo - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 289; e Paulipark - R. 

Aconteceu o tradicional Encontro de Ex-Es-
tagiários do Serviço de Cirurgia Vascular Inte-
grada da Beneficência Portuguesa de São Paulo. 
O evento, organizado e coordenado pelos dou-
tores Ivan de Barros Godóy e Adilson Ferraz 
Paschôa, recebeu, no dia 18 de fevereiro, cerca 
de 200 participantes. Além dos ex-estagiários, 
renomados cirurgiões vasculares da cidade, do 
interior e de outros estados prestigiaram a reu-
nião. 

Destaca-se o empenho do Dr. Ivan de Bar-
ros Godóy que, de modo quase artesanal, des-
dobra-se para oferecer à comunidade vascular 
um evento original e sem custo de inscrição. A 
gratuidade é um estímulo para a participação 
de profissionais mais jovens, e há algum tem-
po tem se percebido a presença de componen-
tes das Ligas Acadêmicas Paulistas de Cirurgia 
Vascular.

Neste ano, foi mantido o formato de mesas de 
discussão sem aulas formais. Esse modelo per-
mite maior aproveitamento do tempo e a parti-
cipação mais ativa da plateia. Foram discutidos 

Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular

XXV Encontro de Ex-Estagiários de Cirurgia 
Vascular da Benefi cência Portuguesa de São Paulo comemora 40 anos

Ex-estagiários do Serviço e convidados Prof. Dr. Bonno van Bellen foi homenageado pelos 40 anos de equipe

Estatueta entregue ao Dr. Bonno van Bellen

aspectos relacionados às dores nas pernas, desa-
fios da cirurgia arterial aberta e endovascular e 
complicações da cirurgia de varizes e da escle-
roterapia. Os temas despertaram muita atenção 
dos participantes. Nos intervalos, os corredores 
foram muito disputados, pelo encontro de ve-
lhos e novos companheiros, boas conversas e 
confraternizações.

Além da habitual comemoração de formatu-
ra, nesta edição foram celebrados os 40 anos de 
existência do Serviço. Fundado pelo Prof. Dr. 
Bonno van Bellen e pelo Dr. Wolfgang G. W. 
Zorn, ele tem importante atuação nas áreas as-
sistencial e de ensino. Já são mais de 100 estagi-
ários formados, espalhados por todas as regiões 
do País, contribuindo para o desenvolvimento 
da Cirurgia Vascular de alta qualidade. Entre 
eles, há chefes de serviço, mestres e doutores, 
professores universitários e quase todos em ati-
vidade na assistência. O Prof. Bonno continua 
à frente do Serviço, com a corresponsabilida-
de dos doutores Ivan de Barros Godóy, Adil-
son Ferraz Paschôa, Sascha Schlaad e Arnaldo 

Francisca Miquelina, 103/111.
As próximas reuniões mensais da Liga Paulista de Cirurgia Vascular estão 

programadas para acontecer nos dias 29 de abril, 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. As datas estão sujeitas a sofrer alterações ao longo do 
ano. Em breve, a SBACV-SP informará os temas e palestrantes convidados 
de cada um dos encontros.

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

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

Takahama.
O XXVI Encontro já está programado para 

fevereiro de 2018. Os organizadores do evento 
desejam vida longa para tão importante iniciati-
va, e que a Cirurgia Vascular Integrada continue 
sua missão de incentivar a prática da Cirurgia 
Vascular no Brasil.
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Carta Aberta aos membros da SBACV

Prezados colegas, 

É com imensa honra que me apresento como 
candidato à direção da SBACV, biênio 2018-
2019.

Antes de tomarmos essa decisão, iniciamos 
uma ampla rodada de discussões e conversas nas 
regionais, que ainda está em andamento, com o 
intuito de buscarmos formar uma chapa que reú-
na colegas e ideias de diferentes regiões do nosso 
País, ampliando, assim, as diretrizes democráti-
cas de nossa instituição.

A sua opinião, crítica e sugestão são muito 
importantes para nós. Queremos ouvir e dialogar 
com vocês, nossos colegas, que possuem diferen-
tes correntes de pensamento e atuação Brasil afo-
ra e, com isso, fortalecer a nossa Sociedade para 
atuarmos de maneira mais incisiva sobre temas 
de profunda relevância para a especialidade.

Nesse sentido, estamos buscando conceber um 
programa de trabalho que reúna os anseios de to-
dos vocês, visando à maior integração de nossa 
classe e crescimento comum.

Apresentamos aqui algumas de nossas propo-
sições:

• Atuar na defesa pela melhoria dos valores 
dos procedimentos dos convênios de saúde e pela 
valorização dos serviços realizados por meio do 
SUS;

• Atuar e fazer gestões junto à Câmara, ao Se-
nado e ao Ministério da Saúde para implantação 
da tabela de Classificação Brasileira Hierarquiza-
da de Procedimentos Médicos (CBHPM);

• Utilizar todos os meios legais para defesa da 

nossa especialidade (nossos procedimentos) pe-
rante as outras especialidades e não médicos;

• Trabalhar de forma mais acirrada em todas as 
esferas de poder e dentro do Ministério da Saúde 
para implantar uma política de valorização pro-
fissional e de condições de trabalho mais dignas;

• Dar mais autonomia às regionais para que 
consolidem o fortalecimento da especialidade 
dentro de sua área de atuação em seus estados;

• Implantar comunicação estratégica, visando 
a agregar valor para a Sociedade e, a partir daí, 
disseminar a cultura e a imagem organizacional 
da SBACV, tendo como um de seus pilares a 
integração permanente com as regionais, de ma-
neira perene, por qualquer uma de suas vertentes 
comunicacionais;

• Incrementar o aplicativo da SBACV, a fim 
de estabelecer uma rotina de comunicação estra-
tégica com vistas a assessorar as regionais no pla-
nejamento de ações e permitir aos profissionais 
médicos acesso às informações de qualquer lugar 
e a qualquer hora, bem como a troca de experiên-
cias, a fim de aprimorar o atendimento ao públi-
co, além de outras facilidades.

Aliado a isso, vamos tornar a SBACV mais 
dinâmica e integradora, capaz de articular e unir 
todas as regiões do País. Não adianta falar em 
descentralizar, sem proposições que se adequem 
à realidade de cada região.

É importante fortalecer a regional de modo a 
dar algum tipo de autonomia para que ela pos-
sa levar proposições e soluções para a Nacional, 
fazendo, assim, uma via de mão dupla, a fim de 
formar uma sinergia efetiva entre a SBACV e as 

regionais, estimular a apresentação de projetos e 
valorizar o que chega de fora para dentro da Na-
cional.

Outras importantes metas são estimular e pro-
mover a prática científica; incrementar o atendi-
mento à população; trocar experiências; propor-
cionar a projeção e o fortalecimento da nossa 
especialidade no cenário nacional; e consolidar 
a SBACV como polo gerador de inovação per-
manente.

Na certeza de que esta carta merecerá a me-
lhor atenção de V. Sas. subscrevemos com since-
ros votos de respeito, agradecimento e melhores 
cumprimentos.

Temos consciência da importância e responsa-
bilidade do cargo que ora pleiteamos e, expres-
sando esse desejo, queremos desenvolver ações 
que guardem o interesse de todos os associados.

ELEIÇÕES 2017

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

Chapa 1: Compromisso e Valorização

AGENDA 
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ESPAÇO ABERTO

Comentários de início de ano – 2017

Em janeiro do corrente ano, 99% dos mem-
bros da diretoria da SBACV-SP decidiram 
apoiar a candidatura de Roberto Sacilotto às elei-
ções para a presidência da Nacional, baseados na 
sua grande experiência conquistada em ativida-
des na Regional São Paulo e Nacional, no Hos-
pital do Servidor Público Estadual de São Paulo, 
na organização de eventos, como presidente da 
SBACV-SP, na publicação de trabalhos científi-
cos e pela conquista da confiança de associados, 
não só de São Paulo, como de todos os estados 
brasileiros, graças a sua conduta ilibada, inteli-
gente, humilde e por ser um incansável defensor 
da classe médica. 

Com certeza, indistintamente, todos os asso-
ciados, de todas as regionais brasileiras, usu-
fruirão mais dos aprimoramentos científicos e 
da continuidade da luta pela defesa profissional, 
com o alinhamento da SBACV, obviamente, às 
associações médicas estaduais, conselhos regio-
nais, Conselho Federal de Medicina, além de to-
das as sociedades de especialidades, que sofrem 
as mesmas injustiças incompreensíveis, que exi-
gem uma derrota breve e definitiva. Acreditem, 
elejam Roberto Sacilotto, o candidato do bem.  
Aguardem que, uma vez eleito, todos nós consta-
taremos, confirmaremos, essas afirmações. 

 No dia 18 de fevereiro, realizou-se o XXV En-
contro dos Ex-Estagiários do Serviço de Cirurgia 
Vascular Integrada da Beneficência Portuguesa 
de São Paulo, do Prof. Bonno van Bellen. Orga-
nizado pelos ilustres doutores Ivan Godóy - que, 
com sua inteligência, dedicação e insistência po-

paz, regredindo as diferenças sociais de manei-
ra digna e saudável e conquistando o equilíbrio 
indispensável para o progresso do Brasil. Assim, 
o País não será gigante só pela própria nature-
za, inserida na estrofe do Hino Nacional, mas, 
gigante, também, na harmonia do bem-estar, 
com o progresso real de seu povo, ansioso pela 
chegada desse dia, com a prática de uma política 
honesta, inteligente, sem as famigeradas mordo-
mias dos políticos e com a redução de 50% do 
número deles; que os demais tenham curso su-
perior autêntico, obedecendo às regras das novas 
leis de aposentadoria em seu transcurso, poden-
do se reeleger uma única vez, prestando contas 
mensalmente de seus trabalhos, com dignidade, 
sem nenhum favor.

“Enquanto a religião for maior do que os religiosos, 
haverá drama na pessoa e escândalo na sociedade” 

- Pe C. Vasconcelos Jr.

sitiva, uma vez mais, realizou mais uma edição 
muito bem organizada, como é de seu costume, 
no lindo Hotel Mercury - e Adilson Ferraz Pas-
chôa - que se empenhou na escolha dos excelen-
tes temas, despertando permanente atenção dos 
presentes. Segundo Adilson, o trabalho triunfan-
te na organização desse evento, elogiado pelos 
associados da SBACV-SP, e por associados 
de vários estados brasileiros, deve-se, em sua 
maioria, ao ilustre e bravo Dr. Ivan Godóy. Pa-
rabéns, amigo Ivan. O encontro está consagrado 
à eternidade pelos seus consecutivos e seguros 
sucessos. Amigo Ivan, você só exagerou em me 
homenagear com uma linda placa, agradecendo 
por meu contínuo apoio e divulgação do evento, 
em que reciclamos e conquistamos novas teorias 
e técnicas, aperfeiçoando os conhecimentos de 
nossa linda especialidade.

Vislumbra-se a vitória contra a corrupção de-
senfreada. O grande colunista da Revista VEJA, 
J. R. Guzzo, no seu último artigo, “Convite aber-
to”, disse: “somos roubados porque a máquina 
pública convida os ladrões a roubar”, gerando a 
fantástica destruição da nossa Pátria, instalada 
há vários séculos, que veio em um crescimento 
assustador graças à ação de políticos e empresas 
comerciais. Vislumbra-se a moralização da polí-
tica com o afastamento de políticos desumanos, 
demoníacos. Com isso, vislumbra-se um pleno 
investimento saudável na educação, na saúde e 
na pesquisa, libertando o Brasil de críticas assus-
tadoras por parte de países sérios. Vislumbra-se, 
então, vir a população, em geral, a usufruir da 

Dr. Rubem Rino
Associado da SBACV-SP

ARTIGO

A tecnologia como remédio para os gargalos da saúde pública

Por: Francielle Regeane Vieira da Silva

Cerca de 1,4 milhão de pessoas deixaram os 
planos de saúde em 2016 no Brasil. A estimativa é 
da Agência Nacional de Saúde (ANS) e tudo indi-
ca que seja uma consequência do aumento de pre-
ços, do endividamento e do crescimento do índice 
de desempregados. E a sobrecarga para o Sistema 
Único de Saúde (SUS) é imediata.

A garantia dos serviços prestados pela saúde 
pública está entre os maiores desafios enfrenta-
dos pelos municípios brasileiros. Muito se inves-
te, mas pouca coisa é perceptível ao cidadão. De 
acordo com estimativas da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), 40% de todos os gastos são des-
perdiçados por ineficiência. O Brasil gasta 9,3% 

do PIB na área - ou seja, cerca de R$ 410 bilhões 
investidos. Se considerarmos a estimativa, R$ 164 
bilhões ao ano podem ser desperdiçados por pura 
falta de controle e gestão. 

Realizar o controle de pacientes, de filas de lei-
tos, de distribuição e estoque de medicamentos, de 
aplicação de vacinas, de agendamento de consul-
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tas e de exames especializados são atividades que 
se tornam ainda mais complexas quando se tem 
um grande número de pacientes e um orçamento 
apertado.

É aí que a tecnologia se mostra fundamental 
para a melhoria da saúde pública. Além de faci-
litar a administração das atividades, os novos sis-
temas otimizam o tempo, tanto de gestores e pro-
fissionais quanto do cidadão, e permitem maior 
controle de gastos.

Mas isso ainda está longe de ser realidade em 
muitos municípios do País. O Ministério da Saúde 
divulgou, em outubro de 2016, que 76% das Uni-
dades Básicas de Saúde (UBSs) ainda realizam o 
controle do histórico do paciente em papel. Das 
41.688 unidades em funcionamento, em 5.506 
municípios brasileiros, apenas 10.134 possuem 
prontuários eletrônicos. E essa ferramenta está se 
tornando cada vez mais importante, pois permite 
ao profissional de saúde registrar as ações toma-
das durante o atendimento ao paciente. Todas as 
informações podem ser armazenadas e acessadas 

a qualquer hora, em qualquer lugar, e são manti-
das para futuras consultas.

Quer um exemplo prático da importância do 
prontuário eletrônico? Em um momento em que 
a febre amarela volta a assustar, é possível, por 
meio dos registros coletados nos prontuários, fa-
zer a correlação das regiões onde os casos apare-
cem com as condições de moradia e informações 
sociais dos pacientes, como frequência da coleta 
de lixo, tratamento do esgoto, hábitos de vida, es-
colaridade e renda. E, assim, o setor epidemiológi-
co pode atuar rapidamente e com mais eficiência.

Outro gargalo da saúde pública que pode ser 
tratado de maneira mais inteligente com a tec-
nologia é a espera por consultas e internações. O 
Instituto das Cidades Inteligentes (ICI) já oferece 
uma solução integrada que organiza e controla 
eletronicamente as filas de atendimento e a ocupa-
ção dos leitos. O gestor consegue acompanhar em 
tempo real, por meio de dashboards, as filas nas 
unidades de saúde e na emergência, sendo possí-
vel analisar o tempo de espera dessas solicitações 

e realizar a tomada de ação imediata para aperfei-
çoar o processo de atendimento.

É a tecnologia que permite à alta administração 
uma visão real do dia a dia da saúde pública no 
município: investimentos mais efetivos, diminui-
ção do desperdício e informações disponíveis a 
qualquer tempo, que trazem impactos diretos para 
um melhor atendimento à população.

Francielle Regeane Vieira da Silva 
Coordenadora de projetos do Instituto 

das Cidades Inteligentes
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Ministério da Saúde gastou
R$ 1,32 bilhão com judicialização em 2016, 

mostra INTERFARMA

Um levantamento realizado pela Associação da Indústria Farmacêu-
tica de Pesquisa (INTERFARMA) mostra que o Ministério da Saúde 
gastou R$ 1,32 bilhão com judicialização da saúde em 2016. O gasto 
é expressivo e prejudica o planejamento orçamentário do SUS, que já 
enfrenta limitações e subfinanciamento. 

 Os medicamentos representam 99% do gasto total com ações judi-
ciais, ou seja, R$ 1,25 bilhão. “De um lado, a Constituição prevê, na 
Saúde, tudo para todos. De outro, as limitações do Estado impedem o 
cumprimento desse direito. Essa é uma questão que precisa ser debati-
da em busca de soluções, porque ela não desaparecerá sozinha”, afirma 
o presidente-executivo da INTERFARMA, Antônio Britto. 

 As terapias para doenças genéticas representam 97% dos custos 
com judicialização. Como muitas dessas doenças têm baixa prevalên-
cia e chegam a ser classificadas como doenças raras, os processos para 
incorporação delas ao SUS muitas vezes requerem dados não contem-
plados nas pesquisas clínicas, devido aos poucos pacientes disponíveis 
para estudo.

 O custo da judicialização da Saúde se concentra praticamente em 
50 medicamentos. Além das terapias para doenças genéticas, existem 
também os tratamentos contra câncer, que são, em sua grande maioria, 
de alto custo e passam por constantes inovações, o que muitas vezes 
resulta em defasagem no rol do SUS.

Cremesp determina entrega do 
Código de Ética do Estudante nas escolas 

médicas de São Paulo

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) 
tornou obrigatória, a partir de janeiro de 2017, a entrega do Código de 
Ética do Estudante de Medicina para os alunos dos primeiros anos nas 
46 escolas médicas do estado paulista. Entre fevereiro e março, 26 insti-
tuições são contempladas. Outras 20 receberão o documento nos próxi-
mos meses. As reuniões resultantes da entrega têm registrado presença 
maciça dos alunos e grande receptividade por parte dos coordenadores 
e diretores das instituições de ensino.

A atividade é realizada pelo Cremesp desde maio de 2016, em todas 
as escolas do estado, sempre contando com a presença do presidente da 
casa ou de seu vice, ou, na impossibilidade de ambos, do conselheiro 
da região. O vice-presidente do Cremep, Lavínio Camarim, esteve, no 
dia 16 de fevereiro, na sede das Faculdades Integradas Padre Albino 
(FIPA), em Catanduva, para solenidade de entrega do documento. O 
evento contou com a presença de aproximadamente 100 alunos.

O Código de Ética do Estudante de Medicina do Cremesp, que está 
em sua segunda edição, tem 78 artigos com orientações éticas que tra-
tam de temas diversos, como recepção de calouros, combate ao trote 
violento, respeito aos cidadãos, solidariedade entre colegas, importân-
cia da participação dos estudantes em entidades e movimentos estu-
dantis, sigilo profissional, regras para um bom internato e vivências 

NOTÍCIAS

SECCIONAIS

diárias do estudante dentro e fora da universidade. Além desse mate-
rial, o Cremesp promove julgamentos simulados, em que é permitido 
ao aluno conhecer o funcionamento do papel judicante do Conselho.

Ministério da Saúde lança 
cadastro para mapear equipamentos 

nos serviços de saúde

O Ministério da Saúde, em iniciativa inédita, acaba de lançar um 
cadastro para que todos os gestores possam informar à pasta quais 
equipamentos e materiais permanentes estão em falta, a fim de ampliar 
o atendimento e a assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde 
(SUS). O objetivo é promover um levantamento detalhado sobre a ne-
cessidade de aquisição e distribuição desses produtos para regiões com 
maiores vazios assistenciais. Os dados levantados permitirão estudo de 
ações regionalizadas e integradas do Governo Federal. O cadastro das 
unidades deve ser feito até 30 de março, por meio de um formulário 
disponibilizado no site www.saude.gov.br.

Todas as instituições que prestam serviço assistencial em saúde po-
dem preencher o formulário e participar da seleção, que terá critérios 
específicos para cada tipo de equipamento e os devidos parâmetros 
para implantação, infraestrutura e especialidades da unidade, recursos 
humanos disponíveis, além da capacidade de funcionamento e finan-
ciamento dos serviços.

Após o preenchimento do formulário e análise das áreas técnicas do 
Ministério da Saúde, serão selecionadas as instituições que receberão 
os equipamentos, de acordo com o quantitativo e, principalmente, com 
as áreas de maiores vazios assistenciais. “Queremos reforçar o aten-
dimento onde há mais carência atualmente, levando equipamentos de 
última geração para as unidades que comprovarem capacidade técnica, 
financeira e, claro, expertise para gerenciar as novas máquinas”, afir-
mou o ministro da Saúde Ricardo Barros.

Alto Tietê

A diretoria da seccional Alto Tietê organiza palestra sobre Pro-
tocolos Médicos e Segurança do Paciente (Acreditação), que será 
ministrada pelo Dr. Clodoaldo Pessa, especialista em Cirurgia Car-
diovascular, no dia 30 de março, às 19 horas.

A reunião científica acontecerá na Sala de Eventos do Hospital 
Santana - Rua Dr. Osmar Marinho Couto, 71 - Alto do Ipiranga 
- Mogi das Cruzes – SP. Os interessados em participar precisam 
confirmar presença por meio do telefone (11) 4723-4028 ou e-mail: 
adm@hospitalsantana.com.br
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Apoio: Colaboração:Realização:

SBACV

05 a 08 de Abril, 2017 
Sheraton São Paulo WTC Hotel, São Paulo, Brasil
www.cice.com.br

CICE - ULTRASSOM & EMBOCICE
QUARTA-FEIRA DIA 5/4/17 10:10-17:30 

TOTALMENTE INCLUÍDO NA INSCRIÇÃO DO CICE
Com a Participação das Maiores Autoridades Nacionais Na Área de Atuação

CICE 2017 - TUDO NUM SÓ EVENTO

10:10 - 11:10                   11:20 - 12:20                    12:30 - 13:30                   14:30 - 15:30                    15:40 - 16:40
Módulo I - Embolização 
Hepática

Módulo II - Embolização em 
Ginecologia e Obstetrícia

Módulo III - Embolização 
em Urgências

Módulo IV - Hot Topics 
em Embolização

Módulo V - Malformações 
Vasculares: Diagnóstico e 
tratamento. 

Dr. José Luiz Orlando

Módulo I. Diagnóstico 
Pré-Operatório

14:30 - 15:29                  15:30 - 16:29                     16:30 - 17:30  
Módulo II. Intervenção 
Endovascular Ecoguiada

Módulo III. Seguimento 
Pós-Operatório

CURSO DE ULTRASSOM DOPPLER APLICADO A CIRURGIA VASCULAR 5/4/17 (SALA BALLROOM 4)
coordenação: Rodrigo Jibbin Jaldin, Wanderbilt Duarte de Barros Neto

EMBOCICE DIA 5/4/17 (SALA BALLROOM 3)

Apoio: Colaboração:Realização:

SBACV

05 a 08 de Abril, 2017 
Sheraton São Paulo WTC Hotel, São Paulo, Brasil
www.cice.com.br

CICE VENOSO
SÁBADO DIA 8/4/17 08:00-19:20

TOTALMENTE INCLUÍDO NA INSCRIÇÃO DO CICE
Com a Participação dos Maiores Expoentes e Cursos de Fleboestética/ Doenças Venosas 

Nacionais e Internacionais (C/ Tradução Simultânea)

SBACV@CICE: 
Fórum Venoso

SBACV

American Venous Forum 1: 

Um Mergulho  
Profundo...

Diferentes Aplicações do 
Sistema de Trombectomia 
Aspirex S

Tratamento da Doença 
Venosa Crônica Primária: 
Novos Caminhos
Dr. Eduardo Toledo de Aguiar

American Venous Forum 2: 

Uhm, Seu Paciente 
Deseja Pernas Sexys...

Discussão Ético/Legal em 
Novas Tecnologias de 
Flebologia Estética 
Dr. Jayme de Oliveira Junior

Atualização em Fleboestética: 
Da Viabilidade Econômica ao 
Aprimoramento Técnico
Dr. Regis Fernando Angnes

Duvidas Práticas que 
Repercutem no Consultório 
de Tratamento Venoso 
Dr. Rodrigo Kikuchi

O Futuro do Tratamento de 
Varizes Começa Agora

Dr. Carlos Alberto Rover

08:00-09:00                    09:06-10:24                       10:30-11:30                       11:35-12:35                    12:40-13:39 

14:20-15:20                      15:25 - 16:25                     16:30-17:30                        17:35-18:35               18:40-19:20
Escleroterapia com Espuma: 
Detalhes Práticos,Técnicos e 
Estéticos
Dr. Marcelo R. Liberato
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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: 

20/03/2017

ALISON HALLIDAY - UNITED KINGDOM

Dr. Halliday is the Principal Investigator in the Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST-2), one 
of the world's largest clinical surgery trials, involving thousands of patients from 30 countries. 
Our group reported that prophylactic surgery removing tight carotid artery narrowing (carotid 
endarterectomy) prevents future fatal and disabling strokes for at least 10 years. This finding 
has changed worldwide surgical and stroke practice (Lancet 2004, 2010).

MATTHEW T. MENARD - USA

Dr. Menard is a National Principal Investigator of the BEST-CLI Trial, an NIH-sponsored 
and SVS-endorsed clinical trial investigating the comparative-effectiveness of open 
surgery and endovascular therapy for critical limb ischemia (CLI).

NICK MORRISON - USA

Dr. Nick Morrison is the founder and Medical Director of Morrison Training Institute and the 
Morrison Vein Institute.  He received a Jesuit education, including the Creighton University College 
of Medicine, where he graduated in 1972, and completed a four-year General Surgery Residency 
at the Maricopa Medical Center in Phoenix, Arizona.  Dr. Morrison has concentrated his surgical 
practice on the care and treatment of venous disorders.

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 conven-
cional 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:  

17/04/2017
PREMIAÇÃO 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 Arterio-Venosa

Embolização

Trombose Venosa Profunda

Trauma Arterial

Trauma Venoso

Temas venosos sobre 
estética e varizes

Temas Arteriais
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