
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA VASCULAR - 

REGIONAL DO PARANÁ 

A SBACV-PR é uma Seção Regional da SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA VASCULAR – SBACV, representativa dos 

médicos especialistas em Angiologia e Cirurgia Vascular. Sua fundação 

ocorreu 04 de abril de 1970, portanto estamos comemorando os 50 anos de 

sua fundação. Em nosso Estatuto Social, as gestões são eleitas para períodos 

bienais, com o objetivo de preservar o cumprimento das finalidades 

associativas. Este ano devido a pandemia da Covid – 19 as reuniões científicas 

mensais serão realizadas on – line. Fizemos uma assinatura da plataforma 

ZOOM para que isto fosse possível. Estamos também participando das 

reuniões para discussão de casos clínicos, do Cone-Sul, juntamente com 

Santa Catarina e o Rio Grande do Sul                                                                   

O nosso principal evento científico da Regional é o PARANÁ VASCULAR - 

Encontro Paranaense de Cirurgia Vascular e Endovascular, Angiologia e 

Ecografia Vascular, que no ano de 2020 completará 18 edições. O mesmo será 

o primeiro congresso Paranaense totalmente on – line. Um desafio que 

teremos que enfrentar, por isso, conto com a colaboração de todos os nossos 

associados. 

        A SBACV-PR tem atualmente em seu quadro associativo 240 

sócios,qualificados nas categorias de sócios titulares, efetivos, plenos e 

aspirantes. Já somos a quarta maior regional do Brasil e vamos lutar neste 

biênio para sermos a terceira. A principal finalidade da nossa entidade é a 

divulgação do conhecimento científico em nossa área dando oportunidades de 

atualização para os colegas de todo o Estado, e assim o faremos. Queremos 

também estimular a produção científica de nossos associados, materializada sob a 

forma de artigos, livros e guidelines. Nossa regional tem como projeto  a Revista 

Cone – Sul que ira nos ajudar a divulgação de nossos trabalhos científicos. Temos 

ainda como objetivo estimular as ligas Vasculares em nosso estado, estimulando o 

aprendizado dos alunos das nossas faculdades de Medicina. Ainda vamos atuar 

intensamente no âmbito da saúde suplementar. É importante uma  interação com 



as operadoras de planos de saúde, a fim de garantir melhorias na remuneração 

dos nossos especialistas.  Por acreditarmos que tudo que se faz em conjunto, 

ganha mais força, temos um projeto de aproximação com as outras regionais 

principalmente as do sul do Brasil.                                                                             

Finalmente , queremos ressaltar que todos os associados terão canal direto 

conosco, por meio de nossa Secretaria, e também por meio dos grupos de 

WhatsApp e das mídias sociais. O meu agradecimento a toda diretoria desta e 

gestão e em especial aos nossos associados. Esclarecimentos de colegas 

médicos quanto às questões associativas ou da Especialidade também podem ser 

encaminhados para a SBACV-PR. Por favor, utilize o formulário de contato. 

Converse conosco! Utilize nosso site e um de nossos canais de atendimento! 

   Obrigado a todos 

Dr. Antonio S. Trigo Rocha  
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