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APRESENTAÇÃO

DR. GUTENBERG GURGEL
Diretor de Publicações

“Neste primeiro momento, 
vamos enfatizar a consolidação 
da comunicação da SBACV. 
(...) Ocorrerá uma unificação 
das ações para sua maior 
visibilidade e fixação da marca, 
na qual contamos com a opinião 
dos associados para chegar 
à melhor escolha”

Caros colegas,

Inicia-se uma nova gestão da SBACV 
para o biênio 2016-2017, com a elei-
ção da chapa presidida pelo Dr. Ivanésio 
Merlo. Tive a honra de ser chamado 
para participar da chapa na condição de 
Diretor de Publicações. Essa Diretoria 
tem a prerrogativa da coordenação das 
publicações da SBACV. Dessa forma, 
procuraremos interagir com todas as 
Regionais para implementar ações de 
marketing que denotem maior visibi-
lidade para a nossa Sociedade.  

As ações implementadas pelo meu 
antecessor, Dr. Bruno Naves, que aqui 
parabenizo pela organização e desem-
penho, serão sedimentadas e desen-
volvidas, em um processo contínuo 
de adequação às exigências dos nossos 
associados e público em geral.  

Neste primeiro momento, vamos 
enfatizar a consolidação da comunica-
ção da SBACV. Temos várias ferramen-
tas com distintos alvos: SBACV Notícias 
(antigo Radar SBACV), SBACV Lembra 
(antigo Radar Lembra), SBACV Informa 
(antigo Radar Eletrônico), Facebook 
SBACV, Facebook SBACV Orienta, 
Twitter e o aplicativo Vascular BR. 
Ocorrerá uma unificação das ações 

para sua maior visibilidade e fixação 
da marca, na qual contamos com a 
opinião dos associados para chegar 
à melhor escolha. 

Desde o início do século 21, a tec-
nologia da informação permite a conec-
tividade e a interatividade entre os 
indivíduos e grupos. Essa nova onda 
tecnológica é formada por computado-
res, celulares (smartphones) e internet e 
tal tecnologia permite a interação entre 
os indivíduos e a colaboração entre si, 
fazendo as pessoas criarem e consumi-
rem notícias, ideias e entretenimento. 
Essa nova atitude mundial relacionada 
às mídias sociais influencia a popula-
ção a formar opiniões, definindo novos 
padrões de vida na sociedade. 

O sucesso da marca de uma empresa 
depende não só de seus produtos, mas 
também da apresentação de sua ima-
gem e o que ela defende. No mundo 
empresarial, marcas como Nike, BMW 
e Microsoft, entre outras, transmitem 
sua personalidade e forte proposição de 
valor. No caso da SBACV, vamos valo-
rizar a saúde como prevenção, os tra-
tamentos disponíveis e orientação que 
promova o bem-estar para os pacien-
tes, fortalecendo nossa proposta de 
valor entre os associados e comuni-
dade em geral. 

Fico feliz e honrado em poder con-
tribuir para o crescimento da SBACV. 
Espero que todos os leitores apreciem 
essa nova etapa das várias ferramen-
tas de comunicação e animem-se em 
interagir com elas, pois cada opinião 
é fundamental nesse processo, sejam 
críticas, sejam sugestões.

Boa leitura a todos!
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AGENDA VACULAR

MARÇO A DEZEMBRO
II Curso de Aprimoramento 
em Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular
Rua Moaci, 627, Moema, São Paulo (SP) 
(11) 94851-5112  
contato@institutoendovascular.com.br

1 E 2 DE ABRIL
5th Brazilian International 
Meeting of Phlebology
Hotel Tivoli Mofarrej - Alameda Santos, 
1.437, São Paulo (SP) (11) 3831-6382 
marcia@tecnomkt.com.br

13 A 16 DE ABRIL
CICE 2016 – Congresso Internacional 
de Cirurgia Endovascular
Sheraton São Paulo WTC Hotel
São Paulo, SP / (11) 3262-1158   
secretaria@icve.com.br / cice.com.br

29 E 30 DE ABRIL
Science – Simpósio Internacional 
de Cirurgia Endovenosa
Hotel Tivoli Mofarrej - Alameda Santos, 
1.437, São Paulo (SP)
(11) 3078-4421 / (11) 3168-0609 / 
contato@veins.com.br
eventos@endovascularsp.com.br

12 A 14 DE MAIO
XIV Encontro São Paulo de Cirurgia 
Vascular e Endovascular 
Centro de Convenções Frei Caneca, 4º 
andar, São Paulo (SP) 
(11) 5087-4888 / (11) 3849-0379 / 
vascular@meetingeventos.com.br / 
encontrosaopaulo.com.br

26 A 28 DE MAIO
Congreso Del Bicentenario 
Flebolinfo 2016
Hotel Intercontinental Buenos Aires, 
Argentina
info@sflb.com.ar e gsfarcich@gmail.com

26 A 28 DE MAIO
21º Encontro Pernambucano de 
Angiologia, Cirurgia Vascular e 
Endovascular
Mercure Recife Mar Hotel Conventions – 
Rua Barão de Souza Leão, 451, 
Recife (PE)  (81) 3466-5752 / 
angiologia@sbacv-pe.com.br / 
sbacv-pe.com.br/evento 

9 A 11 DE JUNHO
XIV Encontro Mineiro de Angiologia 
e Cirurgia Vascular
Santíssimo Resort, Tiradentes (MG)
(31) 3213-0572
sbacvmineira@gmail.com 
www.sbacvmg.org.br

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

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

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
www.fb.com/cirurgiavascular2016
divulgacao2@arxeventos.com.br

5 A 8 DE OUTUBRO
XIV Panamerican Congresso 
on Vascular Surgery
Windsor Barra Hotel, Rio de Janeiro (RJ)
(21) 2548-5141 /www.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

9 A 13 DE OUTUBRO
42º Congresso Brasileiro de 
Angiologia e 
de Cirurgia Vascular
Centro de Convenções de Natal (RN)
sbacvrn.com.br 

Acompanhe a SBACV 
no Facebook

  fb.com/SBACV 
Perfil médico

fb.com/SBACVorienta
Perfil de orientação 

para leigos

2016

2017
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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 (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 (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 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 (RJ)
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 (RJ)

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
Dr. André Echaime Valientsits Estenssoro (SP), Dr. Caló-
gero Presti (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 J. Sitrângulo Junior (SP), Dr. Francesco Evangelista 
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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Senhoras e senhores, caros colegas,

Antes de tudo, quero dizer da grande 
honra que coube a mim e à nova 
Diretoria conduzir os trabalhos da 
Sociedade Brasileira de Angiologia e de 
Cirurgia Vascular (SBACV) nos próxi-
mos dois anos. Com quase 3.500 asso-
ciados, é considerada uma das maiores, 
se não a maior Sociedade na especiali-
dade do Ocidente. 

Aproveito o momento solene para 
agradecer aos colegas que compõem a 
nova equipe de trabalho e àqueles que 
nos deram seu voto de confiança. 

No momento que estamos vivendo, 
há uma grande e crescente integração 
entre economias e sociedades em todo o 
mundo. Essa complexidade e globaliza-
ção também estão presentes na medicina. 
Seja nas pesquisas, seja em diagnósticos 
ou tratamentos, houve um avanço extra-
ordinário em todas as áreas e com gran-
des benefícios a todos os povos.

Em nosso país, a SBACV, com muita 
clareza em suas ações, também apro-
veita o momento de modernidade e 
galopa essa corrida sem fim. Não dá 
para esquecer que, há até bem pouco 
tempo, desconhecíamos ressonância 
magnética, tomografia computadori-
zada e até mesmo a ultrassonografia, 
tão populares nos dias de hoje. 

Abaixo, o discurso proferido
na cerimônia de posse:

Os tratamentos, clínicos ou cirúr-
gicos, são cada vez mais desafiadores, 
abrangentes e menos invasivos. Essa 
criatividade permite uma medicina mais 
dinâmica e impulsionadora de vidas.

Entretanto, essa realidade, em nosso 
país, está ainda muito longe de ser des-
frutada por todos que dela necessitam. 
Especialmente aqueles que dependem 
do serviço público. O que temos é uma 
população assistindo incrédula ao desa-
bamento da medicina pública brasileira, 
em todos os níveis e regiões.

Vemos um país saqueado, vilipen-
diado e hospitais sucateados. Na maio-
ria deles, faltam medicamentos e mate-
riais básicos como soro, gaze, seringas, 
esparadrapo etc. Mas sobram doen-
tes, morrendo encostados em macas 
pelos corredores.

Creio que muitos dos senhores aqui 
presentes se recordam de um seriado da 
TV, das décadas de 1980 e 1990, no 
qual o protagonista MacGyver conse-
guia, com muita habilidade, transfor-
mar bicicleta em avião, açúcar em pól-
vora, barbante em explosivos etc. Pois é, 
hoje o médico que trabalha no serviço 
público precisa muitas vezes ser um ver-
dadeiro MacGyver da saúde para poder 
tratar seus pacientes. 

As sociedades médicas, AMB e CFM 
têm lutado, insistentemente, contra esse 
desmanche da saúde. Mesmo a despeito 
de verem seus gritos agonizantes, sufo-
cados pela demagogia e insensibilidade 
daqueles que, de maneira desastrosa, 
conduzem os destinos desta nação. 

Tenham a certeza, senhoras e senho-
res, de que não é por falta de médicos, 
como anunciado pela ‘Presidenta’. Os 
médicos existem, mais de 30 mil são for-
mados a cada ano, nas 256 escolas auto-
rizadas a funcionar no País. Nos últimos 

DR. IVANÉSIO MERLO
Presidente

“Defender os interesses 
profissionais dos associados 
é prioridade dessa gestão”
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12 anos, 130 novas escolas de medicina 
foram abertas – algumas mesmo contra 
as recomendações do CFM. Quarenta e 
oito escolas só nos dois governos Dilma.

Segundo os dados do CFM, hoje 
somos 420 mil médicos para 200 milhões 
de brasileiros, ou seja, 25 médicos para 
cada 10 mil habitantes, duas vezes e meia 
o recomendado pela OMS. 

É claro que não precisamos impor-
tar médicos cubanos. Na realidade, os 
médicos estão mal distribuídos pelo País 
e muitos não cumprem a função para a 
qual foram contratados. E o que falta, 
então? Falta organização. Falta vontade 
política. Falta um programa de governo 
que construa um plano de carreira, sério 
e consistente, e que dê condições físicas, 
morais e pecuniárias ao exercício de uma 
medicina digna, em todo o País. 

Por outro lado, em nossas fileiras, 
é crescente o número de angiologistas 
e cirurgiões vasculares que anualmente 
obtêm o título de especialista. Esse é 
o pilar central da nossa especialidade. 
Promovido pela Diretoria Científica 
e emitido em convênio com a AMB, 
o título de especialista é a grande con-
quista para os que militam na especia-
lidade - ele valoriza e faz a diferença em 
suas vidas profissionais. 

Naturalmente, o maior patrimô-
nio da SBACV são seus associados. 
Portanto, a sua valorização, assim como 
das Regionais, será sempre uma cons-
tante tarefa. 

As últimas gestões empreenderam 
grandes esforços em nossa organização 
administrativa e financeira. Trabalho que 
a Secretaria, Tesouraria e Diretoria de 
Patrimônio continuarão aprimorando.

A gestão profissionalizada, como tem 
sido implementado, facilita o engaja-
mento dos associados e promove conforto 

aos que acessam a SBACV. Acredito que 
um planejamento estratégico para os 
próximos anos será fundamental. Essa 
metodologia foi objeto de discussão em 
nossa primeira convenção realizada hoje. 

Defender os interesses profissionais 
dos associados é prioridade dessa gestão. 
Para isso, contamos com a experiência 
do Diretor de Defesa Profissional, Dr. 
Francesco Evangelista Botelho.

Cito aqui a Regional do Rio de 
Janeiro, que nessa última gestão, com 
muita coragem e determinação, obteve 
na defesa profissional importantes 

conquistas para os associados junto às 
operadoras de saúde. Com toda certeza, 
o atual Presidente, Dr. Carlos Peixoto, a 
quem saúdo neste momento, manterá a 
luta contínua. Na verdade, hoje, a linha 
divisória entre as especialidades ficou 
muito tênue e polêmica. A superposição 
de procedimentos, que são executados 
por diferentes especialidades, pode pro-
mover certos conflitos na prática diária. 
Estes, por sua vez, acabam desaguando 
nas diretrizes da AMB e determinações do 
CFM. Então, a continuidade do projeto 
Diretrizes, sob a batuta do ex-Presidente 
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Dr. Calógero Presti, nos permitirá maior 
respaldo e segurança para discutirmos, 
com mais propriedade, esses assuntos. 

Vamos procurar manter e promover 
maior visibilidade da angiologia e cirur-
gia vascular brasileira entre as institui-
ções nacionais e internacionais, órgãos 
governamentais e população.

A Diretoria de Publicações, con-
duzida pelo Dr. Gutenberg do Amaral 
Gurgel, terá pela frente o desafio de 
promover, em nível nacional, o pro-
grama Checkup Vascular, cujo ponto 
final será divulgar e informar a popu-
lação sobre prevenções e tratamentos 
das doenças vasculares. Manter o Jornal 
Vascular Brasileiro (JVB) em alto nível 
científico/editorial continuará sendo 
responsabilidade do Editor-Chefe, 
Dr. Winston Yoshida.

Caros amigos, aprendemos que os 
nossos sonhos podem se tornar realidade, 
como o momento que estou vivendo 
agora. Aprendemos também que a vida 
é feita de objetivos e escolhas. Algumas 
fazemos por nossa livre iniciativa, outras 
por influência de alguém em quem con-
fiamos e admiramos. E foi assim comigo. 
Ao perceber o talento e a sensibilidade do 
professor Dr. Carlos José de Brito, tra-
tando e operando os seus pacientes, me 
decidi pela cirurgia vascular. Dele recebi 
sempre orientações prudentes e seguras.

Entre muitos ensinamentos, aprendi 
que respeito, bom senso e dedicação 
ao trabalho mantêm o equilíbrio e o 
bom relacionamento entre médico e 
paciente. Aprendi também que na medi-
cina, assim como na vida, ‘deve-se doar 
com a alma livre, simples, apenas por 
amor e espontaneamente’.

Quero agradecer ao Secretário-Geral, 
Dr. Sergio Meirelles, ao Tesoureiro, Dr. 
Julio Peclat, e a todos que aceitaram, ape-
nas por diletantismo, o desafio para com-
por essa nova Diretoria. Agradecimentos 

também ao Vice-Presidente, Dr. Marcelo 
Moraes, e ao Diretor Científico, Dr. 
Roberto Sacilotto, pela composição har-
moniosa que tivemos.

Muito obrigado aos amigos Dr. Rossi 
Murilo e Dr. Vasco Lauria, pela conside-
ração e apoio desde o primeiro momento 
dessa caminhada. 

Deixo aqui meus efusivos cumpri-
mentos ao ex-Presidente, Dr. Pedro Pablo 
Komlós, e a toda sua Diretoria, pela bri-
lhante gestão empreendida. Aproveito 
para agradecer o incentivo e a oportu-
nidade que ele me deu de poder tra-
balhar ao seu lado nesses últimos dois 
anos. Sua tranquilidade e competência 
me ensinaram muito. Mas o que me dei-
xou mais feliz foi consolidarmos, ainda 
mais, nossa já antiga amizade.

À Valéria, querida esposa e amiga de 
todos os momentos, o reconhecimento 
carinhoso pelo entusiasmo e dedicação 
como enfrenta a difícil e bela tarefa de 
professora e mãe dos nossos filhos: Paula, 
Márcio e Carina. 

Ao terminar, quero dizer que essa 
Sociedade foi fundada em 1º de novem-
bro de 1952, pelos Drs. Mário Degni, 
Rubens Carlos Mayall, Fernando Duque 
e Sidney Arruda, entre outros – coin-
cidentemente no mesmo ano em que 

PALAVRA DO PRESIDENTE

nasci. Sei que não parece, mas ambos, 
a SBACV e eu, temos 63 anos. 

Ao longo desses anos, a estrada da 
SBACV foi devidamente pavimen-
tada com o trabalho abnegado dos 29 
Presidentes e suas Diretorias que nos 
antecederam. Muitos deles presen-
tes aqui hoje, a quem somos imensa-
mente gratos.

Quanto à longevidade da SBACV, só 
o tempo nos dirá. Entretanto, se manti-
vermos essa união e a ousadia para dei-
xarmos de lado as intolerâncias, com toda 
certeza poderemos almejar a eternidade.

Ao final, gostaria de citar o poeta e 
escritor Mário de Andrade, que escreveu: 

‘Contei meus anos e descobri que tenho 
menos tempo de viver daqui para frente 
do que já vivi até agora. Já não tenho 
tempo para lidar com mediocridades. 
Quero viver ao lado de gente humana, 
que sabe rir de seus tropeços, não se 
encanta com triunfos, não se consi-
dera eleita antes da hora e não foge 
de sua mortalidade. Quero caminhar 
perto de coisas e pessoas de verdade. 
O essencial faz a vida valer a pena. 
Para mim, basta o essencial.’

Muito obrigado!

“Vamos procurar manter e 
promover maior visibilidade 

da angiologia e cirurgia 
vascular brasileira entre 

as instituições nacionais 
e internacionais, órgãos 

governamentais 
e população”
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A cerimônia de posse da Diretoria Nacional 
da Sociedade Brasileira de Angiologia e 
de Cirurgia Vascular (SBACV) foi reali-
zada em conjunto com a da Diretoria da 
Regional Rio de Janeiro, em 23 de janeiro, 
no Windsor Atlântica Hotel, na capital 
fluminense. Dr. Ivanésio Merlo, Vice-
Presidente da gestão anterior, assumiu a 
presidência da Nacional pelos próximos 
dois anos. Na SBACV-RJ, Dr. Carlos 
Clementino Peixoto passou a ocupar o 
cargo de Presidente. 

“O maior patrimônio da SBACV são 
seus associados, portanto, a valorização, 
assim como das Regionais, será sempre 
uma constante tarefa para nossa Sociedade”, 
disse o Presidente da Nacional em seu dis-
curso de posse. “As últimas gestões empre-
enderam grandes esforços nessa valoriza-
ção administrativa e financeira. Trabalho 

Por Aline Thomaz

Nova gestão toma posse 
Presidente Dr. Ivanésio Merlo ressalta que maior patrimônio da entidade são seus associados

Parte da nova Diretoria reunida: Dr. Roberto Sacilotto, Dr. Julio Peclat, Dr. Ivanésio Merlo, Dr. Sergio Meirelles, 
Dr. Gutenberg Gurgel, Dr. Eraldo Arraes, Dr. Paulo Toscano, Dr. Francesco Botelho e Dr. Marcelo Moraes

Novo Presidente da Nacional, Dr. Ivanésio 
Merlo elogia a gestão profissionalizada 

implementada na entidade

que a Secretaria, Tesouraria e Diretoria de 
Patrimônio continuarão aprimorando. A 
gestão profissionalizada, como tem sido 
implementada, facilita o engajamento dos 
associados e promove o conforto daqueles 
que acessam a SBACV”, continuou.

Os objetivos da nova gestão são dar 
seguimento à formulação das Diretrizes e à 
atualização das tabelas da CBHPM e do rol 
da ANS; aproximar-se de entidades públi-
cas e de outras sociedades médicas afins; 
divulgar o programa Checkup Vascular; 
desenvolver e executar um planejamento 
estratégico para pleitear os ISO 9000 e 
9001; solidificar a marca SBACV; defender 
a escleroterapia para médicos, entre outros.

Para o novo Presidente da SBACV-RJ, o 
foco será tornar a Regional mais forte, atu-
ante e unida. “Com o conhecimento que 
tenho em liderança e gestão, quero tornar 
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essa Regional uma marca cada dia mais forte 
e administrá-la como uma empresa. Quero 
fazer um clube de vantagens científico e 
cultural para os sócios, buscando aumen-
tar o patrimônio de nossa Regional e 
principalmente a visibilidade de sua 
marca”, afirmou Dr. Peixoto.

A realização da solenidade em con-
junto foi elogiada pelo Presidente da 
Nacional. “A Regional do Rio de Janeiro 
sempre foi muito atuante e a cerimônia 
em conjunto selou uma parceria entre a 
Regional e a Nacional, que sempre tiveram 
uma ótima relação”, pontuou Dr. Merlo.

Despedidas
Durante a solenidade, os Presidentes 
das gestões 2014-2015 da Nacional, Dr. 
Pedro Pablo Komlós, e da Regional Rio, 
Dr. Julio Peclat, falaram sobre suas saídas. 
“Despedida, todos imaginam, costuma 
ter o sabor melancólico de saudade. Hoje, 
no entanto, o clima não é melancólico, 
mas de alegria e profunda realização. A 
SBACV faz parte da minha vida como 
faz da vida de tantos dos senhores. Estou 
certo de que essa administração agora, 
2016-2017, fará um surpreendente tra-
balho, pois a Diretoria é composta por 
experientes e talentosos colegas que exa-
cerbarão certamente o orgulho que todos 
nós sentimos de participar dessa família 
de angiologistas e cirurgiões vasculares”, 
disse Dr. Komlós.

Presidente da SBACV-RJ, Dr. Carlos Peixoto quer fortalecer a marca da entidade

“O que nos une é o amor pela SBACV”, disse o ex-Presidente da SBACV-RJ, Dr. Julio Peclat

Dr. Peclat também desejou sucesso 
às novas Diretorias: “O que nos une é 
o amor pela SBACV. Eu desejo de fato 
que sejam gestões que motivem cada vez 
mais os sócios para que eles estejam pre-
sentes em momentos como esse. Tenho 
a certeza de que as novas Diretorias que 
hoje assumem esse trabalho tão belo, tão 
bacana, farão nos próximos dois anos um 
trabalho excepcional”.Durante a posse, foi 
entregue a Medalha do Mérito Vascular 
Antonio Luiz de Medina, criada pela 
SBACV-RJ para homenagear especialistas 
e autoridades que tenham contribuído 
para o engrandecimento da Sociedade. 
Foram agraciados Dr. Carlos Clementino 
Peixoto e Dr. Pedro Pablo Komlós.

Prestigiaram a cerimônia Dr. 
Emílio Cesar Zilli, representando a 
Associação Médica Brasileira (AMB); 
Dr. José Fernando Maia Vinagre, 
representando o Conselho Federal 
de Medicina (CFM); Dr.  Pablo 
Vazquez Queimadelos, Presidente 
do Conselho Regional de Medicina do 
Rio de Janeiro (Cremerj); Presidentes 
e representantes das Regionais da 
SBACV do Paraná, Distrito Federal, 
Pernambuco, Paraíba, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Maranhão, Alagoas, 
Bahia, Rio Grande do Sul, Sergipe, 
Santa Catarina, Minas Gerais, São 
Paulo e Rio Grande do Norte e diver-
sos membros da Sociedade. 
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Realizada em 23 de janeiro, no Windsor 
Atlântica Hotel, no Rio de Janeiro, a 
primeira reunião da Diretoria Nacional 
definiu as principais ações da gestão. Os 
médicos decidiram os nomes dos especia-
listas que passam a compor os Conselhos 
de Ética e o Científico, as Comissões de 
Progressão de Categoria e as Científicas e 
os Departamentos Científicos. Deliberaram 
ainda sobre a formação e coordenação das 
Comissões Examinadoras para os Concursos 
e sobre o quadro de empregados, prestado-
res de serviço da SBACV e do profissional 
para o cargo de Superintendente-Geral.

Para o Presidente da SBACV, Dr. Ivanésio 
Merlo, além da importância de começar o 
ano com o planejamento estratégico alinhado, 
a reunião foi uma forma de todos se encon-
trarem, debaterem demandas, saber como a 
Sociedade funciona e conhecer quem são os 
profissionais que trabalham na sede.

Um dos objetivos da gestão é pleitear 
os selos de qualificação ISO 9000 e 9001. 
“Na reunião, houve uma explicação de 
como está a área vascular atualmente e o 
que se pode fazer para melhorar e ganhar 
essa qualificação. Para a pleitearmos, deba-
temos um planejamento estratégico”, disse o 
Presidente. De acordo com ele, a gestão vai 
trabalhar prezando a qualidade científica e 
o apoio às Regionais. “A defesa profissional 
também será uma das tarefas importantes 
dessa nova gestão”, ressaltou.

Sobre o fato de a Diretoria manter 
sua equipe administrativa, o Presidente 
da SBACV avaliou: “É importante pre-
parar uma linha de conduta para que a 
SBACV ande por si só, independentemente 
das Diretorias que virão”. Outra meta da 
entidade é ter seus associados informa-
dos. “Vamos trabalhar para que o site e o 
aplicativo estejam interligados para que os 
sócios possam ter acesso à Sociedade com 
mais facilidade.” (BF)

Primeira reunião de Diretoria define ações  
SBACV traça planejamento estratégico visando a pleitear selos de qualificação ISO 9000 e 9001

Presidente: 
Dr. Ivanésio Merlo (RJ)

Vice-Presidente: 
Dr. Marcelo Rodrigo de 
Souza Moraes (SP)

Secretário-Geral: 
Dr. Sergio Silveira Leal 
de Meirelles (RJ)

Vice-Secretário: 
Dr. Manuel Julio José Cota Janeiro (RJ)

Tesoureiro-Geral: 
Dr. Julio Cesar Peclat de Oliveira (RJ)

Vice-Tesoureiro: 
Dr. Eraldo Arraes de Lavor (PE)

Diretor Científico: 
Dr. Roberto Sacilotto (SP)

Vice-Diretor Científico: 
Dr. Rossi Murilo da Silva (RJ)

Diretor de Publicações: 
Dr. Gutenberg do Amaral Gurgel (RN)

Vice-Diretor de Publicações: Dr. 
Adamastor Humberto Pereira (RS)

Diretor de Patrimônio: 
Dr. Paulo Martins Toscano (PA)

Vice-Diretor de Patrimônio: Dr. 
Ronald José Ribeiro Fidelis (BA)

Diretor de Defesa Profissional: Dr. 
Francesco Evangelista Botelho (MG)

Vice-Diretor de Defesa Profissional: 
Dr. Antonio Carlos de Souza (DF)

Conheça a Diretoria 2016-2017
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Conselho de Presidentes 
debate defesa profissional
Encontro realizado no Rio de Janeiro discute CBHPM, rol da ANS,
ações junto ao Governo e parceria entre Nacional e Regionais

Presidentes e representantes de 16 
Regionais participaram do primeiro 
Conselho de Presidentes de Regionais da 
gestão 2016-2017, em 23 de janeiro, no 
Windsor Atlântica, no Rio de Janeiro. Os 
médicos assistiram a palestras e debateram 
sobre a defesa profissional. O objetivo 
do encontro foi traçar um planejamento 

estratégico para a gestão e fortalecer os 
laços entre as Regionais e a Nacional.

A consultora em saúde Lindália Vieira 
apresentou as atividades que vinha desen-
volvendo junto à Diretoria de Defesa 
Profissional e propôs projetos para a 
nova gestão. A especialista assessorou 
a equipe da SBACV na inclusão de 

procedimentos na CBHPM, que estão 
em processo de aprovação na Associação 
Médica Brasileira (AMB). “No último 
ano, avaliamos todos os procedimentos 
da especialidade na CBHPM e fizemos 
atualizações e inserções”, disse Lindália. 
Ela explicou ainda que para sugerir a 
entrada de um procedimento no rol 
da ANS é preciso que este já esteja na 
CBHPM. Entre as propostas para a 
SBACV, estava a criação de um núcleo 
central estratégico dividido em subgru-
pos que trabalhariam pontos específi-
cos, como atualizações de serviços no 
SUS e na ANS.

Editor do Jornal Vascular Brasileiro 
(JVB), Dr. Winston Yoshida apresentou 
um panorama de como está a publica-
ção e o que precisa ser feito para que 

Encontro reuniu cerca de 30 especialistas no Rio de Janeiro
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Na parte da tarde, ocorreu a reu-
nião do Conselho Superior. O 
órgão definiu os nomes de três 
especial istas para compor a 
Comissão de Ética para os tra-
balhos na gestão 2016/2017. São 

eles: Dr. Reinaldo José Gallo, Dr. 
José Fernando Macedo e Dr. Pedro 
Pablo Komlós. Também foi eleito 
o novo membro vitalício do Con-
selho da Ordem do Mérito René 
Fontaine: Dr. Pedro Pablo Komlós.

Decisões do Conselho Superior 
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ela adquira mais indexações. De acordo 
com ele, o JVB publica 60 artigos por 
ano, 15 a cada edição trimestral, e o 
índice de rejeição de artigos recebi-
dos é de 29,1%. “Entre 2005 e 2015, 
foram 2,3 milhões de acessos aos nos-
sos artigos. Só em 2015, foram 500 
mil”, informou. Segundo Yoshida, um 
dos desafios atuais é tornar os artigos 
mais citados em outras publicações. 
“Outro desafio é receber mais con-
tribuições. Podíamos tornar os temas 
livres dos congressos em artigos para 
a revista”, sugeriu. 

A consultora de marketing Alice 
Selles mostrou a importância de uma 
articulação da Sociedade junto a par-
lamentares e órgãos governamentais. 
“A SBACV precisa falar com outras 
sociedades médicas, formadores de opi-
nião, poderes legislativo, executivo e 
judiciário”, apontou. Ela explicou que 
é preciso ter um projeto de lei apre-
sentado na Casa, procurar articulações 
para realização de audiências públicas 
de temas de interesse da Sociedade, 
participar das reuniões do Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (Conasems) e ter uma boa rela-
ção com a Anvisa, entre outras ações. 

Por fim, o advogado e consultor 
Marcelo Lomelino apresentou a palestra 
“Associações na Nova Era” e falou sobre 
a importância da união das Regionais e 
da Nacional para fortalecimento e cres-
cimento conjunto de toda a organização. 
“As Sociedades funcionam com base no 
conceito do associativismo. Reunindo 
um grupo de uma mesma especiali-
dade, ganhamos sinergia, capital social 
e oportunidade de trabalhar interesses 
comuns”, destacou. Segundo o con-
sultor, é necessário que as sociedades 
dialoguem com a base para formatar 
produtos e serviços que as atendam. 
“Como hoje em dia as pessoas têm pos-
sibilidade de se organizarem sozinhas, 
as sociedades precisam realizar algo 
customizado para atender os diversos 
tipos de clientes”, enfatizou.
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Prezado colega,

Uma nova gestão de nossa Nacional 
iniciou-se em janeiro. Uma nova 
Diretoria, capitaneada pelo Dr. 
Ivanésio Merlo, assumiu a condu-
ção de nossa Sociedade. Nela, cole-
gas com bastante bagagem na política 
associativa se unem para buscar con-
quistar um novo patamar para nossas 
especialidades no cenário nacional. 
Honrosamente assumi a Secretaria- 
-Geral com a missão de oferecer con-
dições para que os planos traçados 
sejam operacionalizados.

Mas que planos são esses? 
Se eu tivesse que dizer em poucas 

palavras quais os rumos traçados pela 
nova Diretoria para algum colega, 
diria que a proposta é a valorização 
da marca SBACV e de nossas especia-
lidades. Dr. Ivanésio Merlo convidou 
todos nós a buscar novos parâmetros 
para a participação dos associados e 
de nossas Regionais nessa construção.

Como primeira medida, tivemos 
reunião de Diretoria, do Conselho 
de Presidentes das Regionais e do 
Conselho Superior, nos dias 22 e 23 
de janeiro. Apesar da importância 
ímpar de cada um dos três eventos, 
gostaria de destacar aqui o Conselho 
de Presidentes. Discutir durante todo 
um dia assuntos como defesa profissio-
nal, fomento à publicação científica, 
aproximação de nossas sociedades de 
órgãos públicos e planejamento estra-
tégico foi extremamente construtivo 
para todos nós.

Particularmente, destaco a pro-
posta de desenvolvermos um pla-
nejamento estratégico para nossa 
Sociedade. Acredito que todas as 
discussões que farão parte de sua 
elaboração serão capazes de ajudar a 

Secretaria-geral

orientar seu crescimento, tornando mais 
fortes nossa Sociedade e especialidades.

Outro ponto que certamente reque-
rerá de nós muita atenção é a defesa pro-
fissional. Precisamos interagir e agir com 
mais celeridade para que possamos con-
quistar e manter espaços importantes em 
nossas atividades junto aos pacientes que 
chegam aos nossos consultórios por meio 
de planos de saúde.      

Estamos cada vez mais focados em 
nossos objetivos, e a nossa Secretaria-Geral 
está aqui para oferecer seus serviços a você.

DR. SERGIO SILVEIRA 
LEAL DE MEIRELLES

Secretário-Geral

Dr. Sergio Silveira Leal de Meirelles
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A SBACV lança em abril o Programa de 
Intercâmbio de Residentes e Estagiários 
entre os Serviços. Tendo como objetivos 
principais troca de informações, observa-
ção de condutas, e participação de dis-
cussões de casos e cirurgias no serviço 
referenciado escolhido, o projeto abran-

gerá os mais de 100 serviços de cirurgia 
vascular e endovascular de todo o Brasil.

A ideia foi proposta pelo Diretor Cien-
tífico da SBACV, Dr. Roberto Sacilotto, 
durante a primeira reunião de Diretoria 
da nova gestão, realizada em janeiro. 
Bem recebido pelos demais membros 
da Diretoria, o Programa é voltado para 
os residentes e estagiários do quarto e 
quinto anos. “Esse momento da residên-
cia corresponde ao da especialização 
também em procedimentos endovascu-
lares”, explica ele o motivo pelo período 
final da residência.

Todos os serviços de residência cre-
denciados pelo MEC e/ou estágios pela 
SBACV estão convidados a participar do 
intercâmbio. “Com esse Programa, acre-
ditamos que promoveremos também 
importante relacionamento entre os ser-
viços de residência e estágio da nossa 
especialidade”, enfatiza Dr. Sacilotto. (BF)

SBACV lança programa de intercâmbio 
de residentes e estagiários
Com previsão para iniciar em abril, objetivo é propiciar a troca de experiências entre serviços

1. Período do estágio: 15 a 30 dias;

2. O residente ou estagiário solicitará 

ao Chefe do Serviço autorização que 

deverá ser encaminhada à

 Diretoria Científica da SBACV

 Nacional, referindo o serviço

 escolhido para o intercâmbio;

3. O Diretor Científico fará a

 intermediação entre os dois serviços;

4. No serviço referenciado,

 haverá um preceptor responsável 

pelo residente visitante;

5. A princípio, a moradia e o transporte 

serão mantidos pelo residente ou 

estagiário solicitante;

6. O residente ou estagiário

 receberá certificado do estágio,

 autenticado pela SBACV.

Regras do Programa 
de Intercâmbio:

O programa foi sugerido pelo 
Diretor Científico, Dr. Roberto Sacilotto
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A palavra ‘planejamento’ faz parte do 
vocabulário de muitas pessoas e empre-
sas, seja do ponto de vista administrativo 
– planejamento financeiro, comercial e 
logístico –, seja no aspecto pessoal – ao 
planejar uma viagem de férias ou aqui-
sição de um bem.

Planejar é um verbo salutar para quem 
deseja se preparar da melhor maneira 
para enfrentar os desafios e conquistar 
seus objetivos. Sabemos que uma sim-
ples análise detalhada de um problema 
já representa 50% de sua resolução; 
sendo assim, planejar é, antes de tudo, 
antecipar cenários futuros, tendo em vista 
uma resposta rápida e pré-definida para 
cada acontecimento, seja bom, seja ruim.

O planejamento de comunicação 
não foge muito dessa regra. É uma fer-
ramenta fundamental na gestão de uma 
empresa, auxiliando na definição de 
objetivos e metas, bem como as esco-
lhas das melhores métricas e estratégias 
para alcançá-las. 

O processo de planejamento na área 
da comunicação envolve pesquisa, análise 
dos problemas, diagnósticos de situações 
já observadas, definições das ameaças e 

A importância de um planejamento 
de comunicação para a SBACV
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ainda a identificação de oportunidades a 
serem aproveitadas pela entidade. 

O objetivo do planejamento de marke-
ting é também abastecer os gestores e 
suas equipes com informações que con-
tribuam para a tomada de decisões, cola-
borando de forma propositiva.

Nesse sentido, foi desenvolvido um 
estudo de comunicação para 2016, que 
tem por objetivo ser o ponto de partida 
para a nova gestão da SBACV, orientando 
e contribuindo de forma direta e proativa 
para todas as Diretorias da instituição, 
sobretudo neste período de incertezas 
e escassez de recursos financeiros.

Entre os objetivos propostos no plano 
de marketing pela Diretoria de Publica-
ções, destaca-se o estabelecimento de 
parcerias com outras sociedades afins 
à área de atuação da SBACV, entre elas 
a Cardiologia e a Sociedade Brasileira 
de Diabetes.

Outro ponto a ser destacado é o evento 
do Checkup Vascular, que será incremen-
tado com novas ideias e materiais, que 
serão distribuídos para todas as Regionais.

Foi elaborado um gráfico com as 
principais datas comemorativas relacio-

nadas à entidade no ano, períodos estes 
em que a Sociedade poderá se relacio-
nar com seus diversos públicos-alvo de 
forma oportuna, estratégica e simpática. 

Porém um planejamento é para ser 
estratégico, portanto as ações de comu-
nicação não estão ‘engessadas’ e são 
passíveis de mudanças e ajustes quando 
necessário. O projeto de marketing está 
aberto a novas ideias e sugestões por 
parte da Diretoria e de associados.

A Diretoria de Publicações, em con-
junto com os Departamentos de Comuni-
cação e Administração e, principalmente, 
com o aval do Presidente, Dr. Ivanésio 
Merlo, está desenvolvendo uma ampla 
reforma gráfica e conceitual nos meios 
de comunicação da SBACV, visando a 
uma melhoria visual e operacional.

Acreditamos que essas ações pla-
nejadas irão contribuir de forma asser-
tiva para a melhoria na comunicação da 
entidade com os seus públicos, princi-
palmente com os associados, bem como 
produzirão efeitos positivos na imagem 
institucional da marca SBACV.

* Diretor de Publicações da SBACV

Por Dr. Gutenberg Gurgel*
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A SBACV foi uma das sociedades médi-
cas convidadas para participar da reunião 
anual do programa Bem Estar, da TV 
Globo, sobre o projeto Bem Estar Global. 
A iniciativa, da TV Globo e do Sesi, 
promove esclarecimento sobre saúde em 
diversas cidades ao longo do ano. No dia 
do evento, o programa é transmitido ao 
vivo do local. A SBACV vai manter a par-
ceria e continuar participando da ativi-
dade, que contribui para o esclarecimento 

SBACV mantém parceria com Bem Estar Global
Estão previstas nove edições para este ano

da população sobre as áreas de atuação 
do angiologista e do cirurgião vascu-
lar. A previsão é ter nove edições, e já 
estão confirmadas seis cidades: Curitiba 
(PR), Belo Horizonte (MG), Goiânia 
(GO), Salvador (BA), Manaus (AM) 
e Cuiabá (MT).

Na reunião, a atuação da SBACV 
nas últimas edições foi elogiada. “Alguns 
pontos como compromisso e pontuali-
dade foram levantados e as equipes que 

representaram a SBACV nas edições 
passadas foram elogiadas e citadas como 
exemplo por terem manifestado estas e 
outras qualidades como organização, 
excelência no atendimento e preparo de 
material gráfico e audiovisual associados 
ao emprego de exames complementa-
res que são muito populares durante 
os eventos”, disse o Vice-Presidente da 
SBACV e representante da entidade na 
reunião, Dr. Marcelo Moraes.

A SBACV Paraná foi a 
primeira a representar 
a Nacional no Bem 
Estar Global deste 
ano. A ação aconteceu 
em 26 de fevereiro no 
Parque São José, em 
São José dos Pinhais, 
região metropolitana de 
Curitiba. Coordenada pelo 
Presidente da Regional, 
Dr. Altino Moraes, a 
entidade promoveu 
o programa Checkup 
Vascular e realizou 
exames de ultrassom para 
detecção de aneurisma de 
carótidas e de aorta.

Por indicação da 
assessoria de imprensa 
da SBACV, o Presidente 

da Nacional, Dr. Ivanésio 
Merlo, participou do 

estúdio do programa Bem 
Estar em 24 de fevereiro. 

O cirurgião vascular 
falou sobre o inchaço no 

verão e quando é preciso 
se preocupar com o 

problema. Já o Presidente 
da SBACV-SP, Dr. Marcelo 

Matielo, participou de 
uma das reportagens 
sobre a relação entre 

trombose e pílula.
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Prezados colegas,

Iniciamos nossa jornada à frente da 
Tesouraria-Geral da SBACV Nacional 
em janeiro. Assumir tal cargo, além de 
uma grande responsabilidade, é um 
desafio, pois os projetos que nosso 
novo Presidente, Dr. Ivanésio Merlo, 
está conduzindo buscam elevar nossa 
Sociedade a um novo patamar, com 
mais visibilidade diante da população 
e das autoridades e mais serviços para 
os associados. Evidentemente, pro-
jetos como esses requerem recursos 
financeiros e um equilíbrio forte das 
contas de nossa SBACV.

Diante disso, estamos estrutu-
rando nosso trabalho partindo de 
três premissas:

• Uma Sociedade é tão forte eco-
nomicamente quanto relevante 
para aqueles com os quais inte-
rage: associados, Governo, indús-
tria e população;

•  Uma Sociedade forte é natural-
mente mais capaz de obter recur-
sos financeiros para o desenvol-
vimento de seus projetos;

•  A profissionalização é fundamen-
tal: médicos, por sua formação e 
vocação, são pouco familiarizados 
com as questões administrativas 
que envolvem a manutenção e o 
crescimento de uma entidade. Por 
isso, é fundamental contar com 
assessorias sérias e competentes 
que nos permitam desenvolver os 
projetos traçados da melhor forma 
possível, priorizando a segurança e 
a efetividade de cada passo dado.

Assim, agiremos com o claro com-
promisso de colaborar com a gestão 

Tesouraria

da Nacional, interagindo com todas as 
Diretorias, equilibrando as finanças, oti-
mizando investimentos e diminuindo a 
inadimplência, por meio de projetos ins-
titucionais ligados à Diretoria de Defesa 
Profissional e à Secretaria, além de outras 
Diretorias, de modo que todos os asso-
ciados possam perceber a relevância da 
SBACV em suas carreiras.

DR. JULIO PECLAT
Tesoureiro-Geral

Dr. Julio Peclat

Em 2015, a entidade esteve presente, 
por meio de suas Regionais, em sete edi-
ções. “O evento tem uma grande cober-
tura de mídia pela emissora, conferindo à 
SBACV a oportunidade de exercer um de 
seus deveres estatutários, que é a promo-
ção da especialidade e, por conseguinte, 
o fortalecimento de seus associados. 
Podemos também interagir diretamente 
com a população local, aumentando o 
conhecimento do público em geral a 
respeito das doenças, sua prevenção e 
os possíveis tratamentos que a especia-
lidade pode oferecer”, complementou 
Dr. Moraes, que também participou da 
ação quando ela ocorreu em Campinas 
(SP), em novembro. (AT)
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Por Aline Thomaz

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

EM FOCO

ESCLEROTERAPIA DEVE SER 
REALIZADA POR MÉDICO
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A pós receber diversas denúncias de 
associados de que clínicas estão 
realizando tratamento para 

varizes sem acompanhamento médico 
especializado, a Sociedade Brasileira 
de Angiologia e de Cirurgia Vascular 
(SBACV) protocolou no Conselho 
Federal de Medicina (CFM), em março 
de 2015, um requerimento solicitando 
que o órgão emitisse norma regulando a 
atividade de escleroterapia como proce-
dimento invasivo e exclusivo de médico 
habilitado em Conselho Regional res-
pectivo, nos termos do art. 4º, inciso III, 
da Lei do Ato Médico. No fim de 2015, 
o órgão emitiu um parecer, e não uma 
normativa, sobre a consulta da SBACV. 
O parecer ratificou que o procedimento 
deve ser realizado exclusivamente por 
médicos, preferencialmente especiali-
zados em cirurgia vascular e angiologia.

“... a escleroterapia é uma terapêutica 
médica especializada e delicada, que exige 
do médico apuro técnico e treinamento 
prolongados para reconhecer imediata-
mente, evitar ou diminuir os índices de 
complicações (...). A prática, portanto, 
deve ser restrita aos médicos, preferen-
cialmente especializados em cirurgia vas-
cular e angiologia, com conhecimento 
necessário da fisiopatologia da doença, 
de modo a intervir imediatamente frente 
ao aparecimento de uma complicação”, 
explica o parecer nº 48/15 do CFM, 
emitido pelo Conselheiro Relator Dr. 
Jeancarlo Fernandes Cavalcante (veja 
entrevista com o Conselheiro na editoria 
Páginas Azuis).

O texto afirma também que não é 
necessária uma normativa, visto que a 
Lei do Ato Médico já daria respaldo 
jurídico para uma ação. “A Lei do Ato 
Médico é uma lei ordinária de aplica-
ção erga omnes (de obediência geral) que 
responde a essa demanda, não sendo 
necessária uma resolução normativa do 

CFM para disciplinar que a esclerose 
de varizes é ato privativo do médico. 
A Lei n° 12.842/13 é suficiente para o 
enquadramento legal dos profissionais 
de estética ou de outra profissão diversa 
da medicina”, diz o texto.

Para o Diretor de Defesa Profissional 
da SBACV, Dr. Francesco Botelho, o 
parecer é claro e incisivo: “No entender 
do Conselheiro, a Lei do Ato Médico 
não deixa dúvidas a respeito da compe-
tência exclusiva do médico para realizar 
a escleroterapia”. 

O especialista, entretanto, avalia 
que uma normativa seria mais contun-
dente, visto que o Conselho Federal de 
Biomedicina (CFBM) publicou uma 
normativa no Diário Oficial da União 
regulamentando o procedimento para 
seus federados. “Achamos que uma nor-
mativa, apesar de não ter força de lei, 
documentaria melhor a posição do CFM 
e faria frente à normativa do Conselho 
Federal de Biomedicina. No entanto, 
acredito que o CFM e a Associação 
Médica Brasileira (AMB) entenderam 
a importância da luta da SBACV para 
que a escleroterapia seja exclusivamente 
um ato médico. Como temos ciência de 
que outras especialidades apresentam 
demandas semelhantes, a resolução desse 

conflito será emblemática. Essa é uma 
luta de toda a classe médica”, ressalta.

A SBACV já tem reuniões agenda-
das com o CFM e a AMB para discu-
tir como serão realizadas as ações jurí-
dicas. “Como existe uma normativa do 
CFBM que contraria o entendimento 
do CFM, penso que o Conselho deverá 
notificar o CFBM e lhe solicitar que 
reveja seu posicionamento. Caso haja 
recusa, deveremos entrar com ação con-
junta, provavelmente na esfera federal. 
Será uma ação longa com vários recur-
sos e certamente chegará nas instâncias 
superiores. Mas não desistiremos até o 
parecer final. Acho até que a demanda 
transcende os interesses da SBACV e 
diz respeito a possíveis interpretações 
da Lei do Ato Médico”, avalia o Diretor 
de Defesa Profissional.

Segundo Dr. Botelho, enquanto 
isso é preciso esclarecer a popula-
ção em geral sobre os riscos de se 
fazer um tratamento com profissio-
nal não especializado: “Solicitarei ao 
Departamento de Comunicação da 
SBACV que elabore uma campanha 
nacional que trate da importância da 
escleroterapia, ressaltando por que é 
importante a participação do angio-
logista e do cirurgião vascular”.

“Como existe uma normativa 
do CFBM que contraria o 

entendimento do CFM, penso 
que o Conselho deverá notificar 

o CFBM e lhe solicitar que reveja 
seu posicionamento. Caso haja 

recusa, deveremos entrar com 
ação conjunta, provavelmente 

na esfera federal”
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Dr. Jeancarlo Fernandes Cavalcante, relator do 
parecer nº 48/15 do CFM sobre a escleroterapia
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Profissionais não médicos têm reali-
zado serviços de escleroterapia. De 
que forma o CFM pode atuar para 
coibir essa ação?
Dr. Jeancarlo Fernandes Cavalcante - 
Não apenas o CFM, como qualquer outra 
instituição ou até mesmo uma pessoa 
física, pode demandar na justiça quando 
um profissional não médico anuncia e/
ou realiza escleroterapia de varizes, pois 
se trata de descumprimento de lei federal 
ordinária (Lei 12.842/2013) que regula-
menta o exercício da medicina, consoli-
dando-se como um flagrante exercício 
ilegal da medicina.

Por que o CFM emitiu um parecer e 
não uma normativa, como solicitado 
pela SBACV?
JFC - Porque ao CFM, enquanto autarquia 

PÁGINAS AZUIS

CFM TEM RECORRIDO 
À JUSTIÇA EM DEFESA 
DOS MÉDICOS
Conselheiro federal da entidade e relator
do parecer sobre a escleroterapia afirma
que a Lei do Ato Médico é suficiente para 
embasar juridicamente ação

Por Janaína Soares

A SBACV Notícias conversou 
com o Conselheiro do CFM 
Dr. Jeancarlo Fernandes 

Cavalcante, relator do parecer nº 
48/15, que reafirmou que a esclero-
terapia deve ser realizada exclusi-
vamente por médicos, preferencial-
mente angiologistas e cirurgiões 
vasculares. Dr. Cavalcante é mes-
tre e doutor em Ciências da Saúde, 
vice-presidente da Confederação 
Médica da América Latina, Caribe e 
Ibero-América. Confira a entrevista:

federal, cabem as prerrogativas de atuar 
como Superior Tribunal de Ética, emitir 
resoluções e pareceres que funcionam 
como instrumentos normativos adminis-
trativos. Não há no momento necessidade 
de criar instrumentos normativos dife-
rentes dos que são contemplados pela lei.

Mesmo sendo a Lei 12.842/2013 indi-
cada para o enquadramento legal 
de outros profissionais que reali-
zam o procedimento, uma norma do 
Conselho daria ainda mais peso legal 
para a ação. Há a possibilidade de o 
CFM rever a solicitação?
JFC - Não. Porque a Lei do Ato Médico 
(Lei 12.842/2013) é federal ordinária de 
eficácia erga omnes, ou seja, tem aplica-
bilidade para todos, enquanto as dispo-
sições administrativas do CFM possuem 
força de lei para os médicos. Logo, na 
hierarquia das normas não se agrega valor 
legal a uma lei federal com um ato admi-
nistrativo de uma autarquia corporativa. 
O entendimento do plenário do CFM 
foi que a matéria debatida prescinde de 
“normativa” diversa do parecer.

Conselhos de profissionais não médi-
cos emitiram normas regulando o 
tratamento. O CFM pretende atuar 
de alguma forma?
JFC - O CFM sempre se pautou pela 
defesa intransigente do ato médico 
e, diante de resoluções de conselhos 

profissionais regulando procedimentos 
privativos do médico, nosso Conselho 
tem buscado a via judicial para a corre-
ção dessas impropriedades.

D e  a c o r d o  c o m  o s  v e t o s  d a 
Presidente Dilma Rousseff à Lei 
do Ato Médico, ficou permitido aos 
não médicos a aplicação de injeção, 
bem como a invasão da epiderme e 
derme com o uso de produtos quí-
micos ou abrasivos. Baseado nessa 
brecha, especialistas não médicos 
têm realizado a escleroterapia. Como 
derrubar tal argumento?
JFC - Uma análise simplista do texto da 
Lei do Ato Médico pode levar a equívo-
cos segundo os quais, diante dos vetos 
que permitiram aos não médicos a apli-
cação de injeção e a invasão da epiderme 
e derme com o uso de produtos químicos 
ou abrasivos, profissionais não médicos 
possam realizar a escleroterapia de vari-
zes. Entretanto, esse procedimento é uma 
terapêutica médica especializada com pos-
sibilidade de complicações importantes 
que necessitam de conhecimento médico 
especializado para identificá-las e tratá-las. 
Os elementos de persuasão se estendem, 
além disso, no momento em que se neces-
sita de uma classificação prévia das varizes 
– diagnóstico médico – para a indicação 
correta da escleroterapia. Nesse sentido, 
a argumentação é sólida para o conven-
cimento de qualquer julgador.
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CIENTÍFICO

Uso atual do contraste de 
microbolhas no diagnóstico da 
doença vascular e na vigilância 
de endoleak pós-EVAR
Dr. Marcos Roberto Godoy

AVANÇOS NA UTILIZAÇÃO 
DO ULTRASSOM DOPPLER 
MELHORAM O DIAGNÓSTICO 
DAS DOENÇAS VASCULARES
Nesta edição, nosso convidado é o Dr. Marcos Roberto Godoy, 
que fala sobre o uso do contraste de microbolhas no diagnóstico da 
doença vascular e na vigilância de endoleak após reparo endovascular 
do aneurisma de aorta abdominal. Godoy é preceptor e coordenador do 
Setor de Ecografia Vascular do Serviço de Cirurgia Vascular e 
Endovascular do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo.  
(Editoria coordenada pelo Diretor Científico, Dr. Roberto Sacilotto)

A indicação do ecodoppler colorido 
como exame complementar na 
investigação diagnóstica dos 

pacientes com doença vascular periférica 
representa atualmente uma ferramenta 
diagnóstica fundamental, fornecendo 
informações anatômicas e hemodinâmi-
cas1. Entretanto, mesmo com o avanço 
da tecnologia dos aparelhos de ultrassom, 
existem limitações ao método, como na 
avaliação dos vasos profundos, presença 
de baixo fluxo e calcificação parietal2.

Para superar essas limitações, há mais 
de duas décadas foram desenvolvidos os 
agentes de contraste ultrassonográficos 

(ACUs) intravenosos, com aumento 
importante da sensibilidade na detec-
ção do fluxo sanguíneo3. Essa técnica de 
exame é descrita como CEUS (contrast- 
-enhanced ultrasound). São substâncias 
sem efeitos nefrotóxicos, hipoalergênicas e 
constituídas por microbolhas de pequeno 
tamanho (1 a 8 µm), capazes de atraves-
sar os leitos capilares pulmonares, com 
alta estabilidade, o que resulta em vários 
minutos de visibilidade pelo ultrassom após 
administração endovenosa4, com baixas 
taxas de efeitos colaterais (1:10.000 casos)5.

As principais indicações diagnós-
ticas para o uso dos ACUs em nossa 

especialidade são o estudo da ateroscle-
rose carotídea, a detecção de endoleak 
após reparo endovascular do aneurisma 
de aorta abdominal (EVAR) e o estudo da 
aterosclerose dos membros inferiores. No 
Brasil, está em uso atualmente o Sonovue 
(Bracco Imaging S.p.A. – Milão, Itália). 

ATEROSCLEROSE 
CAROTÍDEA
A principal aplicação está na diferencia-
ção entre oclusão e suboclusão carotídea. 
Existe boa correlação com a angiografia e 
sugere-se que esse diagnóstico pode dis-
pensar a realização da angiografia para a 
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tomada de decisão terapêutica6,7. Outra 
indicação está na detecção de neovascula-
rização intraplaca, considerada um mar-
cador de instabilidade com alta chance 
de eventos cerebrais isquêmicos8 (Fig. I). 
No estudo da espessura média-íntima 
(EMI), há melhor definição da interface 
sangue-vaso, considerado marcador pré-
clínico da doença aterosclerótica9.

ACOMPANHAMENTO 
PÓS-EVAR
O endoleak é a complicação mais frequente 
após EVAR, definida como a persistência 
de fluxo sanguíneo fora do lúmen da endo-
prótese, mas dentro do saco aneurismá-
tico10. No seguimento desses pacientes, o 
exame mais utilizado é a angiotomografia 
multislice, mas há várias implicações, como 
a nefrotoxicidade, radiação e alto custo.

 A técnica CEUS (Fig. II) apresenta 
sensibilidade e especificidade semelhante à 
angiotomografia para a detecção de endo-
leak (97% e 93 %, respectivamente)11, 
devido à detecção de baixo fluxo arterial, 
porém, não há nefrotoxicidade e uso de 
radiação, o custo é baixo e a técnica é 
acessível na maioria dos centros12.

ATEROSCLEROSE DE 
MEMBROS INFERIORES
O sombreamento acústico determinado 
pela calcificação da placa representa um 

desafio. O uso dos ACUs não melhora 
a detecção de fluxo através da placa 
calcificada, mas pode superar esse 
desafio através da detecção de fluxo 
distal à área sombreada, diferen-
ciando estenoses graves de oclusões 
completas. Algumas barreiras anatô-
micas, como o canal dos adutores e 
o tronco tíbio-fibular, também são 
melhor visibilizados através da téc-
nica CEUS13.

O sucesso da revascularização 
arterial (cirurgia aberta ou endo-
vascular) pode ser avaliado indire-
tamente pelo estudo da perfusão 
muscular da panturrilha com a téc-
nica CEUS, comparando o tempo de 
perfusão pré e pós-operatório desse 
segmento muscular, como alternativa 
nos pacientes com limitações ao eco-
doppler convencional, com alta sen-
sibilidade para a detecção de falha 
hemodinâmica14.

CONCLUSÃO
A utilização dos ACUs pela técnica 
CEUS aumentou sensivelmente as 
possibilidades diagnósticas em várias 
situações nas quais anteriormente 
isso não era possível através do eco-
doppler convencional. Espera-se que 
novos estudos ampliem ainda mais 
essas possibilidades.
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Fig. I – Complementação diagnóstica com a técnica CEUS
Em (A), presença de placa heterogênea, imagem em B-flow, mostra zona este-
nótica pouco visível devido a calcificação (seta verde) e área sugestiva de úlcera 
de placa, não suspeitada com o duplex convencional (seta azul).
Com a técnica CEUS (B), boa visibilidade de placa ulcerada, bem como zona de 
neovascularização intraplaca (seta amarela).
O ponto de estenose crítica também é bem nítido (seta vermelha).

Fig. II – Detecção de endoleak pela técnica CEUS 
Em (A), corte transversal da aorta em modo (B). Em (B), com o uso de 
contraste de microbolhas, detectou-se a presença de endoleak tipo II 
de grande volume (setas amarelas) no saco aneurismático.
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ATUALIZAÇÃO

XIV ENCONTRO SÃO PAULO 
DE CIRURGIA VASCULAR E 
ENDOVASCULAR 
Entre 12 e 14 de maio, o Centro de 
Convenções Frei Caneca, em São Paulo 
(SP), recebe a 14ª edição do Encontro 
Paulista. O evento, com previsão de público 
de 800 participantes, contará com os con-
vidados internacionais já confirmados: 
Dr. Lowell S. Kabnick e Dr. Glenn L. 
Lamuraglia, ambos dos Estados Unidos, e 
Dr. Hence J. M. Verghagen, da Holanda.

Para o Presidente do Encontro e da 
SBACV-SP, Dr. Marcelo Matielo, o evento 

PROGRAME-SE PARA OS 
PRÓXIMOS EVENTOS
De maio a novembro, as cidades de São Paulo, Águas de São Pedro (SP),
Tiradentes (MG), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE) e Florianópolis (SC)
recebem eventos de atualização profissional

Por Bruna Franco

O ano de 2016 reserva muitos eventos de atualização 
na especialidade. No primeiro semestre, acon-
tecem em maio o 21º Encontro Pernambucano 

de Angiologia, Cirurgia Vascular e Endovascular e o XIV 
Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular; 
em junho, o XIV Encontro Mineiro de Angiologia e 
Cirurgia Vascular. Já no segundo semestre, ocorrem o 

5º Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular 
e o IV Simpósio SVS Capítulo Brasil, em agosto; o VII 
Congresso Brasileiro de Ecografia Vascular 2016 e o 
XI Encontro Norte-Nordeste de Angiologia, Cirurgia 
Vascular e Endovascular, ambos em setembro; e o XIII 
Encontro de Angiologia e de Cirurgia Vascular do Cone 
Sul 2016, em novembro.

vai debater as necessidades do dia a dia do 
cirurgião vascular. “Essa edição abordará 
assuntos como carótidas e aorta, temas 
venosos estéticos e funcionais, além da 
trombose venosa profunda”, ressalta.

As inscrições já estão abertas. Para sócios 
adimplentes da SBACV, o valor até 2 de 
maio é de R$ 750. No local, R$ 840. Mais 
informações: encontrosaopaulo.com.br

21º ENCONTRO PERNAMBUCANO 
DE ANGIOLOGIA, CIRURGIA 
VASCULAR E ENDOVASCULAR
Segundo encontro mais antigo de 

Regionais, o Encontro Pernambucano 
acontece de 26 a 28 de maio no Mercure 
Recife Mar Hotel Conventions. Estão con-
firmados três palestrantes internacionais: 
Dr. Marc Bosier (Bélgica), Dr. Johannes 
Schuster (Alemanha) e Dr. Bruno Freitas 
(PE / Leipzig, Alemanha). 

“Traremos pessoas renomadas, que 
todos querem ouvir. Será um evento de 
alto nível científico”, aponta o Presidente 
da SBACV-PE, Dr. Jorge Seraphim. Entre 
os temas do evento, estão a fleboestética 
ambulatorial e hospitalar, situações espe-
ciais de trombose, novos dispositivos para 

26 SBACV Notícias |Janeiro/Março 2016



tratar as doenças arteriais periféricas e os 
desafios no tratamento de AAA e AATA, 
entre outros. Neste ano, o evento traz 
duas novidades: os cursos pré-congresso 
teórico-práticos em técnicas cirúrgicas e 
USG para o cirurgião vascular.

As inscrições já estão abertas. Para 
sócios adimplentes da SBACV, o valor 
até 30 de abril é de R$ 550. Depois, 
R$ 650. Mais informações: sbacv-pe.
com.br/evento

XIV ENCONTRO MINEIRO DE 
A N G I O LO G I A  E  C I R U R G I A 
VASCULAR 
De 9 a 11 de junho, acontece a 14ª edi-
ção do Encontro Mineiro, em Tiradentes 
(MG). De acordo com o Presidente do 
evento e da SBACV-MG, Dr. Daniel 
Mendes Pinto, no site do evento é 
possível acompanhar toda a progra-
mação e informações sobre inscrições: 
emacv2016.com.br. “O Encontro 
Mineiro de 2016 será na bela cidade 
de Tiradentes - uma excelente opor-
tunidade para atualização científica e 
turismo”, afirma o Presidente.

5 º  C O N T R O V É R S I A S  E M 
C I R U R G I A  V A S C U L A R  E 
ENDOVASCULAR E IV SIMPÓSIO 
SVS CAPÍTULO BRASIL 
Em agosto, entre os dias 18 e 21, será 
realizado o 5º Controvérsias em Cirurgia 
Vascular e Endovascular e a quarta edi-
ção do Simpósio SVS Capítulo Brasil, 
no Hotel Senac, em Águas de São Pedro 
(SP). De acordo com o Presidente da 
SBACV-SP, Dr. Marcelo Matielo, a pro-
gramação está sendo fechada. “Como o 
nome sugere, vamos debater temas con-
troversos com um público formador de 
opinião, além de mostrar a tendência de 
tratamentos em diversas áreas da cirurgia 
vascular e endovascular”, diz.

VII CONGRESSO BRASILEIRO 
DE ECOGRAFIA VASCULAR 2016 
De 7 a 10 de setembro, acontece, em 
Belo Horizonte (MG), a sétima edição 

do Congresso Brasileiro de Ecografia 
Vascular, que é realizado a cada dois 
anos. De acordo com o Presidente do 
Congresso, Dr. Adriano José de Souza, o 
evento pretende reunir mais de 600 par-
ticipantes. “Vamos abordar os avanços da 
especialidade com renomados especialis-
tas nacionais e internacionais”, informa. 
O site do evento está sendo finalizado e 
pode ser acessado em: cbev2016.com.br.

XI  ENCONTRO NORTE-NORDESTE 
DE ANGIOLOGIA, CIRURGIA 
VASCULAR E ENDOVASCULAR
A 11ª edição do Encontro Norte-Nordeste 
será realizada entre 8 e 10 de setembro, 
em Fortaleza (CE). Os palestrantes confir-
mados até o momento são: Dr. Armando 
Lobato, Dr. Arno Von Ristow, Dr. Bruno 
Freitas, Dr. Carlos Abath, Dr. George 
Carchedi Luccas, Dr. Jackson Silveira 
Caiafa, Dr. João Luiz Sandri, Dr. Luiz 
Baldini, Dr. Marcelo Liberato, Dr. Pedro 
Pablo Komlós, Dr. Rodrigo Kikuchi e Dr. 
Samuel Hernandez.

O Presidente do Encontro, Dr. Luiz 
Antônio Noleto Guimarães, conta que o 
evento terá novidades: “Será o primeiro 
Encontro Norte-Nordeste com casos 
ao vivo. As cirurgias serão realizadas no 
Hospital OTOclínica e transmitidas via 
satélite para o local do evento”.

As inscrições já estão abertas. Para 
sócios, o valor é de R$ 600 até 20 de abril; 
R$ 700 até 20 de agosto e, no local, R$ 
800. Mais informações: nnevascular.com.br

XIII ENCONTRO DE ANGIOLOGIA 
E DE CIRURGIA VASCULAR DO 
CONE SUL 2016 
A cidade de Florianópolis (SC) recebe a 
13ª edição do Cone Sul nos dias 4 e 5 
de novembro. “O evento trará inovações 
nas áreas médica e tecnológica, além de 
discutir a prática médica do dia a dia”, 
afirma o Presidente do Encontro e da 
SBACV-SC, Dr. Gilberto do Nascimento 
Galego, que espera receber cerca de dois 
mil participantes nessa edição. Mais 
informações: sbacvsc.com.br

Encontro do 
RJ discute 
dilema: qual a 
melhor forma de 
tratamento?

Evento realizado em 
março debateu também 
flebologia e temas 
multidisciplinares 

Entre 17 e 19 de março, aconteceu a 

30ª edição do Encontro de Angiolo-

gia e de Cirurgia Vascular do Rio de 

Janeiro. Realizado no Hotel Windsor, o 

evento trouxe ao Brasil Dr. Gioachino 

Coppi, da Itália; Dr. Bruno Freitas, bra-

sileiro residente na Alemanha; e Dr. 

César Carmelino, do Peru.

 O evento abordou as inovações 

tecnológicas, flebologia e temas 

multidisciplinares, com objetivo de 

agregar mais valor aos debates, além 

de trazer um grande dilema atual: 

como estabelecer junto ao paciente 

a melhor forma de tratamento? 

Para o Presidente do Encontro e da 

SBACV-RJ, Dr. Carlos Peixoto, a prin-

cipal mensagem foi a importância de 

investir em prevenção, com orienta-

ções e informações. 

Segundo ele, mesmo com a 

grave crise econômica no País, foi 

possível realizar um evento de quali-

dade com palestrantes estrangeiros, 

um bom número de estandes e par-

ticipantes. “Gostaria de agradecer 

aos colegas do Brasil e estrangei-

ros que conseguiram participar do 

nosso Encontro, além dos cariocas 

que nos prestigiaram”, disse. (BF)
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CENÁRIO REGIONAL

Cerimônia de posse SBACV-RJ e SBACV 
Dr. Carlos Peixoto assume gestão 2016-2017

As Diretorias da SBACV-RJ e da 
SBACV Nacional assumiram a ges-
tão 2016-2017 em 23 de janeiro, 
no Windsor Atlântica Hotel, no 
Rio de Janeiro. Dr. Carlos Peixoto 
assumiu a presidência da Regional 
ao lado de Dr. Sergio Meirelles, 
Dr. Breno Caiafa e Dra. Cristiane 
Araújo. “Pretendo criar um clube 
de vantagens para os sócios, com 
incentivos científicos e culturais, 
fortalecendo o patrimônio e a 
marca SBACV-RJ”, destacou Dr. 
Peixoto ao anunciar os objetivos 
de sua gestão. O novo Presidente 
enfatizou a luta pela melhoria da 
saúde vascular na área pública e 
afirmou que a batalha pelo rol de 
procedimentos junto à saúde pri-
vada será contínua. – Diretoria

SBACV-RJ

Michel Angelo / Divulgação

Acima, Dr. Sergio Meirelles, Dr. Carlos Peixoto, Dra. Cristiane Araújo e Dr. Breno Caiafa. Abaixo, 
Dr. Francisco Sahagoff, Dr. Ivanésio Merlo, Dr. Arno von Ristow, Dr. Sergio Meirelles, Dr. Julio Peclat, 
Dr. Carlos Peixoto, Dr. Almar Assumpção, Dr. Marcio Portilho e Dr. Breno Caiafa
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A SBACV-RN e a Comissão Organizadora 
do 42° Congresso Brasileiro de Angiolo-
gia e de Cirurgia Vascular intensificarão 
neste ano as reuniões de planejamento e 
operacionais sobre o evento. Várias defini-
ções estratégicas já foram definidas, entre 
elas a seleção e o contato prévio com os 
palestrantes internacionais, bem como 
a ampliação conceitual do Congresso, 
que abrigará o 1° Congresso Brasileiro de 
Enfermagem Vascular e o 1° Fórum Luso-
-Hispano-Brasileiro Vascular.

A 42ª edição do maior evento nacio-
nal da especialidade vascular aconte-

cerá de 9 a 13 de outubro de 2017 
no Centro de Convenções de Natal. 
Na ocasião da primeira reunião do 
ano, ocorrida em 1º de fevereiro, 
estiveram presentes: o Presidente 
do Congresso, Dr. Gutenberg Gur-
gel; o Presidente da SBACV-RN, Dr. 
Márcio Vilar; Dra. Glenda Rocha; 
Dra. Liana Berúcia; Sr. Neiwaldo 
Guedes e Sra. Veluska Leão, ambos 
Diretores da Espacial Eventos; Sra. 
Elaine Jupiara e Sr. Gustavo Sales, 
da agência de publicidade oficial 
do evento. – Diretoria 

Preparação para o Congresso da SBACV já começou
SBACV-RN

SBACV-RS

Regional em novo endereço
Entidade contrata gerência especializada 
em sociedades médicas

A gestão 2016-2017 iniciou com 
mudanças importantes, como o local 
da sede – ainda na própria Associação 
Médica do Rio Grande do Sul, mas em 
novas instalações, mais amplas e ade-
quadas. O endereço é Avenida Ipiranga, 
5.311, salas 107/108. O novo telefone 

Dr. Renan Onzi (quinto da esq. para dir.) com a nova Diretoria na cerimônia de posse

é (51) 8022- 5566 e o atendimento é 
das 14h às 20h.

Foi contratada uma equipe espe-
cializada em organização de socieda-
des médicas para implementar uma 
gerência mais profissional. Com isso, 
substituímos a assessoria de marketing 

e estrutura administrativa mudando o 
endereço e correio eletrônicos para www.
sociedadesonline.com.br e vascular@
sociedadesonline.com.br. 

A posse ocorreu em 5 de dezembro, no 
Hotel Plaza São Rafael. Em janeiro, foi rea-
lizada a primeira reunião de defesa profis-
sional com o Presidente da Unimed POA, 
Dr. Marcio Pizzatto, e o Superintendente-
Geral, Dr. Flávio da Costa Vieira. Foram 
abordados assuntos importantes, como a 
relação de cooperativas de especialidades 
e diferenças de honorários médicos para 
os mesmos procedimentos pelos coope-
rados e os critérios de credenciamento de 
serviços para realizar ecodoppler.

Um importante canal de comunicação 
entre as partes foi ajustado para resolver os 
diversos problemas dos honorários médi-
cos, desde o valor da CH até critérios de 
glosas e autorizações de procedimentos. 

As reuniões científicas continuam 
mensais. Em março, discutiram-se casos 
dos principais serviços de residência do 
RS. – Dr. Renan Onzi, Presidente  

Evento terá 1° Congresso Brasileiro de Enfermagem Vascular 
e 1° Fórum Luso-Hispano-Brasileiro Vascular

Reunião sobre o Congresso da SBACV de 2017

SBACV-RN / Arquivo
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CENÁRIO REGIONAL

SBACV-SP

Preparação para o XIV Encontro São Paulo
Entidade também tem participado de reuniões de defesa profissional

SBACV-PR

Regional organiza evento científico em agosto
Encontro será em Maringá, nos dias 5 e 6

A primeira reunião da nova Diretoria da 
SBACV-PR foi realizada em Maringá, 
mantendo o objetivo de envolvimento 
dos sócios com as ações da Regional. 
Foram discutidas as reuniões científicas 
mensais, a divulgação da especialidade, 
o ingresso de novos sócios e os tópicos 
da reunião da SBACV Nacional.

Na agenda de eventos da Regional, 
estão: Paraná Vascular 2016, XV 
Encontro Paranaense de Cirurgia 
Vascular e Endovascular, Angiologia 

e Ecografia Vascular e I Encontro das 
Ligas Acadêmicas, em 5 e 6 de agosto, 
em Maringá (PR). O programa será 
organizado em módulos: doença arte-
rial obstrutiva periférica, aneurismas 
arteriais, anticoagulantes, varizes, escle-
roterapia e sessão de controvérsias. O 
Prêmio Paraná Vascular será entregue 
aos três melhores trabalhos científicos.

A SBACV-PR participou do pro-
grama Bem Estar Global, ação do pro-
grama Bem Estar, da TV Globo, em 26 

de fevereiro, em Curitiba, abordando 
a questão “Como vai sua saúde vascu-
lar?”, buscando orientar o público sobre 
a importância do checkup vascular para 
diagnóstico de doenças vasculares na 
fase inicial ou pré-existente. 

Os projetos de divulgação da espe-
cialidade, iniciados na gestão da Dra. 
Ziliane, terão continuidade, priorizando 
promover o conhecimento da especiali-
dade junto ao público leigo. – Dr. Altino 
Ono Moraes, Presidente 

Dr. Altino Moraes (sétimo da esq. para dir.) em reunião com sua Diretoria

A Regional São Paulo está se prepa-
rando para seu grande evento do pri-
meiro semestre, que é o XIV Encontro 
São Paulo e V Pré-Encontro Interativo. 
O site já está no ar: encontrosaopaulo.
com.br. Continuamos com as reuniões 
administrativas e científicas mensais 
realizadas nas últimas quintas-feiras 
do mês, agora no Hospital do Servidor 
Público Estadual de São Paulo. Além 

dessas reuniões, realizamos encon-
tros mensais na sede da APM (aos 
sábados) das Ligas Acadêmicas de 
Cirurgia Vascular, com apresentação 
de um professor convidado, residen-
tes e acadêmicos.

Estamos divulgando as notícias 
relevantes de nossa Sociedade em 
nossas publicações mensais da Folha 
Vascular, bem como assuntos da defesa 

profissional através de nossos Direto-
res, inclusive com presença nas reuni-
ões sobre defesa e remuneração dos 
médicos nas reuniões da Associação 
Paulista de Medicina. Para reforçar a 
participação dos associados, estamos 
incentivando que os Presidentes das 13 
seccionais do interior realizem também 
reuniões científicas em sua região. – 
Dr. Marcelo Matielo, Presidente
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A Regional de Pernambuco, no biênio 
2016-2017, está comprometida em 
fomentar as atividades científicas men-
salmente, estimulando cada vez mais a 
participação dos associados. 

Entre os vários projetos científicos 
que serão divulgados no decorrer do 
ano, sempre buscando o engrandeci-
mento da Regional e a educação médica 
continuada, destacamos o 21º Encontro 
Pernambucano de Angiologia, Cirurgia 
Vascular e Endovascular, que ocorrerá no 
Mercure Recife Mar Hotel Conventions, 
de 26 a 28 de maio de 2016. Sem dúvida 
nenhuma, será um evento inesquecível. 
Como novidade, teremos dois cursos teó-
rico-práticos pré-congresso, um de técni-
cas cirúrgicas para cirurgia convencional e 

outro sobre ecografia vascular para o cirur-
gião vascular. Vários convidados interna-
cionais e nacionais já estão confirmados, 
entre eles: Dr. Marc Bosier (Bélgica), 
Dr. Johannes Schuster (Alemanha), Dr. 
Bruno Freitas (PE, Leipzig/Alemanha), 
Dr. Arno von Ristow (RJ), Dra. Anna 
Paula Sincos (SP), Dr. Felipe Coelho 
Neto (DF), Dr. Gutenberg Gurgel (RN), 
Dr. Igor Sincos (SP), Dr. Ivanésio Merlo 
(RJ), Dr. Rodrigo Kikuchi (SP) e Dr. 
Túlio Navarro (MG).

Convidamos todos os colegas que 
desejam se aprimorar e aproveitar o 
aconchego de nossa terra a reservarem a 
data. Aguardamos todos com a sempre 
calorosa recepção pernambucana. – Dr. 
Jorge Seraphim, Presidente

Em janeiro de 2016, tomou posse 
a nova Diretoria da Sociedade 
Brasileira de Angiologia e de Cirurgia 
Vascular Regional Bahia, composta 
pelos seguintes sócios: 

Presidente: Dr. Maurício de 
Amorim Aquino
Vice-Presidente: Dr. Dejean 
Sampaio Amorim Filho
Secretário: Dr. Vinícius Cruz 
Majdalani
Vice-Secretário: Dr. Fabricio 
Mascarenhas de Oliveira
Tesoureira: Dra. Saadia Santos 
Ribeiro da Silva
Vice-Tesoureiro: Dr. Aldo 
Lacerda Brasileiro
Diretor Científico: Dr. Ricardo 
Augusto Carvalho Lujan
Diretor de Patrimônio: Dr. Marcelo 
Ruettimann Liberato de Moura
Diretora de Publicação: Dra. 
Vanessa Prado dos Santos

A atual gestão tem como foco 
a defesa profissional e a valorização 
da especialidade junto à população. 
A produção científica também terá 
lugar de destaque, dando continui-
dade às reuniões mensais que já con-
tam regularmente com grande parti-
cipação dos sócios e a realização da 
IV Jornada Baiana de Angiologia e 
Cirurgia Vascular e do I Encontro 
Nacional das Ligas Acadêmicas de 
Angiologia e Cirurgia Vascular, pre-
vistos para outubro. – Diretoria

SBACV-PE

SBACV-BA

Encontro em maio
Evento terá palestrantes nacionais e internacionais

Nova Diretoria 
toma posse
Entre as ações, 
a IV Jornada Baiana e 
o I Encontro Nacional 
das Ligas Acadêmicas 

O VII Congresso Brasileiro de Ecografia 
Vascular acontecerá de 7 a 10 de setembro, 
no Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte. 
O evento reunirá profissionais de alto reco-
nhecimento técnico-científico na área de 
atuação da cirurgia endovascular.  

Segundo o Presidente da entidade, Dr. 
Daniel Mendes Pinto, o programa terá 
como foco os avanços e os problemas reais. 
“Vamos estimular o debate sobre questões 
enfrentadas no dia a dia.” O Presidente do 
Congresso, Dr. Adriano José de Souza, 
conta que também será oferecido um curso 
pré-congresso: “Escolhemos um feriado 
para esse curso, permitindo maior parti-
cipação de colegas dos diversos cantos do 

nosso país. Todos os participantes terão 
oportunidade de esclarecer dúvidas com 
especialistas renomados. Pretendemos rea-
lizar um congresso à moda mineira, bem 
acolhedor e bastante científico. Nosso 
grande desafio, além de manter o nível de 
conhecimento já alcançado, é possibilitar 
diagnósticos precisos em territórios vascu-
lares que, até então, eram considerados de 
baixa acurácia”. De acordo com Dr. Souza, 
serão debatidos assuntos relacionados ao 
grande avanço da cirurgia endovascular 
não só para tratamento das doenças arte-
riais, mas também das doenças venosas. 

As inscrições podem ser feitas pelo 
site ecografia2016.com.br. – Diretoria

SBACV-MG

Minas organiza VII Congresso 
Evento acontece em setembro e debate avanços
no tratamento das doenças arteriais e venosas
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TEMPO LIVRE

A lém de ser fonte de alívio do 
estresse, a prática de esportes é 
um momento para unir a famí-

lia, segundo os cirurgiões vasculares Dr. 
João Luiz Elesbão, de Porto Alegre (RS), 
e Dr. Marcelo Soares, de Recife (PE). Dr. 
Elesbão iniciou a prática de hipismo com 
os filhos há aproximadamente sete anos; 
Dr. Soares, que pratica atividade aquática 
desde criança, levou os filhos para a vela. 

eu, apenas como hobby; já meus filhos 
competem nas categorias de suas res-
pectivas idades”, conta. O esporte está 
na rotina do cirurgião vascular cerca de 
duas vezes por semana, na companhia 
dos filhos e eventualmente da esposa. 

Segundo Dr. Elesbão, o principal 
benefício do hipismo é para a mente. 
“Vejo um claro alívio nos meus níveis 
de estresse. Além do mais, dominar um 

Capitão médico do Exército brasi-
leiro, Dr. Elesbão explica que começou 
a fazer hipismo por causa de seu filho. 
“Iniciei quando meu caçula, Enzo, pre-
cisou de equoterapia para ajudá-lo com 
problemas na fala. Ele foi para a equo-
terapia e eu e a Julia, minha filha mais 
velha, fomos para a escolinha de equita-
ção da Sociedade Hípica Portoalegrense. 
Desde então, praticamos regularmente: 

MÉDICOS USAM O ESPORTE 
PARA UNIR A FAMÍLIA
Cirurgiões vasculares aproveitam horas de lazer para praticar 
esportes com os filhos e aliviar o estresse

Por Janaína Soares

Dr. Marcelo Soares, de Recife, é fã da vela, esporte que pratica desde os nove anos

Fotos Arquivos pessoais
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animal tão grande traz autoconfiança, 
ajudando a superar desafios, especial-
mente no trato com pessoas e equipes. 
Do ponto de vista físico, notei melhora 
na minha postura e equilíbrio, sem 
falar que queima mais ou menos 300 
calorias por hora praticada”, destaca o 
cirurgião vascular, que também pratica 
tênis, porém com menos frequência 
que o hipismo.

Já a vela foi apresentada ao espe-
cialista em USG vascular Dr. Marcelo 
Soares quando ele tinha nove anos, 
ao ganhar seu primeiro barco. “Nessa 
época, praticava natação e polo aquá-
tico. A vela era apenas diversão de fim 
de semana. Aos 15 anos, ganhei meu 
primeiro barco para regata, um hobbie 
cat 14. Aos 19, passei a velejar na classe 
laser, mas nessa época estava na faculdade 

e tinha pouco tempo para me dedicar ao 
esporte. Durante a residência de cirurgia 
vascular, comprei meu primeiro veleiro 
de oceano, um microtoner 19, e passei 
a participar mais ativamente de regatas. 
Depois passei para um de 23 pés e em 
seguida para um catamarã de 30 pés”, 
explica. Atualmente, o médico possui 
um catamarã de 38 pés, que construiu 
no Maranhão e batizou de Safena 4 – o 
quarto da sua coleção de veleiros. 

Dr. Soares pratica vela de monotipo 
na classe Snipe, com os filhos, e vela de 
oceano, em regatas com a família. “O 
bom desse esporte é que conseguimos 
reunir a família para participar de rega-
tas e passeios, cada um com sua fun-
ção, apesar de diferentes idades. Temos 
tempo para conversar e curtir a natureza, 
conseguindo que meus filhos esqueçam 
um pouco a tecnologia. Dizemos que a 
vela é um esporte de oito a 80. No meu 
caso, de sete (meu filho mais novo) a 75 
(meu pai)”, brinca Soares, cujo pai, Dr. 
Carlos Alberto Soares, também é cirur-
gião vascular.

COMPETIÇÕES
Dr. Soares conta que já participou de 
campeonatos pernambucanos, norte e 
nordeste de várias classes e de oito rega-
tas Recife - Fernando de Noronha como 
velejador e de mais quatro como comis-
são de regata e organização. “Na última, 
em 2015, participei com meus filhos (o 
mais velho e o do meio) e ficamos em 
segundo lugar na categoria”, orgulha-se. 
O especialista pratica ainda corrida de três 
a quatro vezes por semana e musculação. 

Já Dr. Elesbão não compete como 
atleta, preferindo ajudar os filhos. 
“Participo apenas aquecendo, preparando 
os cavalos de meus filhos e, claro, como 
‘paitrocinador’. Apesar de ter começado 
há aproximadamente sete anos, iniciei no 
esporte muito tarde, com mais de 30 anos 
de idade. Para participar de competições, 
mesmo que amadoras, é necessário uma 
dedicação maior que a vida de cirurgião 
vascular permite”, justifica. 

Dr. João Luiz Elesbão, de Porto Alegre, pratica hipismo há cerca de sete anos com os filhos.  
Abaixo, Dr. Soares com o filho e o pai, o também cirurgião vascular Dr. Carlos Alberto Soares
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RESIDÊNCIA

A tualmente, a SBACV conta 
com mais de 100 programas de 
residência e estágio em cirurgia 

vascular, angiologia e angiorradiologia 
e cirurgia endovascular credenciados. 
Para solicitar a chancela da Sociedade, 
é necessário atender a requisitos como: 

1- O responsável pelo serviço que solici-
tar credenciamento deve ser membro 
efetivo ou titular da SBACV, porta-
dor de título de especialista e certi-
ficado de área de atuação conferido 
pela Sociedade; 

2- Os preceptores devem ser membros 
da SBACV; 

3- Metade dos preceptores tem de pos-
suir título de especialista. 

Após o recebimento da solicitação e 
dos documentos necessários, a SBACV 
analisa o pedido. Caso a documentação 
esteja adequada, é enviada à Comissão 
de Avaliação de Residências e Estágios 
da SBACV a fim de que seja analisado o 
pedido e emitido parecer técnico. Caso 
haja mais de um programa na mesma 
instituição, são necessárias duas solici-
tações independentes.

Em seguida, a Comissão de Avaliação 
de Residências e Estágios da SBACV 
encaminha a proposta de credencia-
mento, instruída com o parecer técnico, à 
Diretoria para arquivamento, emissão do 
certificado e publicação – as instituições 

que possuem programa de residência e/
ou estágio reconhecido pela SBACV têm 
o serviço correspondente também cre-
denciado pelo mesmo período.

Após o recebimento do parecer, a 
Diretoria emite certificado de reconhe-
cimento do programa e do serviço cor-
respondente, com a validade disposta 
no parecer técnico. A validade do cre-
denciamento varia de um a três anos, 
conforme avaliação do parecer técnico 
emitido pela Sociedade. Finalizado o 
período de reconhecimento, é necessá-
rio recredenciamento, que obedece ao 
mesmo processo do credenciamento. 

COMO CREDENCIAR 
PROGRAMAS DE 
RESIDÊNCIA E ESTÁGIO 
JUNTO À SBACV?
A validade do credenciamento varia de um a três anos

É importante ressaltar que só 
podem utilizar a nomenclatura ‘resi-
dência médica’ programas aprovados 
pela Comissão Nacional de Residência 
Médica (CNRM), do Ministério da 
Educação (MEC). Aqueles que não são 
credenciados pela CNRM devem ser 
denominados ‘estágio’ (conforme deter-
minado pela Lei 6.932/1981).

As orientações completas, formulários 
para impressão e documentos necessários 
para credenciamento estão disponíveis 
na página da SBACV (www.sbacv.com.
br), na aba ‘Serviços Reconhecidos pela 
SBACV’. (JS) 
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