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APRESENTAÇÃO

DR. ROSSI MURILO DA SILVA 
faz discurso durante cerimônia de abertura no Maracanã

A história do 41º Congresso Brasileiro de 
Angiologia e de Cirurgia Vascular come-
çou em 2010, na reunião da Diretoria 
Executiva da Regional, convocada pelo 
Presidente na época e meu estimado 
amigo, Dr. Manuel Júlio Cota Janeiro, 
especificamente para escolha do Presidente 
e sua comissão, assim como da estratégia 
para trazê-lo para o Rio de Janeiro em 
2015. Muitos esforços foram despendidos 
e vários contatos foram realizados para 
que alcançássemos a qualificação neces-
sária para consolidação do Rio como 
cidade candidata.

Sua efetivação ocorreu em 13 de outu-
bro de 2011, em São Paulo, na Assembleia 
Geral, em disputa extremamente calorosa 
e difícil, mas democrática, com a capital 
do Rio Grande do Norte, Natal.

Sinto-me concomitantemente sim-
ples e elevado pelo privilégio de condu-
zir e representar os associados da nossa 
Sociedade. Nesse intervalo, tivemos ajuda 

de várias pessoas, instituições, e, sem 
dúvida, da própria Sociedade.

Ninguém pode ser bem-sucedido 
atuando sozinho. E hoje estamos aqui 
fazendo a abertura oficial deste Congresso.

Após uma longa e trabalhosa prepa-
ração, em que não faltaram comprome-
timento, responsabilidade e colabora-
ção de muitos, chegamos a um produto 
final que nos traz um conteúdo científico 
pleno, atual e dentro da realidade brasi-
leira. Acreditamos que nenhum tópico 
da angiologia e da cirurgia vascular tenha 
deixado de ser contemplado.

Os homenageados escolhidos, nos-
sos Presidentes de Honra – Dr. Carlos 
José Monteiro de Brito, Dr. José Luiz 
Camarinha do Nascimento e Silva, Dr. 
Márcio Leal Mercedes, Dra. Merisa Braga 
de Miguez Garrido e Dr. Reinaldo José 
Gallo –, são sócios da Regional do Rio de 
Janeiro que exerceram a presidência da 
SBACV. Merecedores do nosso muito obri-
gado. Para eles, peço uma salva de palmas.

A lista de agradecimentos é enorme, 
e sem essas colaborações seria impossível 
alcançar nossos objetivos.

A seguir, o discurso do Presidente do 41º Congresso 
da SBACV, Dr. Rossi Murilo da Silva, realizado na 
cerimônia de abertura do evento no Maracanã, 
no dia 6 de outubro de 2015
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O decisivo apoio da Regional do Rio 
de Janeiro, na figura dinâmica e partici-
pativa de seu Presidente, Dr. Julio Cesar 
Peclat de Oliveira, foi determinante 
nessa longa caminhada, que não seria 
possível sem a plenitude de seu compro-
metimento. Compreendi suas preocu-
pações, principalmente financeiras, em 
razão das exigências estatutárias que, na 
minha opinião, precisam ser mudadas. A 
vivência, experiência e comportamento 
contemporizador do Dr. Sergio Meirelles  
foram o ponto de equilíbrio do grupo. 
Foi muito importante contar com ele.

Agradecemos à Diretoria da Nacional, 
principalmente seu Presidente, Dr. Pedro 
Pablo Komlós, por disponibilizar os recur-
sos da Sociedade em prol do Congresso - 
um voto absoluto de confiança à Comissão 
Organizadora. E ao Dr. Vasco Lauria 
da Fonseca Filho, Diretor Científico 
da SBACV, que dispensa apresentações 
pelas suas ações na Sociedade, pelo bri-
lhantismo na condução da coordenação 
do programa científico.

Agradeço também ao Dr. Ivanésio 
Merlo, um amigo e entusiasmado cola-
borador. Sua visão otimista e empreen-
dedora foi fundamental para solucionar 
algumas adversidades. A partir de 2016, 
nosso Presidente. Sucesso.

Gostaria de agradecer à Beatriz, à 
Silvia e à Bruna, da Método Eventos, pelo 
profissionalismo e eficácia da equipe, e à 
NMS Eventos, na figura da já nacional-
mente conhecida Neide Miranda, que 
suportou de forma impressionante todas 
as pressões multinacionais. Uma amiga. 

À Denise Impellizieri e à Winnie 
Andrade, do Píer Mauá, que acreditaram 
em nosso projeto, apesar das dificulda-
des locais. Agradeço também a todos os 
patrocinadores. Sua participação é fun-
damental para a viabilização do evento. 

Eu não poderia perder a oportuni-
dade de fazer alguns agradecimentos 
pessoais, mas diretamente relaciona-
dos à minha trajetória na Sociedade. 
Peço aqui licença aos outros Presidentes 
de Honra, para referenciar àquele 

que é mais que um pai profissional: 
Dr. Carlos José, sobre quem eu não 
tenho palavras para descrever. Vou 
apenas ler um pequeno texto do poeta 
Bertolt Brecht:

 ‘Há homens que lutam por um dia, 
e esses são bons. 
Há homens que lutam por um ano, 
e esses são os melhores.
Há aqueles que lutam por muitos 
anos, e esses são muito bons. 
Porém há os que lutam por toda a 
vida, estes são imprescindíveis’.
Dr. Carlos José, muito obrigado 
por tudo. 

Já que tenho um mais que pai pro-
fissional, também tenho um irmão mais 
que profissional, que é o Dr. Eduardo 
Loureiro, um irmão que escolhi. 

Agradeço também à minha equipe, 
que divide comigo todas as realiza-
ções profissionais e humanas, bus-
cando sempre o melhor para os nos-
sos pacientes. Obrigado, Rita, Renata, 
Leandro, Tereza, Perissè, Fred, dona 
Zezé, Elma e Luis.

Outro agradecimento pessoal é 
para minha família: Soraia, Mainá 
e Clara, que seguram uma onda pesada. 
Agradeço a compreensão e apoio cons-
tante. Confesso que, às vezes, chego a 
concordar que tenha criado um ‘mundi-
nho meu’. Um beijo enorme em vocês. 

Esse quarto agradecimento é um 
pouco mais complicado, é para meus 
pais. Gostaria muito que estivessem 
aqui. Como homenagear pessoas que 
foram, são e sempre serão de suma 
importância em nossas vidas? Palavras 
não definem agora tudo o que fizeram 
por mim e por meus irmãos para que 
chegássemos onde chegamos. Até hoje, 
quando viajo a Valença, tenho a ótima 
sensação de que vou encontrá-los.

‘Há um poder monstruoso, indefiní-
vel que permeia tudo, sinto-o apesar de 
não vê-lo.’ São luzes e forças que ainda 
estão conosco e que nos dão alegria. 

O último agradecimento é a Deus, 
principalmente, pela oportunidade de 
estarmos organizando este Congresso e 
oferecê-lo aos colegas de todo o Brasil. 

Sejam todos bem-vindos ao Rio de 
Janeiro. Estamos juntos. Obrigado. 

Arquibancada do estádio destinada à abertura ficou lotada
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 Congresso 
 da SBACV 
 promove  
 encontros  
 inéditos 

SBACV NOTÍCIAS

Fórum Brasil, 
Encontro de 
Residentes, 

Encontro Mundial 
das Sociedades 

de Cirurgia 
Vascular e  Arena 

Vascular foram 
algumas das 

inovações

Por Aline Thomaz
Fotos: Michel Angelo
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I  novação. Esta foi uma das caracte-
rísticas principais do 41º Congresso 
Brasileiro de Angiologia e de Cirurgia 

Vascular (CBACV), realizado de 6 a 10 
de outubro, no Rio de Janeiro. A come-
çar pela localização, o Píer Mauá, que 
nunca tinha sediado um evento médico, 
seguido pela abertura no Maracanã, 
maior estádio de futebol brasileiro. 
Sem esquecer as cores da especialidade, 
azul e vermelho, que iluminaram pela 
primeira vez não só o estádio, como 
também um dos símbolos maiores da 
cidade, o Cristo Redentor. E as novi-
dades não pararam por aí. Na grade 
científica, o evento, que reuniu 2.370 
especialistas, trouxe o 1º Fórum Brasil, 
o 1º Encontro de Residentes, o First 
World Meeting of Societies, a 1ª Arena 
Vascular e a primeira premiação para 
pôsteres eletrônicos. A expectativa dos 
organizadores é de que as ações inéditas 
permaneçam no calendário das próxi-
mas edições do Congresso.

“O que diferenciou muito esse 
Congresso do anterior foi o maior 
número de participações científicas de 
palestrantes nacionais. Todo mundo 
que quis participar da programação 
científica participou. O 1º Fórum Brasil 
ficou lotado todos os dias”, afirma o 
Presidente do Congresso, Dr. Rossi 
Murilo da Silva. O Fórum foi constru-
ído com a colaboração das Regionais, 
que ficaram responsáveis por verificar 
em seus estados especialistas e temas 
de relevância para serem apresentados 
no evento. “O especialista que está lá 
no interior do País saiu de sua cidade 
dizendo que estava vindo dar uma aula 
aqui. Ele se sentiu valorizado, respei-
tado pela Sociedade. E esse é o cami-
nho que a SBACV deve ter, de olhar 
para sua base, composta pelas pessoas 
que te sustentam como Sociedade, e 
dar voz a elas”, complementa.

Para o Presidente da SBACV, Dr. 
Ivanésio Merlo, o evento ficará na 

Dr. Manuel Júlio Janeiro, Dr. Ivanésio Merlo, Dr. Rossi Murilo da Silva, 
Dr. Pedro Pablo Komlós, Dr. Felipe Peixoto e Dr. Julio Peclat
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memória dos associados. “O Congresso 
foi espetacular em todos os sentidos: 
abertura, localização, participantes, 
programa científico e social. Acredito 
que a abertura no Maracanã, com o 
Cristo Redentor iluminado com as 
cores da SBACV, foi o máximo. Esse 
suplemento especial, além de certificar 
o belíssimo e árduo trabalho empre-
endido pela Comissão Organizadora, 
liderada pelo Presidente do Congresso, 
Dr. Rossi Murilo, será um documento 
histórico a ser guardado para a memó-
ria da SBACV”, avalia.

Os 24 palestrantes internacionais 
(veja na pág. 11) também ficaram mais 
próximos dos congressistas. Após suas 
conferências, eles foram encaminha-
dos para mesas-redondas, nas quais 
havia a possibilidade de interação com 
o público por 30 minutos. Foram 
295 palestrantes nacionais. No pri-
meiro dia, foram realizados três cur-
sos de aperfeiçoamento: Flebologia Comissão que apurou os votos da eleição da sede do Congresso de 2019: Dr. Gutenberg Gurgel e 

Dr. Julio Peclat com os fiscais Dra. Raquel Aline (PE) e Dr. Marcos Aurelio (RS)

Dr. Ivanésio Merlo, então Vice-Presidente, recebe 
do Dr. Pedro Pablo Komlós certificado por ter 
participado de gestão
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Dr. Petter Lawrence  é chefe de cirurgia 
vascular da UCLA, nos Estados Unidos
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Estética; Pé Diabético; Embolização 
e Procedimentos Ecoguiados. Já os 
temas controversos ganharam uma 
espécie de ringue para debate na área 
de exposições. Duas vezes ao dia, espe-
cialistas discutiram um tema em que 
cada um defendia seu ponto de vista. 
“O importante das controvérsias é 
tentar entender a argumentação de 
cada um e tirar para você a sua con-
clusão”, pontua Dr. Silva.

O 1º Encontro de Residentes teve 
como objetivo conhecer as residências 
médicas e sua formação no Brasil e tro-
car experiências. Para inspirar os estu-
dantes, o cirurgião vascular Dr. Gustavo 
Oderich contou sua trajetória desde a 
residência até se tornar cirurgião vas-
cular da Mayo Clinic, importante cen-
tro médico americano. Já o First World 
Meeting of  Societies foi importante 
porque, além de trazer temas científi-
cos mundiais para debate, iniciou uma 
conversa entre as sociedades da espe-
cialidade para criarem uma Sociedade 
Mundial de Cirurgia Vascular.

O evento recebeu a inscrição de 
497 trabalhos brasileiros e cinco 

Plenária Pão de Açúcar:
Anticoagulação deve ser man-
datória em pacientes com trom-
bose venosa profunda distal e 
intramuscular
Autores: Mariana Krutman, Nelson 
Wolosker, Sergio Kuzniec, Marcelo 
Passos Teivelis, Cynthia de Almeida 
Mendes, Eduardo Ramacciotti, Mar-
cela Avellaneda Kaminagakura, Monica 
Koga, Juliana Maria Fukuda

Plenária Corcovado:
Endolaser em tributárias varicosas: 
experiência em 100 casos
Autores: Charles Esteves Pereira, 
Carlos Alberto Rover

Plenária Mauá:
Estudo piloto do uso de Prosta-
vasin® intra-arterial em bolus na 
doença arterial periférica dos mem-
bros inferiores sem condições de 
revascularização
Autores: Mateus Picada Correa, Julio 
Cesar de Mello Bajerski, Rafael Stevan 
Noel, Jaber Nashat Saleh, Omar Toufic 
Mouser, Adolfo Lara Brkanitch, Jessica 
Nunes Garcia, Isadora de Mello Godoy, 
Lauren dos Santos Copatti, Kevin Gollo

Melhores Pôsteres Eletrônicos

Categoria Experimental:
Estudo comparativo da hiperpla-

sia miointimal pós-angioplastia na 
artéria ilíaca externa de coelhos, 
com aterosclerose induzida, trata-
dos com allium sativum e cilostazol 
Autores: Paulo Roberto da Silva Lima, 
Francisco Chavier Vieira Bandeira, 
Janio Cipriano Rolim, Manoel Ricardo 
Sena Nogueira, Mizael Armando 
Abrantes Pordeus, Guilherme Benja-
min Brandão Pitta

Categoria Novos Métodos 
Terapêuticos:
Experiência inicial de trombecto-
mia farmacomecânica em embo-
lia pulmonar
Autores: Sidnei Jose Galego, Carine 

Melhores Temas Livres

Mesa de abertura do congresso no estádio do Maracanã

Presidente do Congresso se despede e passa a palavra 
para o Presidente do próximo Congresso, Dr. Gutenberg 
Gurgel, na festa de encerramento
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A festa de encerramento teve show do músico Frejat

Marianne Melo Araujo, Keller Silva 
Santos, Thiago Vieira Santos, Oliverio 
Neves Sanches

Categoria Aneurismas Periféricos:
Pseudoaneurisma de artéria poplí-
tea em paciente com síndrome de 
Ehlers-Danlos tipo VI
Autores: Nathalia Almeida Cardoso 
da Silva, Douglas Roberto Gios, 
Jef i ton Cordeiro Junior,  Wagner 
Wanzeler Pacheco, Marcelo Ubi-
ratan Zachetti, Karolina Venancio 
Frauzino Ramos, Jamil  Victor de 
Oliveira Mariuba, Fernanda Rese-
gue Angelieri, Fabio Linardi, Jose 
Augusto Costa

Categoria Aneurismas Periféricos:
Tratamento do aneurisma de aorta 
abdominal em pacientes com câncer
Autores: Guilherme Yazbek; Kenji Nishi-
nari, Mariana Krutman, Nelson Wolosker, 
Guilherme André Zottelle Bomfim, Bruno 
Soriano, Igor Yoshio Imagawa Fonseca, 
Rafael Noronha Cavalcante, Marcelo 
Passos Teivelis, Marcela Avellaneda 
Kaminagakura, Monica Koga

Categoria Tratamento Endovascu-
lar Venoso:
Tratamento endovascular de com-
plicação tardia de filtro de veia cava
Autores: Monica Koga, Ricardo Aun, 
Alex Lederman, Anna Paula W. B. Sin-

cos, Igor Rafael Sincos, Fernando Tava-
res Saliture Neto, Daniel Faccioli Lopes, 
Bruno Donegá Constantin, Marcela 
Avellaneda Kaminagakura

Categoria Patologia Venosa:
Tratamento de úlcera venosa de 
MMII em paciente com risco cirúr-
gico elevado e em uso de antico-
agulante oral com escleroterapia 
ecoguiada com microespuma
Autores: Solange Seguro Meyge Evan-
gelista, Juliana Lopes Camargos Sousa, 
João Paulo Santos Gouvea, Cristo-
van L. Galli, Leonardo Paollineli Bar-
ros, Luiz Antonio F. Cardoso, Camilo 
Meyge Britto

de outros países. Todos foram apro-
veitados: 82 foram apresentados 
como tema livre e o demais ficaram 
disponíveis como pôster eletrônico. 
Uma novidade foi abrir um espaço 
para que o autor pudesse apresentar 
seu e-pôster na área de exposição. 
Uma comissão julgadora acompa-
nhou as apresentações e premiou os 
três melhores temas livres e os três 
melhores e-pôsteres (veja os vencedo-
res no box abaixo).

EVENTOS SOCIAIS
A cerimônia de abertura reuniu 
mais de mil sócios nas arquibanca-
das do Maracanã. A mesa foi com-
posta pelo Presidente do evento, Dr. 
Rossi Murilo da Silva; o Secretário de 
Estado de Saúde do Rio de Janeiro, 
Dr. Felipe Peixoto, representando 
o Governador do Estado do Rio, 
Luiz Fernando Pezão; o Diretor do 
Hospital Municipal Lourenço Jorge, 
Dr. André Ribeiro, representando o  
Secretário Municipal de Saúde do Rio 
de Janeiro, Dr. Daniel Soranz; o então 
Presidente da SBACV, Dr. Pedro 

A Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro tocando na abertura

A festa de encerramento teve show do músico Frejat
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Trabalhos inscritos 
por estado:

Estado TOTAL
AC 0
AL 13
AM 0
AP 0
BA 24
CE 7
DF 1
ES 17
GO 9
MA 4
MG 48
MS 1

MT 6
PA 1
PB 7
PE 15
PI 1
PR 34
RJ 85
RN 6
RO 2
RR 0
RS 22
SC 4
SE 10
SP 172
TO 3

Outro país 5
TOTAL 497

Números

2.370
Especialistas inscritos

3 mil
Total de circulantes 

(inscritos + indústria 
farmacêutitca)

44
Estandes

65
Empresas participantes

Categoria Oficial (Bronze): 
Dr. Alberto Duque (RJ)
Dr. Aldo Lacerda Brasileira (BA)
Dr. Celso Bregalda Neves (SP)
Dr. Luiz Francisco Costa (RS)
Dr. Marcelo Matiello (SP)
Dr. Renan Roque Onzi (RS)
Dr. Roberto Teodoro Beck (SC)

Categoria Mestre (Prata): 
Dr. Armando de Carvalho Lobato (SP) 
Dr. Roberto Caffaro (SP)

Categoria Grão-Mestre (Ouro): 
Dr. Pedro Pablo Komlós (RS)
Dr. Winston Bonetti Yoshida (SP)

Ordem ao Mérito René Fontaine
Especialistas agraciados com a medalha 

Pablo Komlós; o então Presidente da 
SBACV-RJ, Dr. Julio César Peclat de 
Oliveira; e o Presidente do Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
do Rio de Janeiro (Cremerj), Dr. 
Pablo Vazquez Queimadelos. A 
abertura contou ainda com a Banda 
Sinfônica do Corpo de Bombeiros 
do Rio de Janeiro.

Na ocasião, foi entregue a Ordem 
de Mérito René Fontaine (veja os 
vencedores no box abaixo), a mais 
alta condecoração concedida pela 
Sociedade aos seus membros pelos 
serviços prestados. O Presidente da 
SBACV Nacional também aprovei-
tou a oportunidade para conceder 

um certificado de participação na enti-
dade aos integrantes de sua Diretoria. 
Após os discursos, o público foi con-
vidado para um coquetel no salão do 
Maracanã.

Entre os eventos sociais, foi oferecido 
um jantar em homenagem aos Presidentes 
de Honra do Congresso: Dr. Carlos 
José Monteiro de Brito, Dr. José Luís 
Camarinha do Nascimento Silva, Dr. 
Márcio Leal de Meirelles, Dra. Merisa 
Braga de Miguez Garrido e Dr. Reinaldo 
José Gallo. Na festa de encerramento 
do Congresso, realizada no Píer Mauá, 
os associados que se tornaram titulares 
receberam seus títulos. O evento contou 
com o show do músico Frejat. 
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Dr. Alberto Pochettino - Mayo Clinic, Estados Unidos  

Dr. Anthonie Lensing - Holanda

Dr. Bruno Freitas - Universität Leipzig, Alemanha / Universidade Federal 
Vale do São Francisco, Brasil  

Dr. Carlos Timaran - Mayo Clinic, Estados Unidos

Dr. Charles Fox - Denver Health Medical Center, Estados Unidos  

Dr. Enrico Ascher - professor de cirurgia do Mount Sinai School of 
Medicine, Estados Unidos  

Dr. Eric Williamson - Mayo Clinic, Estados Unidos  

Dr. Giovanni Belcaro - Itália  

Dr. Gustavo Oderich - Mayo Clinic, Estados Unidos  

Dr. Haraldur Bjarnasson - Mayo Clinic, Estados Unidos  

Dr. Hence Verhagen - Holanda 

Dr. José Fernandes e Fernandes - Universidade de  Lisboa, Portugal 

Dr. Manju Kalra - Mayo Clinic, Estados Unidos  

Dr. Marcelo Guimarães - University of South Carolina, Estados Unidos  

Dr. Matthew Eagleton - Cleveland Clinic Main Campus, Estados Unidos 

Dr. Michael Jacobs - Maastricht University Medical Center, Holanda  

Dra. Natalie Marks - médica assistente da Lutheran Medical Center, Estados Unidos

Dra. Patricia Thorpe - Estados Unidos  

Dr. Peter Lawrence - Chefe de cirurgia vascular da UCLA, Estados Unidos  

Dr. Raghu Kolluri - Estados Unidos 

Dr. Raymond Shields - Mayo Clinic, Estados Unidos  

Dr. Ripal Gandhi - Mayo Clinic, Estados Unidos  

Dr. Ross Milner - Estados Unidos  

Dr. Sanjay Kalra - Mayo Clinic, Estados Unidos 

Palestrantes internacionais:

Dr. Charles Fox

Dra. Patricia Thorpe

Dr. Hence Verhagen

Dr. Ross Milner
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PING-PONG

“A PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA FOI 
EXTREMAMENTE ATUALIZADA, 

ABRANGENTE E MUITO PONTUAL”

Maracanã foi iluminado com as cores da SBACV no dia da abertura

exposição. Pela primeira vez, um pôster foi premiado em 
um Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. 

SBACV - Na sua visão, quais foram os principais 
destaques? 
RMS - A programação científica. Ela foi extremamente 
atualizada, abrangente e muito pontual. Nosso evento teve 
praticamente zero de atraso, em termos de início e término 
das apresentações. E com um elevado nível científico. 

SBACV - O CBACV também prezou a interação entre 
palestrante e congressista. Por quê?
RMS - Em todas as mesas, nós dávamos no mínimo 30 
minutos para que as pessoas pudessem ter uma participação. 

SBACV – O 41º Congresso da SBACV foi marcado 
pela inovação, com a criação de diversos encontros 
e fóruns realizados pela primeira vez. O senhor acha 
que a Sociedade deve seguir essa linha para os pró-
ximos eventos?
Dr. Rossi Murilo da Silva  - Acredito que haja todo espaço 
para isso. Algo que marcou o evento de forma extrema-
mente positiva foi o Fórum Brasil. Não vejo como não 
fazê-lo novamente. Todo mundo que quis participar da 
programação científica participou. No quesito temas livres, 
todos foram aceitos: alguns como temas livres especiais, 
em caráter experimental, e os mais simples foram expos-
tos como pôsteres eletrônicos. Os temas livres especiais 
foram apresentados nas plenárias e os pôsteres na área de 
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“Conseguimos fazer o Maracanã ficar das cores da Sociedade, assim 
como o Cristo. O objetivo disso era chamar a atenção da população de 
que estava tendo um evento científico na cidade do Rio relacionado à 
doença circulatória”, destacou Dr. Silva
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SBACV - Qual balanço o senhor faz do Congresso?
RMS - Todo o evento ficou dentro do que imaginávamos. 
A satisfação foi geral, uma grande vitória. Há pontos que 
foram muito importantes, como a abertura no Maracanã. 
Conseguimos fazer o estádio ficar das cores da Sociedade, 
assim como o Cristo Redentor. O objetivo disso era cha-
mar a atenção da população de que estava acontecendo um 
evento científico na cidade do Rio relacionado à doença 
circulatória. Muitas pessoas que viram se perguntaram por 
que o Cristo estava de cor diferente. Foi uma forma de divul-
gação não só do Congresso, mas também da Sociedade. As 
pessoas ficaram sabendo que estava acontecendo um evento 
dessa envergadura. (AT) 

Quem quisesse perguntar ou comentar podia. Isso foi um 
fator importantíssimo, porque às vezes você vai a um evento, 
que é fechado ou está atrasado, e compensam na discussão, 
não permitindo uma pergunta no seu término. Então, às 
vezes a pessoa vem de longe e quer tirar uma dúvida com um 
palestrante que tem uma experiência maior, ou que mostrou 
uma casuística interessante ou tem uma opinião diferente da 
dele e não consegue. Como a conferência não permite per-
guntas, quem participou da conferência internacional parti-
cipava obrigatoriamente de uma mesa-redonda a seguir, que 
tinha uma correlação com o tema que ele tinha acabado de 
falar. Todos os convidados estrangeiros tiveram no mínimo 
três participações, além das conferências.  

SBACV - Além de promover a integração entre as resi-
dências, quais foram os objetivos do 1º Encontro 
de Residentes? 
RMS - Foi uma forma de estimular aqueles que serão os 
futuros cirurgiões vasculares, que vão participar de forma 
mais efetiva daqui a um tempo da Sociedade. Também foi 
debater se o residente formado aqui tem a mesma forma-
ção do que é formado na Bahia ou no Rio Grande do Sul, 
por exemplo. Foi possível a troca de experiência e de escolas 
para saber se estão caminhando na mesma estrada. Colher 
de todos os serviços como está a formação do futuro cirur-
gião vascular nessas residências.

SBACV - Qual foi o resultado financeiro do evento?
RMS - Fizemos todo o planejamento financeiro de forma a 
realizar um Congresso de alto padrão e que gerasse retorno 
futuro aos seus associados. Assim, conseguimos, apesar do 
momento de instabilidade financeira do País e ajuste na 
verba de marketing da indústria farmacêutica, terminar 
deixando para a SBACV um resultado positivo, que será 
reinvestido em programas de educação continuada.

“Todos os convidados 
estrangeiros tiveram no 

mínimo três participações, 
além das conferências”
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Da escolha da cidade 
à realização do evento 
Saiba como o Rio de Janeiro se tornou a sede do maior evento da especialidade

F oi em outubro de 2011, durante o 39º Congresso 
Brasileiro de Angiologia e de Cirurgia Vascular, em 
São Paulo, que a cidade do Rio de Janeiro foi indicada 

para sediar o maior encontro nacional da especialidade em 
2015. A escolha não foi fácil. A disputa acirrada com Natal 
(RN) só foi concluída após votação nominal. A vitória veio 
com a diferença de pouco mais de 20 votos e ficou acordado 
informalmente que Natal sediaria o evento de 2017, o que 
foi confirmado no Congresso de 2013. 

A candidatura da Cidade Maravilhosa, no entanto, já 
vinha sendo cogitada desde 2005, quando Dr. Rossi Murilo 
da Silva era o Presidente da SBACV Rio. Em 2011, quando 
ocorreria a escolha, o médico procurou o então Presidente 
da Regional, Dr. Manuel Júlio da Cota Janeiro, para orga-
nização da candidatura. Após a eleição, deu-se início aos 
preparativos. A ideia era unir um evento de grande porte 
científico às belezas naturais da cidade, por isso a procura 
por um lugar inovador para sede. Cogitou-se inicialmente 
o Forte de Copacabana, pois entre uma conferência e 

outra o participante poderia apreciar a bela vista da praia. 
Ao constatar-se as limitações de espaço e a necessidade de um 
hotel de apoio para realização de todas as palestras, porém, 
a Comissão Organizadora levantou outras possibilidades.

“Eu tinha participado de um evento de arte, o Rio + Arte, 
no Píer. Vi que o espaço físico era interessante, os galpões 
estavam modernizados e climatizados. Dos eventos que par-
ticipamos, às vezes a parte de exposição, onde é o convívio 
social, não é climatizada. Mas o Píer tinha o que estáva-
mos procurando: beleza natural, proximidade de atrativos 
turísticos e uma boa infraestrutura. Tivemos todo o apoio 
da equipe do Píer, pois nunca tinham sediado um evento 
médico, então nos concederam bons descontos”, relembra 
o Presidente do 41º Congresso, Dr. Rossi Murilo da Silva, 
ao ser questionado sobre a escolha do local.

Assim, o Píer Mauá recebeu seu primeiro congresso 
médico e abrigou por cinco dias cerca de três mil pes-
soas, entre especialistas e representantes da indústria far-
macêutica. (AT) 
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AVALIAÇÃO

Presidentes da Nacional e da 
Regional RJ enaltecem Congresso
Escolha da cidade do Rio de Janeiro como sede foi um dos destaques

P ara os Presidentes da gestão 2014-2015 da SBACV 
Nacional, Dr. Pedro Pablo Komlós, e da Regional Rio 
de Janeiro, Dr. Julio Peclat, o 41º CBACV foi um abso-

luto sucesso tanto do ponto de vista científico quanto social. 
“O planejamento fielmente executado pelo Presidente, Dr. 

Rossi Murilo da Silva, com o apoio da Regional do Rio de 
Janeiro e de toda sua eficiente Comissão Organizadora, indis-
cutivelmente fez do evento um marco na história da SBACV. O 
programa científico foi planejado com precisão e requinte, tor-
nando a grade muito atraente para todos”, ressalta Dr. Komlós. 

A escolha da cidade foi apontada como um dos pontos 
altos do evento. “Ressalto a localização e o alto nível cientí-
fico. Agregamos colegas do Brasil inteiro. Um grande diferen-
cial foi que todas as regiões do País foram contempladas com 
palestrantes. Tivemos mais de dois mil congressistas e figu-
ramos certamente entre os maiores congressos brasileiros”, 
afirma Dr. Peclat.  

Dr. Komlós concorda com o colega. “O cais nos ofereceu, 
além de um local espaçoso e adequado, a poética visão de um 
Rio de Janeiro renascido, outrora escondido pela frieza da 
civilização. A SBACV colocou à disposição de seus associados 
adimplentes um amplo e confortável espaço de convivência, 
permitindo desde trâmites administrativos até repouso e con-
graçamento entre colegas. Foi uma experiência gratificante, que 
causou notória satisfação entre nossos associados e que deverá 
ser repetida em outros eventos futuros. Cabe destacar a cria-
tividade e iniciativa dos organizadores ao realizar a abertura 
oficial do Congresso no símbolo sagrado do futebol mundial, 
o Maracanã. Como se não bastasse, o estádio Mário Filho e 
a estátua do Corcovado foram luminosamente coloridos com 
as cores da nossa especialidade, azul e vermelho, mostrando à 
população do Rio de Janeiro um pouco da pujança da angio-
logia e da cirurgia vascular”, orgulha-se.

Para Dr. Peclat, o fato de o Diretor Científico, Dr. Vasco 
Lauria, ser do Rio de Janeiro foi um facilitador para a orga-
nização do evento. “Foi um trabalho em equipe de grande 
êxito. Temos que destacar ainda a grande participação das 
empresas de laboratórios médicos. Contemplamos a doença 
venosa e a flebologia de uma forma muito significativa. 
Tivemos também 500 temas livres de alto nível. Agradeço a 
presença de todos.” (JS) 

Para Dr. Peclat, um dos pontos positivos foi ter agregado 
os especialistas do País inteiro, concedendo-lhes voz

Para Dr. Komlós, o programa científico foi planejado 
com precisão, o que o tornou atraente para todos
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Comissão Organizadora 
aponta destaques do evento
Planejamento, qualidade e união da equipe foram essenciais para o sucesso

A magnitude do evento, a realização do Congresso no Rio 
de Janeiro, a programação científica e a união de diversas 
lideranças regionais foram alguns dos destaques aponta-

dos pelos membros da Comissão Organizadora do 41º CBACV: 
Dr. Sergio Silveira Leal de Meirelles, Secretário da SBACV-RJ, 
e Dr. Breno Caiafa, Coordenador da Comissão Organizadora.

“Um dos principais desafios foi trazer o evento para o Rio 
de Janeiro, em uma assembleia concorrida, em 2011, em São 
Paulo. Naquela ocasião, já foi possível constatar a capacidade 
de organização e liderança do Presidente do Congresso, Dr. 
Rossi Murilo da Silva. Contando com o apoio do Presidente 
da Regional Rio de Janeiro naquela gestão, Dr. Manuel Júlio 
da Cota Janeiro, Dr. Rossi obteve pleno êxito em sua missão. 
Unir diversas lideranças regionais nessa tarefa é também um 

grande desafio. Isso foi bastante facilitado pelo inestimável e 
irrestrito apoio da Diretoria da Regional RJ, liderada pelo seu 
Presidente, Dr. Julio Cesar Peclat de Oliveira, que não poupou 
esforços nesse sentido, trazendo vários expoentes da Regional 
para trabalharem juntos em prol do sucesso do Congresso. 
Não poderia deixar de mencionar que igualmente decisiva 
foi a participação do Presidente da SBACV, Dr. Pedro Pablo 
Komlós, e seu Vice, Dr. Ivanésio Merlo, consolidando uma 
união nacional de apoio ao evento”, ressalta Dr. Meirelles. 
“Realizar o Congresso foi um grande desafio para todos nós. 
A magnitude que o evento ganhou com o passar dos anos 
aumentou nossa responsabilidade. A expectativa de todos 
os sócios era grande, desde nossa escolha como sede, pois o 
Rio de Janeiro sempre foi palco de grandes eventos de nossa 

ORGANIZAÇÃO
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Dr. Sergio Meirelles e Dr. Breno Caiafa

As plenárias permaneceram lotadas ao longo dos quatro dias

Sociedade e estava em foco pela 
Copa do Mundo e em breve pelas 
Olimpíadas”, completa Dr. Caiafa. 

A programação científica tam-
bém recebeu elogios do Dr. Meirelles: 
“A escolha adequada da Comissão 
Científica, com destaque para o Dr. 
Vasco Lauria da Fonseca Filho e o 
Dr. Carlos Peixoto, assessorados por 
colegas do quilate do Dr. Arno Von 
Ristow e do Dr. Adalberto Pereira de 
Araújo, permitiu não apenas a supe-
ração desse desafio, como também 
transformar a programação científica 
numa das principais razões do grande 
sucesso do evento”. Dr. Caiafa des-
taca a abertura no Maracanã: “Muitos 
sócios de todo o Brasil, inclusive do 
Rio de Janeiro, nunca haviam estado 
naquele estádio e tiveram a oportu-
nidade de conhecê-lo e apreciá-lo, 
desde a entrada pelos vestiários até 
o gramado, assim como sentados 

na tribuna de honra apreciando o 
colorido do estádio com as cores 
da SBACV”.

Segundo os especialistas, a chave 
do sucesso foi o planejamento, 
aliado à qualidade e experiência 
da Comissão Organizadora, assim 
como de toda a equipe. “É neces-
sário pensar em todas as ações a 
serem tomadas para execução do 
Congresso e, para isso, deve ser 
produzida uma planilha de plane-
jamento estratégico para se ter em 
mente cada passo a ser tomado, 
da pré-produção ao pós-evento”, 
orienta Dr. Meirelles. “Devemos 
a realização do melhor Congresso 
de todos os tempos a cada mem-
bro da Comissão Organizadora e 
Comissões Especiais. Semanalmente 
nos reuníamos para que tudo ocor-
resse conforme sonhado, e conse-
guimos”, encerra Dr. Caiafa. (JS). 

“Realizar o 
Congresso foi um 

grande desafio 
para todos nós. 

A magnitude que o 
evento ganhou com 

o passar dos anos 
aumentou nossa 

responsabilidade. 
A expectativa de 

todos os sócios era 
grande, (...), pois 

o Rio de Janeiro 
sempre foi palco de 
grandes eventos de 

nossa Sociedade” 
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CIENTÍFICA

COMISSÃO CIENTÍFICA 
CONCEDEU ESPAÇO 
AOS PARTICIPANTES 
NA PROGRAMAÇÃO 

Foram contempladas diversas áreas de atuação clínica e cirúrgica

Por Janaína Soares

O  41º CBACV apresentou tam-
bém inovações na área cien-
tífica. A premiação dos três 

melhores pôsteres, o Fórum Brasil, o 
1º Encontro Nacional de Residentes, a 
Arena Vascular e o First World Meeting 
of Societies foram alguns exemplos. 

Para o Coordenador da Comissão 
Científica do Congresso, Dr. Vasco 
Lauria da Fonseca Filho, um dos obje-
tivos do evento foi dar espaço aos par-
ticipantes para que mostrassem suas 
experiências. “Ao organizarmos o Fórum 
Brasil, solicitamos a todas as Regionais 
que nos enviassem nome e assunto que 
seus associados gostariam de apresentar 
e, dentro do possível, procuramos con-
templar todos”, afirma. 

De acordo com Dr. Fonseca, o 1º 
Encontro de Residentes foi dedicado aos 
médicos em formação na especialidade 
para troca de experiência e apresenta-
ção de trabalhos. A Comissão recebeu 
em torno de 400 temas livres, não recu-
sando nenhum. “Esses temas foram dis-
tribuídos entre apresentação oral e pôs-
teres. Nossa avaliação foi muito positiva 
e acredito que a dos congressistas tam-
bém”, completa.

Uma das mesas do Fórum Brasil: Dr. Carlos José Gosalan, Dr. Glauco Doria, 
Dr. Jânio Cipriano Rolim, Dr. José Constantino Garcia Bertolotti, Dr. Silvio 
Alves, Dr. Sergio Quilici Belczak e Dr. Charlston Rodrigues
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Dr. Marcio Arruda Portilho e Dr. Carlos José de Brito na Arena Vascular

Arena Vascular: Dr. Alexandre Anacleto, 
Dr. Nelson Wolosker e Dr. Marcelo Ferreira

Dr. Carlos Peixoto participou da Comissão Científica

Dr. Vasco da Fonseca foi o Coordenador 
da Comissão Científica

“Com os 
pôsteres, temos 
a oportunidade 

de conhecer 
trabalhos bem 

interessantes 
e que em um 

próximo evento 
podem ser 

apresentados”, 
diz Dr. Carlos 

Peixoto, membro 
da Comissão 

Científica
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CIENTÍFICA

Também membro da Comissão 
Científica, Dr. Carlos Peixoto enaltece 
a Arena Vascular, onde os especialistas 
puderam debater temas polêmicos da 
área e defender seu ponto de vista: “Essa 
discussão é excelente. Colocarmos o ago-
nista de uma ideia contra um antago-
nista e a plateia se posicionar a respeito 
é muito interessante. Nos encontros no 
exterior, essa prática é usual e nós a ado-
tamos aqui com muito êxito”. 

Dr. Peixoto explica que os pôsteres 
foram avaliados por meio de critério téc-
nico. “Devido à falta de tempo para ser 
apresentado, a escolha para uso como 
pôster recai sobre aquele que apresente 
uma inovação científica, um caso inu-
sitado ou  tenha uma casuística consi-
derável frente às publicações já conhe-
cidas sobre o assunto. Com os pôsteres, 

temos a oportunidade de conhecer tra-
balhos bem interessantes e que em um 
próximo evento podem ser apresenta-
dos”, comenta.

O Coordenador da Comissão destaca 
que a programação científica foi desenvol-
vida a fim de contemplar as diversas áreas 
de atuação clínica e cirúrgica. “Assuntos 
como doença venosa, doença aneurismá-
tica da aorta e de seus ramos, doença arte-
rial oclusiva (carotídea, aorta abdominal 
e ilíacas, artérias viscerais e de membros 
inferiores) e cuidado com o paciente dia-
bético foram abordados em mesas-redon-
das, conferências, cursos pré-congresso, 
temas livres e pôsteres. Acredito que os 
colegas que tiveram a oportunidade de 
vir ao Congresso saíram do Rio com as 
últimas novidades sobre os temas abor-
dados”, avalia Dr. Fonseca. 

No 1º Encontro de Residentes, 
Dr. Gustavo Oderich contou como se 

tornou cirurgião vascular da Mayo Clinic
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PRÓXIMO CONGRESSO

PREPARATIVOS PARA O PRÓXIMO 
CONGRESSO JÁ COMEÇARAM
Maior encontro da especialidade será de 9 a 13 de outubro de 2017, em Natal (RN)

O  s preparativos para o 42° 
Congresso Brasi leiro de 
Angiologia e de Cirurgia 

Vascular já estão a todo vapor. O evento, 
que acontece entre 9 e 13 de outubro de 
2017, vai inaugurar o novo Centro de 
Convenções de Natal. Entre as novida-
des, estão a realização do 1° Congresso 
Brasileiro de Enfermagem Vascular e 
do 1° Fórum Luso-Hispano-Brasileiro 
Vascular. A Comissão Organizadora 
tem conversado constantemente com 
os associados para coletar sugestões. 

Grandes nomes internacionais 
da especialidade vascular também 
já foram contatados e confirmaram 
presença - a lista completa será divul-
gada em breve. “Faremos várias via-
gens internacionais e nacionais para 
continuar convidando palestrantes 
e verificar o que temos de atual em 
termos de infraestrutura de evento, 
como também coletar temas de pales-
tras que contribuam para a atualiza-
ção dos nossos membros da SBACV”, 

afirma o Presidente do Congresso, Dr. 
Gutenberg do Amaral Gurgel.

A 42ª edição do CBACV será pautada 
em quatro pilares: inovação industrial, 
concedendo a oportunidade à indústria 
de mostrar suas novidades em sessões 
específicas de desenvolvimento tecnoló-
gico; educação continuada, com ênfase 
no tratamento e na prevenção, buscando 
mostrar uma visão geral atualizada do 
que está sendo feito de melhor no Brasil 
e no mundo; pesquisa e medicina rege-
nerativa, apresentando o que os diversos 
centros de pesquisas científicas vascula-
res no Brasil estão desenvolvendo e os 
novos conhecimentos sobre as células-
tronco e sua capacidade para se tornar 
células de diferentes tecidos; interação 
associativa, pois será o momento de rever 
e fazer novos amigos, trocar experiências 
e festejar numa bela cidade como Natal.

Para o Presidente do Congresso, os 
dois encontros que acontecerão em para-
lelo vão contribuir para a atualização do 
especialista. “O 1° Congresso Brasileiro 

de Enfermagem Vascular será impor-
tante, pois trabalhamos diretamente 
com enfermeiros e nessa edição vamos 
iniciar um ciclo de desenvolvimento 
científico com palestras de cirurgiões 
vasculares/angiologistas e enfermeiros 
discutindo condutas e procedimentos 
na área de enfermagem. E no 1° Fórum 
Luso-Hispano-Brasileiro Vascular, discu-
tiremos as controvérsias nos temas aorta, 
carótida, varizes e doença arterial peri-
férica nos membros inferiores”, afirma.

Dr. Gurgel pretende aproveitar a 
experiência da edição de 2015 para o 
próximo evento. “Com a ótima inte-
ração que temos com a Regional do 
Rio de Janeiro, principalmente com o 
Presidente do Congresso de 2015, Dr. 
Rossi Murilo, vivenciamos as dificul-
dades e acertos ocorridos nessa última 
edição. Vamos sem dúvida aproveitar 
essa experiência para valorizar o que foi 
muito bem implementado. Parabenizo a 
SBACV-RJ pela excelência da organização 
e sucesso que atingiram”, destaca. (AT) 
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GALERIA

1

2

3

4 11

1 - Dr. Alexandre Jahn, Dr. Guilherme 
Peralta Peçanha, Dr. Julio Peclat, 
Dr. Vasco Lauria da Fonseca, 
Dr. Rodrigo Kikuchi, Dr. Adalberto 
Pereira e Dr. Sergio Meirelles

2 - Dr. Edmar Lemos, Dr. João Fabel 
e Dr. Bruno de Lima Naves

3 - Dr. Eric Williamson, Dr. Ripal 
Gandhi, Dr. Haraldur Bjarnasson, 
Dr. Gustavo Oderich, Dr. Marcelo 
Ferreira, Dr. Matthew Eagleton e 
Dr. Leonardo Reis de Souza

4 - Dr. Arno Von Ristow, Dr. Ross 
Milner, Dr. Eugenio Carlos Tinoco, 
Dr. Adamastor Pereira, Dr. Marcelo 
Matielo (em pé), Dr. Daniel da 
Fonseca, Dra. Merisa Braga de Miguez 
Garrido, Dr. Rubens Giambroni Filho e 
Dr. Hence Verhagen (sentados)

5 - Dr. Pablo Vazquez Queimadelos, 
Dra. Merisa Braga de Miguez Garrido, 
Dr. Julio Peclat e Dr. Carlos Zenaldo

6 - Dr. Anthonie Lensing, Dr. Bonno 
van Bellen e Dr. Álvaro Razuk Filho

7 - Dr. Raimundo Luiz Senra Barros, 
Dr. Nelson de Luccia, Dr. Eliud Garcia 
Duarte Junior, Dr. Bruno Freitas, 
Dr. Jackson Caiafa, Dra. Valéria 
Morgado, Dr. Alberto Duque e 
Dr. Alberto Vescovi 

8 - Dr. Rossi Murilo da Silva, 
Dra. Adriana Ferraz e 
Dr. André Valença

9 - Dr. José Carlos e Brito, Dr. Reinaldo 
Gallo e Dr. Pedro Pablo Komlós

10- Dr. Pedro Pablo Komlós, 
Dr. Gutenberg do Amaral Gurgel, 
Dr. Rossi Murilo da Silva, Dr. Julio 
Peclat e Dr. Ivanésio Merlo

11- Dr. Sergio Meirelles, Dr. Breno 
Caiafa, Dr. Julio Peclat, Dr. Rossi Murilo 
da Silva, Dr. Carlos Peixoto, Dr. Manuel 
Julio da Cota Janeiro, Dra. Cristiane 
Ferreira e Dra. Mônica Mayall

12 - Dr. Kasuo Miyake, Dra. Mônica 
Mayall, Dr. Guilherme Barrocas, 
Dr. Paulo Marcio Goulart Canongia, 
Dr. Francesco Evangelista Botelho, 
Dr. Jose Marcelo Corassa, 
Dr. Guilherme Peralta Peçanha e 
Dr. Marcelo Liberato
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