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Em junho, acontecerá o Fórum SBACV 
Brasil, para debate sobre o programa de 
residência médica em cirurgia vascular e 
endovascular. Participe!

Dois membros da SBACV-SP apresentaram 
trabalhos de doutorado à banca, na Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP)

DEFESA DE TESE ENCONTRO MENSAL

Impresso fechado pode ser aberto pela ECT

XV ENCONTRO SÃO PAULO 
DE CIRURGIA VASCULAR E 
ENDOVASCULAR 
MAIS UMA EDIÇÃO
BEM-SUCEDIDA

SBACV-SP participa do congresso da ANAD 
que acontece em julho, com apresentação 
do Simpósio “Do Cirurgião Vascular para 
o Clínico”

EVENTO
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EDITORIAL

Prezados associados,
No mês passado, tivemos a oportunidade de 

contar com a participação de colegas de todos 
os estados brasileiros no XV Encontro São Pau-
lo de Cirurgia Vascular e Endovascular - foram 
817 participantes. Pudemos trocar informações 
com tempo amplo para realização de perguntas. 
A utilização do aplicativo com várias funções 
também foi um sucesso, funcionando bem para 
a verificação de toda programação, envio de 
perguntas, pontuação e solicitação das aulas dos 
professores que autorizaram seu compartilha-
mento. Acredito que tenha vindo para ficar. 

Tivemos dois dias de apresentações brilhantes 
e trabalhos correlatos realmente muito bons. Só 
tenho a agradecer a toda comissão organizado-
ra pela majestosa montagem da programação, e 
aos participantes, porque sem vocês esse evento 
não aconteceria e não teria sentido. Outro suces-
so foi o VI Pré-Encontro Interativo de Cirurgia 
Vascular e Endovascular, sob a presidência do 
Dr. Calógero Presti, em que 199 participantes 
puderam assistir a 14 casos desafiadores e par-
ticipar da discussão sobre as melhores opções 
para sua condução. Mais uma vez, parabéns a 
todos.

Em maio, também participamos da Ação Glo-
bal, que aconteceu no SESI de Santana de Par-
naíba, em São Paulo, com um espaço para a nos-
sa Regional, onde prestamos esclarecimentos a 
mais de 140 pessoas que passaram pela nossa 
área. Esclarecemos sobre as principais doenças 
da especialidade vascular por meio da distribui-
ção de folders informativos, demos explicações 
para a comunidade mais carente de como proce-
der para tentar um atendimento e se suas quei-
xas poderiam resultar em maior gravidade ou 
não. Quero aqui agradecer aos doutores Ulisses 
Ubaldo Mattosinho Mathias e Christiano S. Pe-
cego, que participaram e ficaram o sábado todo 
nesse evento, doando seu tempo para a regional.

Outra ótima notícia que ocorreu no mês 
anterior foi a aprovação, na ANS, da tabela 
CBHPM, com códigos novos para o tratamento 
das doenças arteriais, independente da técnica: 
convencional ou endovascular, sendo remune-
rado com os mesmos valores e dando direito 
agora a auxiliares no tratamento endovascular. 
Parabéns à SBACV e às suas diferentes direto-
rias, pois a luta já vem sendo realizada há anos 
até conseguirmos essa conquista recente. E pa-
rabéns a todos associados envolvidos na bata-
lha, mesmo sem cargos nas diretorias, por este 
trabalho que foi passado de gestão para gestão, 

sem partidarismo, o que nos faz ter muito orgu-
lho de sermos associados. Em breve, vamos dis-
ponibilizar esses dados no site da SBACV-SP. 

Agora, travamos outra batalha, que é conse-
guir fazer com que os planos que ainda não re-
muneram pela CBHPM, que passem a fazê-lo. 
Não pense que nós, da Regional, ou de qualquer 
parte do País, não estamos tentando majoração 
dos honorários nos outros códigos. Comparece-
mos em todas as reuniões da APM/CREMESP/
Sindicato para tentarmos essa negociação, e 
tenho certeza de que todos os presidentes das 
seccionais de São Paulo também se empenham 
nesse assunto, que, nos dias de hoje, está difí-
cil de lograr facilmente. Essa é uma luta ampla, 
longe de ser vencida, mas da qual não desistire-
mos jamais.

Em junho, teremos o primeiro módulo do Cur-
so de Educação Continuada em Angiorradiolo-
gia e Cirurgia Endovascular para Residentes do 
Estado de São Paulo (CECACE), cujo programa 
já está montado e os professores convidados es-
tão confirmados. Teremos também, na reunião 
mensal, o Fórum SBACV Brasil sobre residên-
cia médica da especialidade, com a coordenação 
do diretor científico da Nacional, Dr. Roberto 
Sacilotto. Serão discutidos pontos importan-
tes da formação de nossa especialidade, então 
devemos todos participar e opinar, pois dessas 
discussões pelo Brasil sairão normativas do que 
queremos para a nossa área de atuação..

Tenham todos um excelente mês.

Um forte abraço,
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Dr. Carlos Eduardo Varela Jardim
Diretor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP

DEFESA PROFISSIONAL

Acabamos de viver, recentemente, e continua-
mos vivendo, um momento de transformação na 
economia deste país. Mas este setor não é o único 
a sofrer tais alterações. Em termos culturais e polí-
ticos, estamos sofrendo uma espécie de metamor-
fose, facilitada pela forte presença das redes so-
ciais e pela velocidade instantânea de informação 
e conteúdo acessados em nosso ambiente.

Naturalmente, ouviremos opiniões das mais di-
versas. Uma que tem crescido enormemente den-
tro das mídias é o ódio sobre tudo o que é relacio-
nado à política.  Candidatos a cargos políticos, ao 
defenderem bandeira de “não ser político”, tive-
ram uma boa aceitação pelos eleitores, e essa ten-
dência deverá continuar nos próximos momentos. 

Mas essa bandeira não passa de uma ilusão ou 
retórica.  A política é parte integrante de quase 
todos os aspectos presentes em nossas vidas. Ela 
nos ajuda a ter melhor convivência e entendimen-
to entre casais, pais e filhos, vizinhos, colegas de 
trabalho e com a sociedade civil. Negar a política 
é algo muito perigoso. A história revela que, em 
momentos semelhantes a este atual, em outros pa-
íses, houve o surgimento de “líderes” com habili-
dade de influenciar pessoas e conduzirem essas 

nações à aniquilação (fascismo e nazismo como 
alguns exemplos); e milhões, repito, milhões de 
pessoas deixaram de existir. 

Combater os políticos corruptos e ineptos para 
as atribuições das funções do cargo é de suma im-
portância, porém, não podemos, com essa ação, 
assassinar a política. Se, como cidadãos e como 
nação não fizermos isso, corremos risco de en-
frentar tempos mais difíceis do que obviamente 
estamos enfrentando agora. 

Escrevi essas palavras para mostrar que nossa 
associação continua fazendo política (na melhor 
acepção da palavra), e a faz para o bem dos associa-
dos e dos pacientes. Recentemente, representantes 
da SBACV Nacional conseguiram, juntamente 
à AMB, incluir códigos de cirurgias endovascu-
lares no capítulo 3 da CBHPM, com portes mais 
compatíveis e com adequação de remuneração 
para mais auxiliares nesses procedimentos. Quero 
publicamente agradecer aos colegas Dr. Marcelo 
Rodrigo de Souza Moraes e Dr. Dino Fecci Colli 
Jr. pelo empenho e pela conquista obtida. Esse é 
um exemplo do poder transformador da política 
quando utilizada de forma digna e diligente. 

Amigos, não podemos desistir da política. Ao 

O poder da negociação

renovarem seus contratos com as operadoras 
de saúde, tenham ciência dos novos códigos de 
procedimentos endovasculares no capítulo 3 da 
CBHPM e solicitem incorporação desses códigos 
e valores na negociação dessas renovações. 

A política deve fazer parte das pessoas de bem. 
Façamos política, pois esta necessita de nós. Seu 
abandono, no fim das contas, pode representar um 
abandono de nossa espécie humana. 

DEFESA DE TESE

Membros da SBACV-SP apresentaram trabalho de doutorado à banca na FMUSP

Dois membros titulares da SBACV-SP defenderam tese de doutorado, recen-
temente, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), 
sob orientação do secretário geral da Regional São Paulo, Dr. Ivan Benaduce 
Casella. No dia 25 de maio, Marcus Vinícius Martins Cury apresentou trabalho 
intitulado “Avaliação morfológica pela escala de cinza da aterosclerose carotí-
dea em pacientes assintomáticos portadores ou não da síndrome metabólica”. 
Participaram da banca os professores doutores Antônio E. Zerati, Calógero 
Presti e Francisco C. Brochado Neto.

O ex-secretário da SBACV-SP e da Nacional, Celso Ricardo Bregalda Neves, 
também defendeu sua tese, no dia 7 de junho, pelo Programa de Pós-Graduação 
em Clínica Cirúrgica da FMUSP, com o título "Resultados em longo prazo do 
tratamento de pacientes com suboclusão carotídea com sinal do barbante".

O trabalho foi avaliado pela banca examinadora composta pelos professores 
doutores José Carlos Costa Baptista-Silva, Ana Cristina Aoun Tannuri e André 
Echaime Vallentsits Estenssoro.

Ambos receberam a orientação do secretário geral da Regional São Paulo, Dr. Ivan Benaduce Casella

Antônio E. Zerati, Calógero Presti, Marcus Vinícius Martins Cury, Ivan B. Casella e Francisco C. 
Brochado Neto 

Ivan Benaduce Casella,  André Echaime Vallentsits Estenssoro, Celso Ricardo Bregalda Neves, José 
Carlos Costa Baptista-Silva e Ana Cristina Aoun Tannuri
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Congressistas tiveram oportunidade de atualização em um dos maiores e melhores eventos da cirurgia vascular do Brasil

XV Encontro São Paulo encerra mais uma edição bem-sucedida

Erasmo Simão da Silva, Roberto Sacilotto e Ivanésio Merlo

Alvaro Razuk, José Carlos Costa Baptista-Silva, Calógero Presti, Erasmo Simão da Silva, Arno von Ristow, Felipe Nasser,
Valter Castelli Jr e Marcelo Fernando Matielo formaram a mesa do Pré-Encontro

Marcelo Fernando Matielo

Alison Halliday Bruno Freitas Marc Bosiers Matthew Menard Nick Morrison

Toda a programação científica foi elaborada pela 
Comissão Organizadora, formada pelos doutores 
Marcelo Fernando Matielo (presidente do congres-
so), Calógero Presti (presidente do pré-encontro in-
terativo), Edson Takamitsu Nakamura, Erasmo Si-
mão da Silva, Ivan Benaduce Casella, José Ben Hur 
Ferraz Parente, José Carlos Baptista-Silva, Marcelo 
Calil Burihan, Marcelo Rodrigo de Souza Moraes, 
Roberto Sacilotto, Sidnei José Galego e Valter Cas-
telli Junior. A comissão também foi a responsável 
pela seleção dos 21 temas correlatos apresentados 
durante o encontro, dentre os 34 trabalhos enviados.

A SBACV-SP realizou mais uma edição bem-
-sucedida de seu maior congresso, que aconteceu 
de 18 a 20 de maio, no Centro de Convenções Frei 
Caneca, em São Paulo.  Com a organização da 
Meeting Eventos, o XV Encontro São Paulo de 
Cirurgia Vascular e Endovascular teve 817 inscri-
tos, que prestigiaram o evento durante os seus três 
dias, em uma ocasião propícia para a atualização 
de conhecimentos, aprendizado e networking. 

No dia 18, houve o VI Pré-Encontro Interativo 
de Cirurgia Vascular e Endovascular, como parte 
integrante do Encontro São Paulo, em que foram 
apresentados casos raros, diagnósticos difíceis, 
terapêutica não convencional ou tecnicamente 
complicada e casos controversos, em uma sessão 
interativa com a plateia.

A abertura do Encontro São Paulo foi realizada 
pelo presidente da SBACV-SP, Marcelo Fernan-
do Matielo, juntamente com o presidente da Na-
cional, Ivanésio Merlo, o diretor científico desta 
mesma entidade, Roberto Sacilotto, e o diretor 
científico da Regional São Paulo, Erasmo Simão 
da Silva.

 Como de costume, foram feitas apresentações 

sobre assuntos de interesse da especialidade, as-
sim como temas controversos, pelos convidados 
nacionais e internacionais, intercaladas pelas ex-
posições dos temas correlatos. Estes últimos fo-
ram pontuados pela plateia e pelos avaliadores do 
evento, e concorreram a uma premiação. Além 
disso, os simpósios satélites patrocinados pelas 
empresas também foram agregadores, no sentido 
de apresentarem as novidades da indústria, caben-
do a cada participante julgar se ou onde usar cada 
produto.

“Acredito que o melhor do Encontro São Paulo 
seja a qualidade dos apresentadores e debatedores, 
e o fato de termos a certeza de que o evento não 
tem caráter político. Os participantes são convi-
dados pelas suas competências, não por interesses 

econômicos ou de outra natureza”, ressalta o dire-
tor de publicações da SBACV-SP, Rogério Neser.

Os convidados estrangeiros deste ano foram: 
Alison Halliday, professora de Cirurgia Vascular 
da University of Oxford, da Inglaterra; Matthew 
T. Menard, especialista em Cirurgia Vascular e 
Endovascular e professor assistente da Harvard 
Medical School, dos Estados Unidos da Améri-
ca; Nick Morrison, especializado em Flebologia 
e criador do Morrison Vein Institute, nos Estados 
Unidos; Bruno Freitas, professor e pesquisador 
associado de Cirurgia Vascular e Endovascular 
na Universidade de Leipzig, Alemanha; e Marc 
Bosiers, chefe do Departamento de Cirurgia 
Vascular, no Hospital St. Blasius, em Dender-
monde, Bélgica. 
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Alexandre Cesar Fioretti Alexandre Faraco Oliveira Ana Terezinha Guillaumon André Câmara Chacon Bonno van BellenBeatriz Sant´Ana Teixeira Bruno Antunes Bruno V. P. de Carvalho

Calógero Presti Camila Baumann Beteli Carlos Peixoto Carolina Mieko Tanaka Desirée SilvaChristiano S. Pecego Eduardo Alexandrino 
Medeiros

Eduardo Nazareno Carrijo

Eduardo Ramaciotti Edwaldo Edner Joviliano Erasmo Simão da Silva Felipe Nasser George Dias BrandãoFrancesco E. Botelho Giuliano Giova Volpiani Guilherme Vieira Meirelles 

Ivan Benaduce Casella Ivanésio Merlo Jong Hun Park Jorge Kalil José Ben-Hur F. ParenteJorgete Santos José Carlos C. Baptista 
Silva

Jose Luiiz Orlando

Julio Peclat Laércio Rosenberg Luis Carlos Uta Nakano Marcela Peruzzo de Caroli Marcelo F. MatieloMarcelo Calil Burihan Marcelo José de Almeida Marcelo R. de S. Moraes

Marcelo Sembenelli Marcio Barreto de Araújo Marcio F. Costa Medeiros Marcus V. C. Bittencourt Meire GonzagaMarcus Vinicius M. Cury Michel Nasser Nelson De Luccia

Nicole Inforsato Paulo Celso Guimarães Pedro Puech Leão Rafael de Athayde Soares Roberto SacilottoRegina Moura Rodrigo Bruno Biagioni Rodrigo Kikuchi

Rogério Abdo Neser Samanta Nunes Sidnei José Galego Thiago B. Carvalho Rosa Valter Castelli Jr.Tulio Navarro Walter Campos Junior Winston B. Yoshida

Palestrantes
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Anderson Fernandes Freire

Marcelo F. Matielo, Calógero Presti, Antonio Carlos Passos Martins, Ivan B. Casella, Edson T. Nakamura 
e Marcelo Calil Burihan

Marcelo F. Matielo, Desirée Francinni Silva, Ivan B. Casella, Edson T. Nakamura e Marcelo Calil Burihan

Marcelo F. Matielo, Walter Campos Junior, Ivan B. Casella, Edson T. Nakamura e Marcelo Calil Burihan 

Marcelo F. Matielo, Nicole Inforsato, Francisco Cardoso Brochado Neto, Ivan B. Casella, Edson T. 
Nakamura, Bruno Carvalho, Caroline Mieko Tanaka, Marcelo Calil Burihan, Tainã Andrade e Tatiane 
Carneiro Gratão

Henrique Generoso SilvaAntonio Carlos P. Martins Larissa Torres de MeloBruno Vinicius P. Carvalho

Lucas Ferraz Amaral

Caroline Mieko Tanaka

Marcos Vinícius M. Oliveira Tatiane Carneiro Gratão Vinicius Bertoldi

Flávio Marin

Nicole Inforsato Tainã Andrade

No último dia do congresso, os autores dos melhores Casos Desafios do Pré-
-Encontro Interativo foram reconhecidos e receberam homenagens. Também 
foram premiados os três participantes que acertaram mais respostas referentes 
às perguntas propostas à plateia. Confira, abaixo, os ganhadores:

Melhores Casos Desafios 

1º Lugar - Caso 8 - Perfuração de veia cava e veia ilíaca por filtro de veia 
cava e stent
Autores: Antonio Carlos Passos Martins, Augusto César Silva de Carva-
lho Sobrinho e Júlio César Saucedo Mariño
Prêmio: R$ 1.500

1º Lugar - Desirée Francinni Del Frari Silva 
Prêmio: R$ 1.500

Participantes que acertaram mais respostas dos Casos Desafios

2º Lugar - Camila Gomes Fernandes
Prêmio: Inscrição para o XVI Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e 
Endovascular (2018)

2º Lugar - Caso 6 - Oclusão ilíaca direita
Autores: Walter Campos Junior e Vinícius Bertoldi
Prêmio: R$ 750

3º Lugar – Tatiane Carneiro Gratão, Nicole Inforsato, Bruno Carvalho, 
Marcelo Calil Burihan, Tainã Andrade, Caroline Mieko Tanaka e Francis-
co Cardoso Brochado Neto
Prêmio: Inscrição para o XVI Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e 
Endovascular (2018)

Apresentadores - Pré-Encontro

Pré-Encontro - Premiações

Crédito Fotos: Salvi Cruz e Bete Faria Nicastro



 7JUNHO 2017

FOLHA VASCULAR

CAPA

A Comissão Julgadora do Encontro São Paulo elegeu os três temas que obtiveram as melhores notas, de acordo com os quesitos apresentação, conteúdo e con-
tribuição. A premiação cumpriu com o objetivo de incentivar e estimular a prática da pesquisa científica no campo da especialidade vascular no Brasil.

1º Lugar - TC 14 - Estudo randomizado duplo-ce-
go comparativo entre eletrocoagulação e radiofre-
quência no tratamento de pacientes portadores de 
insuficiência de veia safena magna e varizes dos 
membros inferiores
Autores: Camila Baumann Beteli, Cybelle Bo Ros-
si, Bruno Lorenção Almeida, Fábio Henrique Ros-
si, Nilo Mitsuru Izukawa e Sthefano Atique Gabriel
Instituição: Instituto Dante Pazzanese de Cardio-
logia
Prêmio: R$ 5.000

2º Lugar - TC 04 - Evolução perioperatória e em 
médio prazo dos pacientes submetidos à correção 
endovascular dos traumas de aorta descendente 
atendidos em hospital de atenção terciária
Autores: Erasmo Simão Silva, Inez Ohashi Tor-
res, Lais Cunha Gamba, Nelson De Luccia, Nicole 
Inforsato, Pedro Puech-Leão e Tatiane Carneiro 
Gratão 
Instituição: Hospital das Clínicas da Faculda-
de de Medicina da Universidade de São Paulo 
(HCFMUSP)
Prêmio: R$ 3.000

3º Lugar - TC 01 - Ecoescleroterapia com espuma 
de polidocanol em veia safena magna com cateter 
curto versus cateter longo com tumescência: ensaio 
clínico randomizado
Autores: Daniela Silva, Erasmo Silva, Jorgete 
Santos, Juliana Puggina, Rina Porta e Walter Cam-
pos Júnior 
Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
Prêmio: R$ 2.000

Marcelo F. Matielo, Erasmo Simão Silva, Camila Baumann Beteli, 
Marcelo C. Burihan, Ivan B. Casella e Edson T. Nakamura

Ivanésio Merlo e Sergio Meirelles Calógero Presti e Adriana Ferraz de VasconcelosFausto Miranda, Calógero Presti, Marcelo Moraes e Arno von Ristow

Marcelo F. Matielo, Lais Cunha Gamba, Nicole Inforsato, Tatiane C. 
Gratão, Edson T. Nakamura, Marcelo C. Burihan e Ivan B. Casella

Marcelo F. Matielo, Jorgete Santos, Ivan B. Casella, Edson T. 
Nakamura e Marcelo Calil Burihan 

Roberto Sacilotto, Sérgio Meirelles, Marcelo Matielo, Marcelo Moraes, Ivanésio Merlo e Carlos Peixoto

Eleições 
Durante o Encontro São Paulo, foi apresentada a 

Chapa Compromisso e Valorização, cujo candidato 
à presidência da SBACV é o Dr. Roberto Sacilotto. 
Ao lado dele, estiveram os doutores Marcelo Ma-
tielo e Marcelo Moraes na exposição dos compo-
nentes e cargos que compõem a chapa.

Peclat de Oliveira, tesoureiro-geral da Nacional, 
com posterior comentário do presidente da Socie-
dade, Ivanésio Merlo, segundo o qual o aumento de 
algumas despesas foi em função do cumprimento de 
planejamentos estratégicos, frutos de demandas dos 
membros associados. 

Assembleia Geral da SBACV / Reunião da Society for Vascular Surgery (SVS)

Crédito Fotos: Salvi Cruz e Bete Faria Nicastro

No fim do evento do dia 18 de maio, foi reali-
zada a Assembleia Geral da SBACV, com a par-
ticipação ativa de associados e da diretoria, para a 
prestação de contas da entidade em 2016, que agora 
deve ser anual, segundo o novo estatuto. A apre-
sentação das contas foi feita pelo Dr. Julio Cesar 

Temas correlatos - Premiações

Participaram da mesa os doutores Ivanésio Merlo, 
Sergio Meirelles, Calógero Presti, Adriana Ferraz 
de Vasconcelos, Fausto Miranda, Marcelo Moraes e 
Arno von Ristow.

 Ao término da Assembleia, aconteceu reunião da 
Society for Vascular Surgery (SVS), Capítulo Brasil.
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Crédito Fotos: Salvi Cruz e Bete Faria Nicastro

Galeria de Fotos
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Crédito Fotos: Salvi Cruz e Bete Faria Nicastro



10 JUNHO 2017

FOLHA VASCULAR

CAPA

SBACV-SP participa do 22º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes

Como em todas as edições anteriores, o encontrou reservou um espaço para a exposição de produtos e serviços destinados à área médica e da saúde. Parti-
ciparam as empresas Abbott, Aché, Apsen, Barone, Bayer, Biomedical, BSN Medical, CMS Medical, Cordis, Daiichi Sankyo, Dasa, Di Livros, Endocardio, 
E-Tamussino, Farmatec Laboratório, FQM, Jotec, Kendall, Kolplast, Marjan, MedMega, Medcorp, Medi Brasil, Medic Solution, MM Medical, Montserrat, 
Rhosse, Selecta, Servier, Sigvaris, Takeda, Venosan e Vitória Hospitalar.

No dia 29 de julho, das 10h30 às 12 horas, 
a SBACV-SP terá participação especial no 
22º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em 
Diabetes, com o Simpósio nº 18 - “Do Cirur-
gião Vascular para o Clínico”, coordenado 
pelo Dr. Guilherme Yazbek.

 Na ocasião, serão apresentados os seguin-
tes temas: Doença arterial obstrutiva crônica 

EVENTO

- Etiopatogenia e Tratamento clínico – Dr. 
Rafael de Athayde Soares; Doença arterial 
obstrutiva crônica - Tratamento cirúrgico 
convencional – Dr. Marcus Vinicius Martins 
Cury; e Doença arterial obstrutiva crônica - 
Tratamento cirúrgico endovascular – Dr. Luis 
Carlos Nakano.

 O Simpósio será realizado na UNIP – Rua 

Vergueiro, 1211 – Sala 407. Informações no 
e-mail  secretaria@sbacvsp.org.br ou telefone 
(11) 5087-4888.

 O congresso é organizado pela Associação 
Nacional de Atenção ao Diabetes (ANAD) e 
acontece de 27 a 30 de julho. Outras informa-
ções sobre o evento estão na página 17 desta 
edição.

Exposição Paralela
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Diante da recente discussão e das delibera-
ções sobre a residência médica das especia-
lidades cirúrgicas, que aconteceu em março, 
no Conselho Federal de Medicina (CFM), a 
SBACV-SP realizará, no próximo dia 29 de 
junho, a partir das 20 horas, o Fórum SBACV 
Brasil, para o debate sobre o programa de re-
sidência médica em cirurgia vascular e endo-
vascular. O evento, que acontecerá no prédio 
da administração do Hospital do Servidor Pú-
blico Estadual (Sala 102), localizado na Av. 
Ibirapuera, 981, Indianópolis - São Paulo, 
substituirá a Reunião Científica mensal.

Dentre as decisões tomadas na reunião que 
aconteceu no CFM, foi acordado que a cirur-
gia geral terá duração de três anos para o mé-
dico que desejar obter o título de especialista. 
Em relação ao pré-requisito para as especia-
lidades, optou-se por manter os dois anos de 
clínica cirúrgica, e dois a três anos na espe-
cialidade, com exceção da cirurgia cardíaca, 
que pretende acesso direto sem os dois anos. 

Em breve, haverá reunião conjunta da 
SBACV com a secretária executiva da Co-
missão Nacional de Residência Médica, Drª. 
Rosana Leite, para discutir se será adotado 
o acesso direto (sem segundo exame) ou se 
será mantido o modelo atual de dois anos em 
clínica cirúrgica e exame para ingresso na es-
pecialidade.

A partir dessas questões, o Fórum SBACV 
Brasil, em consonância com a realização de 
fóruns em outras Regionais, debaterá os se-
guintes pontos, a fim de que seja possível a 
Sociedade se posicionar perante o CFM e a 
Comissão Nacional de Residência Médica 
(CNRM):

1. O programa de Residência em cirurgia 
vascular e endovascular deveria ser estendi-
do para três anos, incluindo embolização de 
tumores no ensino de endovascular?

REUNIÃO CIENTÍFICA

Programa de residência médica em cirurgia vascular e endovascular será discutido no dia 29 de junho,
em substituição à Reunião Científi ca mensal

2. Os serviços credenciados para residên-
cia ou estágio do seu estado dispõem de es-
trutura para ensino em procedimentos endo-
vasculares? Qual o número de serviços que 
se enquadram? 

3. Os serviços credenciados para residência 
ou estágio do seu estado dispõem de estrutura 
para ensino em Ultrassom Doppler? Qual o 
número de serviços que se enquadram? 

4. As áreas de atuação em endovascular e 
Ultrassom Doppler devem ser mantidas mes-
mo se aprovados os três anos de residência?

A Regional São Paulo convida todos a par-
ticipar do evento, e espera receber o maior 
número possível de preceptores e chefes de 
serviço, dada a alta relevância do tema.

Fórum SBACV Brasil

JULHO
Reunião Científi ca

27/07/2017 – 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)

JUNHO 
Fórum SBACV Brasil

29/06/2017 – 5ª feira – às 20 horas
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Alto Tietê

No dia 17 de maio, o diretor científico da SBACV, 
Dr. Roberto Sacilotto, ministrou a aula "Isquemia crí-
tica de membros inferiores. Como obter bons resulta-
dos", na Faculdade de Medicina do ABC, durante a 
reunião mensal do serviço de Angiologia e Cirurgia 
Vascular, sob responsabilidade do professor Dr. João 
Antonio Corrêa.

Participaram do encontro os sócios da SBACV 
Sidnei Galego, Arual Giusti, Yumiko Regina, Celso 
Yamaguchi e Marcio Barreto de Araujo, e demais 
médicos assistentes do serviço, residentes e acadê-
micos membros da Liga de Combate às Moléstias 
Circulatórias, da Faculdade de Medicina do ABC.

Roberto Sacilotto esteve presente na seccional 
Alto Tietê, no dia 11 de maio, para participar da 
reunião mensal da entidade, que aconteceu em 
Mogi das Cruzes, onde apresentou a importância 
da SBACV e falou sobre toda sua luta por me-
lhor remuneração e reconhecimento profissional 
na especialidade vascular. O convidado também 
versou sobre a importância de haver um suporte 
jurídico para que os médicos da Sociedade te-
nham um bom respaldo à sua disposição, e apro-
veitou a oportunidade para expor suas propostas 
em relação a essa questão. 

Ele ainda enfatizou a grande importância de 
os cirurgiões vasculares, dentre os quais os mais 
jovens também, fazerem parte da associação, a 
fim de dar peso às lutas pelos seus direitos pro-
fissionais e por melhores qualidades de trabalho. 
“A seccional Alto Tietê apoia o professor Rober-
to Sacilotto e suas propostas para a Sociedade”, 

SECCIONAIS

disse o Dr. Fuad Assis, da seccional do ABC.
O evento foi tema de notícias veiculadas em 

dois grandes jornais do interior de São Paulo: O 
Diário de Mogi das Cruzes e Diário de Suzano. 

Acácio Toge, Marcello Cusatis, Roberto Sacilotto, Adalcindo Vieira Nascimento Filho, Maria Ester Vieira, Fuad Jose Assis, Martino Piatto, Dial 
Merielles, Mannie Liu  e Luis de Oliveira

Marcio Barreto de Araújo, Yumiko Regina, Sidnei Galego, Roberto Sacilotto, João Antonio Corrêa, Arual Giusti, Rafael Furst e Afonso Cesar 
Polimanti

Ambos ressaltam a importância conferida pela 
seccional Alto Tietê à valorização profissional, 
uma das metas principais da Chapa 1, de Roberto 
Sacilotto.

AGENDA
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A SBACV-SP convida os cirurgiões vascula-
res para se voluntariar na 11ª edição do Dia Vas-
cular de São Paulo, que acontecerá no dia 17 de 
setembro, das 9 às 14 horas, no Parque Villa-Lo-
bos, em São Paulo (SP). A ação de cidadania tem 
como objetivo a prestação de serviço gratuito à 
população, por meio do atendimento individual, 
com informações a respeito das doenças vascula-
res, formas de prevenção e tratamento. 

Tendas de apoio e uma carreta serão usadas 
para o atendimento, onde os médicos farão uma 
triagem das principais doenças venosas e arteriais 
periféricas e orientarão o público quanto aos si-

Cidadania e responsabilidade social no 11º Dia Vascular de São Paulo

Trauma Vascular foi tema da última reunião da Liga Acadêmica Paulista

Gustavo Cunha Miranda, Carlos Hugo Guillaux Chavez, Sylvio Sebastião de Souza Jr., Adnan Neser, 
Arual Giusti, Marcelo Calil Burihan e Marcelo Matielo

Marcelo Calil Burihan, Adnan Neser, Fabio Sotelo, Arual Giusti, Moise Dalva e Luís Carlos Nakano 
entre alguns alunos da Liga Vascular 

A Associação Paulista de Medicina (APM) recebeu, no último dia 
10 de junho, mais um encontro da Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia 
Vascular. Aconteceram duas palestras, cujo tema principal foi Trauma 
Vascular. O especialista em cirurgia vascular do Hospital Santa Marce-
lina, Dr. Gustavo Cunha Miranda, apresentou as linhas gerais do tema, 
enquanto que o vice-presidente da SBACV-SP, Dr. Marcelo Calil Bu-
rihan, ministrou sobre Trauma Vascular Pediátrico. Posteriormente, 
houve a discussão de casos clínicos.

Em maio, o tema da reunião da Liga Acadêmica foi “Abordagem 
multidisciplinar no tratamento endovascular da troca de válvula aórtica 
(TAVI): o que o vascular precisa saber”, abordado pelo professor de Ci-
rurgia Cardiovascular na Uninove e chefe do serviço de Cirurgia Vascu-
lar do Hospital Santa Cruz, Dr. Moise Dalva. Além de assistir à palestra, 
os presentes também participaram da discussão de casos clínicos.

Todos estão convidados para comparecer nos próximos encontros, 
que já estão pré-agendados para os dias 19 de agosto, 23 de setembro, 
21 de outubro e 25 de novembro, das 8h30 às 12 horas, na Associação 
Paulista de Medicina (APM) - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278, 10º 
andar, Bela Vista - São Paulo (SP). As datas estão sujeitas a sofrer alte-
rações ao longo do ano.

Não tem estacionamento na APM, mas há três opções de locais nas 
imediações: MultiPark, na Av. Brigadeiro Luis Antônio, 306/311; Trevo 
– Av. Brigadeiro Luis Antônio, 289; e PauliPark, Rua Francisca Mique-
lina, 103/111

Para participar, basta enviar e-mail para secretaria@sbacvsp.org.br ou 
confirmar presença pelos telefones (11) 5087-4888 ou 5087-4889.

Coordenada pelos doutores Marcelo Calil Burihan e Adnan Neser, 
respectivamente vice-presidente e membro do Conselho Superior da 
SBACV-SP, e supervisionada pelo presidente da SBACV-SP, Dr. Mar-
celo Fernando Matielo, a Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular, 

A ocorrência de trauma vascular pediátrico também foi abordada pelo Dr. Marcelo Calil Burihan

Evento ocorrerá no dia 17 de setembro, no Parque Villa-Lobos

nais e sintomas dessas doenças. 
Na ocasião, haverá apresentação de vídeo 

sobre doença venosa e a exposição de banners 
explicativos sobre trombose venosa, doença ar-
terial periférica, aneurisma de aorta e obstrução 
de artérias carótidas. Cartilhas com orientações 
serão distribuídas aos visitantes do parque, que 
também serão convidados para participar de uma 
aula de aeróbica.

O evento, que tem o patrocínio da Kendall e 
Farmoquímica, contará com a contribuição de ci-
rurgiões vasculares, residentes da especialidade, 
acadêmicos e alunos ligados à SBACV-SP.

que ocorre mensalmente, destaca-se pela grande presença de estudantes 
de medicina, residentes e acadêmicos, além de cirurgiões vasculares da 
SBACV-SP, que se reúnem com o intuito de expandir os conhecimento 
sobre a especialidade.
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Ação Global em Santana de Parnaíba – São Paulo

Prefeitura de Santo André atende cerca de 380 
pacientes em ação na área vascular

No dia 27 de maio, os cirurgiões vasculares Marcelo Matielo,  Christiano 
Pecego e Ulisses Ubaldo Mattosinho Mathias, da SBACV-SP participaram 
da Ação Global – evento realizado pela Rede Globo, em parceria com o 
SESI, e que aconteceu na cidade de Santana de Parnaíba, em São Paulo. O 
projeto percorre diferentes municípios do Brasil para o oferecimento gratui-
to de variados serviços à população, como atendimento médico de diversas 
especialidades, dentre elas cirurgia vascular, dermatologia, oftalmologia, 
oncologia, otorrinolaringologia e cardiologia.

Os representantes da SBACV-SP na ação atenderam a população com 
informações e esclarecimentos aos interessados, e entregaram cartilhas ex-
plicativas para o público leigo. 

A SBACV-SP valoriza a ação e entende a importância de eventos como 
esse, essenciais para a divulgação das doenças vasculares, sua prevenção, 
diagnóstico e tratamentos.

A Secretaria de Saúde de Santo André e a 
disciplina de Angiologia e Cirurgia Vascular 
da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) 
realizaram, em 3 de junho, mutirão de consul-
tas médicas na especialidade, responsável pelo 
atendimento a 381 pacientes. A ação, realizada 
no Centro Hospitalar Municipal (CHM), inte-
grou o programa municipal Saúde Fila Zero e 
foi acompanhada de perto pelo prefeito de San-
to André, Paulo Serra, pela secretária de Saúde, 
Ana Paula Peña Dias, e pelo vice-prefeito, Luiz 
Zacarias. 

 Entre professores, médicos assistentes e 
residentes da disciplina, 18 profissionais da 
FMABC estiveram envolvidos nas atividades, 

Ulisses Ubaldo Mattosinho Mathias, Marcelo Matielo e Christiano Pecego

Médicos participantes da ação, que prestaram atendimento aos pacientes do programa

Iniciativa integrou segundo mutirão do programa Saúde Fila Zero, que já contabiliza 20 mil atendimentos na cidade

dentre os quais, sócios da SBACV-SP. “Rece-
bemos pacientes que aguardavam há dois anos 
por uma consulta com médico vascular. Foi uma 
ação extremamente importante, que ajudará a 
prefeitura nesse esforço de zerar as filas da Saú-
de no município”, considera o professor titular 
de Angiologia e Cirurgia Vascular da Faculdade 
de Medicina do ABC, Dr. João Antonio Corrêa.

“Cerca de 80% dos casos atendidos no mu-
tirão estavam relacionados a varizes. Todos os 
pacientes que necessitavam de acompanhamen-
to, exames ou de atenção mais especializada 
puderam agendar, no mesmo dia, o retorno com 
a equipe da FMABC que atua no CHM”, com-
pleta Corrêa.

 Saúde Fila Zero

O programa Saúde Fila Zero, criado pela Pre-
feitura de Santo André, tem como objetivo aca-
bar com a fila de espera por consultas e exames. 
Além da ação voltada às doenças vasculares peri-
féricas, também ocorreu, em 3 de junho, mutirão 
em outras áreas, no Centro de Especialidades I, 
localizado na avenida Ramiro Colleoni. A uni-
dade atendeu pacientes que esperavam por con-
sultas de dermatologia, neurologia e cardiologia. 
Juntas, as ações atenderam cerca de 3 mil pessoas 
naquele sábado. Somadas ao primeiro mutirão, 
que aconteceu em abril deste ano, o Saúde Fila 
Zero atingiu a marca de 20 mil atendimentos.
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XV Encontro São Paulo: um congresso sem interferências
políticas ou econômicas

Infelizmente, interferências políticas ocorrem 
com frequência nos eventos médicos, que, em 
minha opinião, deveriam ser estritamente vol-
tados para o lado científico e profissional. Para 
exemplificar, cito um fato que ocorreu com o Dr. 
Roberto Sacilotto, ex-presidente da nossa regio-
nal e atual diretor científico da Nacional, que iria 
representar a SBACV no evento “Ação Global”, 
realizado em Salvador (BA), neste ano. Ele sim-
plesmente foi “desconvidado” a participar pelos 
organizadores locais. Fato lamentável e no mí-
nimo deselegante. Não é coincidência que a or-
ganização desse evento esteja apoiando a outra 
chapa para eleição da SBACV.

Aqui em São Paulo, na nossa regional, temos 
maturidade para não utilizarmos de tais recursos 
de cunho político. Mais uma vez, provamos que 
o Encontro São Paulo é um evento despido de 
motivações partidárias ou econômicas. Os pales-
trantes não são convidados para serem “presti-
giados”, mas sim para exporem aquilo que têm 
de experiência sobre o tema.

Da mesma forma, os eventos não são realiza-
dos com objetivo de gerar lucro, o foco principal 
é a divulgação da informação médica e a dis-
cussão sobre aquilo que fazemos na nossa vida 
profissional.

Outra prática condenável é recorrer, a todo 
custo, a empresas para trazerem convidados es-
trangeiros, patrocinados por elas, que gera um 
viés enorme pelo conflito de interesses. Esse 
recurso não parece uma prática ética e tampou-
co alinhada com as regras de compliance. Ob-
viamente, gostaríamos de ter mais convidados 
estrangeiros, mas isso não é um entrave à quali-
dade do congresso; talvez, muito pelo contrário, 
seja uma oportunidade de nossos colegas que 
frequentam eventos internacionais exporem as 
novidades adequadas à nossa realidade.

Outro aspecto que quero ressaltar é que vemos 
muita gente acomodada e com apego ao ufanis-
mo e à massagem no ego dizendo “somos os que 
melhor operam varizes no mundo”. Nada disso, 
somos muito bons sim, mas é muita prepotên-
cia nos considerarmos os melhores. Além disso, 
depois da inovação da agulha de crochê introdu-
zida na década de 1970 pelo Dr. Toshio Takaya-
nagi, orgulhosamente membro participante da 
nossa regional, nada de revolucionário foi de-
senvolvido por aqui. Portanto, se somos ótimos 

cirurgiões, devemos muito também à evolução 
de novas tecnologias, técnicas e materiais estu-
dados fora do País.

Aproveito para convidar todos a frequentarem 
mais nossas reuniões mensais e participarem da 
vida associativa da SBACV, só assim teremos 
força para, entre outros assuntos, pressionar as 
operadoras de saúde a discutir sobre honorários 
e coberturas de novas técnicas e novos mate-
riais. Não adianta esperarmos que as conquistas 
“caiam do céu”, temos que fazer a nossa parte.

Dr. Rogério Abdo Neser
Diretor de Publicações da SBACV-SP 
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Políticas Públicas Relacionadas ao Cuidado da Pessoa com D.M

Emergência em D.M

Tratamento da Hipertensão no D.M

Insuficiência Renal - Dialise - Transplante

Avanços na Tecnologia em D.M

A Doença Vascular Periférica no D.M

Novos Medicamentos - Novas Insulinas

Obesidade e D.M

Problemas Cardiovasculares e Dislipidemias

Laboratórios em D.M: Conheça e Atualize-se

D.M, Obesidade e Manejo de Comorbidades

Pé Diabético

Resistência à Insulina e Mecanismos Moleculares

Nefropatias Atualizações

Sistema Integrado Bomba de Insulina e Monitorização Contínua

de Glicose (CGM)

DMT1- Avanços e Atualizações

Diabetes Gestacional

D.M e Sexualidade

Oftalmopatias Diabéticas

Feridas Diabéticas Infectadas

Simpósios de Nutrição em D.M

Nutrição Enteral - Novos Conceitos

Reabilitação Cardio-vascular e Fisiologia de Exercício no D.M

Enfermagem no D.M

A Psicologia e o D.M

Farmácia em D.M

O Direito Aplicado na Saúde

A Fisioterapia em D.M

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR: PRINCIPAIS TEMAS

Rua Vergueiro, n° 1.211
Paraíso - São Paulo - SP

“Traduzindo a atualização científica para a prática”
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Médicos: 

Multiprofissionais de saúde:

Endocrino, Cardio,Clínico, Nefro, 
Vascular, Oftalmo, Gineco e das 

especialidades afins.
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Biólogos, Enfermeiros, Assistentes 
Sociais, Psicólogos, 
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Pública.

Cursos Especifícos: Contagem de Carboidratos; Medicina

Molecular Aplicada à Prática Endocrinológica; Curso de Educação 

em Diabetes; Curso Básico em D.M; Jornada de Atualização em 

Podólogia; Curso de Capacitação para Prescrição e 

Acompanhamento do Exercício em D.M; Fórum de Debates;

Curso de Diabetes em Odontologia; 

O MAIS COMPLETO EVENTO DE DIABETES

Oficinas:

Pé Diabético; Enfermagem; Educação em D.M; Nutrição Enteral;

ANAD - Associação Nacional de Assistência ao Diabético
Rua Eça de Queiroz, 198 - Vila Mariana 

CEP: 04011-031 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 5908-6777 

Web Site: 

E-mail: 

www.anad.org.br/congresso

congresso2017@anad.org.br

Organização: Apoio Científico:

OBS.: Congresso Pontuado pela Comissão Nacional de 

Acreditação.Associação Medica Brasileira - Conselho 

Federal de Medicina.         Processo nº. 109.118 / 2015. Inscrições
 para TEMAS LIVRES
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Ministério lança aplicativo para ampliar o acesso 
da população às informações de saúde

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresentou, no dia 1º de junho, o apli-
cativo e-SAÚDE, novo canal de comunicação entre o Ministério da Saúde e o 
cidadão. A nova ferramenta foi exibida, em São Paulo, durante o evento ‘Dados 
Abertos sobre a Saúde no Brasil’, do Google, que apresentou, na ocasião, o re-
sultado da parceria firmada com o Ministério da Saúde para a disponibilização 
dos dados georreferenciados do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 
(CNES). O acordo permitirá a publicação dos serviços de saúde, tanto públicos 
como particulares, no Google Maps.  A ideia é facilitar o acesso do cidadão e, 
com isso, identificar a unidade de saúde mais próxima da sua casa.

O aplicativo foi criado pelo Departamento de Informática do SUS (DATA-
SUS) e oferece, de forma online, informações sobre saúde de uso pessoal e restri-
to a cada cidadão brasileiro, como o acesso às informações do cartão nacional de 
saúde, lista de medicamentos retirados nas unidades de saúde, acompanhamento 
do cartão de vacinação, lista de exames realizados, dentre outras funções.

O aplicativo aproximará, ainda, o contato entre os pacientes e as unidades de 
saúde distribuídas em todo o Brasil, entre elas: farmácia popular, postos de saúde, 
serviços de urgência, academia da saúde, hospital, maternidade, centro de aten-
ção psicossocial, maternidade e centro de especialidades. Basta o cidadão acessar 
as informações de onde ele se encontrar que o aplicativo vai apontar o melhor 
local para o atendimento. “Se tornou mais simples descobrir onde buscar atendi-
mento na rede pública de saúde, já que agora a informação está na palma da mão", 
observou o diretor do Departamento de Informática do SUS, Marcelo Fiadeiro.

STJ suspende processos judiciais por
tratamentos não ofertados pelo SUS

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu, no fim do mês passado, os 
processos judiciais que demandam o fornecimento pelo poder público de me-
dicamentos não incluídos na lista do SUS (Sistema Único de Saúde) em todo o 
País. De acordo com o órgão, no total, há 678 processos individuais ou coletivos 
que tratam sobre essa questão e que tramitam atualmente no território nacional. 
A estratégia do STJ é determinar uma conduta padrão para esses casos, pelo for-
necimento ou não dos medicamentos, de modo que todos os processos estejam 
sujeitos, no futuro, à determinação definida. Enquanto a questão não avança, os 
processos encontram-se suspensos.

Conforme indicado pelo STJ, a decisão não impede que juízes de primeira e de 
segunda instância avaliem demandas consideradas urgentes, nem que concedam 
liminares. Entretanto, para se enquadrar nesse quesito caberia ao paciente com-
provar a urgência da demanda, especificando a eficácia, a efetividade, a acurácia 
e a segurança do medicamento solicitado. A ação é apontada como reação ao 
crescimento do número de processos de judicialização para a obtenção de medi-
camentos que ainda não foram incorporados à lista do SUS.

Segundo a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saú-
de da Mama (FEMAMA), composta por 62 ONGs de todo o Brasil que atuam 
em defesa dos direitos das pacientes brasileiras, o que provoca o aumento da 
judicialização da saúde no País é justamente a falta de oferta de alternativas de 
tratamento adequadas na rede pública de saúde. Conforme posicionamento da 
instituição, existem tratamentos que foram considerados bons o suficiente para 
serem comercializados no Brasil e ofertados pelos planos de saúde, mas não são 
oferecidos aos usuários da rede pública, gerando desigualdade.

Governo decide não inserir medicamento para 
hemofi lia B em menores de 19 anos no SUS

Foi divulgada recentemente, no Diário Oficial da União, a nova Portaria Nº 
17 da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, do Ministério 
da Saúde, que expõe a decisão do órgão público de não incorporar, no Sistema 

NOTÍCIAS

Único de Saúde (SUS), o princípio ativo alfanonacogue, de medicamento para 
hemofilia B, nos casos em que os pacientes são menores de 19 anos de idade. 

De acordo com a legislação, o assunto poderá ser reavaliado pela Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) caso surjam no-
vos fatos que alterem o resultado da análise realizada.

Conforme o artigo 2º, o relatório de recomendação da CONITEC acerca dessa 
tecnologia está disponível no seguinte endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/.

Para conferir o texto completo da Portaria, basta acessar o link: http://www.
cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/versao_impressao.php?id=14330.

Resolução da ANS já estava garantida pelo Código 
de Defesa do Consumidor, diz especialista

Começou a valer a resolução Nº 412 da Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS), que regulamenta o cancelamento de planos de saúde contratados após 
1º de janeiro de 1999 ou sob a lei 9.656/98.

Segundo o especialista em Relações de Consumo, Vinícius Zwarg, as novas 
regras estão em consonância com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o 
que não justificaria a necessidade de uma nova resolução a respeito, apenas pelo 
argumento de ganhar maior aderência para os consumidores.

“É importante ressaltar que, na prática, os consumidores enfrentam muita re-
sistência para fazer valer seu direito de saída do plano de saúde ou de algum be-
neficiário. Assim, não acredito que a mudança irá alterar, ao menos em princípio, 
o cenário atual”, afirma Zwarg.

A SBACV-SP convida os seus sócios aspirantes a se tornarem sócios 
efetivos ou plenos. Mas o que é necessário? 

Para a progressão a sócio efetivo:
1. Cópia simples do seu certificado do título de especialista;
2. Ser sócio aspirante por pelo menos três anos;
3. Ser sócio da APM/AMB; 
4. Proposta de efetivo preenchida em duas vias;
5. Duas fotos 3x4;
6. Estar quite com a SBACV-SP.

Para a progressão a sócio pleno:
1. Cópia simples da carteirinha do CRM;
2. Ser sócio aspirante por pelo menos três anos;
3. Proposta de pleno preenchida em duas vias;
4. Ter completado residência médica ou curso de especialização reco-
nhecido pela SBACV, nas especialidades ou áreas objetivas da associa-
ção, anexando o comprovante à proposta;
5. Cópias simples do RG, CPF, foto 3x4 e do diploma de médico;
6. Estar quite com a SBACV-SP.

Endereço para envio: 
Rua Estela, 515,Bloco A, Conj. 62 - Vila Mariana 

CEP: 04011-002 – São Paulo (SP). 
Para maiores informações, entre em contato com a secretaria  da 

SBACV-SP via e-mail – secretaria@sbacvsp.org.br 
ou telefone: (11) 5087-4888.

CONVITE AOS SÓCIOS 
ASPIRANTES DA SBACV-SP
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SUPERA 
SISTEMA DE STENT PERIFÉRICO 

INOVAÇÃO 
• Tecnologia exclusiva
• Resultados Incontestáveis1

• Desempenho e qualidade

Abbott Vascular
Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. Rua Michigan, 735 – Brooklin, São Paulo – SP – 04566-905 - Brasil 
Central de Relacionamento com Cliente: 0800 703 1050

SUPERA Peripheral Stent - Registro ANVISA Nº 80146501940. O produto mencionado neste material destina-se à utilização por um médico. Antes da utilização, é importante 
ler a bula completamente para as instruções de uso, advertências e possíveis complicações associadas ao uso deste dispositivo. Todos os desenhos são apenas representações 
artísticas e não devem ser considerados desenhos técnicos ou fotografias. 
©2017 Abbott. Todos os direitos reservados. As informações contidas neste material são para uso exclusivo no Brasil.

BR-60182-07 06/2017.

Referência: 1. Garcia, L., The SUPERB Trial 3-year Results, VIVA 2014. As diferenças de dados representadas entre estes ensaios podem não ser estatisticamente 
significativas ou clinicamente significativas e ensaios clínicos diferentes podem incluir diferenças na demografia das populações de doentes.
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Dia

29
Julho

Dia

26
Agosto

Dia

24
Junho

CECACE  - 1º Curso de Educação 
Continuada em Angiorradiologia e 

Cirurgia Endovascular para 
Residentes do Estado de São Paulo

A Educação Continuada é o que mantém a medicina viva e com o objetivo de contribuir 
com a qualidade do ensino em nossa especialidade, a SBACV-SP desenvolveu essa 
atividade com apoio da Cordis para colaborar no desenvolvimento dos residentes da 
Cirurgia Endovascular do estado de São Paulo.
A atividade acontecerá durante 3 sábados no período de junho, julho e agosto de 2017 
no Johnson & Johnson Medical Innovation Institute, localizado na Rua Agostinho 
Cantu, 240 - Butantã – São Paulo/SP.
Cada sábado será dividido em duas partes: no período da manhã haverá teoria e 
protocolos e no período da tarde haverá prática através de workshops, salas interati-
vas, palestras e simulação virtual. Essa metodologia permitirá que o participante tenha 
maior clareza nas atualizações clínicas e científicas que embasam os protocolos cirúr-
gicos, bem como no desenvolvimento e análise crítica de estudos clínicos e simulações 
que poderão ajudá-lo no mundo real.

PÚBLICO ALVO
Residentes / Recém-Egressos / Associados quites com a SBACV-SP.
Certificado para os participantes com pelo menos 70% de assiduidade

VAGAS LIMITADAS!

Para se inscrever, envie um email para secretaria@sbacvsp.org.br ou 
pelos telefones: (11) 5087-4888/ 5087-4889 até dia 20/06/2017

Realização Apoio

08:00 – 17:40
• Vasos Supra Aórticos
• Embolização

08:00 – 17:40
• DAOP/ Membros Inferiores
• Tromboembolismo Venoso

08:00 – 17:40
• Aneurisma de Aorta
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