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Médica Brasileira (AMB);
5) Compartilhar o conhecimento 

nos níveis regional e nacional, atra-
vés dos eventos científicos.

 Aproveito a oportunidade para 
ressaltar as atividades realizadas 
com a participação de profissio-
nais, além da capital. Atualmente, a 
maioria dos associados da SBACV-
MG concentra-se na região central 
do estado e as atividades no interior 
de Minas são importantes para le-
var valor aos colegas de todas as re-
giões. Em setembro foi realizado o 
V Simpósio de Cirurgia Vascular do 
Vale do Aço, com sucesso. Em 2017, 
esperamos realizar mais atividades 

Presidente: Daniel Mendes Pinto
Vice-Presidente: Josualdo Euzébio da Silva
Secretário: Mateus Alves Borges Cristino 
Vice-secretário: Júlio Armando Rivas Yepez
Tesoureiro: Paulo Bastianetto
Vice-tesoureiro: Bruno Lima de Castro
Diretor Científico: Rodrigo Daniel Moreialvar
Vice-diretor Científico: Luiz Ronaldo G. Pereira 

Endereço: Av. João Pinheiro, 161 - Centro – Belo Horizonte - MG – Telefone: (31) 3213-0572

Diretor de Comunicação: Túlio Pinho Navarro
Vice-diretora de Comunicação: Ana Cristina Lo-
pes Albricker
Diretor de Patrimônio: Bruno de Lima Naves
Diretor de Defesa Profissional: Gustavo Braga 
murta
Vice-diretor de Defesa Profissional: Ricardo 
Soffiatti Mesquita de Oliveira

REVISTA ANGIOMINAS
Jornalista Responsável: 
Daniela Colen | MTB 6966JP
Diagramação
Valéria Paiva
Impressão: premier
Tiragem: 
3.500 exemplares

Caros colegas,
Nesta edição da Angiominas pro-

curamos chamar a atenção para a 
importância da atividade associativa. 
Estar associado à SBACV é a princi-
pal maneira de manter-se atualizado 
cientificamente e contribuir para o 
crescimento profissional e da espe-
cialidade. 

Frequentemente os colegas da dire-
toria são questionados sobre os motivos 
que justificam o ingresso à SBACV. Gos-
taria de reponder a esta questão descre-
vendo os itens a seguir.

 Estar associado significa:
1) Contribuir ativamente e partici-

par das reuniões científicas e eventos 
da especialidade; há uma tendência 
nacional em que os eventos das espe-
cialidades sejam direcionados somen-
te aos associados;

2) Ser credenciado à realização 
do concurso para especialista da 
SBACV e, posteriormente, para as 
áreas de atuação em angiorradiolo-
gia/cirurgia endovascular e ecogra-
fia vascular;

3) Ser sócio efetivo da SBACV é 
um diferencial do especialista, reco-
nhecido pela sociedade civil;

4) É a possibilidade de contribuir 
para atividades de defesa profissio-
nal, em conjunto com a Associação 

em outras regiões de Minas Gerais.
Um ponto interessante por nós 

valorizado é a associação de novos 
membros, em especial os residentes e 
especializandos em Cirurgia Vascular. 
A SBACV-MG prepara para 2017 um 
programa de benefícios para facilitar 
a entrada dos novos colegas e estimu-
lar sua participação.

Enfim, espero que a SBACV-
MG possa seguir contribuindo e 
promovendo o entusiasmo pela 
nossa importante especialidade. 
Faço votos de muito trabalho e  
realizações em 2017. Desejo a todos 
um final de ano de paz e saúde.

Boa leitura!

Associados SBACV MG por região

Foto: Douglas Barbosa

Feliz Natal e 
Próspero  

Ano Novo
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LIGAS ACADêMICAS

Atuação das Ligas Acadêmicas  
promove crescimento profissional

O presidente da Sociedade Bra-
sileira de Angiologia e Cirurgia 
Vascular – Regional Minas Gerais 
(SBACV MG), Daniel Mendes Pin-
to, participou, dia 12 de novembro, 
do 1º Congresso Nacional das Ligas 
Acadêmicas de Cirurgia Vascular, 
em São Paulo.

De acordo com o presidente da 
Regional SP, Marcelo Matielo, o 
evento foi muito gratificante, alcan-
çando o objetivo de atrair o jovem 
estudante para o meio acadêmico 
dentro da Sociedade. “Foram mais 
de 160 inscritos e 49 trabalhos en-
viados. Os jovens tiveram contato 
com aulas de grande valor e pude-
ram tirar suas dúvidas. Tiveram a 
oportunidade de apresentar tra-
balhos desenvolvidos em suas fa-
culdades e, ainda, concorrer a prê-
mios”. Matielo enalteceu a presença 
de preceptores das ligas acadêmicas 
de cirurgia vascular e endovascular, 
professores e colegas das Regionais 
de Minas Gerais, Daniel Mendes 
Pinto, Paraná, Altino Ono de Mo-
rais, e do diretor científico da SBA-
CV, Roberto Sacilotto. 

Quanto à importância das ligas, 
Matielo ponderou que, infelizmen-
te, não são todas as faculdades de 
medicina que têm a matéria de ci-
rurgia vascular e, quando têm, não 
é obrigatório o rodízio na especia-
lidade durante o internato. “Acho 
que a sociedade tem que estimular 
a atividade, isto é importantíssimo 
no complemento da formação aca-
dêmica. É necessária a integração 
com outras faculdades e o aprofun-
damento dos temas através das reu-
niões mensais”. Para ele, por meio 
do estímulo da sociedade os alunos 
podem ter interesse em se tornar 
cirurgiões vasculares, percebendo, 
desde cedo, como é bom ter uma 
vida associativa. “Na nossa Regio-
nal estimulamos que produzam tra-
balhos, preparem apresentações de 
casos clínicos, participem dos even-
tos relacionados ao atendimento da 
população, com esclarecimento e 

crescimento científico. Considera-
mos que, independentemente de se 
tornarem cirurgiões vasculares, te-
remos a chance de formar médicos 
melhores”.  

Angioliga é a mais  
antiga do país 

Em Minas Gerais, na cidade de 
Alfenas, a Liga de Angiologia e Ci-
rurgia Vascular da Universidade 
José do Rosário Vellano (Unifenas), 
Angioliga, é a mais antiga do país 
em Angiologia e Cirurgia Vascular.

O coordenador da Liga, professor 
João Batista Vieira de Carvalho, con-
ta que a iniciativa surgiu em 2001, 
por iniciativa de um grupo de alu-
nos, e teve como primeiro presidente 
o acadêmico Luciano Deivi Jacinto. 
Atualmente o presidente acadêmico 
é Nayhan Andrade dos Santos. Inte-
gram estudantes do segundo e sex-
to anos de medicina. “Anualmente a 
Angioliga organiza um evento com a 
participação de vários palestrantes e 
a admissão ocorre após prova e en-
trevista”, explica. Este ano ocorreu o 
XIV Simpósio, com a participação dos 
professores Ernesto Lentz de Car-
valho Monteiro, Elias Kallas, Thiago 
Carvalho, Pollyanna Carvalho e Rena-
to Marcondes, referências em grandes 
universidades.

Segundo o coordenador, as ati-
vidades da Liga são estruturadas no 
tripé assistência, extensão e pesquisa. 
“Os alunos desenvolvem atividades 
em grupos de trabalhos relacionados 
ao tratamento de varizes, insufi-
ciência venosa crônica e úlceras com 
curativos. Participam na assistência, 
em consultas supervisionadas pelos 
professores. Na extensão são desen-
volvidas atividades de esclarecimento 
à população, abordando temas como 
trombose venosa profunda, varizes, 
doença carotídea, acidente vascular 
cerebral e aneurismas. Ocorrem vi-
sitas às escolas, atividades na praça e 
feiras, distribuição de folhetos, men-
suração da pressão arterial, entre  

Daniel Mendes Pinto, Marcelo Matielo 
(presidente SBACV-SP) e Altino Ono 

(presidente SBACV-PR).
Foto: SBACV SP

outras ações”.
O professor elucida que nas ati-

vidades de pesquisa os alunos parti-
cipam das diversas fases, da divul-
gação e presença em congressos, 
com exposição oral, temas livres e 
apresentação de pôsteres. “As par-
ticipações em vários congressos da 
área de Angiologia e Cirurgia Vas-
cular têm sido muito importante na 
formação profissional, científica e 
humanística dos alunos de medici-
na desta instituição. Para Carvalho, 
as atividades devem receber todo o 
apoio dos órgãos competentes das 
universidades. “A atuação nas ligas 
é  muito importante na formação 
de excelência de médicos e tem sido 
muito produtiva. É gratificante o 
nosso envolvimento com este gran-
de projeto acadêmico”, conclui.
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“A produção científica da 
SBACV MG foi intensa. 
Criamos oportunidades 
para atualização e maior 
interação entre  
profissionais de Minas, 
Brasil e exterior”
Daniel Mendes Pinto

“
Temas diversos contribuem para 
atualização dos profissionais, 
que comparecem às reuniões da  
SBACV MG

A Sociedade Brasileira de Angiologia 
e Cirurgia Vascular – Regional Minas 
Gerais (SBACV MG) promoveu a edu-
cação continuada com a realização de 
oito reuniões científicas, em 2016. 

A primeira atividade ocorreu dia 
dois de fevereiro e abordou as novi-
dades no tratamento de varizes, mé-
todos e aplicabilidade clínica. Além do 
presidente da Sociedade, Daniel Men-
des Pinto, que apresentou um estudo 
comparativo de endolaser de safenas 
com comprimento de onda de 1470 
e 1920, também ministraram aulas 
os especialistas Silvio Nunes Beraldo 
(Correlação do refluxo na veia palpí-
tea avaliado pela ultrassonografia vas-
cular com paciente em pé e deitado 
com elevação da cabeceira em 60º); 
Lívia Lyra (Ablação mecanoquímica, 

O V Simpósio de Cirurgia Vascular 
e Endovascular realizado em Ipatinga, 
Hospital Márcio Cunha, dia 30 de se-
tembro, expandiu os trabalhos cien-
tíficos da SBACV MG. O tema central 
foi o ‘Tratamento Clínico e Cirúrgico 
da Doença Carotídea’.

Participaram do evento especia-
listas da área de toda região, neuro-
logistas, cardiologistas e estudantes 
de medicina. Segundo o angiolo-

cola biológica para safenas e espuma 
baixo nitrogênio) e Cláudia Carvalho 
Sathler de Melo (Seguimento ultras-
sonográfico dos pacientes submetidos 
à termoablação). 

Dia oito de março, o tema principal 
foi ‘Trauma Vascular’, com a presença 
dos médicos Rodrigo Di Vita, Lucas Fer-
reira Botelho e Gustavo Kleinsorge e da 
enfermeira cardiovascular Alessandra 
Rocha Luz. No dia 10 de maio ocorreu 
uma discussão interativa de casos em 
cirurgia arterial. Segundo o presidente 
da entidade, a novidade foi a utilização 
de um aplicativo, que permitiu a inte-
ratividade entre os participantes, que 
puderam opinar da plateia nas decisões 
de propedêutica e conduta durante as 
apresentações.

No mês de agosto, dia dois, sob a 
coordenação da angiologista Bethania 
Novelli e tendo como debatedores os es-
pecialistas Benjamim Moss e Paulo Bas-
tianetto, foi feita uma análise multidis-
ciplinar do laser transdérmico. Dia oito 

de novembro, os especialistas Ricardo 
Procópio, Francesco Botelho e Geor-
ge Neves falaram sobre o ‘Tratamento 
Endovacular Venoso: Trombose e sín-
drome compressivas’. Atuaram como 
moderadores Gustavo Braga Murta e 
Rodrigo di Vita. O último encontro foi 
no dia sete de dezembro e tratou da 
escleroterapia ecoguiada com espuma, 
mais compressão. A apresentação foi 
do especialista, de Salvador (BA), Mar-
celo Ruettimann. Os debatedores foram 
Solange Meyge Evangelista e Bruno de 
Lima Naves. Os participantes também  
fizeram uma reflexão sobre o progra-
ma de atenção ao paciente com doença 
venosa crônica oferecido pelo Sistema 
Único de Saúde.

Além das abordagens científicas, as 
reuniões trouxeram informações para 
atuação do profissional no mercado, 
com a presença da designer Patrícia Pi-
nho, da contadora Viviane Barbosa e do 
professor de gestão, finanças e investi-
mentos Salomão Meyge. 

Especialistas se reuniram em Ipatinga  
para debater sobre o tratamento clínico e  
cirúrgico da doença carotídea. Foto: HMC

Eventos enriquecem agenda de 

IpAtINgA SedIA eveNto

gista e cirurgião que coordenou as 
atividades, Luiz Ronaldo Godinho 
Pereira, o simpósio e as conferên-
cias foram de altíssimo nível. “É de 
grande relevância a realização da 
reunião fora da capital, valorizan-
do os serviços e os profissionais de 
outras localidades que muito têm 
para contribuir. Com Certeza tere-
mos no próximo ano o VI simpósio”,  
afirmou.

Reuniões científicas
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A SBACV MG assinou neste ano 
dois grandes eventos com a pre-
sença de profissionais de diversos 
estados e exterior. De nove a 11 de 
junho, a cidade de Tiradentes (MG) 
foi palco do XVI Congresso Mineiro 
de Angiologia e Cirurgia Vascular 
2016 (EMACV) e, de sete a 11 de se-
tembro, a capital mineira sediou o 
VII Congresso Brasileiro de Ecogra-
fia Vascular. 

Segundo o presidente da entida-
de, Daniel Mendes Pinto, os encon-
tros representaram marcos positi-
vos na história da Sociedade, com 
momentos muito enriquecedores 
nos aspectos profissional e social. “A 
produção científica da SBACV MG 
foi intensa. Criamos oportunidades 
para atualização e maior interação 
entre profissionais de Minas, Brasil 
e exterior”

A Comissão organizadora do 
EMACV foi composta, além do pre-
sidente da entidade, pelos especia-
listas: Bruno de Lima Naves, Fran-
cesco Evangelista Botelho, Gustavo 
Braga Murta, João Batista Vieira de 
Carvalho, Josualdo Euzébio Silva, 
Júlio Armando Rivas Yepes, Luiz 
Ronaldo Godinho Pereira, Mateus 
Alves Borges Cristino, Paulo Bas-
tianetto, Ricardo Soffiati Mesquita, 
Rodrigo Daniel Moreialvar e Túlio 
Pinho Navarro. “A participação des-
se grupo permitiu uma definição 
bem abrangente de temas, contem-
plando aspectos importantes da es-
pecialidade”, afirmou Pinto.

Já o VII Congresso Brasileiro de 
Ecografia Vascular teve na organi-
zação Daniel Mendes Pinto, Adriano 
José de Souza, Ana Albricker, Rodri-
go Moreialvar e Josualdo Euzébio, 
que se dedicaram na escolha de te-
mas e convidados. 

No primeiro dia ocorreu o ‘Cur-
so Interativo Venoso’ presidido por 
Nicos Labropoulos (EUA) e com a 

Profissionais com grande experiência coor-
denaram mesas e debates em Tiradentes

Negócios e networking complementaram 
as atividades do Congresso, em BH

VII Congresso Brasileiro de Ecografia  
Vascular aliou conhecimento, experiência  

e prática. Fotos: Douglas Barbosa

atividades em 2016
Minas Gerais recebe renomados angiologistas 
e cirurgiões vasculares

presença dos professores convida-
dos Luis Leon (EUA), Nick Sikalas 
(USA) e Ignacio Escotto Sanchez 
(México).

O presidente do Congresso, 
Adriano José de Souza, disse que o 
evento atingiu o objetivo e ofere-
ceu aos participantes temas sele-
cionados com apuro, com ênfase 
especial  na ecografia diagnóstica. 
Souza considerou uma oportunida-
de única para atualização do que há 
de mais recente na ecografia vas-
cular. A ampla programação con-
tou, ainda, com dois simpósios e os 
workshops: ‘Punção ecoguiada’ e 
‘Doppler Transcraniano’.

Na parte social houve coquetel de 
abertura e festa de confraternização 
‘Tributo ao Clube da Esquina’, com 
Rodrigo Borges e Marilton Borges.
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DEFESA PROFISSIONAL 

Instituição participa  
ativamente de campanha

Com a participação ativa da Socie-
dade Brasileira de Angiologia e Cirur-
gia Vascular - Regional Minas Gerais 
(SBACV MG), a entidade nacional 
lançou, com apoio da Associação Mé-
dica Brasileira (AMB), a campanha 
‘Escleroterapia é com angiologista e 
cirurgião vascular’.

O objetivo da iniciativa é orientar 
à população sobre o risco que cor-
re ao realizar o procedimento com 
alguém não habilitado e estimular 
o especialista a relatar casos de seu 
conhecimento. A iniciativa conta com 
um canal de ouvidoria e comunicação 
para que possam ser recebidas as de-
núncias.

O diretor de defesa profissional da 
Regional Minas, Gustavo Braga Mur-
ta, alerta que são atividades privati-
vas do médico: indicação da execução 
e execução de procedimentos invasi-
vos, sejam diagnósticos, terapêuticos 
ou estéticos, incluindo os acessos 
vasculares profundos, as biópsias e 
as endoscopias, portanto, somente 
um médico pode realizar tais proce-
dimentos. Para Murta, o tema merece 
ser amplamente discutido e a SBACV 
MG está empenhada na divulgação 
da campanha. “Convocamos os cole-
gas angiologistas a defenderem a boa 
prática médica, coletando informa-
ções e encaminhando documentos e 
provas de procedimentos invasivos 
realizados por profissionais não mé-
dicos para a SBACV”. 

No dia cinco de abril, a SBACV 
MG promoveu um encontro na As-
sociação Médica de Minas Gerais 
(AMMG) para debater a questão. 
Compareceram o presidente da 

““A SBACV MG está  
empenhada na divulgação da 
campanha. Convocamos os 
colegas angiologistas a  
defenderem a boa prática 
médica, coletando informa-
ções e encaminhando docu-
mentos e provas de  
procedimentos invasivos 
realizados por profissionais 
não médicos para a nossa 
entidade.”
Gustavo Braga Murta 
Diretor de defesa profissional SBACV MG

AMMG, Lincoln Lopes Ferreira, o 
diretor de defesa profissional da 
SBACV, Francesco Botelho, e o ad-
vogado Reinaldo Montenegro, que 
esclareceu sobre o ‘Ato Médico’.

A SBACV MG também produziu 
um material específico para o públi-
co leigo, alertando sobre o tema. Os 
conteúdos deixam claro que somente 
o angiologista e/ou cirurgião vascular 
são especialistas na doença varicosa 
e só eles poderão diagnosticar cor-
retamente o problema. “Somente ele 
saberá, com segurança, qual a melhor 
técnica a ser empregada em cada caso 
e a verdadeira dimensão de suas va-
rizes (elas podem ser um problema 
maior do que aparentam e requerer 
tratamento cirúrgico, por exemplo)”, 
publicou a SBACV.  

A nacional acrescenta, que é pre-
ciso ressaltar junto aos pacientes 
que embora o método seja aparen-
temente simples, não está isento de 
complicações gerais e locais, quan-
do realizado por não especialista. 
Entre essas complicações estão: 
feridas (úlceras de difícil cicatri-
zação), manchas escuras, flebites 
superficiais ou trombose venosa 
profunda (formação de coágulo em 
uma veia superficial ou veia profun-
da não esperada). “Apenas o médico 
especializado tem capacidade para 
tratar corretamente esse problema, 
por isso devemos orientar nossos 
pacientes e contribuir com a cam-
panha”, reforça Murta.

 As denúncias devem ser encami-
nhadas para sua Regional (sbacvmi-
neira@gmail.com) que enviará ao 
departamento jurídico da SBACV. 
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Já iniciaram os preparativos para 
o Simpósio Internacional de Fle-
bologia - SIF 2017. O maior evento 
dedicado ao tema no país acontece-
rá entre os dias 14 e 17 de junho de 
2017, no hotel Ouro Minas, em Belo 
Horizonte, com a presença de con-
vidados de renome internacional. 

“O Simpósio tem, a cada edição, 
se firmado como um dos eventos 
mais significativos da especialidade 
e propicia a exploração de temas que 
são do dia-a-dia da grande maio-
ria dos angiologistas e cirurgiões 
vasculares, num espaço menor de 
tempo, com muita produtividade”, 
afirma o presidente da SBACV MG, 
Daniel Mendes Pinto. Ele ressal-
ta os cursos pré-congresso de ‘Uso 
avançado de laser transdérmico e 
endovenoso’ e ‘Escleroterapia com  
espuma’.  

Para estreitar o relacio-
namento com seus asso-
ciados e parceiros e levar 
informações sobre novida-
des e serviços de destaque 
da SBACV MG, a entidade 
mineira lançou o informa-
tivo online Pulso.

Ele é mensal, enviado 
por e-mail, e sua partici-
pação é muito bem-vinda. 
Envie sugestões para: con-
tato@sbacvmg.com.br ou  
98458-2493 

A SBACV MG participou da mega 
ação ‘Saúde na Praça’, dia 27 de 
agosto, que recebeu mais de 2500 

pessoas em busca de orientação so-
bre prevenção e qualidade de vida. 
Os serviços foram oferecidos por 22 
especialidades, compostas por mé-
dicos e acadêmicos de medicina. 

Na tenda da SBACV MG foram 
realizados 130 Duplex Scan das 
veias e pacientes foram enca-
minhados para tratamento ade-
quado, na rede pública. O evento 
aconteceu na Praça da Liberdade, 
em Belo Horizonte. De acordo 
com o presidente da Sociedade, 
Daniel Mendes Pinto, a partici-
pação integra as ações de educa-
ção continuada, que ampliam o 
relacionamento com a população 
em geral, incluindo a comunida-
de mais carente de informação e 
assistência. 

Com a presença de renoma-
dos palestrantes do Brasil e 
também internacionais, o Sif  
propõe um painel de especia-
listas, onde cada profissional 
responderá às perguntas pré-
formuladas, cuidadosamente 
elaboradas pela comissão orga-
nizadora, para sanar as dúvidas 
que não são facilmente encon-
tradas nos livros textos, e que 
são cruciais para um tratamento 
baseado em evidências. “Todas 
as respostas terão suporte na 
literatura e, claro, facultando 
o relato da experiência pessoal 
do especialista, sendo também 
reservado tempo para pergun-
tas da plateia’, acrescenta.

Nessa edição, os temas a 
serem abordados no Simpósio  
incluem:

Escleroterapia com laser trans-• 
dérmico;
Escleroterapia com microespuma;• 
Termoablação de safenas com • 
endolaser;
Termoablação de safenas por ra-• 
diofrequência;
Cirurgia venosa minimamente • 
invasiva;
Tratamento endovascular de sín-• 
dromes de congestão pélvica;
Tratamento endovascular das • 
obstruções venosas de membros 
inferiores;
Tratamento da trombose veno-• 
sa profunda com anticoagulantes 
orais;
Elastocompressão;• 
Tratamento das úlceras venosas. • 

Mais informações:  
sif.sbacvmg.com.br

SIF 2017 traz ampla e 
produtiva programação

PulsoAssistência é oportunidade  
para população, médicos e acadêmicos Para estreitar o relacio-

namento com seus asso-
ciados e parceiros e levar 
informações sobre novida-
des e serviços de destaque 
da SBACV MG, a entidade 
mineira lançou o informa-
tivo online Pulso.

Ele é mensal, enviado 
por e-mail, e sua partici-
pação é muito bem-vinda. 
Envie sugestões para: con-
tato@sbacvmg.com.br ou  
98458-2493 

Foto: Clóvis Campos/AMMG




