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ApreSentAÇÃO

dr. gutenBerg gurgel
Diretor de Publicações

“Temos um 
longo caminho 
até chegarmos 

ao melhor 
conteúdo da 

nossa revista. 
Esta é apenas 
uma etapa no 

desenvolvimento 
da SBACV 

notícias. 
Precisaremos 

da colaboração 
de todos”

Caros colegas,

Vivemos uma época em que tudo muda 
muito rapidamente e temos que estar 
atualizados para acompanhar essa nova 
tendência. A qualidade de vida e novas 
tecnologias pautam o nosso universo. 
Mantendo a tradição e base editorial, 
mas pautando as novas tendências do 
mercado, estaremos nesta edição lan-
çando novas colunas com o intuito de 
tornar nossa revista adequada às exigên-
cias e expectativas dos leitores. 

O esmero editorial, focado na acui-
dade do texto e no design gráfico ino-
vador, ficará evidente nas diversas linhas 
das nossas reportagens. Cada vez mais, 
teremos que encontrar nichos específicos 
para os leitores. A tendência é os auto-
res oferecerem o conteúdo de acordo 
com essas necessidades. Devemos partir 
do princípio de que autores são a parte 
mais fundamental de toda a cadeia lite-
rária e que, portanto, precisam sempre 
ter acesso a informações referentes ao 
mercado que estão escrevendo e, dessa 
forma, poderemos transmitir a melhor 
das informações.

Nesta edição, teremos algumas edi-
torias novas: Inovação, Vinhos e Sabores, 
SBACV Turismo e AMB Informa. Em 
Inovação, abordaremos a tecnologia que 
ajuda a medicina em suas diversas face-
tas. Na SBACV Turismo, mostraremos 
as belezas do Brasil. Com a aproxima-
ção à AMB, em determinadas situações, 
fomos levados a abrir um canal direto 
de informação sobre assuntos gerais da 

categoria médica. Na editoria Vinhos e 
Sabores, falaremos com colegas do Brasil 
que vão descrever suas experiências com 
a culinária de cada região onde vivem. 

Temos um longo caminho até che-
garmos ao melhor conteúdo da nossa 
revista. Esta é apenas uma etapa no 
desenvolvimento da SBACV Notícias. 
Precisaremos da colaboração de todos. 
Gostaria de agradecer aos colaboradores 
que participam, comentam, discordam e 
criticam a publicação. Continuem man-
tendo contato. Continuem nos ajudando 
a fazer o melhor para a SBACV.

Tenham uma boa leitura! 
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pAlAVrA dO preSidente

Caros amigos,

Como todos nós podemos sen-
tir, o País atravessa um de seus piores 
momentos político, econômico e ins-
titucional. Naturalmente, essa situa-
ção se reflete também na área médica. 
Estamos assistindo incrédulos a prá-
ticas ilegais, beirando a delinquência, 
por parte de alguns profissionais de 
saúde. Essas atitudes, além de colocar 
em xeque alguns poderes autárquicos 
constituídos, poderão gerar gravíssimas 
consequências à saúde da população. 

No que tange à nossa especialidade, 
em diversas cidades o tratamento da 
doença varicosa com escleroterapia 
está sendo anunciado e praticado por 
indivíduos não médicos, sem a menor 
noção da patologia. Essa prática afronta 
visceralmente a Lei do Ato Médico 
12.842, de 10 de julho de 2013 (bit.
ly/LeiAtoMedico). O que é pior, com 
total apoio e incentivo dos conselhos 
federais dos respectivos profissionais, 
com publicação no Diário Oficial da 
União (DOU).

Para entender melhor, listamos 
alguns capítulos importantes da referida 
Lei, que, antes da aprovação, recebeu 
vários vetos da “Presidenta”: “Art. 2º. 
Parágrafo único.  O médico desenvolverá 

suas ações profissionais no campo da 
atenção à saúde para: I - a promoção, 
a proteção e a recuperação da saúde; II 
- a prevenção, o diagnóstico e o trata-
mento das doenças”. 

Assim, a SBACV, junto com a AMB, 
em atenção à referida lei, no resguardo 
da nossa especialidade e proteção da 
saúde da população, está tomando as 
providências legais cabíveis contra a 
invasão ilegal em nossa especialidade.  

Por outro lado, a escleroterapia de 
varizes enfrenta também certo pro-
blema diceológico. Apesar de constar 
na CBHPM com o código 3.09.07.06-3 
- Escleroterapia de veias - por sessão - 
sem insumos 2A, não consta no Rol da 
ANS. Já esteve lá, mas não sei por qual 
motivo foi retirada. 

Temos notícias de que sua reti-
rada teria sido por ser considerado um 
“procedimento estético”. Se foi esse o 
motivo, está ERRADO. A escleroterapia 
de varizes é, antes de tudo, um trata-
mento médico e de uma doença inclusa 
na CID (Classificação Internacional de 
Doenças). Esse é um tratamento que só 
pode e só deve ser realizado por médico, 
que tenha conhecimento e domínio 
sobre patologia varicosa. Nesse caso, 
o angiologista ou cirurgião vascular. É 
de conhecimento geral as possíveis e 
graves complicações que podem ocor-
rer quando a escleroterapia é feita por 
médicos não treinados, inexperientes 
ou, mais grave, não médicos. 

Sempre houve certa polêmica em 
torno desse assunto, povoado de inte-
resses diversos. Alguns colegas não que-
rem a inclusão da escleroterapia no Rol 
da ANS. A alegação é de que, ao ser 
incluída, terão de fazer o tratamento 
pelo valor estipulado na CBHPM. 
Alegação ERRADA. Nenhum médico 

dr. ivAnÉSio merlo
Presidente

“Assim, a SBACV, junto com a 
AMB, em atenção à referida lei, no 
resguardo da nossa especialidade 
e proteção da saúde da população, 
está tomando as providências 
legais cabíveis contra a invasão 
ilegal em nossa especialidade”
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pAlAVrA dO preSidente

está obrigado a fazer o tratamento que 
não queira. O Código de Ética Médica 
é claro nessa situação: “Capítulo I - 
VII - O médico exercerá sua profissão 
com autonomia, não sendo obrigado 
a prestar serviços que contrariem os 
ditames de sua consciência ou a quem 
não deseje, excetuadas as situações de 
ausência de outro médico, em caso de 
urgência ou emergência, ou quando 
sua recusa possa trazer danos à saúde 
do paciente. Capítulo II, é direito do 
médico:  X - Recusar-se a realizar atos 
médicos que, embora permitidos por 
lei, sejam contrários aos ditames de sua 
consciência.” Portanto, basta informar 
no contrato com a operadora que tal 
procedimento não é de seu interesse e 
deverá ser excluído. Muito provavel-
mente a operadora até agradecerá pela 
não oneração. 

É preciso entender que muitos espe-
cialistas, particularmente os iniciantes na 
profissão, podem pensar de forma con-
trária. Distribuídos pelo nosso imenso 
País e por cidades com características 
diversas, muitos colegas provavelmente 
têm interesse no tratamento, negociam 
com as operadoras de saúde um valor 
diferenciado de remuneração, condi-
zente com o trabalho.  

A SBACV pertence a todos em 
abrangência nacional. Não podemos e 
não devemos atender a interesses par-
ticulares ou regionais. Na verdade, não 
se pode abrir mão do tratamento mais 
tradicional do angiologista: a esclero-
terapia de varizes, sobre a qual quase 
tudo começou. A escleroterapia é nossa, 

sempre foi e devemos lutar por ela.   
Já foi sinalizado pela ANS que só 

terão cobertura das operadoras de saúde 
os códigos que estiverem listados no 
referido Rol. A não inclusão na ANS 
prejudicará o paciente e favorecerá 
a operadora, que não precisará mais 
reembolsar o segurado pelo tratamento. 

A SBACV está trabalhando para rein-
cluir a escleroterapia na ANS, o que tor-
naria a cobertura obrigatória pelas ope-
radoras. Pois, se não há cobertura pelas 
operadoras, por que constar na CBHPM? 
Não é preciso ser clarividente para enten-
der que, se essa situação persistir, em pouco 
tempo o referido Código também será 
excluído da CBHPM. A coisa é lógica. 
Código sem cobertura, fora! 

Então começa uma nova situação: não 
estando na CBHPM nem no rol da ANS, 
poderá ser entendido como desinteresse 
nosso pelo referido tratamento. Pior ainda, 
se continuar sendo considerado pelos pró-
prios especialistas, como tem ocorrido, um 
“procedimento apenas estético” em vez de 
um “tratamento médico”, outros profis-
sionais de saúde reivindicarão também o 
direito de realizá-lo. Realidade que estamos 
vivenciando hoje. Assim, toda a nossa luta 
contra biomédicos, enfermeiros, esteticis-
tas etc. não terá a menor razão de existir.

Portanto, é dever da SBACV trabalhar 
para que a escleroterapia de varizes receba 
uma remuneração mais justa e atraente, 
mas nunca para que fique fora do rol da 
ANS e, consequentemente, da CBHPM.    

Sh
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SBACV nOtíCiAS

Sociedades médicas pedem 
audiência pública em Brasília
SBACV integra grupo de cinco entidades que querem conscientizar 
parlamentares sobre diabetes no SUS

A SBACV, o Conselho Brasileiro 
d e  O f t a l m o l o g i a  ( C B O ) ,  a 
Sociedade Brasileira de Diabetes 
(SBD), a Sociedade Brasileira de 
Endocr ino log ia  e  Metabo log ia 
(SBEM) e a Sociedade Brasileira de 
Nefrologia (SBN) se uniram para 
lutar pelo paciente diabético. Juntas, 
as entidades vão entregar aos par-
lamentares em Brasília um pedido 
de audiência pública para discutir 
os problemas de acesso e atenção 

enfrentados pelos pacientes diabé-
ticos no SUS. O objetivo é que o 
debate aconteça no segundo semestre.

“Um dos objetivos dessa gestão é 
promover uma aproximação maior 
com o poder legislativo. Com essa ação 
em conjunto, queremos conscientizar 
os parlamentares sobre a gravidade do 
problema no Brasil e sugerir caminhos 
e soluções que podem ser implementa-
dos”, ressalta o Presidente da SBACV, 
Dr. Ivanésio Merlo.

Em meados de abril, a entidade se 
reuniu com o CBO para elencar as difi-
culdades que o paciente diabético tem 
no sistema público e planejar a ação. 
De acordo com o Dr. Merlo, muitos 
não sabem que a doença pode causar 
neuropatia no pé e quando chegam 
para ser atendidos não há como evitar 
a amputação do membro.

A iniciativa está sendo coordenada 
pelo CBO por meio da assessora de 
Marketing Alice Selles. (AT)

Drs. Eliud Garcia e Ivanésio Merlo, representando a SBACV; Alice Selles, do Marketing; Cristiano 
Umbelino, Diretor Financeiro do CBO; e José Augusto Ottaiano, Vice-Presidente do CBO
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A SBACV continua sua campanha de 
valorização do médico especialista e 
em defesa da escleroterapia. Em abril, 
o Presidente da SBACV, Dr. Ivanésio 
Merlo, participou do Conselho Científico 
da Associação Médica Brasileira (AMB), 
quando apresentou às demais especiali-
dades os cursos e tratamento de varizes 
realizados por biomédicos e não médicos.

“Reafirmamos a posição da SBACV 
na defesa de a escleroterapia ser reali-
zada por angiologista/cirurgião vascu-
lar. Solicitamos o apoio, no que fomos 
plenamente atendidos”, afirma.

Em março, a SBACV, juntamente 
com AMB, Ministério Público do Estado 
de São Paulo, Ministério Público Federal, 
Tribunal de Justiça de São Paulo e CFM, 
deu início a uma ação jurídica contra o 
Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) 
devido à normativa publicada pela referida 
entidade que regulamenta a realização da 
escleroterapia por seus federados.

SBACV intensifica ações 
em defesa da especialidade
Medidas jurídicas pretendem coibir prática da escleroterapia por  
profissionais não habilitados e especializações de curta duração

Por Janaína Soares

vascular. Outro veículo de comunicação 
da Sociedade é sua newsletter quinzenal, 
SBACV informa. (AT)

De acordo com o advogado da 
SBACV e também da AMB, Carlos 
Magno Michaelis Jr., as ações do 
Departamento Jurídico da SBACV estão 
pautadas em cinco fases (veja box). “Existe 
a necessidade de busca e notificação 
de todos os profissionais leigos ou não 
legais que exerçam procedimentos pri-
vativos e exclusivos, como no caso da 
escleroterapia, com posterior afora-
mento de ações judiciais a mitigar ou 
eliminar a questão, especialmente ao 
abrigo do Decreto da Presidência da 
República 8.516/2016 (que regulamenta 
a formação do Cadastro Nacional de 
Especialistas). O projeto conta com a 
participação inequívoca da AMB, que, 
conjuntamente com a SBACV, já ini-
ciou o primeiro passo do projeto, que 
são as notificações, enviadas para mais 
estabelecimentos irregulares”, explica.

A próxima etapa é coibir profissio-
nais não habilitados que estejam agindo 

Fases de atuação
1. Notificação extrajudicial do profissio-

nal inabilitado e das demais entida-
des relacionadas ao exercício ilegal; 

2. Representação ao MPF para que 
sejam averiguadas as irregularida-
des e ilegalidades; 

3. Ajuizamento de medida cautelar de 
exibição de documentos, conjunta-
mente com a AMB e Comissão de 
Direito Médico da OAB/SP, contra 
o conselho federal de classe infrator, 

bem como as entidades que estejam 
executando os procedimentos, para 
que seja apresentado o documento 
que autoriza a atuação dos profissio-
nais não legais em procedimentos cuja 
realização é privativa dos médicos; 

4. Em caso de descumprimento da via 
extrajudicial, ajuizamento de ação 
de obrigação de fazer (compulsó-
ria), com pedido de tutela anteci-
pada (antecipação dos efeitos da 

sentença condenatória), contra o 
CFBM, para que seja obrigado a 
suspender as atividades irregulares; 

5. Ajuizamento de ação de obrigação 
de não fazer, com pedido de tutela 
antecipada, contra os profissionais 
(individuais) que estejam execu-
tando os procedimentos condena-
dos pela SBACV no âmbito clínico 
e acadêmico, para que sejam defini-
tivamente suspensas tais atividades.

na contramão da Lei do Ato Médico. 
“É imperioso provocar a participação 
da polícia judiciária estadual, do MPE, 
MPF, TJ e CFM, num mesmo escopo 
de atuação, para que juntos deflagrem 
a bala de prata contra a desvalorização 
do especialista”, avalia.

eSpeCiAlizAÇõeS
A SBACV pretende atingir também 

cursos de especialização de curta duração. 
“Os cursos de especialização lato sensu, 
quando muito, gozam de carga horária 
de 360 horas, em contrapartida às mais 
de três mil horas exigidas na residência 
médica. São incomparáveis e devem ser 
duramente desconstruídos, por enfraquecer 
não só a qualidade da formação, do asso-
ciado que detém título de especialista, mas 
essencialmente por ferir toda a sociedade 
civil, que é enganada ao atendimento por 
pseudoespecialistas, vide caso do programa 
da semirresidência”, ressalta Michaelis Jr.
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inFOrme CientíFiCO

Nesses quase seis meses à frente da Diretoria 
Científica, conseguimos realizar e dar início a 
alguns projetos: 

•  Participação mensal das reuniões científicas pro-
movidas pela AMB em São Paulo, nas quais são 
discutidos assuntos ligados a várias especialidades, 
principalmente algumas epidemias nacionais; 

•  Publicação do edital para as provas de título de 
especialista e da área de atuação em angiorradiolo-
gia e endovascular e participação das reuniões com 
os Coordenadores, respectivamente, Drs. Fausto 
Miranda Junior e Liberato Karaoglan de Moura;

•  Participação em eventos científicos: Encontro de 
Cirurgia Vascular da Beneficência Portuguesa de 
São Paulo; Encontro Carioca de Cirurgia Vascular 
e Endovascular; CICE, no qual participamos ati-
vamente na programação de uma sessão organi-
zada pela SBACV Nacional; Encontro São Paulo 
de Cirurgia Vascular e Endovascular; e Encontro 
Pernambucano de Cirurgia Vascular e Endovascular;

•  Administrativamente, análise dos programas de 
cursos e simpósios que solicitam a chancela da 
SBACV para divulgação e participação dos mem-
bros da Sociedade, bem como avaliação dos novos 
serviços que solicitam o credenciamento junto à 
SBACV dos Programas de Residência ou Estágio. 
Nesses casos, uma comissão formada por três mem-
bros avalia em reunião conjunta com o responsável 
pelo serviço a possibilidade do credenciamento;

•  Organização e coleta de dados sobre os Programas 
de Residências e Estágios em Cirurgia Vascular e 
Endovascular de todo o País e criação do Programa 
de Intercâmbio de Residentes e Estagiários, iniciado 
em abril, que possibilitará aos colegas participar de 
outro serviço e acompanhar procedimentos cirúr-
gicos e reuniões científicas.

Portanto, nossa atuação tem sido 
dinâmica, auxiliando a brilhante gestão 
do Dr. Ivanésio Merlo. Estamos à dis-
posição para colaborar e participar 
dos vários simpósios e encontros da 
nossa especialidade.

DR. ROBERTO SACILOTTO
Diretor Científico

Ações executadas

Servier faz 40 anos de Brasil
A farmacêutica Servier completou em abril 40 anos no País. Parceira 
da SBACV desde sua chegada, Diretores da entidade prestigiaram a 
comemoração. Na foto (da esq. para a dir.): Aurélio Ferrari; Ana Giannetti; 
Bernardo Senra Barros; Christophe Sabathier, Presidente da Servier 
no Brasil; Dr. Ivanésio Merlo, Presidente da SBACV; Dr. José Fernando 
Macedo, membro do Conselho Científico da SBACV; Olivier Laureau, 
Presidente Mundial da Servier; Dr. Pedro Pablo Komlós, ex-Presidente da 
SBACV; Rita Sanches; Luiz Arthur e Guillaume Recobert.

dr. Julio peclat no CBC
O Tesoureiro-Geral da SBACV, Dr. Julio Peclat (quinto da esq. para dir. no 
alto), assumiu a Diretoria da Seção Especializada de Cirurgia Vascular do 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC). Durante a gestão de dois anos, 
ele procurará fortalecer os laços entre as duas instituições. “Queremos 
que esse relacionamento entre as entidades beneficie, principalmente, 
os sócios”, afirma. Uma conquista já alcançada foi a anistia dos 
inadimplentes do CBC que são sócios da SBACV. Para ter o benefício, 
basta quitar a anuidade de 2016 do CBC. Dr. Julio Peclat coordenará a 
Seção de Cirurgia Vascular do 18º Congresso de Cirurgia Vascular do 
CBC, que acontece de 21 a 23 de setembro, no Rio de Janeiro.
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provas de título 2016
Exames serão realizados em 27 e 28 de agosto no Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo (SP)

Os Exames de Sufic iência  para 
Obtenção de Título de Especialista 
em Cirurgia Vascular e em Angiologia 
e do Certificado de Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular serão realizados 
em 27 e 28 de agosto, às 9h, no Hotel 
Maksoud Plaza, em São Paulo. Os edi-
tais e as respectivas bibliografias estão 
no site da SBACV.

Para todas as provas, os candidatos 
devem levar um documento de iden-
tidade original com foto e caneta azul 
ou preta. Os portões serão abertos às 
8h e as provas terão duas horas e meia 
de duração.

títulO de eSpeCiAliStA 
em AngiOlOgiA

A Comissão responsável pela prova 
de Título de Especialista em Angiologia 
é coordenada pela Dra. Marilia Panico, 
que afirma que não haverá alterações no 

formato das provas em relação ao ano 
passado. Para ela, basta estudar para ter 
um bom resultado. “Nossa expectativa 
é termos o máximo de colegas aprova-
dos, ao mostrar que sabem tratar de 
forma adequada o paciente portador 
de doenças vasculares.” 

títulO de eSpeCiAliStA em 
CirurgiA VASCulAr

Para o Coordenador da prova de Título 
de Especialista em Cirurgia Vascular, Dr. 
Fausto Miranda Junior, a organização de 
sua aplicação seguirá o mesmo roteiro 
dos anos anteriores. O exame vai cobrar 
o conhecimento necessário para se exercer 
bem a profissão. “A SBACV tem buscado 
realizar uma prova para Título de Cirurgia 
Vascular que contemple os conhecimen-
tos que o especialista deve ter para exercer 
adequadamente a profissão e oferecer a 
melhor assistência ao seu paciente”, afirma.

As provas de Angiologia e de Cirurgia 
Vascular seguem o mesmo padrão de apli-
cação. No primeiro dia, serão realizadas as 
60 questões de múltipla escolha. É preciso 
acertar 70% delas para estar habilitado a 
participar, no dia seguinte, do exame de 
casos clínicos, com 30 questões disserta-
tivas projetadas em telão.

CertiFiCAdO  de  AngiOr-
rAdiOlgiA e CirurgiA 
endOVASCulAr

Segundo o Coordenador do exame, 
Dr. Liberato Karaoglan de Moura, quem 
vai fazer o concurso tem que estar com 
as edições da bibliografia atualizadas. “É 
preciso demonstrar um conhecimento 
bastante abrangente, teórico e prático. 
Saber os objetivos da avaliação para o tra-
tamento, o planejamento pré-operatório 
e a execução intraoperatória, a técnica, 
o material e a escolha acertada. Além 
disso, será preciso ter conhecimento 
pleno sobre a doença, as etapas pro-
postas para terapêutica adequada, o 
tratamento das possíveis complicações, 
o uso de medicações etc. Assim, é de 
suma importância o contínuo aprimo-
ramento das técnicas e habilidades”, 
enfatiza Dr. Moura.  

A prova de física em radiodiag-
nóstico é composta por 20 questões 
de múltipla escolha, e a teórica, 50 
questões, também de múltipla esco-
lha. É preciso acertar 50% da prova de 
física em radiodiagnóstico e 70% da 
teórica para se habilitar para o exame 
de casos clínicos a ser realizado no dia 
seguinte. A prova terá quatro casos 
clínicos projetados em telão. Os can-
didatos deverão responder em papel 
impresso fornecido com as perguntas 
formuladas e numeradas pela banca 
examinadora. (BF)Candidatos durante a prova realizada em 2015
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Da esq. para a dir.: Drs. Rafael de Athayde Soares, Marcos Contini Sanches, Fábio 
Henrique Sanches, Marcelo Fernando Matielo, Ivanésio Merlo, Julio Cesar Peclat de 
Oliveira, Carlos Clementino dos Santos Peixoto e Sérgio Leal de Meirelles
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planejamento 
estratégico
O ano de 2016 talvez entre para a história como 
o que quase nada aconteceu ou como o do início 
de uma nova era na vida política e econômica do 
Brasil, na qual valores como ética, dignidade e res-
peito pelo bem público voltem a ser reconhecidos 
como importantes e belos.

Mas parece haver sobre quase tudo uma certa 
paralisia. A sociedade e a economia brasileira estão 
meio que em compasso de espera pelo tão sonhado 
futuro próximo. 

A Diretoria da Nacional está lutando contra 
a apatia dominante – e que afeta inclusive a dis-
ponibilidade de recursos –, buscando fazer deste 
momento uma oportunidade rica para organizar 
nossas atividades. Planejar cuidadosamente é fun-
damental e contar com os parceiros mais diretos – 
as Sociedades estaduais – também.

Nossa Secretaria tem desenvolvido ações impor-
tantes não apenas para a sobrevivência e crescimento 
de nossa SBACV em tempos tão turbulentos, como 
também para a ampliação da visibilidade de nossas 
especialidades junto aos nossos principais interlocu-
tores.  Destaco a reestruturação de nosso Jurídico: 
contratamos o mesmo escritório que atende a AMB. 
Com isso, estamos mais alinhados e contamos com 
a experiência dessa banca nas questões pertinentes 
a uma entidade médica. Outra ação com foco na 
valorização profissional foi nossa aproximação com 
a comissão responsável pela CBHPM na AMB. 

Realizaremos, em julho, o segundo Encontro de 
Presidentes de Regionais, com o objetivo de alinhar 
estratégias e táticas e municiar os Presidentes em 
suas ações em prol da valorização da marca SBACV 
e da divulgação das especialidades diante dos nos-
sos diversos públicos.

Iniciamos também o planejamento estratégico da 
SBACV: sem entender quem de fato somos, onde 
estamos e onde queremos chegar, é difícil esta-
belecer a necessidade de recursos e mostrar 
a potenciais patrocinadores a relevância 
de participar de nossos projetos. 

Assim, nossa Secretaria segue 
em suas atividades, colocando-se  
à disposição de todos.

DR. SERgIO SILvEIRA 
LEAL DE MEIRELLES 

Secretário-geral

O Congresso Internacional de Cirurgia Endovascular (CICE), 
realizado em São Paulo de 13 a 16 de abril, contou com mais uma 
edição da mesa-redonda coordenada pela Diretoria Científica 
da SBACV. A sessão SBACV-CICE abordou os temas doenças 
venosas, arteriais e mistas.

Um dos moderadores da mesa, Dr. Roberto Sacilotto, Diretor 
Científico da SBACV, afirmou que os temas foram amplamente 
discutidos pela plateia e se mostraram de grande interesse cien-
tífico. “Visamos à apresentação de temas arteriais e venosos de 
interesse prático aos colegas da audiência. Foram apresentados 
dois temas ligados ao tratamento endovascular das lesões ate-
roscleróticas infrainguinais, pelos Drs. Julio Peclat e Rafael de 
Athayde Soares; tema sobre o tratamento endovascular das mal-
formações arteriovenosas, pelo Dr. Carlos Peixoto; tratamento 
endovascular da dissecção de aorta, pelo Dr. Marcelo Matielo; 
e tratamento endovascular das lesões venosas de ilíacas, pelo Dr. 
Fabio Rossi.” Moderaram a mesa também o Presidente da SBACV, 
Dr. Ivanésio Merlo, e o Secretário-Geral, Dr. Sérgio Meirelles.

Para o Presidente do CICE, Dr. Armando Lobato, ficou compro-
vado o alto interesse de aprimoramento dos associados da SBACV. 
“A Sociedade mostrou seu trabalho sólido e determinado à frente da 
comunidade vascular brasileira, estimulando e oferecendo opções de 
enriquecimento científico de ponta na especialidade, ressaltando a 
qualidade técnica e científica de sua Diretoria”, afirma. 

O evento, que reuniu especialistas de todo o País, teve ainda apre-
sentação de casos ao vivo do Brasil e da Bélgica e os Jogos Olímpicos 
Endovasculares, com debates entre formadores de opinião do Brasil, 
Argentina, Estados Unidos, Alemanha, Polônia e Itália. (BF)

SBACV organiza 
mesa científica 
no CiCe  
Doenças venosas, arteriais e mistas 
foram os temas escolhidos
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em busca da 
sustentabilidade
Para nós, médicos, a Tesouraria parece algo estranho 
à nossa vocação e formação. Passado o primeiro qua-
drimestre da gestão, posso dizer que na Tesouraria há 
um elemento encantador: a preocupação com a con-
tinuidade da entidade, sua subsistência e crescimento.

Fizemos alguns ajustes na Tesouraria com obje-
tivo de aumentar a eficiência do setor. Buscamos no 
mercado um profissional com experiência na gestão 
financeira de entidades médicas. Selecionamos o con-
tador responsável técnico pela empresa Metrópole 
Consultoria Contábil, Klaus Tanaka, que tem nove 
anos na gestão financeira de sociedades médicas.

Reorganizamos os centros de custos e fizemos, 
junto com nossa assessoria contábil, a restrutura-
ção de nossas finanças e controle de pagamento de 
impostos. Essa reforma visa a melhorar a transpa-
rência para os sócios e patrocinadores. Para isso, 
estamos buscando o que há de mais moderno em 
tecnologia da informação. 

Outro foco é o uso consciente de nossos recursos. 
Assim, estamos avaliando a possibilidade de reduzir o 
volume impresso de nossas publicações, fazendo ini-
cialmente uma pesquisa sobre o interesse dos sócios 
em continuar a receber as edições impressas do JVB 
e da SBACV Notícias ou a possibilidade de recebê-las 
online. Caso a ideia tenha continuidade, os sócios 
receberão as publicações conforme seu desejo. Com 
essa medida, queremos otimizar nossos recursos e ata-
car o desperdício em suas várias formas. Teremos a 
redução de custos da publicação e envio, mas nossa 
intenção vai além do interesse financeiro: queremos 
também diminuir a impressão e o descarte desne-
cessário desse material na natureza. 

Nossa Tesouraria tem atuado sempre com a aquies-
cência de nosso Presidente, Dr. Ivanésio Merlo, que 
tem demonstrado muita confiança em nosso traba-
lho e nos conferido independência e condições para 
sua realização da melhor maneira possível.

Assim, seguimos nossa missão! Em 
breve e oportunamente, traremos novi-
dades! Ficamos à disposição.

DR. JuLIO CESAR 
PECLAT DE OLIvEIRA

Tesoureiro-geral

Ter a SBACV na palma da sua mão: esse é o obje-
tivo do novo aplicativo da entidade. Integrado ao 
site e às redes sociais da Sociedade, o app manterá 
os associados sempre em dia com todas as atuali-
zações da SBACV.

“A ideia é termos um aplicativo útil. Teremos 
nele informações sobre a Diretoria; notícias resu-
midas produzidas pela SBACV; vídeos de palestras 
e animações; entrevistas e comunicados; enquetes 
relativas a assuntos prioritários e atuais; agenda 
dos principais eventos promovidos e com chan-
celas; relação de todos os meios de comunicação 
e mídias sociais da Sociedade”, afirma o Diretor 
de Publicações, Dr. Gutenberg Gurgel. 

“Em um futuro próximo, o associado terá a 
possibilidade de saber sua situação cadastral e 
financeira sem precisar ligar para a Administração”, 
acrescenta. O aplicativo tornará a comunicação 
da SBACV com seu associado mais ágil e efetiva. 

No site, as mudanças serão mais estruturais. 
“A mudança no formato do site já era uma meta 
da Diretoria anterior, na presidência do Dr. Pedro 
Pablo Komlós. Estamos dando continuidade a esse 
trabalho. É uma mudança estrutural para deixar o 
site com o layout mais clean e atrativo para o nosso 
associado”, afirma Dr. Gurgel.

COmuniCAÇÃO
As páginas de Facebook da entidade têm sido atualizadas 
constantemente. No perfil médico (fb.com/SBACV), 
você fica por dentro das ações da Diretoria e da área 
médica. No perfil para leigos (fb.com/SBACVorienta), 
há postagens sobre temas da especialidade para que o 
médico compartilhe informações com seus pacientes e 
ajude a disseminar a Angiologia e a Cirurgia Vascular. 
Outro veículo de comunicação da Sociedade é sua 
newsletter quinzenal, SBACV Informa. (AT)

Sociedade 
lança novo 
aplicativo e site
objetivo é oferecer benefícios  
e manter associado ainda  
mais informado
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ViVer COm 
eSperAnÇA

Amaioria da população brasi-
leira quer mudanças no Brasil. 
Mudanças significativas só ocor-

reriam com um novo governo. O partido 
que conduziu os destinos do Brasil nos 
últimos 13 anos cometeu graves erros, 
que culminaram com prisões, processos 
e, o que é mais grave, arrastou nosso País 
para uma crise sem precedentes. A crise 
não é só econômica, política, mas tam-
bém social e, para piorar, uma enorme 
crise de credibilidade.

Por  e smagadora  dec i são  do 
Congresso Nacional – Câmara dos 
Deputados e Senado Federal –, foi deci-
dido pelo afastamento da Presidente 
e junto sai “sua turma”. Assumiu o 
Vice-Presidente, que forma um novo 
Governo, a princípio mais enxuto e do 
qual esperamos muito. Fará esse novo 
Governo o que a população brasileira 
necessita? Esperamos que sim. Sabemos 
das enormes dificuldades, notadamente 
no aspecto econômico-financeiro. O 
Brasil está sem dinheiro, quebrado.

Formado o grupo do novo Governo, 
urge que tenhamos transparência nas 
ações, nas atitudes e especialmente que 
ouçamos e possamos voltar a conviver 
com verdades. Qual o “rombo” verda-
deiro nas contas públicas? O que ocor-
ria em Furnas? Abre-se a caixa-preta 
dos fundos de pensão, do BNDES, do 
Banco do Nordeste e tantos outros? 
Precisamos saber detalhes de recursos 
enviados a vários países - da América 
Latina e do Caribe, da África.

 Temos grande vontade de ver melho-
rias na educação, na saúde. É estarrece-
dor ver vários índices brasileiros nessas 
duas tão importantes áreas sociais. Não 

éramos a “pátria educadora”, nunca tive-
mos “saúde para todos”. Que o novo 
Governo transforme a educação do 
nosso povo, para que no futuro tenha-
mos um país desenvolvido.

A saúde pública agoniza e a suple-
mentar experimenta grandes dificuldades. 
Tomara que mudemos esse cenário, pro-
porcionando assistência e ensino de quali-
dade. A assistência nos três níveis (primá-
ria, secundária e terciária) é precária, com 
mortes evitáveis ocorrendo diariamente, 
emergências superlotadas. A pesquisa clí-
nica no Brasil está a reboque. A gestão é 
temerária em muitos casos.

Defendemos o fortalecimento da aten-
ção primária, incentivando que seja a 
principal via de acesso às pessoas que têm 

agravos na saúde. Para isso, precisa ser qua-
lificada em toda sua cadeia, especialmente 
estrutura de trabalho e recursos humanos. 
Precisamos de mais médicos qualificados 
na atenção básica. Pode ser feito muito 
mais do que se fez com os mesmos recur-
sos, simplesmente aprimorando a gestão. 
E, para vermos também transparência no 
setor da saúde, que conheçamos detalhes do 
que se passa “nos porões” da Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS), no que 
diz respeito ao convênio do Mais Médicos 
com o governo cubano, por exemplo. Que 
saibamos quem recebia dinheiro da OPAS 
de maneira não transparente!

Que possamos viver dias de seriedade 
no trato da “coisa” pública, pois o povo 
brasileiro merece respeito. 

Dr. Florentino Cardoso, Presidente da Associação Médica Brasileira (AMB) 



Executiva da SBACV em reunião na AMB, em abril: Andressa Borelli, Dr. Julio Peclat, Dra. Miyuki Goto - AMB, Carlos Michaelis Jr., 
Jurídico SBACV, Dr. Eraldo Arraes, Dr. Sergio Meirelles e Dr. Ivanésio Merlo
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Por Janaína Soares 

SBACV inicia luta em defesa de procedimento que vem sendo 
realizado por clínicas sem acompanhamento de médico responsável

em FOCO

trABAlhO rigOrOSO 
SOBre CBhpm e rOl dA AnS

A SBACV vem trabalhando 
desde 2010 na revisão do 
rol da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS) e desde 
2014 na reformulação da CBHPM 
(Classificação Brasileira Hierarquizada 
de Procedimentos Médicos), em prol 
da valorização do especialista. Entre as 
inclusões propostas, estão a esclerotera-
pia de varizes e a embolização de veias 
ovarianas no rol da ANS. 

Diretor de Defesa Profissional da 
SBACV, Dr. Francesco Evangelista 
Botelho ressalta que a inclusão da escle-
roterapia no rol deve ser vista como estra-
tégia para que o procedimento seja rea-
lizado exclusivamente por angiologista 

cirurgião vascular. Com relação à embo-
lização de veias ovarianas, ele afirma que 
vários médicos relataram à Diretoria da 
SBACV a dificuldade de realizar o trata-
mento. “Por não constar no rol da ANS, 
não é coberto pela maioria dos planos 
de saúde. Os médicos se queixam da 
impossibilidade de serem remunerados 
e da não liberação de materiais utiliza-
dos na intervenção. Trata-se de doença 
vascular com apresentação e tratamentos 
bem definidos, com real benefício para 
os pacientes e, dessa maneira, deverá ser 
incluída”, justifica.

Em reuniões realizadas nas Câmaras 
Técnicas da AMB, com a presença de 
representantes da ANS, verificou-se a 



Em novembro de 2014, a gestão anterior da SBACV já tinha se reunido com 
a AMB parar tratar sobre a CBHPM
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a necessidade de se atualizar as diretri-
zes das doenças vasculares como ponto 
de partida para conhecimento do que 
é realizado na especialidade. Foi visto 
também que era preciso incluir os custos 
envolvidos em todos os tratamentos. “A 
partir desse conhecimento, será possível 
organizar uma estratégia racional para 
melhorar a remuneração médica através 
de uma ampla discussão que envolverá 
operadoras de saúde, empresas forne-
cedoras de insumos médicos e socieda-
des de especialidades”, ressalta Botelho. 

Membro da Comissão Nacional 
de Honorários Médicos da AMB e 
representante da SBACV na Câmara 
Técnica de Implantes da AMB (2010 
a 2015), Dr. Dino Colli foi nomeado, 
durante a gestão do Dr. Pedro Pablo 
Komlós, Coordenador da Comissão 
de Honorários e Implantes para corri-
gir erros da CBHPM e atualizar os pro-
cedimentos. Assim, foram criadas seis 
Subcomissões (veja no box da página 16). 

Finalizada, a proposta foi enviada 
a todos os Presidentes de Regionais 
para sugestões e aprovação. “No final 
de 2015, a SBACV encaminhou para 
a AMB. O próximo passo é a aprova-
ção pela Câmara Técnica da AMB, da 
qual participam vários setores da saúde 

suplementar, como AMB, CFM, Unidas, 
Unimed, Abrange, Fenam, Fenasaúde, 
Conitec, ANS e Defesa do Consumidor. 
A apresentação será feita pelo Dr. Marcelo 
Moraes”, informa Dr. Colli. 

OpmeS
Outro problema enfrentado pelos 

especialistas era a obtenção de autori-
zações de procedimentos médicos que 
utilizavam materiais especiais, chamados 
de OPMEs (Órteses, Próteses e Materiais 
Especiais), sem uma regulamentação 
sobre suas indicações. “Assim, na gestão 
do Dr. Guilherme Pitta, foram criados 
protocolos de endovascular. Evoluímos 
reformulando esses protocolos para uti-
lizarmos o Capítulo 3 da CBHPM, pois 
assim conseguiríamos cobrar auxiliares 
de cirurgia. Foi quando percebemos a 
necessidade de correção da CBHPM. 
Claro que temos o objetivo de corri-
gir os honorários médicos, que estão 
defasados, mas entendemos que temos 
que fazer em passos: primeiro corrigir 
a CBHPM, depois criar esses protoco-
los e então solicitar a correção dos valo-
res dos honorários médicos”, explica. 
Dr. Colli acrescenta que na gestão do 
Dr. Calógero Presti foi enviada carta à 
AMB para ser encaminhada ao CFM a 

fim de corrigir a Resolução 1.956/2010 
do Conselho, que proibia a escolha de 
marca de OPME – participaram 35 
notáveis da Sociedade que são contra 
a referida resolução.

Outro membro da equipe que 
discute a reformulação da CBHPM, 
o Vice-Presidente da SBACV, Dr. 
Marcelo Moraes, ratifica que um proce-
dimento realizado sem regulamentação 
está mais sujeito a negativas por parte 
das fontes pagadoras. “A necessidade 
de utilizar códigos alternativos mui-
tas vezes gera confusão, erros e atrasos 
que seriam evitados ou minimizados. 
Médicos terão menos trabalho buro-
crático e os pacientes se beneficiarão 
de poder realizar o procedimento 
necessário em tempo menor”, afirma.

Dr. Moraes afirma ainda que a 
reformulação dos protocolos de pro-
cedimentos endovasculares e sua inclu-
são no Capítulo 3 da CBHPM será 
benéfica a todos. “Isso permitirá a 
correção de algumas distorções que a 
evolução dos procedimentos acarretou, 
como a ausência de auxiliares e por-
tes anestésicos muito aquém da rea-
lidade. Esses são os primeiros do que 
imaginamos ser os próximos passos, 
incluindo melhor remuneração e inde-
pendência do profissional assistente, 
bem como a formulação de protoco-
los e diretrizes que formalizem, regu-
lamentem e facilitem a difícil prática 
de uma assistência de qualidade aos 
nossos doentes”, diz.  



em FOCO

 
Subcomissões de 
reformulação da 
CBhpm:

Arterial – Drs. Adalberto Pereira, 

Julio Peclat, Vasco Lauria, Carlos 

Peixoto e Dino Colli

Venosa – Drs. José Fernando 

Macedo, Pedro Pablo Komlós, 

Antonio Souza e Solange Meige 

Evangelista

Acessos  – Drs.  Adalb erto 

Pereira, Marcelo Burihan e 

Guilherme Napp

Amputações – Drs. Marcelo 

Moraes, Nelson de Luccia e 

Ivan Casella

linfático  –  Drs.  Henrique  

Guedes e Mauro Andrade

SuS – Drs. Adamastor Pereira, 

M a rce l o  B u r i h a n  e  Jo s é  

Fernando Macedo 

CBhpm: passo 
a passo

Há cerca de um ano, a médica 

Lindália Torres Vieira vem pres-

tando consultoria à SBACV sobre 

a reformulação das tabelas. Ela 

lembra que, para que qualquer 

procedimento seja incluído na 

CBHPM, é necessário compro-

var requisitos como:

• Evidências de seu valor para o 

paciente; 

• Existência de profissionais para  

executá-lo em todo o Brasil; 

• Informações de procedimentos 

excludentes (não compatíveis 

com a realização do proce-

dimento) e os que ele inclui; 

• Desenvolvimento de diretrizes  

de utilização.

Dr. Dino (de branco) defende a especialidade em reunião em março de 2015 na AMB
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d e C i S ÃO  m i n i St e r i A l 
SOBre prOCedimentOS 
que uSAm Opme

Em 2015, o Grupo de Trabalho 
Interinstitucional sobre Órteses, Próteses 
e Materiais Especiais (GTI-OPME), 
coordenado pelos Ministérios da Saúde, 
Fazenda e Justiça, Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde e Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde, com a participação de outras 
entidades representativas, elaborou 
um relatório com propostas para a área 
(veja em: bit.ly/gtiopme). “O Ministério 
da Saúde ficou de realizar todos os pro-
tocolos médicos que utilizam OPMEs, 
mas por meio da AMB conseguimos 
reverter essa decisão. A AMB e todas as 
Sociedades de especialidades que reali-
zam procedimentos médicos que uti-
lizam OPMEs terão que realizar esses 
protocolos até julho de 2016. A AMB 
chamará as Sociedades que fazem o 
mesmo procedimento para unificar o 
protocolo. E então serão enviados para 
a ANS até setembro de 2016. Após a 
validação desses protocolos pela ANS, 
eles serão publicados”, acrescenta Dr. 
Colli. Participa também desse grupo 
de trabalho o Dr. João Augusto Bille, 
membro da Comissão de Honorários 
Médicos da SBACV e Diretor de Defesa 
Profissional da SBACV-RJ.

Para Dr. Colli, a maior dificuldade
 enquanto esse processo não é finalizado é 
conseguir autorização dos procedimentos 
médicos e OPMEs necessários. “Temos 
muito trabalho ainda pela frente, pois, das 
partes envolvidas atualmente, o médico 
tem a menor remuneração. A correção 
das distorções dos preços de OPMEs, tri-
butação sequencial e margem dos hospi-
tais nas OPMEs vai permitir uma trans-
posição de valores para a remuneração 
médica”, opina.

 O Diretor de Defesa Profissional está 
confiante que as diretrizes permitirão maior 
embasamento para lutar pela remuneração. 
“Com os protocolos de tratamento das 
doenças vasculares, poderemos implemen-
tar estratégias de melhora na remuneração 
médica, que serão discutidas com todos 
os membros da SBACV. O rol de proce-
dimentos da SBACV-RJ é um avanço na 
defesa da remuneração dos cirurgiões vas-
culares e sua viabilidade, como estratégia a 
ser adotada em todo o território nacional, 
será melhor avaliada após a conclusão desse 
importante trabalho”, enfatiza.

Na próxima reunião da ANS, a ser rea-
lizada no segundo semestre de 2016, serão 
apresentadas as demandas para inclusão 
da escleroterapia de vasos e embolização 
de varizes ovarianas. Sendo aprovada essa 
inclusão, os procedimentos passam a ser 
cobertos por todos os planos de saúde. 



depArtAmentOS

membros do 
Conselho Superior:

• Dr. Antonio Carlos Alves Simi (SP)

• Dr. Bonno van Bellen (SP)

• Dr. Calógero Presti (SP)

• Dr. Carlos José Monteiro de Brito (RJ)

• Dr. Francisco Humberto de 

   Abreu Maffei (SP)

• Dr. Guilherme Benjamin 

    Brandão Pitta (AL)

• Dr. José Fernando Macedo (PR)

• Dr. José Luís Camarinha do 

    Nascimento Silva (RJ)

• Dr. Liberato Karaoglan de Moura (BA)

• Dr. Marcio Leal de Meirelles (RJ)

• Dra. Maria Elisabeth Rennó de

   Castro Santos (MG)

• Dra. Merisa Braga de 

   Miguez Garrido (RJ)

• Dr. Oswaldo Cilurzo (SP)

• Dr. Pedro Pablo Komlós (RS)

• Dr. Reinaldo José Gallo (RJ)
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Ó rgão consultivo para assun-
tos gerais e deliberativo para 
assuntos específicos, o Conselho 

Superior é composto pelos ex-Presidentes da 
Diretoria da SBACV. Hoje, o órgão conta 
com 15 representantes. “Sua importância se 
resume pela experiência acumulada de seus 
membros. O Conselho auxilia a Diretoria 
em exercício em decisões de relevância para 
toda a nossa SBACV”, avalia um de seus 
membros, Dr. José Fernando Macedo.

O Conselho Superior deve indicar 
três nomes entre seus pares para compor 
o Conselho de Ética de cada gestão. Nesta, 
foram indicados Dr. José Fernando Macedo 
(PR), Dr. Pedro Pablo Komlós (RS) e Dr. 
Reinaldo José Gallo (RJ). Cabe à Diretoria 
indicar os nomes dos outros dois ocupan-
tes do Conselho que, nesse caso, são Dr. 
Rubem Rino (SP) e Dr. Ricardo Cesar 
Rocha Moreira (PR).

São funções do Conselho: assessorar 
a Diretoria em tudo o quanto for soli-
citado; atuar como órgão decisório nos 
recursos da SBACV, quando não houver 
órgão específico definido; decidir sobre a 

Órgão é formado hoje por 15 membros

VOCê SABe 
AS FunÇõeS 
dO  COnSelhO 
SuperiOr?

participação da SBACV em outras associa-
ções nacionais e internacionais; estabelecer 
e fiscalizar critérios objetivos para a con-
tratação de auditoria externa, quando for 
deliberada em Assembleia Geral; discutir 
e decidir sobre casos omissos ou duvidosos 
do Estatuto Social e Regimento Interno; 
decidir, por meio do Conselho da Ordem 
de Mérito René Fontaine, sobre o ofereci-
mento da homenagem; discutir e decidir 
sobre a outorga de títulos de honorários 
e eméritos, conforme regras estabelecidas 
no Regimento; elaborar regras e normas; 
acompanhar e zelar pela transparência do 
processo eleitoral da SBACV, entre outros.

Compete ao Conselho Superior ainda, 
facultado a ele a criação de Comissão 
Eleitoral, a fiscalização do processo elei-
toral, bem como a análise de eventuais 
impugnações e dúvidas, motivo pelo qual 
sua presença será convocada na Assembleia 
Geral quando destinada à eleição.

“As decisões que o Conselho pode 
tomar são baseadas em fatos e sempre 
seguindo a nossa Carta Magna, que 
são nossos Estatutos e Regimentos”, 

explica Dr. Macedo, que faz parte do 
Conselho desde 1999. 

Os membros do Conselho ficam afas-
tados temporariamente de suas funções 
a partir do registro de candidatura para 
quaisquer órgãos eletivos na SBACV ou 
nas Regionais, voltando a participar dele 
caso não sejam eleitos ou após finalizar 
seus mandatos. (AT) 



quais são os pré-requisitos para 
instauração do procedimento de 
impeachment?
Dr. Luiz Alberto gurgel de Faria - 
Ele é possível apenas quando há prá-
tica de crimes de responsabilidade por 
parte do Presidente da República, defi-
nidos em lei especial (Lei 1.079/1950), 
que atentem contra a Constituição 
Federal (CF), em face de uma das 
situações previstas em seu art. 85. O 
processo atualmente em andamento 
tem como base a alegação de duas 
violações à Lei Orçamentária (inciso 
VI do citado art. 85): 1ª) aos arts. 10, 
item 4, e 11, item 2, da referida Lei 
1.079/1950, pela abertura de crédi-
tos suplementares sem autorização do 

Congresso Nacional; 2ª) ao art. 11, 
item 3, da mencionada lei, pela con-
tratação ilegal de operações de crédito 
com instituição financeira controlada 
pela União. É importante esclarecer 
que, apesar da denominação “crime 
de responsabilidade”, os ilícitos não 
têm natureza penal, mas político-ad-
ministrativa, conforme interpretação 
do STF e posição amplamente majo-
ritária da doutrina.

quem está habilitado a fazê-lo?
LAgF  - O processo é de competência 

páginAS AzuiS

miniStrO dO StJ deFende
que lei dO impeAChment
deVe Ser AtuAlizAdA
Sistema político também deveria ser repensado 
com vistas ao combate à corrupção

Por Janaína Soares

C omo se dá o processo de impe-
achment? Qual a importân-
cia de investigações como 

a lava-Jato? Para responder essas 
e outras dúvidas do momento atual 
do País, a SBACV Notícias conversou 
com o ministro do Superior tribunal 
de Justiça (StJ), luiz Alberto gurgel 
de faria. mestre e doutor em direito 
público pela universidade federal de 
Pernambuco, o magistrado é ainda 
Professor da universidade federal 
do rio grande do norte e da univer-
sidade de Brasília. confira.

das duas Casas que compõem o 
Congresso Nacional. À Câmara dos 
Deputados é destinada a missão de 
autorizar, por dois terços de seus mem-
bros, a instauração do processo con-
tra o Presidente da República (art. 
51, I, CF). Já ao Senado Federal com-
pete processar e julgar o Presidente 
da República (art. 52, I, CF), o que 
abrange um juízo inicial de instau-
ração ou não do processo, ou seja, 
se recebe ou não a denúncia autori-
zada pela Câmara, sendo necessário, 
nesse primeiro momento, deliberação 

Dr. Luiz Alberto Gurgel de Faria,  Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
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da maioria simples de seus mem-
bros, a partir de parecer elaborado 
por Comissão Especial. Recebida a 
denúncia, instaura-se o processo, sob 
a direção do Presidente do STF (art. 
52, § único, CF), de modo que o 
Presidente da República fica suspenso 
de suas funções por até 180 dias (art. 
86, §§ 1º e 2º, CF), tempo em que 
deverá ser realizado o julgamento final, 
sendo exigido o quórum de dois terços 
para declaração de perda do cargo. Se 
não for concluído o julgamento em tal 
prazo, o Presidente da República retorna 
às suas funções, sem prejuízo da con-
tinuidade do processo (art. 86, § 2º, 
CF). Qualquer cidadão pode denun-
ciar o Presidente por crime de respon-
sabilidade (art. 14, Lei 1.079/1950).

um dos argumentos do governo 
contra o processo foi que as “peda-
ladas fiscais” sempre existiram e 
apenas agora se tornaram um pro-
cedimento de improbidade. O que 
mudou?
LAgF - Há notícias de práticas 
semelhantes às denominadas “peda-
ladas fiscais” em governos anterio-
res, não podendo se olvidar que a 
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar 101/2000) trouxe 
maior rigidez às questões de ordem 

orçamentária. Cabe ao Senado Federal 
dizer se as duas acusações contra a 
Presidente da República (abertura de 
créditos suplementares sem autoriza-
ção do Congresso Nacional e contra-
tação ilegal de operações de crédito 
com instituição financeira controlada 
pela União) configuram, efetivamente, 
crimes de responsabilidade.

havendo aprovação do impeach-
ment, a que sanções o presidente 
está sujeito?
LAgF - Além da já referida perda do 
cargo, inabilitação, por oito anos, para 
o exercício de função pública, sem 
prejuízo das demais sanções judiciais 
cabíveis (art. 52, § único, CF).

A  l e i  d o  i m p e a c h m e n t  ( l e i 
1.079/50) deve ser atualizada em  
algum aspecto? 
LAgF - Uma simples leitura da deci-
são proferida na ADPF 378/DF, jul-
gada pelo STF em 17 de dezembro de 
2015, fixando o rito a ser observado 
no impeachment, revela que a Lei 
1.079/1950, aprovada quando ainda 
em vigor a Constituição Federal de 
1946, precisa ser atualizada, principal-
mente no que diz respeito aos aspectos 
do processo e julgamento dos crimes  
de responsabilidade.

qual a importância de operações 
como a lava-Jato para o país?
LAgF - Elas vêm revelar como a cor-
rupção, infelizmente, conseguiu se ins-
talar em nossa administração pública, 
cooptando os mais diversos agentes, 
inclusive de altos escalões, como tam-
bém empresários, muitos no afã de se 
locupletar ilicitamente e outros sob a 
“desculpa” de angariar recursos para as 
milionárias campanhas políticas. Na 
verdade, o atual sistema político não 
pode continuar como está, precisando 
ser totalmente repensado, com medidas 
como adoção do voto distrital, para 
que os parlamentares possam “ficar 
mais perto” das comunidades que os 
elegem e prestem contas de suas atri-
buições aos eleitores; introdução de 
cláusulas de barreira para os partidos 
políticos, evitando as “legendas de 
aluguel”; regras mais rígidas de finan-
ciamentos de campanha, para barate-
á-las, entre outras.  

O senhor acredita que é possível 
haver interferência política no tra-
balho da polícia Federal? 
LAgF - Se houve tentativas de inter-
ferência política no trabalho da Polícia 
Federal, os resultados já obtidos em ope-
rações como a Lava-Jato demonstram 
que elas não surtiram qualquer efeito. 
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“Operações como a Lava-Jato 
vêm revelar como a corrupção, 

infelizmente, conseguiu se instalar em 
nossa administração pública (...). Na 
verdade, o atual sistema político não 

pode continuar como está, precisando 
ser totalmente repensado”



estima-se que hoje 90% dos médi-
cos possuem um smartphone. Pode 
parecer surpreendente, ao sabermos 

da dificuldade de pessoas mais velhas em 
adotar novas tecnologias. Os smartphones 
entregam a conveniência do acesso global 
a informações de forma imediata, o que o 
mundo de hoje exige. Isso traz também, 
por outro lado, uma série de fatores con-
trários, como o maior tempo de atividade 
profissional, a impossibilidade de se des-
ligar do trabalho, a diminuição da pri-
vacidade etc. No entanto, o médico que 
não utiliza essa tecnologia certamente está 
diminuindo sua possibilidade de aumen-
tar seu conhecimento, de trabalho e até 
interação com seus pacientes.

São diversas as utilidades dos smar-
tphones para o médico. São diversas as 
utilidades dos smartphones para o médico. 

Cito algumas:

• Manejo de informações: anotar, gravar, 
tirar fotos, acessar informações na nuvem

• Acesso à agenda
• Facil idade de acessar códigos  

de procedimento
• Acesso a prontuários eletrônicos
• Monitorização de pacientes por 

aplicativos
• Acesso a material de referência 
• Educação médica continuada

Além dos aplicativos voltados para o 
público geral e de grande utilidade, temos 
sistemas direcionados especificamente para 
nós, médicos. Entre eles, destaco alguns:

EvLT Training
Ajuda aqueles que querem treinar veloci-
dade de tração de uma fibra de laser com 
cálculo imediato de LEED de acordo com 
a velocidade de tração e potência ajustada.

Aortic Surgery guideline
Através de algumas variáveis, esse apli-
cativo sugere condutas em relação ao 
aneurisma de aorta. Claro que não é 
uma diretriz para ser seguida à risca, 
mas vale pela curiosidade.

OsiriX
O aclamado aplicativo para manipula-
ção de imagens DICOM também tem 
sua versão para celular. Sem as mesmas 
potencialidades do software usado nos 
desktops, porém, é possível fazer algumas 
reconstruções. O problema é o preço 
de US$ 49.

Claro que não podemos esquecer os 
aplicativos da SBACV, o que está sendo 
reformulado e trará todas as informa-
ções da Sociedade, e o Jornal Vascular 
Brasileiro, com as publicações do nosso 
jornal trimestral.

Outra boa notícia é que existem apa-
relhos de ultrassonografia que podem 
ser conectados a smartphones, inclusive 
sem fio, como o Clarius. Há também 
aparelhos de doppler e de cardioscopia 
que aceitam a conexão com o celular. 
Essas são algumas das inovações na área, 
mas muitas novidades estão por vir.

inOVAÇÃO

Dr. Rodrigo Kikuchi, cirurgião 
vascular apaixonado por tecnologia

Omnio
Reúne informações médicas técnicas 
em acesso rápido e de fontes confiáveis. 
Pode-se fazer consultas sobre doenças, 
tratamentos, diagnósticos etc. É uma 
biblioteca nas mãos.

Epocrates
Um dos mais antigos aplicativos de infor-
mação médica, presente desde os tempos 
dos PDAs. Além das informações usuais 
sobre doenças, diagnósticos e tratamentos, 
ele traz os últimos guidelines das princi-
pais patologias, CID-10 e calculadoras 
médicas (essencial para quem faz medi-
cina intensiva).

Journal Club
Traz os principais artigos publicados na 
área médica divididos por especialidade. 
Ajuda muito para manter-se atualizado.

The Sanford guide to 
Antimicrobial Therapy
O clássico guia de antibioticoterapia 
com dosagens e correções de acordo 
com a função renal ou hepática. Ajuda 
muito nas prescrições de antibióticos.

Caprini DvT Risk
Calcula rapidamente o score de Caprini 
para individualização de risco para TVP.

drawMD vascular
Um conjunto de figuras que, ao serem 
carregadas, permitem ao médico dese-
nhar sobre a imagem, facilitando as 
explicações ao paciente.
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Conheça os aplicativos que podem facilitar a sua vida
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VinhOS e SABOreS
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muitos arqueologistas reconhe-
cem sementes de uva encon-
tradas em recipientes de pedra 

como evidência de elaboração de vinhos 
muito antes da civilização mais conhe-
cida como a egípcia. Escavações em 
Çatalhüyük (talvez a primeira das cidades 
da humanidade, na Turquia), Damasco, 
Síria, Byblos, Líbano e Jordânia revela-
ram sementes de uvas da Idade da Pedra 
(período neolítico B), cerca de 8000 
a.C. As mais antigas sementes de uvas 
cultivadas foram descobertas na Georgia 
(Rússia) e datam de 7000 - 5000 a.C., 
segundo marcação de carbono. Certas 
características da forma são peculiares 
a uvas cultivadas e as sementes desco-
bertas são do tipo de transição entre a 
selvagem e a cultivada.

Há inúmeras lendas sobre onde teria 
começado a produção de vinhos e a pri-
meira delas está no Velho Testamento. O 
capítulo 9 do Gênesis diz que Noé, após 
ter desembarcado os animais, plantou 
um vinhedo do qual fez vinho, bebeu 
e se embriagou. Uma lenda basca cele-
bra um herói chamado Ano, que teria 
trazido a videira e outras plantas num 
barco. Curiosamente, o basco é uma das 
mais antigas línguas ocidentais e “ano”, 
em basco, também significa vinho. 

Um dos vários significados do Festival 
de Dionísio (Baco, na mitologia romana), 
em Atenas, era a comemoração do grande 
dilúvio com que Zeus (Júpiter) castigou o 
pecado da raça humana primitiva. Apenas 
um casal sobreviveu. Seus filhos eram: 
Orestheus, que teria plantado a primeira 
vinha; Anfictião, de quem Dionísio era 
amigo e ensinou sobre vinho; e Helena, a 
primogênita, que deu nome à raça grega. 
Os gregos ingeriam o vinho com água; 
bebê-la pura era condenável e conside-
rado um ato libertino. Naquela época, o 
vinho era armazenado em barricas abertas, 
odres de pele de cabra ou vasos de barro 
e eram cobertos com panos embebidos 
em óleo ou gordura. 

A mais citada de todas as lendas 
sobre a descoberta do vinho é uma ver-
são persa que fala sobre Jamshid, um rei 
semimitológico que parece estar rela-
cionado à história de Noé, pois teria 
construído um grande muro para sal-
var os animais do dilúvio. Na corte de 
Jamshid, as uvas eram mantidas em jar-
ras para serem comidas fora da estação. 
Certa vez, uma das jarras estava cheia 
de suco e as uvas espumavam e exala-
vam um cheiro estranho, sendo deixadas 
de lado por serem inapropriadas para 
comer. Uma donzela do harém tentou 
se matar ingerindo o possível veneno. 
Em vez da morte, ela encontrou ale-
gria e um repousante sono. Ela narrou 
o ocorrido ao rei, que ordenou, então, 
que uma grande quantidade de vinho 
fosse feita e Jamshid e sua corte bebe-
ram da nova bebida. 

Os egípcios não foram os primeiros 
a fazer vinho, mas certamente foram os 
primeiros a saber como registrar e cele-
brar os detalhes da vinificação em suas 
pinturas, que datam de 1000 a 3000 
a.C. Nas tumbas dos faraós, foram 
encontradas pinturas, retratando com 
detalhes várias etapas da elaboração 
do vinho, tais como colheita da uva, 

prensagem e fermentação. Também são 
vistas cenas mostrando como os vinhos 
eram bebidos: em taças ou em jarras, 
através de canudos, em um ambiente 
festivo. O consumo de vinho parece ter 
sido limitado aos ricos, nobres e sacer-
dotes. Os vinhedos e o vinho eram ofe-
recidos aos deuses, especialmente pelos 
faraós, como mostram os registros do 
presente que Ramsés III (1100 a.C.) 
fez ao deus Amon. 

Um fato muito interessante e que 
mostra o cuidado que os egípcios dedi-
cavam ao vinho é a descoberta feita 
em 1922 na tumba do jovem faraó 
Tutankamon (1371-1352 a.C.). Foram 
encontradas 36 ânforas de vinho, algu-
mas das quais continham inscrições da 
região, safra, nome do comerciante e 
até a inscrição “muito boa qualidade”.   
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nesta edição da SBACV Notícias, 
apresentamos mais dois progra-
mas de residência em Cirurgia 

Vascular: do Hospital Universitário 
Professor Edgard Santos (HUPES), 
da Universidade Federal da Bahia; e 
do Hospital Geral Público de Palmas 
(HGPP), ligado à Universidade Federal 
do Tocantins. Conversamos com o 
Dr. Maurício Aquino, Presidente da 
Regional Bahia da SBACV e preceptor 
do HUPES, e com o Dr. Sílvio Alves 
da Silva, Chefe do Serviço do HGPP.

BAHiA
A cada ano, entram três residentes 
para Cirurgia Vascular no HUPES, 
em Salvador. A concorrência média 
é de três candidatos por vaga. O pro-
grama possui duração de dois anos 
e tem a participação de nove pre-
ceptores: Dr. Carlos Silveira, Dra. 
Vanessa Prado, Dr. José Siqueira de 
Araújo Filho, Dr. Cícero Fidelis, Dr. 
Roberto Pastor, Dr. Ronald Fidelis, 
Dr. Maurício Aquino, Dr. André 
Brito e Dra. Marlízia Santos.

Por Janaína Soares

Há um ano preceptor do HUPES, 
Dr. Maurício Aquino conta que a resi-
dência teve início em fevereiro de 1995. 
“A iniciativa foi do Professor José Siqueira 
de Araújo Filho. Há cerca de oito anos, 
a chefia do Serviço de Cirurgia Vascular 
passou a ser exercida pelo Dr. Carlos 
Silveira, estando a residência médica 
em Cirurgia Vascular atualmente sob a 
supervisão da Dra. Vanessa Prado”, conta.

De acordo com Dr. Aquino, o HUPES 
possui estrutura de um hospital terciá-
rio e uma unidade ambulatorial, com 

Preceptores da residência do HUPES e residentes: (em pé atrás, da esq. para dir.) Dr. Ronald Fidelis; Dr. Carlos Silveira; Dr. José Siqueira; Dr. Ernesto Simões 
da Silva Freitas Neto; Dr. Cícero Fidelis; Dra. Marlízia Santos; Dra. Vanessa Prado e Dr. Maurício Aquino. (À frente) Dr. Marcelo Alencar; Dra. Joyce dos Anjos; 
Dr. Igor Pereira; Dra. Giulianna Chiacchio e Dra. Michele Paes
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residência credenciada pelo Ministério da 
Educação. “O Serviço tem parceria com 
outras unidades de saúde do estado (SUS), 
fazendo parte de um complexo de aten-
dimento aos pacientes. Semanalmente, 
existem duas sessões didáticas, apresenta-
ção de artigos científicos, visita à enfer-
maria com a preceptoria e discussão 
de casos clínicos. Os preceptores têm 
formação em diversos serviços do País, 
estando disponíveis para orientação dos 
residentes nos ambulatórios, enfermaria, 
cirurgias, preparação de artigos cientí-
ficos e trabalhos de conclusão de curso. 
O Hospital possui duas salas de hemodi-
nâmica em reforma, com reinauguração 
prevista ainda para o primeiro semestre 
deste ano”, afirma.

Por ano, 11 novos especialistas em 
Cirurgia Vascular ingressam no mercado 
na Bahia e, na opinião do preceptor, 
há dificuldade para aqueles que optam 
pela capital. “Acredito que o profissio-
nal que queira trabalhar na capital está 
encontrando dificuldade de colocação, 
principalmente nos grandes hospitais, 
porque estes já têm serviços bem esta-
belecidos e com equipes atuantes. Para 
quem quer atuar no interior, ainda existe 
espaço, porém, entendendo as limitações 
muitas vezes encontradas, como falta de 
estrutura para procedimentos de maior 
complexidade”, analisa Dr. Aquino.

O especialista acredita que os pro-
gramas de residência do estado têm evo-
luído e vêm se renovando. “Atualmente, 
os serviços de Cirurgia Vascular cum-
prem as exigências do MEC e já temos, 
em Salvador, vagas de residência médica 
nas áreas de atuação em angiorradiolo-
gia e cirurgia endovascular e ecografia 
vascular com doppler”, afirma.

toCANtiNS
O HGPP admite a cada ano um resi-
dente para o programa de residência em 
Cirurgia Vascular, que possui dois anos 
de duração. A concorrência é de oito 
candidatos por vaga, em média. Oito 
preceptores fazem parte da equipe de 
residência, criada há quatro anos: Dra. 
Ana Célia de Freitas Ramos Tavares, Dr. 
Antônio Fagundes da Costa Júnior, Dr. 
José Marcelino Vianna, Dr. Charlston 
Cabral Rodrigues, Dr. Fernando Motta, 
Dra. Stela Regina Costa, Dr. Ederson 
de Freitas Orsolin e Dr. Guilherme 
Taramelli dos Santos Cecilio.

Chefe do Serviço da instituição há 
17 anos, Dr. Sílvio Alves da Silva elege 
como principais destaques “a equipe 
altamente qualificada e envolvida 
com o Serviço e a ajuda cotidiana 
do Chefe de Clínica, que também 
é o Supervisor da Endovascular, Dr. 
Antônio Fagundes da Costa Júnior”.

Entre as dificuldades, ele cita a 
falta de estrutura do serviço público, 

seja no âmbito pessoal, material ou 
equipamentos. Com relação ao mer-
cado de trabalho para o egresso, Dr. 
Silva afirma que o residente que faz 
Cirurgia Vascular e Endovascular 
na unidade já está incorporado no 
Serviço, sendo absorvido para tra-
balhar com os preceptores da equipe 
no setor privado. “O ensino oferecido 
atualmente pelos serviços no Tocantins 
é excelente, pois o residente sai com 
formação de emergência e urgência, 
cirurgias eletivas, doppler e endovas-
cular”, analisa.

Há dois anos, a instituição iniciou 
a R3 em endovascular. “Temos um 
residente que já concluiu e outro que 
está cursando. A cada 15 dias, recebe-
mos internos da Universidade Federal 
do Tocantins (UFT) e de outras insti-
tuições e, a cada mês, recebemos resi-
dentes da Cirurgia Geral da UFT no 
primeiro semestre e de outras insti-
tuições do Brasil no segundo semes-
tre”, acrescenta.

Dr. Sílvio Alves da Silva (sétimo da esq. para dir.), Chefe do Serviço do HGPP, e Dr. Antônio Fagundes 
da Costa Júnior (último à dir.), Supervisor da Endovascular, com residentes e internos
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Paraíso tropical do 
nordeste, a cidade tem 
quase 400 quilômetros 

de lindas praias
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Avenina Costeira, onde se localiza o Centro de Convenções de Natal

Morro do Careca, localizado na praia de Ponta Negra, visto de cima
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natal, capital do Rio Grande do 
Norte, é uma das cidades mais 
agradáveis e hospitaleiras do Brasil. 

Com um dos litorais mais belos do Brasil, 
é a porta de entrada para quase 400 quilô-
metros de praias paradisíacas, artesanato 
marcante, rica gastronomia, dunas incrí-
veis, monumentos seculares e uma exce-
lente infraestrutura turística. Aqui, você 
vive o melhor que a vida pode oferecer.

Com um dos maiores parques urba-
nos do País, o Parque das Dunas, Natal 
é agraciada com clima ameno, ar puro, 
brisa constante e monumentos seculares, 
como o Forte dos Reis Magos, na bela 
Praia do Forte, onde o mar encontra o 
rio Potengi. O diversificado litoral poti-
guar apresenta praias ricas em dunas, 
coqueirais, falésias, mata atlântica e pis-
cinas naturais. Um exemplo é a praia 
de Ponta Negra, com suas jangadas e 
o famoso ‘Morro do Careca’; na região 
metropolitana, encontramos praias belís-
simas como Genipabu e seus passeios 
de bugre que percorrem praias e lagoas 
escondidas na região; além da mundial-
mente famosa Praia da Pipa, que figura 
entre as mais belas e badaladas do Brasil.
             
nAtAl CulturAl

A diversificada cultura do povo 
potiguar toca fundo o coração dos 
visitantes. Do litoral ao interior, atra-
tivos como uma agenda repleta de fes-
tejos, religiosidade, gastronomia, arte 
e artesanato, tradição, antigas igrejas 
e monumentos históricos produzem 
lembranças eternas. O artesanato de 
técnicas tão diversas quanto notáveis 
pode ser encontrado em Natal em 
muitos lugares, entre eles o Centro de 
Artesanato, localizado em um antigo 
presídio. Um lugar peculiar, com uma 
bela vista da cidade e um pôr do sol 
de tirar o fôlego.

A influência da colonização portu-
guesa está presente em antigas igrejas, 
solares, teatros, museus e monumentos 
seculares, como o Forte dos Reis Magos, 
erguido em 1598. No interior, a história 
do sertanejo ganha vida; em sítios arque-
ológicos como o Lajedo de Soledade, 
inscrições rupestres transportam o visi-
tante a um passado distante. O turismo 
religioso também se destaca. O municí-
pio de Santa Cruz ganhou a estátua de 
Santa Rita de Cássia, uma das maiores 
do mundo e que tem levado diversos 
católicos a verem de perto a sua beleza.

Eventos culturais diversificados 
impressionam pela beleza e grandiosidade, 

com destaque para o Natal em Natal, 
que congrega uma série de eventos nos 
meses de novembro e dezembro. São 
atividades culturais nas áreas da música, 
cinema, artes plásticas, teatro, dança, 
literatura, gastronomia e esportes.

A gastronomia de Natal também dá 
um espetáculo à parte com frutos do 
mar, carne de sol, queijos, doces casei-
ros, frutas e a tradicional comida serta-
neja, em diversos restaurantes por toda 
a cidade. A vida noturna se faz presente 
e agita não somente a orla da cidade, 
como também bairros tradicionais como 
Ponta Negra e Petrópolis. (Assessoria de 
Imprensa da Setur Natal) 



tempO liVre

À primeira vista, a pintura e a lite-
ratura podem parecer incompa-
tíveis com a medicina. Para os 

cirurgiões vasculares Dr. André Valença 
(PE) e Dr. Lineu Ferreira Jucá (CE), as 
artes das cores e das palavras não são ape-
nas motivo de hobby ou distração no fim 
de um dia de trabalho exaustivo. Elas são 

fonte de equilíbrio e instrumento de desa-
bafo e defesa da saúde pública.

Professor adjunto de Cirurgia Vascular 
da Universidade Federal de Pernambuco 
e supervisor do programa de residência 
médica de Cirurgia Vascular do Hospital 
Getúlio Vargas, Dr. André Valença conta 
que seu interesse pela pintura surgiu há 

pinturA e literAturA 
muitO Além de um 
pASSAtempO
Cirurgiões vasculares contam como aliam arte e medicina 

Por Janaína Soares

Fotos Arquivos pessoais

26 SBACV Notícias |Abril/Junho 2016



Dr. André Valença não vê a pintura como apenas 
um hobby. Seus trabalhos possuem influências 
impressionistas e fauvistas

Dr. Lineu Ferreira Jucá lançará em breve um livro 
com coletâneas de artigos de memórias de sua 
atuação na saúde pública

20 anos, quando residia em Curitiba e 
frequentava leilões de obras de arte. “Ao 
me mudar para Recife, apaixonei-me pela 
poderosa arte figurativa de nossa cidade. 
Comecei a desenhar com George Barbosa 
e fazer alguns estudos com pastel a óleo. 
Começava ali a minha trajetória”, lembra 
Dr. Valença, cujas obras possuem influ-
ências impressionistas e fauvistas.

Para o médico, a pintura não é vista 
como um passatempo. “Acho que a medi-
cina e as artes plásticas convergem num 
ponto que sempre gosto de citar: a estética. 
No sentido mais puro da palavra. Como 
disse o nosso mestre Ziraldo, ‘deveríamos 
nos esforçar para fazer tudo da forma mais 
bonita’. E isso vale para um quadro ou 
uma cirurgia. Assim, penso que, ainda 
que de forma não intencional, beneficio-
me do equilíbrio que encontro tirando 
proveito da liberdade da pintura, da pre-
cisão da cirurgia e da beleza de ambas”, 
afirma. Dr. Valença possui no currículo 
várias exposições ao longo desses 20 anos, 
sendo duas individuais. “Pernambuco 
tem uma cena cultural muito vibrante. 
Participo anualmente da grande coletiva 
de arte patrocinada pelo banco Santander, 
atualmente realizada no Museu do Estado 
de Pernambuco. É uma ótima oportuni-
dade de estar ao lado dos grandes nomes 
de nossa pintura, como José Cláudio, 
Brennand, Reinaldo Fonseca, Gil Vicente, 
Roberto Ploeg, Luciano Pinheiro, George 
Barbosa e outros”, conta.

O especialista participou ainda de 
várias edições do projeto Olinda Arte 
em Toda Parte, além de exposições cole-
tivas do Sobrado Espaço Cultural, da 
Galeria Arte Plural e do restaurante Villa 
- Cozinha de Bistrô, onde, segundo ele, o 
resultado comercial foi muito bom. “Da 
mesma forma que como cirurgião bus-
camos criar uma reputação e, por fim, o 
reconhecimento, na pintura, o sucesso 
de crítica também pode ser seguido pela 
boa performance de venda”, compara.

o PlANtão qUE ViRoU liVRo
A história do Dr. Lineu Ferreira 

Jucá, cirurgião vascular do Hospital e 
Maternidade José Martiniano de Alencar, 
com a literatura está relacionada ao seu 
associativismo médico e à defesa da saúde 
pública. “Na época em que era plantonista 
cirurgião vascular do Instituto Doutor 
José Frota, maior hospital de trauma do 
Ceará, quando não podia controlar a 
angústia e/ou a indignação pela falta de 
leitos e demais faltas que conhecemos e 
vivemos, passava para o papel toda essa 
experiência em artigos, que o jornal O 
Povo (o de maior circulação no estado) 
acolheu”, relata.

Os textos publicados no jornal rende-
ram ao cirurgião vascular um convite para 
participar de um programa de debates na 
rádio. “Por causa desses artigos, fui con-
vidado para ser um dos participantes do 
programa Debates do Povo, com 30 anos 

no ar e audiência diferenciada. Podia 
explicar e defender a saúde, a medicina 
e o médico de interpretações errôneas do 
dia a dia e a saúde pública”, conta.

Estimulado por seus amigos, Dr. Jucá 
resolveu reunir seus artigos em um livro. 
“Consegui reaver 47 deles e está na gráfica 
esse resumo. Com isso, e pela benevolência 
dos amigos e colegas médicos, sou agora 
um membro da Sociedade Brasileira de 
Médicos Escritores (Sobrames/CE)”, diz. 
O livro Deu no Jornal: Ideias, angústias e 
agora publicadas, em uma vida dedicada 
à saúde pública e à medicina está em pro-
cesso de editoração e deve ser lançado nos 
próximos meses.

Após fazer um curso de radialista, Dr. 
Jucá idealizou o programa Saúde do Povo, 
em que um médico especialista esclarece 
dúvidas dos ouvintes. Transmitido há 20 
anos, o programa vai ao ar todos os sába-
dos, às 11h, pela rádio O Povo/CBN. 
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Jornada paraense encerrou atividades da gestão 2014-15
objetivo é realizar evento no último ano das gestões

A SBACV-Pará realizou em 28 de 
novembro de 2015 a Jornada Paraense 
de Angiologia, Cirurgia Vascular e 
Endovascular. Cerca de 15 anos após 
realizar em seu território o último Norte-
Nordeste da região norte, a Regional 
organizou o evento para encerrar as ati-
vidades da gestão do biênio 2014-2015, 
com o objetivo de torná-lo um encontro 
científico bienal, sempre encerrando as 
atividades de cada nova Diretoria. 

Com a participação de um total de 
120 pessoas, entre palestrantes, participan-
tes, expositores e apoio, a Jornada contou 
com a presença dos doutores Pedro Pablo 
Komlós (RS), Adilson Paschôa (SP), Eraldo 
Arraes de Lavor (PE), Carlos Peixoto (RJ), 
Julio Bajerski (RS) e Mateus Picada Correa 
(RS), além de expressiva colaboração de 
associados da Regional. Na ocasião, foi 
homenageado o Dr. Pedro Pablo Komlós, 
que fez no encontro paraense a sua última 
participação oficial em eventos da SBACV. 

O Presidente da SBACV-PA e do 
evento, Dr. Paulo Toscano, avalia que 

SBACV-pA

Divulgação

Em pé: Drs. Mateus Picada, Silvestre Savino Neto, Julio Bajersky, Abilio Rizzioli, Moises do Carmo, 
Eraldo de Lavor e Silvio Bentes; e sentados: Drs. Carlos Peixoto, Adenauer Góes, Paulo Toscano, 
Salim Jeha e Reinaldo Franco

a Regional “cumpriu o papel que lhe 
cabia, de agregar os sócios, interagir 
com a comunidade acadêmica e ser 
útil à coletividade e que a Jornada 

alcançou todos os objetivos a que se 
propôs, quando de sua idealização”.  
 — Dr. Paulo Toscano, Presidente ges-
tão 2014-2015.

SBACV-mg

XiV encontro mineiro reúne especialistas de todo o país
Evento aconteceu em junho, em tiradentes

De  9 a 11 de junho, a cidade de Tiradentes 
(MG) sediou o XVI Congresso Mineiro 
de Angiologia e Cirurgia Vascular 2016 
(EMACV). O evento realizado pela 
Sociedade Brasileira de Angiologia e 
de Cirurgia Vascular – Regional Minas 
Gerais (SBACV-MG) reuniu especialis-
tas de todo o estado e do País.

Segundo o Presidente da entidade, 
Dr. Daniel Mendes Pinto, o encon-
tro foi um marco positivo na história 
da SBACV-MG e a escolha do local 

visou a proporcionar aos participantes 
e familiares, além do aspecto profissio-
nal, momentos agradáveis em uma das 
cidades históricas mais belas de Minas 
Gerais. “Preparamos uma programa-
ção científica de alto nível, com a par-
ticipação de referências nacionais em 
Angiologia e Cirurgia Vascular.”

A Comissão Organizadora do 
EMACV foi composta pelo Presidente 
da Regional e pelos especialistas Drs. 
Bruno de Lima Naves, Francesco 

Evangelista Botelho, Gustavo Braga 
Murta, João Batista Vieira de Carvalho, 
Josualdo Euzébio Silva, Júlio Armando 
Rivas Yepez, Luiz Ronaldo Godinho 
Pereira, Mateus Alves Borges Cristino, 
Paulo Bastianetto, Ricardo Soffiatti 
Mesquita, Rodrigo Daniel Moreialvar 
e Tulio Pinho Navarro. “A participação 
desse grupo permitiu uma definição 
bem abrangente de temas, contem-
plando aspectos importantes da espe-
cialidade”, afirma Pinto. — Diretoria.
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A Diretoria da SBACV-PR continua traba-
lhando na organização da principal ativi-
dade científica do ano, o Paraná Vascular 
2016, XV Encontro Paranaense de Cirurgia 
Vascular e Endovascular, Angiologia e Eco-
grafia Vascular. O evento será realizado em 
5 e 6 de agosto, em Maringá (PR).

O programa científico discutirá os 
temas DAOP, aneurismas arteriais, anti-
coagulantes, varizes de MMII e esclerote-
rapia, além da sessão de controvérsias e 
dos simpósios satélites. Um dos destaques 
do tradicional Encontro Paranaense será a 
entrega do Prêmio Paraná Vascular. Serão 

premiados, em 2016, os três melhores 
trabalhos científicos enviados para o 
evento. Essa premiação é um incentivo 
à pesquisa acadêmica. 

O Primeiro Encontro das Ligas 
Acadêmicas de Cirurgia Vascular do 
Paraná também será realizado durante 
o evento. Lembramos que Ligas Aca-
dêmicas de outros estados também 
poderão inscrever participantes para 
acompanhar o evento.

A bela Maringá aguarda todos com 
sua cordial receptividade! — Dr. Altino 
Ono Moraes, Presidente.

paraná Vascular 2016 será em 5 e 6 de agosto

SBACV-pr

SBACV-rS SBACV-BA

entidade transmite reunião via Youtube
Novo site foi lançado em abril

Sessões científicas 
multidisciplinares 
outro destaque é a atenção 
ao médico residenteA SBACV-RS continua trabalhando inten-

samente na reorganização da Regional. 
Além da nova área física e nova estrutura 
de suporte, um recadastramento completo 
com atualização dos dados de todos os 
associados foi realizado minuciosamente. 

No mês de março, os principais servi-
ços de Cirurgia Vascular de Porto Alegre 
trouxeram casos clínicos que foram apre-
sentados e debatidos pelos associados. A 
reunião foi pela primeira vez transmitida 
via Youtube para todos os associados, prin-
cipalmente para os que moram a longas 

A SBACV-BA iniciou em março 
suas sessões científicas, abordando 
o tratamento das manchas de pele 
após escleroterapia e seus aspectos 
jurídicos e bioéticos, com partici-
pação de uma dermatologista e um 
advogado especialista em bioética. 
Foram discutidas as complicações 
mais comuns, cuidados necessários 
com a pele e o tratamento das man-
chas resultantes da escleroterapia. 
Também foi abordada a responsa-
bilidade civil do médico, relação 
médico-paciente e importância do 
termo de consentimento.

Em abril, uma mesa-redonda 
sobre diagnóstico diferencial do 
edema em membros inferiores, com a 
presença de especialistas nas áreas de 
Angiologia, Cardiologia, Nefrologia 
e Endocrinologia, expôs como cada 
especialidade aborda a investigação 
dessa queixa tão comum na prática 
clínica. A interação com profissio-
nais de outras áreas tem enriquecido 
de forma significativa as discussões 
e trazido nova visão para conceitos 
já estabelecidos.

Outra prioridade da Diretoria são 
as reuniões com médicos residentes, 
visando a prepará-los para o mer-
cado de trabalho. O primeiro tema 
escolhido foi “empreendedorismo 
médico”, quando foram discuti-
dos vínculo empregatício, estru-
tura da pessoa jurídica, impostos 
e taxas, além dos limites éticos e 
estratégias de divulgação do traba-
lho médico, com especialistas em 
direito trabalhista e propaganda e 
marketing em medicina. — Dr. 
Maurício Aquino, Presidente.

distâncias, no interior do estado, a fim 
de que participassem da atividade, que 
também ficará à disposição do associado 
no novo site, que foi todo reformulado e 
está funcionado desde abril. A luta por 
melhor remuneração é contínua e os con-
vênios estão sendo acionados, principal-
mente o sistema Unimed, que no estado 
é o braço econômico mais importante.
Em 9 de maio, aconteceu a Assembleia 
Geral Ordinária, com a apresenta-
ção do relatório da gestão 2014-2015.  
— Dr. Renan Onzi, Presidente.

Maringá terá Primeiro Encontro das ligas Acadêmicas 
de Cirurgia Vascular
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Associados participam de reunião científica, que também foi transmitida online
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SBACV-SC

Cone Sul entre 4 e 5 de novembro
Entidade também tem participado de 
reuniões de defesa profissional

A SBACV-SC está organizando o XIII 
Encontro de Angiologia e de Cirurgia 
Vascular Cone Sul, que acontece em 
4 e 5 de novembro, no Centro Inter-
nacional de Eventos Santinho, em 
Florianópolis (SC). Concomitante 
ao evento, será realizado o VI Elicte 
– Encontro Litoral Catarinense de Téc-
nicas Endovasculares. 

Serão cinco temas principais: aorta 
torácica, aorta abdominal, fórum venoso, 

SBACV-gOSBACV-rJ

SBACV-rn

regional continua trabalhando firme
Congresso de 2017 foi apresentado a empresas 

encontro reúne mais de 500 pessoas
Flebologia estética é um dos destaques

entidade apresenta 
objetivos da gestão
Premiação para a melhor 
apresentação científica do 
ano será criada

O lançamento oficial do 42º Congresso 
Brasileiro de Angiologia e de Cirurgia 
Vascular para as empresas foi realizado na 
cidade de São Paulo durante o Encontro 
Paulista. A Regional ofereceu para os 
convidados um brunch durante a apre-
sentação do novo formato do Congresso. 
Tivemos, além das empresas, a presença 
da Diretoria Nacional, representante das 
enfermeiras, devido ao 1º Congresso 

De 17 a 19 de março, a SBACV-RJ 
realizou na capital fluminense o XXX 
Encontro de Angiologia e de Cirurgia 
Vascular do Rio de Janeiro. O local esco-
lhido para sediar o evento foi o Windsor 
Barra Hotel. Foram mais de 500 inscri-
tos e entre os assuntos abordados esta-
vam as principais novidades da especiali-
dade em temas como flebologia estética, 
tratamentos para insuficiência venosa, 

A nova Diretoria da SBACV-GO (2016/17) 
tem como objetivo realizar:
- Atividades científicas mensais, que ocor-

rerão na última quinta-feira do mês. Até 
o fim de abril, já realizamos três, com 
os temas: tratamento endovascular da 
oclusão arterial periférica - técnicas e 
perspectivas; doença cerebral vascular 
extracraniana; tratamento endovascu-
lar dos aneurismas complexos;

- Promoção de atividades de lazer para 
os associados, como o 1º Circuito da 
Circulação do Estado de Goiás (cami-
nhada e corrida), programado para outu-
bro de 2016 e de 2017;

- Renovação do site da Sociedade;
- Criação da página da SBACV-GO no 

Facebook, que já foi executada;
- Reativação do jornal da SBACV-GO 

(Circulação), ausente desde 2008;
- Resgate de associados antigos inadim-

plentes e busca de novos associados;
- Criação de premiação da melhor apre-

sentação científica anual;
- Homenagem para o associado desta-

que do ano. — Dr. Frederico Araújo 
Oliveira, Presidente.

Drs. Paulo Cézar Guimarães Câmara, Fábio 
Henrique Ribeiro de Sousa, Frederico Araújo 
Oliveira e Pedro Henrique Miguel Nunes

Brasileiro de Enfermagem Vascular, e 
sócios de outras Regionais. O Presidente 
do Congresso, Dr. Gutenberg Gurgel, 
enfatizou a necessidade de mudanças na 
feira dos expositores e uma maior par-
ticipação na área científica. A Regional, 
na presidência do Dr. Marcio Villar, con-
tinua trabalhando firme, com reuniões 
científicas mensais e preparando para 
agosto o Checkup Vascular. — Diretoria.

D
iv

ul
ga

çã
o

carótida e troncos supra-aórticos e 
isquemia crônica de membros inferio-
res. A inscrição de trabalhos científi-
cos para apresentação oral ou pôster 
vai até 30 de setembro. 
Até 30 de julho, as inscrições para 
sócios da SBACV custam R$ 550. Quem 
se inscrever após esse período e antes 
de 10 de outubro pagará R$ 650. No 
local, o valor será R$ 750. Mais infor-
mações: sbacvsc.com.br. — Diretoria.

doença arterial periférica, pé diabético e 
trombose venosa profunda. “Reunimos 
conceituados professores para apresentar 
temas relevantes nas principais áreas da 
Angiologia e da Cirurgia Vascular, em 
mesas cuidadosamente planejadas para 
que todos os participantes pudessem 
usufruir e compartilhar conhecimentos”, 
destaca o Presidente da SBACV-RJ. — 
Dr. Carlos Clementino Peixoto, presidente.
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Além de retomar as reuniões cientí-
ficas mensais, a SBACV-ES progra-
mou para julho de 2016 seu primeiro 
grande evento, o I Simpósio Capixaba 
de Flebologia. O evento contará com a 

parceria da Regional de Minas Gerais e 
terá presenças ilustres como Dr. Rodrigo 
Kikuchi (SP) e Dr. Guilherme Peralta 
(RJ), além de capixabas reconhecidos 
como a Dra. Fanilda Souto Barros.

SBACV-eS

regional organiza i Simpósio Capixaba de Flebologia
Evento será realizado em 2 de julho no Hotel Sheraton Vitória

A Diretoria da SBACV-SP se preocupa 
constantemente com a organização de 
eventos que promovam a atualização 
e discussão de pontos controversos da 
especialidade. Mensalmente, acontece 
a reunião científica, com a apresentação 
de trabalhos científicos elaborados por 
estudantes, residentes e especialistas da 
área. As últimas edições têm registrado 
grande sucesso de público, com a plateia, 
muitas vezes, lotada.

Além disso, a SBACV-SP, a cada dois 
anos, promove o evento Controvérsias 
em Cirurgia Vascular e Endovascular, 
que chega à sua quinta edição. Ele acon-
tece de 18 a 21 de agosto, no Grande 
Hotel Águas de São Pedro - Hotel Escola 
Senac Águas de São Pedro. Juntamente 
ao encontro, ocorre o IV Simpósio 
Internacional da Society for Vascular 

SBACV-Sp

eventos da SBACV-Sp têm registrado sucesso de público 
Em 30 e 31 de julho, acontece curso preparatório para prova de título 

Drs. José Monteiro, Fernando Trés Silveira, Álvaro Razuk, Ronaldo Conforti Costa e João Luiz Sandri 
em atualização do tratamento endovascular do aneurisma de aorta abdominal

Auditório lotado para a reunião científica de março

Divulgação

D
iv
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o

Surgery® (SVS) - Capítulo Brasileiro. O 
Controvérsias é um evento diferenciado, 
que promove discussões sobre os aspec-
tos ainda não sedimentados na especia-
lidade vascular.

Neste ano, a entidade também realiza 
o 1º Curso Preparatório para Obtenção 
de Título de Especialista em Ecografia 
Vascular com Doppler da SBACV-SP 

- Prova Prática, nos dias 30 e 31 de 
julho, no Hospital do Servidor Público 
Estadual, em apoio aos sócios que pres-
tarão a prova. Ressalte-se, ainda, o 2° 
Prêmio Dr. Emil Burihan, que incentiva o 
desenvolvimento de pesquisas científicas 
por especialistas recém-formados ou resi-
dentes/estagiários de Cirurgia Vascular. 
— Dr. Marcelo Matielo, Presidente.

O Presidente da Regional, Dr. Ronaldo 
Conforti Costa, explica que a entidade 
passa por uma reformulação administra-
tiva e que os eventos seguem um plane-
jamento cuidadoso elaborado por toda a 
Diretoria. “Esse evento está sendo condu-
zido pelo nosso Diretor do Departamento 
de Flebologia, Dr. Carlos Eduardo M. 
Avelar, e contamos com a orientação de 
nosso Diretor Científico, Dr. João Luiz 
Sandri, o que nos dá suporte e respaldo 
para seguirmos em frente”, diz.

Na programação, há também reuni-
ões fora da capital Vitória e o I Encontro 
Capixaba de Cirurgia Vascular, a ser rea-
lizado em 2017. — Dr. Ronaldo Conforti 
Costa, Presidente.
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SOmOS SBACV

ALAGOAS
Presidente: Dr. Márcio Fernando Costa Medeiros
E-mail: sbacv-al@hotmail.com 
End: Av. Deputado Humberto Mendes, 
796, Sl 39/40, Centro
Maceió/AL, CEP: 57020-580
Fone: (82) 99944-6675/(82) 99616-2541 (Wilma)

AMAZONAS 
Presidente: Dra. Fabiana Lo Presti Mendonça Rosas
E-mail: fabiana.lopresti@gmail.com 
End: Rua Fortaleza, 100, apto. 602, Adrianópolis
Manaus/AM, CEP: 69057-080
Fone: (92) 99984-2228

BAHIA 
Presidente: Dr. Mauricio de Amorim Aquino
E-mail: secretaria@sbacvba.com.br 
Site: www.sbacvba.com.br
End: Av. Tancredo Neves, 1.632, salas 501/502, Torre Sul, 
Caminho das Árvores
Salvador/BA, CEP: 41820-020
Fone: (71) 3271-5369 / 99281-9926 (Nilcilene)

CEARÁ 
Presidente: Dr. Carmelo Silveira Carneiro Leão Filho
E-mail: carmeloleao04@gmail.com 
End: Av. Santos Dumont, 5.753, sala 405, Cocó
Fortaleza/CE, CEP: 60192-018
Fone: (85) 3087-6545 (Rose)

DISTRITO FEDERAL 
Presidente: Dr. Felipe Coelho Neto
E-mail: contato@drfelipecoelho.com.br 
Site: www.sbacvdf.com.br 
End: SMAS trecho 1, lote C, apto 702, bloco E, Park Sul
Brasília/DF, CEP: 71218/-010
Fones: (61) 3328-1940 e (61) 8117-4546

ESPÍRITO SANTO 
Presidente: Dr. Ronaldo Conforti Costa
E-mail: sbacves@hotmail.com 
End: Rua Abiail do Amaral Carneiro, 191, 
Sl 211, Enseada do Suá
Vitória/ES, CEP: 29050-535
Fones: (27) 3324-3667 e (27) 99998-8800 (Luiza)

GOIÁS 
Presidente: Dr. Frederico Araújo Oliveira
E-mail: sbacv-go@sbacv-go.com.br 
Site: www.sbacv-go.com.br
End: Av. Portugal, 1.052, Setor Marista
Goiânia/GO, CEP: 74150-030
Fone: (62) 3251-0679 (Renata), das 14h às 18h

MARANHÃO 
Presidente: Dr. Kelston Paulo Felice de Sales
E-mail: sbacv.ma@gmail.com 
End: Av. dos Holandeses, 03, Quadra 22, sala 104, Gale-
ria Appiani, Calhau
São Luís/MA, CEP: 65075-441
Fone: (98) 3227-0643

MATO GROSSO 
Presidente: Dr. Angelo Lobato Campos Tonussi
E-mail: sbacv.mt@gmail.com 
End: Av. Miguel Sutil, 8.000, sala 1.002, 
Ribeirão da Ponte

REGIONAIS

DEPARTAMENTOS

Cuiabá/MT, CEP: 78045-300
Fone: (65) 3626-8553

MATO GROSSO DO SUL 
Presidente: Dr. Guilherme Maldonado Filho
E-mail: coopangiocg@hotmail.com 
End: Rua Alagoas, 259, Jardim dos Estados
Campo Grande/MS, CEP: 79020-120
Fone: (67) 3321-1725 (Graziella)

MINAS GERAIS 
Presidente: Dr. Daniel Mendes Pinto
E-mail: sbacvmineira@gmail.com 
Site: www.sbacvmg.org.br
End: Av. João Pinheiro, 161, Sl T14, Centro
Belo Horizonte/MG, CEP: 30130-180
Fones: (31) 3213-0572 e (31) 98458-2493 (Paula)

PARÁ 
Presidente: Dr. Reinaldo Sérgio Monteiro Franco
E-mail: francoreinaldo@terra.com.br 
End: Passagem Bolonha, 134, sl 101, Palacete do Médico
Belém/PA, CEP: 66053-060
Fone: (91) 99146-8445

PARAÍBA 
Presidente: Dr. Francisco Chavier Vieira Bandeira
E-mail: chaviervascular@hotmail.com 
End: Rua José Florentino Junior, 333, 
Tambauzinho
João Pessoa/PB, CEP: 58042-040
Fone: (83) 99121-8972

PARANÁ 
Presidente: Dr. Altino Ono Moraes
E-mail: sbacvpr@sbacvpr.com.br 
Site: www.sbacvpr.com.br
End: Av. Sete de Setembro, 5.402/86, Batel 
Curitiba/PR, CEP: 80240-000
Fone: (41) 3242-0978 (Chaves)

PERNAMBUCO 
Presidente: Dr. Jorge de Paula Pessoa Seraphim
E-mail: pesbacv@gmail.com 
Site: www.sbacv-pe.com.br
End: Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 801, Sl 603, Pina
Recife/PE, CEP: 51011-051
Fones: (81) 3466-5752 e (81) 
99653-3044 (Oziane)

PIAUÍ 
Presidente: Dr. Nilo Luis de Macedo Filho
E-mail: nilovasc@hotmail.com 
End: Rua Lucidio Freitas, 1.881, Mafuá
Teresina/PI, CEP: 64000-440
Fones: (86) 3298-0100, (86) 99406-9732

RIO DE JANEIRO 
Presidente: Dr. Carlos Clementino 
dos Santos Peixoto
E-mail: secretaria@sbacvrj.com.br 
Site: www.sbacvrj.com.br
End: Praça Floriano, 55/1.201, Centro
Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20031-050
Fone: (21) 2240-4880 (Elaine / Neide)

RIO GRANDE DO NORTE 
Presidente: Dr. Márcio Villar de Freitas
E-mail: villarmarcio@hotmail.com 
End: Av. Coronel Auris Coelho, 235, 2º andar, Clínica Endo-
vasc, Lagoa Nova
Natal/RN, CEP: 59075-050
Fones: (84) 4141-0941, (84) 99974-7689

RIO GRANDE DO SUL 
Presidente: Dr. Renan Roque Onzi
E-mail: vascular@sociedadesonline.com.br
Site: www.vascular-rs.org.br
End: Av. Ipiranga, 5.311, salas 107/108
Porto Alegre/RS, CEP: 90610-001
Fone: (51) 8022-5566 (Alessandra Becker) das 14h às 18h

SANTA CATARINA 
Presidente: Dr. Gilberto do Nascimento Galego
E-mail: sbacv-sc@sbacvsc.com.br 
Site: www.sbacvsc.com.br
End: Rua Blumenau, 465, América
Joinville/SC, CEP: 89204-250
Fones: (48) 3222-0087 e (48) 9119-0892 (Nívia)

SÃO PAULO 
Presidente: Dr. Marcelo Fernando Matielo
E-mail: secretaria@sbacvsp.org.br 
Site: www.sbacvsp.com.br
End: Rua Estela, 515, Bl. A, conj. 62, Vila Mariana
São Paulo/SP, CEP: 04011-002
Fone: (11) 5087-4888 (Raquel/Patrícia)

SERGIPE 
Presidente: Dr. Wilson Antonio Barbosa Leão
E-mail: sbacvseface@gmail.com 
End: Av. Deputado Sílvio Teixeira, 184, 
602, Jardins
Aracaju/SE, CEP: 49025-100
Fone: (79) 99994-7636

TOCANTINS 
Presidente: Dr. Fernando Motta
E-mail: dr.fernando.motta@gmail.com 
End: QD 401 Sul, Av. LO 11, conj. 02, lote 02, Edif. Palmas 
Medical Center, 1111/1112
Palmas/TO, CEP: 77015-558
Fone: (63) 3216-2269

Conselho Fiscal
Titulares
Dr. Reginaldo Boppré (SC)                                       
Dr. Clovis Altair Diehl (RS)                                        
Dr. Aldo Lacerda Brasileiro (BA)                               
 
Suplentes
Dr. Renan Roque Onzi (RS)
Dr. Guilherme Napp (RS)
Dr. Regis Fernando Angnes (RS)

Conselho Superior
Dr. Antonio Carlos Alves Simi (SP)
Dr. Bonno Van Bellen (SP)
Dr. Calógero Presti (SP)
Dr. Carlos José Monteiro de Brito (RJ)
Dr. Francisco Humberto de Abreu Maffei (SP)
Dr. Guilherme Benjamin Brandao Pitta (AL)
Dr. José Fernando Macedo (PR)
Dr. José Luís Camarinha do Nascimento Silva (RJ)
Dr. Liberato Karaoglan de Moura (BA)
Dr. Marcio Leal de Meirelles (RJ)
Dra. Maria Elisabeth Rennó de Castro Santos (MG)
Dra. Merisa Braga de Miguez Garrido (RJ)
Dr. Oswaldo Cilurzo (SP)
Dr. Pedro Pablo Komlós (RS)
Dr. Reinaldo José Gallo (RJ)
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Conselho da Ordem René Fontaine
Dr. Bonno Van Bellen (SP)
Dr. Carlos José Monteiro Brito (RJ)
Dr. Francisco Humberto de Abreu Maffei (SP)
Dr. José Fernando Macedo (PR)
Dr. Liberato Karaoglan de Moura (BA)
Dr. Pedro Pablo Komlós (RS)

Comissão de Ética
Indicados pela Diretoria
Dr. Rubem Rino (SP)
Dr. Ricardo Cesar Rocha Moreira (PR)

Indicados pelo Conselho Superior
Dr. José Fernando Macedo (PR)
Dr. Pedro Pablo Komlós (RS)
Dr. Reinaldo José Gallo (RJ)

Editor-Chefe do JVB
Dr. Winston Bonetti Yoshida (SP) 

Conselho Científico
Presidente da Diretoria Nacional: 
Dr. Ivanésio Merlo (RJ)
Diretor Científico da Diretoria Nacional: 
Dr. Roberto Sacilotto (SP)
Vice-Diretor Científico da Diretoria Nacional: Dr. Rossi 
Murilo da Silva (RJ)
Dr. Adamastor Humberto Pereira (RS)
Dr. André Valença Guimarães (PE)
Dr. Armando de Carvalho Lobato (SP)
Dra. Carmen Lúcia Lascasas Porto (RJ)
Dr. Erasmo Simão da Silva (SP)
Dr. Fausto Miranda Junior (SP)
Dr. Gutenberg do Amaral Gurgel (RN)
Dr. Henrique Jorge Guedes Neto (SP)
Dr. João Luiz Sandri (ES)
Dr. José Fernando Macedo (PR)
Dr. José Luís Camarinha do Nascimento Silva (RJ)
Dr. Marcelo Rodrigo de Souza Moraes (SP)
Dr. Marcio Arruda Portilho (RJ)
Dr. Marcos Arêas Marques (RJ)
Dr. Marcos Rogério Covre (MS)
Dra. Maria Elisabeth Rennó de Castro Santos (MG)
Dra. Marília Duarte Brandão Panico (RJ)
Dr. Nelson de Luccia (SP)
Dr. Newton Roesch Aerts (RS)
Dr. Rossi Murilo da Silva (RJ)

Comissões Examinadora 
dos Concursos
Diretor Científico da Diretoria Nacional: 
Dr. Roberto Sacilotto (SP)

Comissão Examinadora para Concurso de
Título de Especialista em Cirurgia Vascular
Coordenador: Dr. Fausto Miranda Júnior (SP)
Relator Secretário: Dr. Gutenberg do Amaral Gurgel (RN)
Membros da Comissão: Dr. Marcelo Rodrigo de Souza 
Moraes (SP) e Dr. Nelson de Luccia (SP) 

Comissão Examinadora para Concurso de 
Título de Especialista em Angiologia
Coordenadora: Dra. Marília Duarte Brandão Panico (RJ)
Relator Secretário: Dr. Marcos Arêas Marques (RJ)
Membros da Comissão: Dra. Carmen Lucia Lascasas Porto (RJ) 

Comissão Examinadora para Concurso de 
Obtenção do Certificado de Área de Atuação 
em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular
Coordenador: Dr. Liberato Karaoglan de Moura (BA)
Relator Secretário: Dr. Adalberto Pereira de Araujo (RJ)

Membros da Comissão pela SBACV: Dr. Bernardo de Vas-
concellos Massiere (RJ), Dr. Claudio Atsushi Yokoyama 
(SP), Dr. Tulio Pinho Navarro (MG) e Dr. Vasco Lauria da 
Fonseca Filho (RJ) 

Comissão Examinadora para Concurso de 
Obtenção do Certificado de Área de Atuação 
em Ecografia Vascular com Doppler
Coordenador: Dr. Ivan Benaduce Casella (SP)
Relator Secretário: Dr. Marco Aurélio Grüdtner (RS)
Membros da Comissão pela SBACV: Dr. Adriano José de 
Souza (MG), Dra. Alessandra Fois Câmara (RJ), Dra. Gina 
Mancini de Almeida (RJ) e Dr. Marcone Lima Sobreira (SP)

Comissões Científicas - 
Departamentos Científicos
Doenças Arteriais
Dr. Cláudio de Melo Jacques (ES), Dr. José Carlos Costa 
Baptista Silva (SP), Dr. Luiz Henrique Coelho (RJ), Dr. Paulo 
Kauffman (SP), Dr. Roberto Teodoro Beck (SC) e Dr. Sérgio 
Quilici Belczak (SP)

Doenças Venosas
Dr. Adilson Ferraz Paschoa (SP), Dr. Guilherme Peralta 
Peçanha (RJ), Dr. Manuel Júlio José Cota Janeiro (RJ), Dr. 
Rodrigo Kikuchi (SP), Dr. Ruy Luís Schmidt Pinto Ribeiro (RJ) 
e Dra. Solange Seguro Meyge Evangelista (MG)

Doenças Linfáticas
Dr. Antonio Carlos Dias Garcia Mayall (RJ), Dr. Francisco 
João Sahagoff de Deus Vieira Gomes (RJ), Dr. Henrique 
Jorge Guedes Neto (SP), Dr. Mauro Figueiredo Carvalho de 
Andrade (SP) e Dra. Solange do Carmo Neto Gomes (PE)
 
Doenças Vasculares De Origem Mista
Dr. Felipe Francescutti Murad (RJ), Dr. José Luiz Orlando
(SP), Dr. Raimundo Luiz Senra Barros (RJ) e Dr. Silvio 
Romero de Barros Marques (PE)
 
Métodos Diagnósticos Não Invasivos
Dra. Adriana Rodrigues Vasconcelos (RJ), Dr. Gilberto Gon-
çalves de Souza (RS), Dra. Gina Mancini de Almeida (RJ), Dr. 
Ivan Benaducce Casella (SP) e Dr. Marco Aurélio Grüdtner (RS)
 
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular
Dr. Adalberto Pereira de Araújo (RJ), Dr. Adamastor Hum-
berto Pereira (RS), Dr. Álvaro Razuk Filho (SP), Dr. Eugenio 
Carlos de Almeida Tinoco (RJ), Dr. Jose Dalmo de Araujo 
Filho (SP), Dr. Liberato Karaoglan de Moura (BA), Dr. Mar-
celo Martins da Volta Ferreira (RJ), Dr. Marcus Humberto 
Tavares Gress (RJ) e Dr. Pedro Puech Leao (SP)
 
Cirurgia Experimental, Pesquisa 
e Microcirculação
Dr. Abdo Farret Neto (RN), Dr. Fabio Hüsemann Menezes (SP), 
Dr. Francisco Chavier Vieira Bandeira (PB), Dr. José Marcelo 
Corassa (ES), Dr. Mauri Luiz Comparin (MS) e Dr. Paulo Edu-
ardo Ocke Reis (RJ)
 
Trauma Vascular
Dr. Adenauer Marinho de Oliveira Goes Junior (PA), Dr. 
Alexandre Maiera Anacleto (SP), Dr. Ricardo Aun (SP), 
Dra. Rina Maria Pereira Porta (SP) e Dra. Rita de Cássia 
Proviett Cury (RJ)
 
Doenças Vasculares com 
Comprometimento Estético
Dr. Charles Esteves Pereira (GO), Dr. José Ben Hur Fer-
raz Parente (SP), Dr. Miguel Francischelli Neto (SP) e Dr. 
Roberto Kasuo Miyake (SP)
 
Acessos Vasculares e Transplantes de Órgãos
Dr. Fabio Linardi (SP), Dr. Hermógenes Petean Filho (RJ), 

Dr. Marcos Augusto de Araujo Ferreira (SP) e Dr. Renan 
Roque Onzi (RS) 

Comissões e Grupos de Trabalho

Comissão para Progressão 
de Categoria de Associados
Coordenador: Dr. Rossi Murilo da Silva (RJ)
Membros: Dr. Armando de Carvalho Lobato (SP), Dr. José 
Carlos Costa Baptista da Silva (SP), Dr. Marcos Areas Mar-
ques (RJ) e Dr. Nelson de Luccia (SP)
 
Comissão de Diretrizes
Coordenador: Dr. Calógero Presti (SP)
Dr. André Echaime Valientsits Estenssoro (SP), Dr. Edwaldo 
Edner Joviliano (SP), Dr. Fausto Miranda Junior (SP) e Dr. 
Marcondes Antônio de Medeiros Figueiredo (MG)

Comissão de Estatuto, 
Regimentos e Regulamentos
Dr. Adnan Neser (SP), Dr. Gilberto Ferreira de Abreu Junior (BA), 
Dr. Gutenberg do Amaral Gurgel (RN), Dr. José Luís Camari-
nha do Nascimento Silva (RJ) e Dr. Marcelo Calil Burihan (SP)
 
Comissão de Avaliação de 
Residências e Estágios
Dr. Adnan Neser (SP), Dr. Antonio Augusto Barbosa de 
Menezes (ES), Dr. Antonio Carlos de Souza (DF), Dr. Bruno 
Morisson (RJ), Dr. Carlos Eduardo Virgini Magalhães (RJ), 
Dr. Cid José Sitrângulo Junior (SP), Dr. Francesco Evange-
lista Botelho (MG), Dr. Francisco Humberto de Abreu Maffei 
(SP), Dr. Marcelo Calil Burihan (SP), Dr. Roberto Augusto 
Caffaro (SP) e Dr. Silvestre Savino Neto (PA)
 
Comissão para o Programa de 
Atenção Global ao Pé Diabético
Dr. Cícero Fidelis Lopes (BA), Dr. Eliud Garcia Duarte Junior 
(ES), Dr. Jackson Silveira Caiafa (RJ) e Dr. Nelson de Luccia (SP)
 
Comissão de Relações Internacionais
Coordenador: Dr. Fausto Miranda Junior (SP)
Membros: Dr. Adamastor Humberto Pereira (RS), Dr. 
Armando de Carvalho Lobato (SP), Dr. Arno Von Buettner 
Ristow (RJ), Dr. Calógero Presti (SP), Dr. Francisco Reis 
Bastos (MG), Dr. Jose Ben Hur Ferraz Parente (SP), Dr. Júlio 
Henrique Galelli Ferreira (RS) e Dr. Tulio Pinho Navarro (MG)
 
Comissão de Honorários
Coordenador: Dr. Francesco Evangelista Botelho (MG)
Membros: Dr. Eraldo Arraes de Lavor (PE), Dr. João Augusto 
Bille (RJ), Dr. Júlio Cesar Peclat de Oliveira (RJ), Dr. Mar-
celo Rodrigo de Souza Moraes (SP) e Dr. Vasco Lauria da 
Fonseca Filho (RJ)
 
Comissão para Incorporações 
de Novas Tecnologias
Coordenador: Dr. Antonio Carlos de Souza (DF)
Membros: Dr. Adalberto Pereira de Araujo (RJ), Dr. Carlos Cle-
mentino dos Santos Peixoto (RJ), Dr. Dino Fecci Colli Junior 
(SP), Dr. Gustavo Braga Murta (MG), Dr. Manuel Júlio José 
Cota Janeiro (RJ) e Dr. Sergio Silveira Leal de Meirelles (RJ)
 
Comissão de Divulgação
Coordenador: Dr. Gutenberg do Amaral Gurgel (RN)
Membros: Dr. Aldo Lacerda Brasileiro (BA), Dr. Bruno de 
Lima Naves (MG), Dr. Carlos Enaldo de Araujo Pacheco (RJ), 
Dr. Paulo Martins Toscano (PA) e Dr. Rodrigo Kikuchi (SP) 
 
Comissão para o Programa de 
Estudo da Trombose Venosa
Dr. Ivan de Barros Godoy (SP), Dr. Joé Gonçalves Sestello 
(RJ), Dr. Ney Abrantes Lucas (RJ), Dr. Paulo Ricardo Camilo 
de Vasconcelos (PE) e Dr. Ricardo de Alvarenga Yoshida (SP)
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AgendA VASCulAr

18 A 21 de AgOStO
5º controvérsias em cirurgia vascular e 
endovascular e iv Simpósio SvS capítulo Brasil
Hotel Senac – Águas de São Pedro, São Paulo (SP) 
(11) 3831-6382
camila@tecnomkt.com.br

5 e 6 de AgOStO
Paraná vascular 2016 - Xv encontro 
Paranaense de cirurgia vascular e 
endovascular, angiologia e ecografia vascular 
/ i encontro das ligas Acadêmicas de cirurgia 
vascular do Paraná
Hotel Bristol Metrópole,  
Avenida XV de Novembro, 470, Maringá, (PR) 
(41) 9901-0032/ (41) 3092-2176
secretaria@paranavascular.com.br

2 de JulhO
i Simpósio capixaba de flebologia
Sheraton Vitória Hotel, Av. Saturnino de Brito, 217, 
Santa Helena, Vitória (ES) / (27) 3324-3667
sbacves@hotmail.com

7 A 10 de SetemBrO
vii congresso Brasileiro de ecografia 
vascular 2016 
Ouro Minas Palace Hotel, Belo Horizonte (MG)
(31) 3213-0572 / (31) 8458-2493 
contato@organizaevento.net.br

28 e 29 de OutuBrO 
iv Jornada Baiana de Angiologia e cirurgia 
vascular / 1º encontro nacional das ligas 
Acadêmicas de Angiologia e cirurgia vascular
Hotel Sheraton da Bahia, Av. Sete de Setembro, 1537, 
Salvador (BA) / (71) 3271-5369
secretaria@sbacvba.com.br / aquino.ma@gmail.com

5 A 8 de OutuBrO
Xiv Panamerican congress on vascular  
and endovascular Surgery
Windsor Barra Hotel, Rio de Janeiro (RJ)
(21) 2548-5141 pan2016.com.br

4 e 5 de nOVemBrO
Xiii encontro de Angiologia e de cirurgia  
vascular do cone Sul 2016
Hotel Costão do Santinho, Florianópolis (SC) 
(48) 3037-4637  conesul2016@paulasalleseventos.com.br

12 de nOVemBrO
i congresso nacional das ligas Acadêmicas de 
cirurgia vascular e endovascular
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 278, Bela Vista, São Paulo 
(SP) (11) 3188-4334 secretaria@sbacvsp.org.br

9 A 13 de OutuBrO
42º congresso Brasileiro de Angiologia 
e de cirurgia vascular
Natal (RN) / (84) 3221-3200 sbacvrn.com.br 

8 A 10 de SetemBrO
Xi encontro norte-nordeste de Angiologia, 
cirurgia vascular e endovascular
Seara Praia Hotel, Fortaleza (CE)
(85) 4008-5900 / (85) 3452-0800 
nnevascular.com.br / divulgação2@arxeventos.
com.br / fb.com/CirurgiaVascular2016

2016

  2017

Acompanhe a SBACV no Facebook

fb.com/SBAcv 
Perfil médico

fb.com/SBAcvorienta
Perfil de orientação 

para leigos
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