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EDITORIAL

Prezados associados,

Mais um ano se foi. Ano difícil para todos! 
Convivemos com uma crise política e econô-
mica sem igual no Brasil, com muitas incerte-
zas. Além disso, houve exacerbação da crise na 
profissão médica, em que muitas outras áreas 
de atuação não médicas vêm se achando no di-
reito de realizar procedimentos que não estão 
garantidos para os mesmos, apenas com uma 
interpretação equivocada do que podem ou não 
fazer. As entidades SBACV, Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM) e Associação Médica 
Brasileira (AMB), junto com as suas regionais, 
vêm trabalhando intensamente e conseguin-
do resultados jurídicos favoráveis para a área 
médica, uma luta que está no início e terá que 
demandar muito esforço de todos os médicos 
para que nossa profissão seja respeitada e que a 
população entenda o que está em jogo para ela - 
a sua saúde -, não permitindo que profissionais 
sem a formação adequada possam - embora 
seus conselhos de classe assim achem - fazer 
aquilo para o qual não estudaram e não têm for-
mação adequada.

Apesar desses acontecimentos, consegui-
mos realizar três eventos científicos de grande 
importância, tanto regional, quanto nacional, 
sendo o último o I Congresso Brasileiro das 
Ligas Acadêmicas de Cirurgia Vascular e En-
dovascular, realizado em novembro na sede da 
Associação Paulista de Medicina (APM), em 
São Paulo. Houve grande presença dos acadê-
micos de várias regiões deste país e diversos 
trabalhos apresentados, dentre os quais foram 
ganhadores, na categoria apresentação oral, um 
do Distrito Federal, e, em pôster, um de Minas 
Gerais. Também houve grande interação entre 
todos os presentes. Agora, este evento passará a 
ser realizado em conjunto e com a organização 
da regional sede do Congresso Brasileiro de 
Angiologia e de Cirurgia Vascular. Mais uma 
grande conquista para a nossa especialidade, 
que está desenvolvendo, desde cedo, o interes-
se nos alunos por nossa área e, muitas vezes, 
infelizmente, suprindo o ensino menosprezado 
por algumas escolas de Medicina.

Os últimos acontecimentos políticos e jurídi-
cos no Brasil são estarrecedores. Primeiro pelo 
desrespeito entre os poderes e, em segundo e 
mais importante, o desrespeito que os nossos 
governantes, independente de partido, conti-
nuam a ter com o povo. Mesmo com todas as 
ações judiciais, eles continuam agindo como 

se não fosse com eles; quando são delatados, 
agem como pobres “inocentes” e dizem sofrer 
“perseguição”, afirmam que nunca viram nada 
e não sabem de nada. Como nós mortais e tra-
balhadores temos que declarar cada centavo 
que ganhamos, pois a Receita Federal e a popu-
lação sempre acham que ganhamos mais do que 
realmente ganhamos, e estes seres ficam milio-
nários, em dólares e não em reais, e a Receita 
nunca foi atrás? Os eventos políticos e jurídicos 
no Brasil são sempre uma surpresa. Primeiro 
temos o impedimento da presidente - ela foi re-
tirada da presidência do Brasil por cometer um 
crime, mas não precisa receber pena por esse 
crime (não perde direitos políticos) -, outro re-
cebe uma ordem judicial, não a cumpre, pois 
foi protegido pelos próprios pares, e continua 
tudo bem. Se não ficaram contentes com esses 
dois quadros, posso citar mais dois: se for di-
nheiro para fundo de campanha não declarado, 
querem que esse dinheiro, que não tem fonte, 
seja considerado apenas como caixa 2 (que não 
há nada de errado!). Outro fato é o de te chamar 
de bobo (na melhor das palavras) ao fazer você 
trabalhar de sol a sol, declarar tudo que ganhou 
e pagar de imposto de renda, em média, 27,5% 
de todos os seus rendimentos, fora outros im-
postos indiretos, e não receber nada de bom 
em troca, enquanto aqueles que têm bilhões de 
dólares não declarados fora do País puderam 
repatriar esse dinheiro com 15% de impostos e 
15% de multa. ACORDA, BRASIL!

Desejo a todos um ótimo fim de ano, de fes-
tas com serenidade e paz. Que vocês tenham 
um ano de 2017 com realizações, felicidade e 
harmonia.
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Que ano...

O título resume, talvez, o sentimento de mui-
tos de nós em 2016, principalmente neste final 
de ano. Lava Jato, Zelotes e outros nomes chan-
celados pela criatividade da Polícia Federal e 
pela eficiência da mesma em detectar e apontar 
irregularidades, fraudes e demais crimes contra 
o erário público, que pulsaram na mídia impres-
sa, televisiva e virtual. Crise institucional de 
quase todos os poderes maiores da nossa nação, 
saída da senhora presidente do poder, entrada 
de outro presidente e outros ministros. Crises 
em cidades importantes de nosso território na-
cional, com o decreto de calamidade pública 
em suas finanças (em três capitais do Estado 
brasileiro). Contra-ataque de acusados que se 
dirigiram à ONU alegando perseguição política, 
trusts em que deputado é beneficiário, mas não 
é o proprietário do dinheiro no exterior (alguém 
acreditou nisso?) e 12 a 13 milhões de desem-
pregados. Em 2016, houve liminar de Supremo 
Tribunal Federal não cumprida porque o réu não 
aceitou (e depois falou que decisão de Supremo 
é para ser cumprida).

Vamos respirar por um breve momento, para 
então analisarmos o seguinte: nunca antes na 
história deste país houve uma exposição tão 

grande das entranhas e dos bastidores do poder. 
As mídias sociais nos aproximaram de tudo isso. 
Infelizmente, os que estão do lado da corrupção 
tentam alegar que a descoberta dessas mazelas e 
a exposição das mesmas estão fazendo o Brasil 
ruir economicamente. É o mesmo que dizer que 
o rabo está abanando o cachorro.

Nós, como médicos, sabemos que, as doenças 
graves, como as tratadas pela nossa especiali-
dade, apresentam complexidades enormes em 
certos casos, com tratamentos que demandam 
energia, paciência e dedicação, inclusive por 
longo período.

Essa analogia representa o momento do Bra-
sil – assim como uma quimioterapia, estamos 
enfrentando, talvez, os piores sintomas das con-
sequências das improbidades e crimes pratica-
dos (tumor agressivo, câncer) contra os quais 
são utilizadas medidas altamente potentes de 
combate à impunidade (medicação quimioterá-
pica), em um momento que não temos certeza 
se o paciente vai sobreviver e se vai sobreviver 
com qualidade de vida.

A paciência é uma virtude cada vez mais rara 
em situações difíceis de nossa vida e na situação 
atual de nosso País. Mas ela é necessária.

O meu desejo para todos os associados, em 
2017, é que tenhamos a paciência e a tenacidade 
para lutar e fazer com que as medicações qui-
mioterápicas de nossas instituições destruam o 
tumor, e que novas células saudáveis voltem a 
existir e passemos por isso como uma lembran-
ça ruim de um futuro mais sustentável econômi-
ca e moralmente para nossos cidadãos.

O mais importante de tudo é que estamos vi-
vos – enquanto há vida, há luta.

Feliz 2017 a todos. Abracem muito todos os 
familiares e amigos.
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SBACV-SP comemora encerramento do ano com jantar para os associados

Durante a celebração, que aconteceu no Buffet Colonial, os cirurgiões vasculares que se destacaram em 2016 foram 
premiados e homenageados, com o reconhecimento por todo o seu esforço no aprimoramento da especialidade no Brasil

Para celebrar o final do ano em clima de 
confraternização, a SBACV-SP promoveu jan-
tar especial, no dia 9 de dezembro, no Buffet 
Colonial, em São Paulo. Mediado pelo mestre 
de cerimônias Dr. Carlos Eduardo Varela Jar-
dim, diretor de Defesa Profissional da socieda-
de, o evento foi animado pelo show do músico 
e humorista brasileiro Juca Chaves.

Na abertura, o presidente da Regional São 
Paulo, Dr. Marcelo Fernando Matielo, agra-
deceu aos membros da diretoria pela exce-
lente colaboração na realização dos trabalhos 
desenvolvidos ao longo do ano. Ele também 
desejou que 2017 seja um ano mais sóbrio 
e próspero a todos os presentes. “Ainda que 
2016 tenha sido difícil, nosso objetivo, hoje, 
no jantar, é confraternizar com os colegas e 
esperar que o próximo ano seja melhor e de 
muita felicidade”, disse Matielo.

Os membros da SBACV-SP que se destaca-
ram ao longo do ano e os autores das melhores 
pesquisas desenvolvidas em 2016 foram pre-
miados e homenageados.

A residente Dra. Fátima Mohamad El Haji, 
do Hospital do Servidor Público Estadual, foi 
reconhecida com o Prêmio Berilo Langer, na 
categoria acadêmico, estagiário ou residente, 
por ter apresentado o melhor trabalho em uma 
das reuniões mensais da Regional São Pau-
lo. Com o tema “A endarterectomia carotídea 
pode ser indicada apenas por ultrassonogra-
fia doppler?”, a autora recebeu a honraria das 
mãos do tesoureiro da SBACV-SP, Dr. Edson 
Nakamura.

O Prêmio Cid dos Santos, dedicado ao mem-
bro aspirante que se destacou durante o ano, foi 
entregue, também pelo Dr. Edson Nakamura, 
para a Dra. Inez Ohashi Torres, do Hospital 
Sírio Libanês, pelo trabalho “Confecção de 
simulador para treinamento da correção endo-
vascular do aneurisma da aorta infrarrenal: uso 
da impressão 3D”, desenvolvido na Faculdade 

Marcelo Fernando Matielo

Carlos Eduardo Varela Jardim

Inez Ohashi Torres e Edson Nakamura

Juca Chaves

Premiações e homenagens

de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP) – Fapesp.

O Prêmio Geza de Takats, destinado ao sócio 
efetivo que apresentou melhor trabalho, foi en-
tregue pelo Dr. Edson Nakamura ao Dr. Sérgio 
Q. Belczak, do Serviço de Cirurgia do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina de São 
Paulo, pela pesquisa “Desenvolvimento de en-
doprótese para o tratamento de aneurismas jus-
tarrenais: do conceito à experimentação”.

O 2º Prêmio Jovem Pesquisador Prof. Dr. 
Emil Burihan, com o patrocínio da Sanofi ao 
residente ou estagiário de Cirurgia Vascular 
pelos serviços reconhecidos pela SBACV, ho-
menageou os autores das três pesquisas que se 
sobressaíram ao longo do ano. O tema “Ava-
liação pré-operatória de varizes primárias: 
comparação entre prova dos quatro garrotes e 
ultrassonografia doppler venosa”, do residen-
te em Cirurgia Vascular Rafael de Mendonça 
Engelbretch, da Escola Paulista de Medicina 
– Unifesp, ficou com a terceira posição. A ho-
menagem foi feita pelo secretário geral da Re-

Fátima Mohamad El Haji e Edson Nakamura
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Sérgio Q. Belczak e Edson Nakamura

Rafael de Mendonça Engelbretch e Ivan Benaduce Casella

Renata Mora Carneiro e Roberto Sacilotto

Matheus Bertanha, Erasmo Simão da Silva e Carlos 
Eduardo Varela Jardim

Carlos Eduardo Varela Jardim, Adnan Neser e Marcelo 
Fernando Matielo

Confira os principais momentos da noite

gional São Paulo, Dr. Ivan Benaduce Casella.
O segundo colocado foi “Prevalência de 

tromboembolismo pulmonar incidental em pa-
cientes oncológicos: análise retrospectiva em 
grande centro”, cuja autora principal é Renata 
Mora Carneiro, médica estagiária do Serviço 
de Cirurgia Vascular Integrada no Hospital Be-
neficência Portuguesa de São Paulo. O prêmio 
foi dado pelo diretor científico da SBACV Na-
cional, Roberto Sacilotto. 

O primeiro lugar foi para “Avaliação de bioin-
tegração e resposta inflamatória a vasos sanguí-
neos produzidos por engenharia de tecidos – 
modelo experimental em coelho”, de autoria de 
Natália Fugiwara Muchiutti, especialista há um 
ano em Cirurgia Vascular pela Faculdade de Me-
dicina de Botucatu - Unesp. Como a autora não 
pôde comparecer no evento, o coautor Matheus 
Bertanha a representou para receber a homena-

gem das mãos do doutor Erasmo Simão da Silva 
diretor científico da SBACV-SP.

E a maior condecoração destinada a um ci-
rurgião vascular da SBACV-SP, anualmente, é 
o Prêmio Alexis Carrel, que, neste ano, foi con-
sagrado ao Dr. Adnan Neser, do Hospital Santa 
Marcelina, por sua participação como sócio titu-
lar nas atividades científicas e institucionais da 
entidade. O prêmio foi entregue pelo Dr. Marcelo 
Matielo. “Tenho a honra de homenagear Adnan 
Neser - que fez uma grande história dentro da Ci-
rurgia Vascular e do ensino da mesma - pelo seu 
empenho na defesa dessa especialidade e por seu 
destaque no trabalho realizado na SBACV-SP e 
em todo o Brasil”, afirmou Matielo. Após agra-
decer pela homenagem e pela presença de todos, 
o premiado palestrou sobre a história de Alexis 
Carrel, uma personalidade que sempre esteve à 
frente de seu tempo.
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Trabalhos fi nalistas do 2º Prêmio Emil Burihan foram 
apresentados em evento mensal

O encontro mensal da SBACV-SP abriu espa-
ço, no último dia 24 de novembro, no Hospital do 
Servidor Público Estadual, para a apresentação 
dos três trabalhos finalistas do 2º Prêmio Emil Bu-
rihan. A banca examinadora do concurso avaliou 
as pesquisas, ao longo da Reunião Científica, que 
foi patrocinada pela Sanofi, e definiu o vencedor 
do prêmio, bem como a colocação dos outros dois 
finalistas.

 “Avaliação de biointegração e resposta infla-
matória a vasos sanguíneos produzidos por en-
genharia de tecidos – modelo experimental em 
coelho”, foi umas das pesquisas apresentadas no 
evento, com a autoria principal da especialista em 
Cirurgia Vascular, Natália Fugiwara Muchiutti, 
que finalizou residência médica, há um ano, pela 
Faculdade de Medicina de Botucatu – Unesp. 
Os coautores são os doutores Matheus Bertanha, 
Marcone Lima Sobreira, Ana Lívia de Carvalho 
Bovolato, Camila Renata Correa e Elenice Deffu-
ne. A pesquisa teve como objetivo produzir vasos 
sanguíneos utilizando, como arcabouços, veias 
cavas de coelho, quimicamente descelularizadas 
e induzidas a endotelização por meio da aplica-
ção de CTM de tecido adiposo, e testar, então, a 
biointegração e resposta imunogênica desse novo 
material, em modelo animal.

O residente de Cirurgia Vascular Rafael de 
Mendonça Engelbrecht também apresentou seu 
trabalho, intitulado “Avaliação pré-operatória de 
varizes primárias: comparação entre prova dos 
quatro garrotes e ultrassonografia doppler veno-
sa”. Os coautores são os doutores Jorge Eduardo 
de Amorim, Luis Carlos Uta Nakano, Henrique 
Jorge Guedes, Vladimir Tonello de Vasconcelos 
e Ronald Luiz Gomes Flumignan, da Escola Pau-

Plateia atenta às apresentações dos trabalhos selecionados para o 2º Prêmio Emil Burihan Marcelo Fernando Matielo, Natália Fugiwara Muchiutti, Renata Mota Carneiro e Rafael de 
Mendonça Engelbrecht

lista de Medicina – Unifesp. O estudo científico 
visou a comparar os achados da prova semiológi-
ca de quatro garrotes com os achados da ultrasso-
nografia Doppler pré-cirurgia de varizes. 

“Prevalência de tromboembolismo pulmonar 
incidental em pacientes oncológicos: análise re-
trospectiva em grande centro” foi o tema aborda-
do pela médica estagiária do serviço de Cirurgia 
Vascular Integrada do Hospital Beneficência Por-
tuguesa de São Paulo e autora da pesquisa, Rena-
ta Mota Carneiro. Com a coautoria dos doutores 
Bonno van Bellen e Pablo Rydz Pinheiro Santa-
na, do Hospital Beneficência Portuguesa de São 
Paulo. O trabalho objetivou identificar os casos de 
TEP incidental em pacientes oncológicos na rea-
lização de Tomografia Computadorizada (TC) de 
tórax.

O encontro foi antecedido pela Reunião Admi-
nistrativa, onde os sócios da SBACV-SP, junta-
mente com a diretoria, puderam discutir e deliberar 
as pautas concernentes aos projetos e as atividades 
desenvolvidas pela entidade. Ambas as reuniões 
foram comandadas pelo presidente da Regional 
São Paulo, Dr. Marcelo Fernando Matielo, e pelo 
secretário geral, Dr. Ivan Benaduce Casella.

Um dos assuntos expostos durante o encontro 
administrativo foi o feedback positivo de posta-
gens nas páginas da SBACV-SP no Facebook e 
Instagram, lançadas há cerca de oito meses. De 
acordo com Matielo, em abril de 2016, a Socie-
dade começou com 528 fãs no Facebook, e, em 
outubro, fechou o mês com 3648 fãs, o que de-
notou um crescimento significativo na divulgação 
da especialidade. Há um predomínio de mulheres 
entre esses visitantes da página, com faixa etária 
entre 35 a 45 anos, residentes da cidade de São 

Paulo. Durante esses oito meses, houve 509 com-
partilhamentos, 1982 reações e um total de 2566 
interações. No Instagram, a SBACV-SP também 
percebeu um crescimento relevante. “Consegui-
mos superar nossas expectativas com relação às 
interações do público em nossas redes sociais, de 
acordo com a média de uma associação”, disse o 
presidente da Regional São Paulo.

JANEIRO
Reunião Administrativa

19/01/2017 – 5ª feira
às 20 horas

Local: 
Sede da SBACV-SP

Endereço:
Rua Estela, 515 – Bloco A – Cj. 62

São Paulo – SP 
Estacionamento: 

Gratuito para os participantes (1º subsolo)

FEVEREIRO
Reunião Científi ca

16/02/2017 – 5ª feira
às 20 horas

Local: 
Hospital do Servidor Público Estadual
Prédio da Administração – Sala 102

Endereço:
Av. Ibirapuera, 981, Indianópolis - São Paulo

Estacionamento: 
Gratuito para os participantes 

(entrada pela Av. Ibirapuera, 981)
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Programação científi ca foi planejada para difundir os conhecimentos da especialidade entre os 
acadêmicos de medicina de várias partes do País

FIQUE POR DENTRO

Com o objetivo de intensificar e expandir os 
conhecimentos sobre áreas de estudo na Angiolo-
gia, Cirurgia Vascular, Angiorradiologia, Cirur-
gia Endovascular, bem como os métodos diag-
nósticos e terapêuticos invasivos e não-invasivos, 
foi realizado o I Congresso Brasileiro das Ligas 
Acadêmicas de Cirurgia Vascular e Endovascular 
2016,  no dia 12 de novembro, na sede da As-
sociação Paulista de Medicina (APM). O evento 
foi ambiente propício para o intercâmbio de ex-
periências entre as Ligas de Cirurgia Vascular do 
Brasil, e cumpriu com o propósito de aumentar 
a qualidade e a relevância das ligas acadêmicas 
e incentivar a atualização contínua dos alunos e 
profissionais.

A primeira edição, que tem caráter itinerante, 
foi promovida após o sucesso das reuniões da 
Liga Paulista de Cirurgia Vascular, criada em 
2012, com o intuito de aproximar o estudante de 
medicina e a especialidade, por meio da tríade en-
sino, pesquisa e extensão. Com reuniões e aulas 
mensais na APM, a Liga promove estudos epi-
demiológicos multicêntricos e ações sociais que 
expandam o conhecimento da população acerca 
das áreas da atuação dessa especialidade médica.

Com a superação das expectativas de público 
da comissão organizadora, o encontro contou 
com 163 inscritos. Promovido pela SBACV-SP, 
realizado em parceria com a Associação Paulista 
de Medicina (APM) e a Associação Médica Bra-
sileira (AMB), o congresso contou com o apoio 
da Qualicorp e o patrocínio das empresas CMS, 
Medi e Venosan. Recebeu a coordenação do pre-
sidente do congresso e acadêmico da Universida-
de de Mogi das Cruzes, Luiz Fernando Segura, e 
a supervisão dos doutores Adnan Neser, Marcelo 
Calil Burihan e Marcelo Fernando Matielo, que 
realizaram a abertura.

O congresso foi composto por quatro módulos 
e a apresentação de pôsteres. O primeiro, mode-
rado pelo Dr. Marcelo Fernando Matielo, teve os 
seguintes temas: Evolução da cirurgia vascular 
(Prof. Dr. Francisco Humberto Maffei); Varizes 
(Dr. Antonio Eduardo Zerati); Trombose venosa 

profunda (Dr. Walter Campos Jr.); e Opções de 
tratamento da doença cirúrgica venosa (Dr. Sér-
gio Q. Belczak). Dentro desses temas, foram apre-
sentados os trabalhos “Perfil epidemiológico da 
insuficiência venosa crônica da atenção primária 
em Bragança Paulista” (Caio Urzelin); “Fatores 
de risco e sinais/sintomas para o desenvolvimento 
da síndrome pós-trombótica após episódio agudo 
de trombose venosa profunda: uma revisão na lite-
ratura” (Rafael Zanuto); e “Tratamento endovas-
cular da síndrome de quebra-nozes na síndrome 
de congestão pélvica – relato de caso” (Elisa Mar-
ques Almeida Silva).

Para o segundo módulo, com a moderação do 
Dr. Marcelo Calil Burihan, foram discutidos os 
temas Carótidas: indicação de tratamento clíni-

Adnan Neser, Marcelo Fernando Matielo, Francisco Hum-
berto Maffei, Marcelo Calil Burihan e Edson T. Nakamura

Marcelo Fernando Matielo, Marcelo Calil Burihan, Luiz Henrique Klumpp, Lucas Azevedo Portela, Alexandre Campos Moraes 
Amato e Fábio José Bonafé Sotelo

Adnan Neser, Arual Giusti, Roberto Sacilotto, Sidnei J. Galego e Henrique Jorge Guedes Neto

Eduardo Chiovatto,  Luis Fernando Segura , Antonio Flavio 
Bina Biazotto, Adriano Meirelles, Caio Urzelin e Ramon Felix

co e cirúrgico/endovascular (Dr. Daniel Mendes 
Pinto); Aneurisma da aorta abdominal: indica-
ções de tratamento cirúrgico/endovascular (Dr. 
Edson T. Nakamura); e Oclusão arterial aguda 
(Dr. Altino Ono Moraes). Fizeram parte dessa 
sessão os seguintes trabalhos: “Tumor de corpo 
carotídeo: análise de casos publicados no Brasil 
nos últimos 10 anos” (Mariana Salis Leal de Mei-
relles); e “Estudo transversal da prevalência de 
aneurismas de aorta abdominal em idosos aten-
didos em São Caetano do Sul” (André Marini 
Menini).

Com a moderação do Dr. Arual Giusti, o módu-
lo três reuniu a apresentação dos temas O ensino 
da Cirurgia Vascular no Brasil: do acadêmico ao 
médico residente (Dr. Adnan Neser); Linfedema 
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(Dr. Henrique Jorge Guedes Neto); Doença arterial obs-
trutiva periférica (DAOP) infra-inguinal: indicações de 
tratamento clínico e cirúrgico/endovascular (Dr. Rober-
to Sacilotto); e Doença obstrutiva aorto-ilíaca: indica-
ções de tratamento cirúrgico/endovascular (Dr. Sidnei 
José Galego). Os trabalhos apresentados foram: “Ensino 
de Angiologia e Cirurgia Vascular nos cursos médicos 
do Distrito Federal” (Brunna Joyce Borges de Lacerda); 
“Importância do material endovascular na realização 
de angiografia diagnóstica: relato de caso” (Caroline 
de Almeida Gonçalves); e “Tratamento endovascular do 
aneurisma de aorta abdominal infra-renal roto – relato de 
casos” (Paulo Henrique Martinelli).

No quarto módulo, moderado pelo Dr. Fábio José Bo-
nafé Sotelo, estavam os temas Trauma vascular (Dr. Ale-
xandre Campos Moraes Amato); Pé diabético (Dr. Luiz 
Henrique Klumpp); e Tipos e amputações de membros 
inferiores (Dr. Lucas Azevedo Portela). Os trabalhos 
apresentados foram: “Tratamento cirúrgico pseudo-
aneurisma pós-trauma de artéria axilar: relato de caso” 
(Mariana Helena do Carmo); “Associação da exposição 
radiológica de acordo com o tipo de cirurgia endovascu-
lar” (Antonio Flávio Bina Biazzotto); e “Infecção de en-
doprótese de aorta infra-renal: relato de caso e solução” 
(André José Yabar Alfaro).

Os julgadores dos casos/trabalhos foram os doutores 
Nilo Mitsuru Izukawa, César Alberto Talavera Martelli 
e Edson T. Nakamura. E os julgadores dos pôsteres, os 
doutores Arual Giusti, Benedicto Marcio Villaça e Car-
los Hugo Gillaux Chavez.

Ao final, foram premiadas as melhores apresentações 
orais e de pôsteres. A primeira colocada no primeiro que-
sito foi a Brunna Joyce Borges de Lacerda, com o tema 
“Ensino de angiologia e cirurgia vascular nos cursos médi-
cos do Distrito Federal”, de autoria e co-autoria de Brun-
na Joyce Borges de Lacerda, Juliana Ascenção de Souza, 
Allan Carvalho da Silva e Carla Taisi da Cruz Aragão.

O primeiro lugar na exposição de pôsteres foi para o 
tema “Resultados experimentais da substituição vascular 
com segmentos peritoneais de coelhos”, com a apresenta-
ção de Beatriz Monteiro Pereira, e de autoria e co-autoria 
de Beatriz Monteiro Pereira, João Batista Vieira de Car-
valho, Karoline Pereira Reis Vieira de Carvalho, Camila 
Vieira de Carvalho Pereira Reis, Priscila Capeli de Souza, 
Caroline Carla Magerl e Gabriela Franzin Ravazi.

Marcelo Fernando Matielo, Edson T. Nakamura, Daniel Mendes Pinto, Altino Ono Moraes
e Marcelo Calil Burihan

Adnan Neser e Beatriz Monteiro Pereira

Apresentação de pôsteres

Marcelo Calil Burihan e Brunna Joyce Borges

Equipe de acadêmicos responsáveis pela organização

Brunna Joyce 
Borges de Lacerda

André Alfaro André Marini Menini

Daniel Mendes PintoCaio Urzelin Caroline de Almeida 
Gonçalves

Altino Ono Moraes 
SBACV-PR

Antonio E. Zerati

Elisa Almeida Lucas Azevedo 
Portela

Luiz Fernando 
Segura

Mariana Helena do 
Carmo

Mariana Salis Leal 
de Meirelles

Paulo Henrique 
Martinelli

Luiz Henrique 
Klumpp

Sérgio Q. Belczak Walter Campos Jr.

Rafael Zanuto

Antonio F. B. Biazotto
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Prova de Título de Especialista para profi ssionais 
formados há mais de 15 anos

Em 2017, angiologistas e cirurgiões vasculares formados há mais de 15 
anos terão a oportunidade de realizar uma prova especial para conferência 
do Título de Especialista. O edital já está disponível no site da SBACV 
(www.sbacv.com.br) e as inscrições serão de 15 de janeiro a 15 de feve-
reiro, até as 18 horas (horário oficial de Brasília).

O exame será no dia 1º de abril de 2017, no Hotel Maksoud Plaza, em 
São Paulo. Assim como a prova tradicional de Título, o exame terá duas 
etapas realizadas sequencialmente: uma prova de múltipla escolha e outra 
teórico-prática com perguntas dissertativas.

A última oportunidade que os profissionais formados há mais de 15 
anos tiveram de realizar a prova foi em 2008. Segundo o coordenador do 
exame, Dr. Fausto Miranda Junior, para obter a aprovação será necessária 
nota mínima sete em cada prova (MC).

A iniciativa foi proposta pelo Presidente da SBACV Nacional, Dr. Iva-
nésio Merlo, e aprovada pelo diretor científico, Dr. Roberto Sacilotto, que 
comenta que a prova terá um caráter mais prático, e visará a aproveitar a 
experiência do colega que já clinica na área vascular por expressivo perí-
odo de tempo.

SECCIONAIS

Reunião Científica 

Foi realizada, na noite de 26 de outubro, em 
Araraquara, a reunião científica mensal organi-
zada pela Seccional, com o tema “Insuficiência 
venosa crônica e varizes de membros inferiores 
com CEAP 2. Qual a melhor conduta?”. Além da 
apresentação de casos clínicos, ocorreram deba-
tes sobre a conduta adotada pelos participantes. 
A discussão foi moderada pelo Dr. Ubirajara 

No dia 9 de novembro, em mais uma etapa 
do programa Road Shows, a SBACV promoveu 
um encontro com cirurgiões vasculares de Cam-
pinas e região. O evento foi capitaneado pelo 
presidente da Regional Campinas-Jundiaí, Dr. 
Antônio Chrispim. 

Na ocasião, o presidente da SBACV-SP, Dr. 

São Carlos-Araraquara

Campinas-Jundiaí

das Neves Gonçalves Junior, membro titular da 
SBACV-SP. Após o debate, os convidados con-
fraternizaram em um jantar promovido com o 
apoio do Laboratório Takeda.

 
I Mutirão Nacional da Rede EBSERH
 
Hospital Universitário da Universidade Fede-
ral de São Carlos (UFSCar), administrado pela 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH), participou do I Mutirão Nacional da 
Rede, no dia 30 de novembro.  O docente Dr. 
Michel Nasser, membro e diretor da Seccional 
São Carlos-Araraquara, participou do evento, 
onde realizou exames de ecodoppler vascular pe-
riférico, considerando que esse exame é uma das 
principais demandas reprimidas no município. 
Com isso, foram beneficiados pacientes que já 
estavam em fila de espera no setor de regulação 
da Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos.

SBACV-SP realiza nova etapa do programa Road Shows em Campinas

Marcelo Matielo, apresentou a aula “O papel da 
terapia compressiva no tratamento da insufici-
ência venosa crônica” para os participantes do 
encontro. 

O evento, que contou com o apoio da BSN 
medical Brasil por meio de sua linha JOBST, 
trouxe à tona tópicos importantes, como alter-

nativas terapêuticas para cada categoria da clas-
sificação CEAP, novas tecnologias disponíveis 
para tratamentos mais eficientes e confortáveis 
para os pacientes, além de um posicionamento 
clínico relevante sobre o olhar integrado do ci-
rurgião vascular em relação a feridas e terapia 
compressiva. 

Marcelo Matielo durante a apresentação de sua aula Antônio Chrispim e Marcelo Matielo
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BANCA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Membro titular da SBACV apresenta trabalho de doutorado

Sócio da Regional São Paulo defende tese no programa de 
Saúde Baseada em Evidências

Cirurgião Vascular faz defesa de dissertação

O membro titular da SBACV-AM e ex-residente 
do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital da PUC 
de Campinas (SP), Leonardo Pessoa Cavalcante, de-
fendeu tese de doutorado, no dia 23 de novembro, 
pelo Programa de Pós-Graduação em Cirurgia Torá-
cica e Cardiovascular da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP).

O título da tese foi "Efeito da administração agu-
da de 17β-estradiol ou de progesterona em modelo 
de isquemia-reperfusão medular em ratos". Fizeram 
parte da banca os professores doutores Fausto Miran-
da Jr., José Honório de Almeida Palma da Fonseca, 
Luiz Felipe Pinho Moreira e Renato Samy Assad.

No dia 5 de dezembro, o Dr. Vladimir Tonello 
Vasconcelos, membro da SBACV-SP, apresentou seu 
trabalho de doutorado à banca, na Escola Paulista de 
Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM
-Unifesp). Intitulada “Intervenção precoce ou tardia 
para pacientes recentemente sintomáticos com esteno-
se de carótida: revisão sistemática Cochrane”, sua tese 
foi desenvolvida pelo programa de pós-graduação em 
Saúde Baseada em Evidências, da EPM-Unifesp.

Orientado pelo professor Dr. José Carlos Costa 
Baptista-Silva, o trabalho foi avaliado pela banca 
examinadora composta pelos professores doutores 
Edwaldo Edner Joviliano, Erasmo Simão da Silva, 
Luis Carlos Uta Nakano e Raquel Riera. Os mem-
bros suplentes da banca foram os professores doutores 
Newton de Barros Junior e Ana Cristina Aoun Tannuri.

Com o título “Análise do efeito da irradiação do laser 
de baixa intensidade em veia poplítea e modulação de 
enzima geradora de óxido nítrico induzida em pacientes 
com trombose venosa profunda subaguda”, o sócio da 
SBACV-SP, Eduardo Alves Brigidio, defendeu disser-
tação de mestrado, no programa de pós-graduação em 
Medicina da Universidade Nove de Julho – Unidade 
Vergueiro. A defesa aconteceu no dia 1º de setembro.

O trabalho foi orientado pelo professor Dr. José An-
tônio da Silva e co-orientado pela professora Dra. Maria 
Cristina Chavantes. A banca examinadora foi composta 
pelos professores doutores Maricília Silva Costa (titular 
externa), Paulo José Ferreira Tucci (suplente externo) e 
Paulo de Tarso Camillo Carvalho (titular interno).

Renato Samy Assad, Fausto Miranda Jr., Leonardo Pessoa Cavalcante, Luiz Felipe Pinho 
Moreira e José Honório de Almeida Palma da Fonseca

Raquel Riera, Luis Carlos Uta Nakano, Vladimir Tonello Vasconcelos, José Carlos Costa Baptista-Silva, Edwaldo 
Edner Joviliano e Erasmo Simão da Silva

José Antonio Silva Junior, Eduardo Alves Brigidio, Maricília Silva Costa e Paulo de Tarso Camillo CarvalhoAntônio Chrispim e Marcelo Matielo
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ARTIGO

Por que a municipalização da saúde precisa mudar

Não é novidade que o setor da saúde repre-
senta um quebra-cabeça para todos os países 
do planeta. Mas deixar um sistema essencial 
entrar em colapso por causa da complexidade 
do tema é preocupante, no mínimo. Analisan-
do o cenário brasileiro, não é difícil concluir 
que o modelo de gestão é que está errado. A 
municipalização da saúde, tão aplaudida, além 
de não promover resolutividade na questão da 
saúde da população, tem piorado o cenário; ou 
seja, o Brasil não pode municipalizar a saúde, 
e tem de reverter essa política com algumas 
reformas, imediatamente.

O SUS atende 206 milhões de pessoas. A 
saúde suplementar fica com 48,3 milhões 
de usuários, segundo a Agência Nacional de 
Saúde (ANS). São 6.690 hospitais em todo 
o Brasil, sendo 70% privados, 21% públicos 
municipais, 8% públicos estaduais e 1% pú-
blico federal.

O problema é que, pela complexidade do 
negócio, um hospital só é viável operacional-
mente se tiver entre 150 e 200 leitos, segundo 
pesquisas internacionais. Mas, no Brasil, ape-
nas 12% têm mais de 200 leitos. No estado 
de São Paulo, até 2014, 17 mil leitos estavam 
ociosos - a maioria deles no interior, em insti-
tuições com menos de 50 leitos, cujos custos 
ultrapassam a receita e inviabilizam a manu-
tenção das atividades.

Isso não significa que o setor seja defici-
tário. Pelo contrário. O faturamento do seg-
mento de prestação de serviços de saúde 
tem crescido. Em 2012, o crescimento foi de 
9,51%; em 2013, de 14,64%; em 2014, foi 
de 8,48%; e no ano passado caiu mais – para 

balhista. O Brasil tem vocação para a área da 
saúde: tem universidades, pesquisae possui 
uma estrutura que deve ser reorganizada em 
busca de qualidade e sustentabilidade. Mas 
não podemos experimentar o ambiente do co-
lapso para só depois tratar de socorrer a saúde.

7,96%. Mas, se considerarmos a crise político
-econômica que vem maltratando a economia 
brasileira, o setor é resiliente, gera emprego, 
renda e riqueza.

O que está errado é o modelo vigente. O 
governo não tem estrutura no Brasil. Os pou-
cos hospitais federais concentram-se em ca-
pitais. São cinco mil municípios brasileiros 
com até 50 mil habitantes, cujas prefeituras 
não têm preparo para gerir um negócio com-
plexo como um hospital. O resultado é pouca 
resolutividade, déficit nas contas e falta de 
qualidade no serviço oferecido à população. 
Somente 3,75% dos hospitais são acreditados 
no Brasil; 40% deles estão no estado de São 
Paulo.

O SUS, que prevê acesso universal, inves-
te menos de 47% em sua estrutura. Dos R$ 
3.248,75 per capita investidos no Brasil em 
saúde, o setor privado respondeu por 53% 
para atender 25% da população. O gasto per 
capita em saúde pelo SUS, em 2015, foi de 
R$ 1.098,75. Já a saúde suplementar investiu 
quase o dobro, ou seja, R$ 2.150,00. É bom 
ressaltar que, até junho de 2016, 1,6 milhão 
de usuários deixaram a saúde suplementar e 
agora representam uma sobrecarga ao sistema 
público. Além dos problemas que se tornaram 
crônicos na saúde, relatório da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) aponta que entre 
20% e 40% de todos os gastos no setor são 
desperdiçados.

Assim, o modelo vertical de estruturação 
dos hospitais no Brasil tem de ser adotado 
junto com um conjunto de reformas urgentes 
do SUS, Previdência, sistema tributário e tra-

Por Yussif Ali Mere Junior*

AGENDA 

Efetivos:
Marcelo Passos Teivelis
Othon Amaral Neto
Priscila Urtiga e Silva

NOVAS ADESÕES

Sócios aprovados 
em 24 de novembro:

Yussif Ali Mere Junior 
Médico nefrologista, mestre em Clínica Médica pela Facul-

dade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, possui MBA 
em Economia em Gestão em Saúde – CEPES/Unifesp, é 

presidente da Federação dos Hospitais do Estado de São 
Paulo (FEHOESP), presidente do Sindicato dos Hospitais 
de Ribeirão Preto (SINDHOSP), vice-presidente da Con-

federação Nacional de Saúde (CNS) e vice-presidente da 
Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante 

(ABCDT).
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ESPAÇO ABERTO

Nem tudo está perdido!

Por mais que eu me esforce para acreditar que 
nem tudo está perdido, o que vem acontecendo no 
mundo, e em particular no nosso querido Brasil, 
ameaça certo desânimo. Por quanto tempo ainda 
vamos ter que esperar para realmente vermos o 
Brasil ser passado a limpo, livrando-se desta corja 
de corruptos e desalmados. Até mesmo no mundo 
político se veêm comportamentos estarrecedores 
disseminados por aí afora.

Repentinamente acontece uma desgraça ae-
ronáutica na Colômbia, país da América Latina, 
dizimando vidas de jovens atletas, jogadores do 
Chapecoense, time de futebol da simpática cida-
de de Chapecó, do estado de Santa Catarina, que 
vinham se destacando brilhantemente. Foi muito 
chocante, desencadeando uma imensurável triste-
za aos seus parentes, aos habitantes de Chapecó e 
a todo o Brasil, principalmente pela grande e as-
sustadora falha humana. 

A consternação por essa perda irreparável com 
a injusta morte dessas criaturas que iam repre-
sentar o Brasil na disputa da final do campeonato 
sul-americano de futebol se expande pelo mun-
do. Times de futebol da Inglaterra, França, Itália, 
Espanha, Estados Unidos da América do Norte, 
Argentina, Uruguai, Paraguai e também do Bra-
sil, times de todos os nossos estados, e de muitos 
e muitos outros países do mundo - não gravei o 
nome de todos - prestaram homenagens emocio-
nantes. A mais emocionante das homenagens de 

trada pelos times de futebol do mundo e pelos seus 
torcedores, principalmente o dos colombianos, 
que ficará eternamente guardado em nossas men-
tes, registrado na história, contagie nossa SBACV
-SP, e traga a solidariedade, indistinta, entre pro-
fessores, associados, alunos, futuros especialistas, 
funcionários, diretorias e associados de todas as 
sociedades de especialidades e clientes. Só assim 
conquistaremos uma sociedade médica brasileira 
unida e forte, capaz de se proteger contra as agres-
sões, desrespeitos e imposições de submissão por 
parte de interessados em aproveitarem-se de nossa 
missão sacerdotal de proteger a saúde do brasilei-
ro ou abrandar o sofrimento do mesmo.

“O homem não morre quando deixa de viver, mas 
sim quando deixa de amar” - Charlie Chaplin

solidariedade e de tristeza pelo falecimento aci-
dental dos jovens chapecoenses, foi em Medelín, 
cidade da Colômbia: espontaneamente, os colom-
bianos lotaram o estádio de futebol – cerca de 
45 mil pessoas. Todos vestidos de branco, tendo 
em suas mãos uma vela acesa e entoando hino de 
despedida pela tristeza da morte dos jovens joga-
dores do Chapecoense, assim permanecendo por 
duas horas ininterruptas. Fiquei embargado, com 
lágrimas nos olhos, assim como o Ministro do 
Comércio Exterior no Brasil, José Serra, que, es-
tando presente a essa solenidade organizada pelos 
colombianos, não resistiu à forte emoção, falando 
em pranto.

Como disse o Dr. Joseval Peixoto, comentaris-
ta da Rádio Jovem Pan, o futebol é um elo muito 
forte de amizade entre os povos do mundo, que 
festejam, mas se respeitam, tornando-se desneces-
sários desencadeamentos de agressividade, como 
acontece às vezes entre torcedores.

Por isso, iniciei meu artigo dizendo “nem tudo 
está perdido”, frente a essa demonstração de res-
peito, amor ao próximo, com a expressão de senti-
mentos sinceros, puros e desinteressados.

Que essa consternação, vinda dos mais variados 
locais da Terra, contagie todos nós, em particular 
nós, médicos, em relação às pessoas que nos pro-
curam para abrandar seus sofrimentos, desejosos 
de uma cura, ou na tentativa de evitar uma doença.

Que esse exemplo da conduta humana demons-
Dr. Rubem Rino

Associado da SBACV-SP

Após um ano árduo e repleto de superações, a SBACV-SP 
deseja que 2017 traga muitas conquistas e realizações a todos, 

tanto na pro� ssão quanto na vida pessoal e familiar.
Agradecemos aos associados pela participação em cada evento 

promovido pela Regional São Paulo, e reiteramos a importância da 
presença de todos nos próximos encontros, já que é por meio 
da pesquisa e da atualização que a Cirurgia Vascular poderá 
se desenvolver no Brasil para melhor atender os pacientes.

Um Feliz Natal e um Ano Novo com muita luz.

Diretoria da SBACV-SP

Feliz 2017
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Cremesp lança Avaliação 
Periódica do Ensino Médico 

no estado de São Paulo 

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), em parceria 
com o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, lançou, no dia 25 
de novembro, o programa Avaliação Periódica do Ensino Médico (APEM), baseado 
no modelo do National Board of Medical Examiners (NBME), dos Estados Unidos. 

De acordo com o diretor e primeiro-secretário do Cremesp, Bráulio Luna Filho, o 
programa, totalmente gratuito, será optativo aos alunos e às escolas médicas interes-
sadas. A avaliação terá duas etapas: ciclo básico aplicado, aos graduandos do 3º ano; 
e ciclo clínico, aos estudantes do 5º ano. “A Avaliação Periódica do Ensino Médico, 
que contará com recursos tecnológicos do Instituto Sírio Libanês, será disponibilizada 
às escolas médicas do estado de São Paulo e deverá ocorrer em meados de agosto de 
2017”, revelou o primeiro-secretário.

Os testes de avaliação serão adaptados à realidade do currículo médico nacional e 
contarão com a colaboração dos professores que elaboram o exame do NBME, insti-
tuição reconhecida nos EUA e que tem mais de 100 anos. As provas serão aplicadas 
pela internet, em dia e horário pré-estabelecidos.

CFM defi ne critérios para 
melhorar fl uxo de atendimento médico em UTIs

O Conselho Federal de Medicina (CFM) publicou, em novembro, no Diário Oficial 
da União, a Resolução CFM nº 2.156/2016, que estabelece os critérios para indicação 
de admissão ou de alta para pacientes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que 
devem ser observados pelos médicos intensivistas. A norma tem como meta contri-
buir para a melhora do fluxo de acolhimento de pacientes em situação de instabilidade 
clínica, frente à oferta insuficiente de leitos de UTI, especialmente na rede pública, e 
a má distribuição das unidades em todo o Brasil.

Com a publicação da Resolução CFM nº 2.156/2016, elaborada pelos membros 
da Câmara Técnica de Medicina Intensiva do CFM e com contribuições da Asso-
ciação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), o Conselho Federal oferece aos 
médicos parâmetros baseados em critérios clínicos, científicos e éticos para que os 
profissionais possam lidar com o desafio cotidiano de oferecer o melhor atendimento 
à população. Segundo a norma, as admissões em UTI deverão levar em consideração 
os seguintes aspectos: diagnóstico e necessidades do paciente; priorização com base 
em evidências clínicas; serviços médicos disponíveis na instituição; disponibilidade 
de leitos; e potencial benefício para o paciente com as intervenções terapêuticas e 
prognóstico.

Ministério lança projeto de apoio ao judiciário para as 
ações em saúde

O ministro da Saúde Ricardo Barros lançou, recentemente, uma ferramenta com 
subsídios técnicos para apoiar o judiciário nas decisões relacionadas à saúde em todo 
o País. O objetivo é fornecer meios, com base em evidências científicas, para a so-
lução das demandas analisadas pelos magistrados. Entre os dias 7 e 8 de novembro, 
juízes brasileiros participaram da primeira oficina para consultoria aos Tribunais de 
Justiça e Tribunais Regionais Federais.

“É um grande avanço no processo de judicialização no País. Todos os procedimen-
tos e medicamentos que estão incorporados ao sistema no SUS estarão disponíveis e 
servirão para uma consulta voluntária do magistrado dentro de sua autonomia. O aten-
dimento desses direitos tem sido feito, mas queremos que sejam realizados sem que 
representem a desestruturação de um orçamento que estava planejado para atender a 
população como um todo”, destacou o ministro Ricardo Barros.

A medida é resultado de uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês, que irá criar 
documentos de apoio aos Núcleos de Avaliação Tecnológica do Ministério da Saúde 
e do Judiciário.

NOTÍCIAS

Com o objetivo de disseminar os conhecimentos e ampliar a litera-
tura médica sobre a prevenção e o tratamento de doenças vasculares 
e cérebro-vasculares – responsáveis pela maioria das mortes em todo 
o mundo – foi lançado, recentemente, pela Editora Atheneu, o livro 
Cirurgia Vascular e Endovascular – Abordagem Prática. A publicação 
é destinada a cirurgiões vasculares e endovasculares, angiologistas, ci-
rurgiões gerais e residentes em Cirurgia Vascular e Endovascular, An-
giologia e Cirurgia Geral.

De autoria dos doutores Nelson Wolosker, professor da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e vice-presidente 
do Hospital Israelita Albert Einstein; Alexandre Fioranelli, professor da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSC
-SP) e coordenador do curso de Cirurgia Endovascular do Hospital Isra-
elita Albert Einstein; e Antonio Eduardo Zerati, livre-docente FMUSP 
e chefe da equipe de Cirurgia Vascular e Endovascular do Instituto do 
Câncer do Estado de São Paulo do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), a publicação 
contou com a colaboração de 96 profissionais.

O livro possui 29 capítulos, em um total de 860 páginas. A fim de 
facilitar o estudo do exame, diagnóstico e prática cirúrgica, a publica-
ção foi sistematizada, por seus três editores, de acordo com os seguintes 
eixos temáticos, que se repetem em todos os capítulos: Bases Patológi-
cas, Diagnóstico Clínico e Imagem, Avaliação Clínica Perioperatória, 
Técnicas Operatórias e Abordagens Endovasculares. As informações 
apresentadas no livro estão alicerçadas em estudos experimentais, en-
saios clínicos prospectivos, investigações retrospectivas e revisões sis-
temáticas.

A SBACV-SP agradece os autores pela doação de um exemplar do 
livro à biblioteca da entidade.

Ficha Técnica
Editores: Alexandre Fioranelli, Antonio Eduardo Zerati e Nelson Wo-
losker
Editora: Atheneu
Páginas: 860 
Formato: 21 x 28 cm 
Edição: 1ª Edição
Ano de lançamento: 2016
Valor: R$ 517

Cirurgia Vascular e Endovascular 
Abordagem Prática

LIVRO 



16 DEZEMBRO 2016

FOLHA VASCULAR

TRATAMENTO DO EDEMA
DE MEMBROS INFERIORES3

TRATAMENTO DA
FRAGILIDADE VASCULAR3

PREVENÇÃO
DE ULCERAÇÕES3

ALÍVIO RÁPIDO E EFICAZ
NOS SINTOMAS DA DVC1,2

Material destinado exclusivamente à classe médica

CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da 
fórmula. 
CONTRAINDICAÇÕES:
fórmula. 
CONTRAINDICAÇÕES:

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:
CONTRAINDICAÇÕES:

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:
CONTRAINDICAÇÕES: Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:
 Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da 

 Não há evidência científica de 
 Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da 

 Não há evidência científica de 
 Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da 

eventos adversos e alteração de eficácia terapêutica em caso de ingestão 
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

eventos adversos e alteração de eficácia terapêutica em caso de ingestão 
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

simultânea de Flebon
eventos adversos e alteração de eficácia terapêutica em caso de ingestão 
simultânea de Flebon
eventos adversos e alteração de eficácia terapêutica em caso de ingestão 

®
eventos adversos e alteração de eficácia terapêutica em caso de ingestão 

®
eventos adversos e alteração de eficácia terapêutica em caso de ingestão 

 com outros medicamentos.
eventos adversos e alteração de eficácia terapêutica em caso de ingestão 

 com outros medicamentos.
eventos adversos e alteração de eficácia terapêutica em caso de ingestão 

® com outros medicamentos.®
eventos adversos e alteração de eficácia terapêutica em caso de ingestão 

®
eventos adversos e alteração de eficácia terapêutica em caso de ingestão 

 com outros medicamentos.
eventos adversos e alteração de eficácia terapêutica em caso de ingestão 

®
eventos adversos e alteração de eficácia terapêutica em caso de ingestão 
Flebon® (Pinus pinaster - PycnogenolPinus pinaster - PycnogenolPinus pinaster ®). Apresentação: embalagem com 30 comprimidos. Indicações: na prevenção das complicações causadas pela insuficiência venosa, prevenção da 
síndrome do viajante e no tratamento da fragilidade vascular e do edema, especialmente nos membros inferiores. Contraindicação: hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da 
fórmula. Advertência e precaução: não há cuidados especiais quando administrado corretamente. O extrato de Pinus pinaster está classificado na categoria B de risco na gravidez. Pinus pinaster está classificado na categoria B de risco na gravidez. Pinus pinaster Interação 
medicamentosa: não há evidência científica de interações medicamentosas. Reações adversas: até o momento só foi relatada a seguinte reação adversa rara: desconforto gastrointestinal leve 
e transitório, podendo ser evitado administrando Flebon® após as refeições. Posologia: problemas circulatórios venosos, fragilidade dos vasos e inchaço (edema): tomar um comprimido de 50 
mg três vezes ao dia, via oral. A dose pode ser ajustada a critério médico. Síndrome do viajante: tomar quatro comprimidos três horas antes de embarcar, quatro comprimidos seis horas depois 
da primeira tomada do medicamento e dois comprimidos no dia seguinte. M.S: 1.0390.0181. Farmoquímica S/A. CNPJ 33.349.473/0001-58. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SAC 08000 
25 01 10. Para ver o texto de bula na íntegra, acesse o site www.fqm.com.br. Material destinado exclusivamente aos profissionais de saúde habilitados a prescrever e dispensar medicamentos. 
Referências Bibliográficas: 1.Cesarone, MR et al. Comparison of Pycnogenol® and Daflon® in treating chronic venous insufficiency: a prospective, controlled 
study. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 2006; 12(2): 205-212.  2.Cesarone MR et al. Rapid Relief of Signs/Symptoms in Chronic Venous 
Microangiopathy With Pycnogenol®: A Prospective, Controlled Study. 2006; 57 (5): 569-576.  3.Bula Flebon®.
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