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cido não só na nossa Regional, mas 
em outros estados. Ser associado à 
SBACV é um mérito que tem sido 
reconhecido pela sociedade geral. 
Chamo atenção às demandas judi-
ciais. Vários magistrados, hoje, re-
conhecem que aqueles que perten-
cem e participam das atividades da 
sua sociedade de especialistas têm 
um nítido diferencial sobre os que 
trabalham isolados.

Além da disseminação do conhe-
cimento, que é nossa função, outra 
atividade mestra é a defesa profis-
sional. A Angiologia e a Cirurgia 
Vascular cresceram enormemente 
no Brasil. Dados de consultoria mos-
tram que nossas especialidades tive-
ram ampliação de mais de 70% de 
demanda pelos pacientes, na última 
década. Num momento que outras 
especialidades vêm seu conjunto de 
pacientes reduzindo, nós estamos 
aumentando. Isso nos torna alvo de 
demanda por serviços e cresce nossa 
responsabilidade. Muitas atividades 
que são próprias do Cirurgião Vas-
cular, hoje, têm sido abordadas por 
outras especialidades: tratamen-
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Prezados colegas,
O ano de 2016 tem sido intenso 

para nossa Regional. Concluímos 
o VII Congresso Brasileiro de Eco-
grafia Vascular com sucesso. Foi 
um belo evento, principalmente 
como atualização científica para os 
associados. Méritos especiais para 
a comissão organizadora, nas pes-
soas do Adriano de Souza e Ana 
Albricker. Parabéns também à Pau-
la Jorge, nossa secretária adminis-
trativa, que gerencia muito bem os 
eventos.

Nossa função é criar valor para 
nossos associados. Isso tem aconte-

No dia dois de agosto, angio-
logistas e cirurgiões vasculares se 
reuniram na sede da Associação 
Médica de Minas Gerais (AMMG), 
em Belo Horizonte, para a reunião 
científica: ‘Uma análise multidis-
ciplinar do laser transdérmico’.

O encontro foi presidido pela 
especialista Bethania Noveli e con-
tou com os debatedores Benjamin 
Moss e Paulo Bastianetto. 

Laser Transdérmico é 
tema de reunião científica

Em outubro, a reunião cientí-
fica aconteceu no dia quatro, com 
o tema ‘Orientação Profissional’. 
Já no dia 30 de setembro, os espe-
cialistas se reuniram em Ipatin-
ga, Hospital Márcio Cunha, para  
o V Simpósio de Cirurgia Vascu-
lar e Endovascular. A coordena-
ção foi de Luiz Ronaldo Godinho  
Pereira. 

Informações: (31) 3213-0572.

to de varizes por profissionais não 
médicos, tratamentos endovascula-
res por profissionais que só sabem 
tratar por via percutânea, cursos de 
finais de semana que preparam ina-
dequadamente para tratamento das 
doenças que lidamos diariamente. 
Atualmente, vemos um invasão de 
profissionais médicos que querem 
tratar artérias periféricas por via 
endovascular, mas que não conhe-
cem as técnicas atuais, os materiais 
dedicados e, pior, não sabem a evo-
lução da doença.

Neste cenário, posso dizer que 
a SBACV-MG vai continuar a abor-
dar estes assuntos de interesse dos 
associados de maneira direta. A di-
retoria está atenta para propiciar a 
melhora da qualidade do trabalho 
do especialista em Minas Gerais. 
Precisamos do retorno dos associa-
dos. A melhor maneira de contri-
buir para o crescimento de todos é 
participar das atividades científicas 
e de orientação profissional. Partici-
pemos e construiremos o futuro da 
especialidade juntos.

Abraços a todos.

Bethania Noveli presidiu o encontro de agosto

EducAção coNtINuAdA
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RESuMO  ARTIgOS CIENTífICOS

O trabalho ‘Espessura Médiointimal nas Carótidas 
Comuns e Femorais para  Detectar Arteriosclerose em 
Pessoas Vivendo com o Vírus da Imunodeficiência Hu-
mana’ foi  premiado no VII Congresso Brasileiro de Eco-
grafia Vascular. Assinam o artigo: Emmanuelle Godoi, 
Carlos Brandt, Heloísa Lacerda, Jocelene Godoi, Dinaldo 
Oliveira, Gabriela Costa, Gerson Santos Júnior, Kaliene 
Leite, Juannicelle Godoi e Adriana Vasconcelos.

Introdução: 

Pessoas que vivem com HIV (PVHIV) têm condição 
de vida diferente da população livre de infecção, no que 
diz respeito à morbimortalidade por arteriosclerose 
e eventos cardiovasculares a ela associados. A doença 
cardiovascular (DCV), particularmente aterosclerótica, 
é mais prevalente e precoce em PVHIV, quando se com-
para à população sem infecção. A medida da espessura 
médiointimal (EMI) é um marcador não-invasivo e pre-
coce da arteriosclerose, que pode refletir no aumento do 
risco cardiovascular. 

A medida da EMI é um preditor de DCV independen-
te dos fatores de risco clássicos e pode ser considerada 
como marcador para avaliação de arteriosclerose sub-
clínica, inclusive nas PVHIV. As artérias femoral comum 
e a subclávia direita também vêm sendo estudadas 
como sítios para a medida da EMI. O índice tornozelo-
braço (ITB) é um método simples, não-invasivo, de alto 
valor preditivo para doença arterial periférica. Valores 
inferiores a 0,9 estão associados a um significativo au-
mento do risco cardiovascular, independente de outros 
fatores de risco. A detecção precoce de arteriosclerose 
em PVHIV possibilitaria tratar pacientes com maior ris-
co de desenvolver eventos cardiovasculares.

objetIvos: 

O primário foi avaliar a prevalência de arteriosclero-
se através da medida da espessura médiointimal (EMI) 
das carótidas comuns, femorais e do índice tornozelo-
braço (ITB). 

O secundário foi estudar eventuais associações entre 
tais medidas e fatores de risco clássicos para arterios-
clerose e específicos das pessoas que vivem com HIV.

MetodologIa: 

Estudo transversal, prospectivo e analítico, que en-
volveu 80 pessoas com HIV [40 fazem uso de inibidores 
da protease (IP) e 40 não] e 65 voluntários saudáveis 
(controles). 

As medidas da EMI foram feitas em todas as pessoas 
inscritas de acordo com a técnica padrão. Realizada a 
medição automática da EMI nas artérias carótidas co-
muns e femorais comuns e calculado o ITB. Neste estudo 

Estudo é premiado em Congresso Brasileiro de Ecografia 

foi calculado o percentil 75 (EMI). Os testes estatísticos 
foram utilizados para detectar diferenças nos valores da 
EMI entre as pessoas com HIV (com IP e sem IP) e con-
troles. O valor de p ≤ 0,05 foi significativo.

 
resultados: 

A análise comparativa da EMI nas carótidas comuns 
foi realizada entre controles, HIV sem e com IP e revelou 
0,59 mm ± 0,11 vs  0,63 mm ± 0,11 vs 0,71 mm ± 0,28, 
respectivamente (p = 0,014). 

Quanto ao espessamento em femoral não houve di-
ferença significante entre os grupos controle e HIV 0,74 
mm+ 0,30 vs 0,79 mm+ 0,33 (p=0,351). Quanto ao ITB 
houve diferença significante entre o controle versus HIV 
sem IP (1,08 x 1,17) (p=0,015).

ConClusões: 

A medida da EMI na carótida comum foi maior no 
grupo de HIV do que no grupo controle. Este é um mar-
cador importante de risco cardiovascular e precisa ser 
considerado para que medidas preventivas possam ser 
adotadas. A carótida comum continua a ser o melhor 
local de medida da EMI para a detecção de arterioscle-
rose, quando comparada a outros sítios.

No VII Congresso Brasileiro de Ecografia Vas-
cular também foram premiados os trabalhos: 

2o lugar - ‘Associação entre Variação Anatômica 
da Veia Safena Magna e Insuficiência Venosa em 
Pacientes Submetidos à Ultrassonografia Vascular 
dos Membros Inferiores’.
Autor principal: Ana Cristina Lopes Albricker. 
Coautores: Danila Almeida, Jaider Matheus de An-
drade, Gisely Almeida, Ane Graziela Andrade, Pao-
la Souza dos Santos, Márcio Vinícius Lins Bar.

 
3o lugar - ‘Correlação Entre Suspeita de TVP e 
Especialidade Médica Solicitante de Ultrassom 
Doppler Vascular em Hospital Universitário’.
Autor principal: Débora Yuri Sato. Coautores: 
Gleison Russeff, Carolina Cunha, Daniel Mique-
lin, André Miquelin, Selma de Oliveira Raymundo, 
Luiz Fernando Reis, Fernando Reis Neto, Danielle 
Moura. 

As diretrizes brasileiras também tiveram desta-
que no encontro. Relacionadas à ultrassonografia 
das artérias carótidas e vertebrais e à doença no 
território aorto-ilíaco foram publicadas em 2015 e 
2016, respectivamente.
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CAPA CONgRESSO BRASILEIRO

Brasileiro de Ecografia 
surpreendeu participantes

uma oportunidade única 
para atualização do que 
há de mais recente na 
ecografia vascular. um 
evento que aliou avan-
ços da especialidade e 
esclarecimentos perti-
nentes ao dia a dia do 
profissional
Adriano José de Souza

“

Mais de 400 médicos prestigiaram o VII Congresso Brasileiro de Ecogra-
fia Vascular realizado em Belo Horizonte, de sete a 10 de setembro.

No primeiro dia de evento, ocorreu 
o ‘Curso Interativo Venoso’ presidido 
pelo especialista Nicos Labropoulos 
(EUA) e com a presença dos profes-
sores convidados Luis Leon (EUA), 
Nick Sikalas (USA) e Ignacio Escotto 
Sanchez (México).

A abertura oficial do Congresso 
contou com a presença do presidente 
da Sociedade Brasileira de Angiologia 
e Cirurgia Vascular (SBACV), Ivanésio 
Merlo, e do presidente da Associação 
Médica de Minas Gerais (AMMG), 
Lincoln Lopes Ferreira. 

O especialista Alberto Lourenço-
ni Sarquis foi homenageado por sua 
contribuição e pioneirismo na ultras-

sonografia vascular, em Minas Gerais 
e no Brasil. 

O presidente do Congresso, Adria-
no José de Souza, disse que o evento 
foi organizado com muita dedicação, 
tendo atingido o objetivo de oferecer 
aos participantes temas selecionados 
com apuro, com ênfase especial  na 
ecografia diagnóstica. “Toda esta rea-
lização só foi possível graças ao esfor-
ço da comissão organizadora e apoio 
de nossos patrocinadores, que mais 
uma vez investiram em nossa inicia-
tiva”. Para Souza, uma oportunidade 
única para atualização do que há de 
mais recente na ecografia vascular.

Para Nicos Labropoulos, convi-
dado internacional que presidiu a 
comissão científica, o Congresso foi 
muito importante para a comunidade 
médica por proporcionar educação 
nas técnicas novas e de rotina. “Co-
nhecimento de medicina avançado e  
para o dia a dia foram disponibiliza-
dos. Um conhecimento direto que os 
profissionais locais poderão usar no 
trabalho diário. Em um país tão hete-
rogêneo, é ainda mais rica a troca de 
experiências,” considerou.

A ampla programação contou, 
ainda, com dois workshops: ‘Punção 
Ecoguiada’ e ‘Doppler Transcraniano’ 
e os simpósios ‘Aplicação do contraste 

Autoridades prestigiaram a abertura do evento

Adriano José de Souza e fanilda Souto 
Barros entregam placa de homenagem a 
Alberto Lourençoni Sarquis

de microbolhas de segunda geração 
na ecografia vascular’ e ‘Piur Imaging 
– Ultrassonografia Vascular 3D’. Na 
parte social houve coquetel de abertu-
ra e festa de confraternização ‘Tribu-
to ao Clube da esquina’, com Rodrigo 
Borges e Marilton Borges.
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Para os participantes que vieram 
de diversas partes do país e exterior, 
o evento surpreendeu pelo preparo 
e apresentações. 

Carina Brandão, do Rio de Janei-
ro, contou que esta foi a primeira 
vez que participou de um congresso 
de ecografia e elogiou a organização. 
“Os assuntos foram bastante varia-
dos e pertinentes. Muito enrique-
cedora a troca de experiências com 
os colegas que têm uma vivência 
diferente da nossa”. Orlando Saliba 
Júnior, de São Paulo, acrescentou  
que o evento foi de excelente qua-
lidade. “O profissional sai contente, 
mais bem preparado e qualificado, 
e a população ganha com isso. Os 
pacientes são bem atendidos, com 
uma gama de recursos melhores 
decorrentes do avanço da medicina 
e técnicas que se aprimoram. É um 
ganho geral para todo mundo.”

Gustavo Barreiros Pinto da Silva, 
de Salvador, ressaltou as novidades 
apresentadas com novos critérios 
e estudos e os avanços da par-
te tecnológica. “Tivemos acesso a  
conteúdos incipientes, que vão se 
tornar uma realidade em pouco 
tempo. É possível levar dicas que 
fazem você mudar no dia a dia do 
consultório”, afirmou. Paulo Sérgio 
Pimenta, de Belo Horizonte, falou 
que foi muito importante para con-
solidação do conhecimento, além 
de oportunidade para reencontrar 
colegas de várias regiões. “A intera-
tividade é fundamental, principal-
mente para quem está começando.” 

Tiago Sampaio, do Ceará, con-
tou que fez residência na capital 
mineira, retornou ao nordeste, e 
agora quis prestigiar o evento. “Di-
fícil especificar um único item do 
Congresso, mas acho que acesso às 
novas técnicas de ablação de safena, 
que ainda não estão disponíveis no 
Brasil e que são inovadoras e com 
excelentes resultados, foi um dos 
pontos altos do encontro.”  Do Rio 
Grande do Sul, Vinícius Plat valori-
zou as novidades apresentadas e as 
presenças internacionais.

O vice-presidente da Sociedade, 
Josualdo Euzébio da Silva, afirmou 
que o evento surpreendeu a todos e 
ressaltou a presença dos principais 
nomes da ecografia vascular. A di-

retora da entidade, Ana Albricker, 
lembrou da participação dos fabri-
cantes de equipamentos, que trou-
xeram as novidades do mercado, e 
citou as duas diretrizes brasileiras 
debatidas no Congresso.

O presidente do Congresso, Adriano José 
de Souza, o presidente da Comissão Cien-
tífica, Nicos Labropoulos, e a diretora da 
SBACV Mg, Ana Albricker
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DEfESA PROfISSIONAL 

Campanha busca defesa da especialidade

A Sociedade Brasileira de An-
giologia e Cirurgia Vascular (SBA-
CV) iniciou uma campanha sobre 
o ‘Projeto Nacional de defesa das 
especialidades’. O objetivo é coibir 
a atuação de não médicos nas prá-
ticas da angiologia e cirurgia vas-
cular. A iniciativa conta com um 
canal de ouvidoria e comunicação 
para que possam ser recebidas as 
denúncias.  

O presidente da entidade, Iva-
nésio Merlo, declarou na ‘SBACV 
Notícias’ que “a invasão dos nos-
sos limites por profissionais da 
área da saúde, não médicos, já nos 
tirou da zona de conforto e vai nos 
obrigar a lutar e nos desgastar. O 
melhor de tudo isso é que vai nos 
transformar e nos unir.”

Segundo Merlo, é necessária a 
reformulação da Lei do Ato Médi-
co para que não haja dúbia inter-
pretação. “A SBACV está com sua 
atenção voltada para o problema 

e trabalhando, junto com a Asso-
ciação Médica Brasileira (AMB), 
contamos com o apoio de nossas 
Regionais”.

O diretor de defesa profissional 
da Regional Minas Gerais (SBACV-
MG), Gustavo Braga Murta, expli-
ca que a Lei do Ato Médico esta-
belece no seu artigo IV que: ‘são 
atividades privativas do médico: 
indicação da execução e execução 
de procedimentos invasivos, sejam 
diagnósticos, terapêuticos ou esté-
ticos, incluindo os acessos vascu-
lares profundos, as biópsias e as 
endoscopias’, portanto, somente 
um médico poderia realizar tais 
procedimentos.

Para Murta, o tema merece ser 
debatido com cuidado e os casos 
de escleroterapia precisam de 
atenção. “A discussão sobre a le-
galidade da realização desses pro-
cedimentos por profissionais não 
médicos e suas possíveis implica-

O diretor de defesa profissional da SBA-
CV Mg, gustavo Braga Murta, alerta que 
os casos de escleroterapia precisam de 
atenção.
Crédito: Clóvis Campos/AMMg

“O melhor de tudo isso 
é que vai nos transfor-
mar e nos unir.” Ivanésio 
Merlo, presidente da 
‘SBACV’.

ções  já foram levadas  à AMB. O 
tema poderá chegar à Justiça Fe-
deral para estabelecer quem é o 
profissional capacitado e respon-
sável para realização das esclero-
terapias”, frisa. Murta convoca os 
colegas angiologistas a defende-
rem a boa prática médica, coletan-
do informações e encaminhando 
documentos e provas de procedi-
mentos invasivos realizados por 
profissionais não médicos para a 
SBACV.
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Denúncias serão 
encaminhadas ao Jurídico
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A Lei do Ato Médico (12.842/ 
2013), no entanto, foi retirada da 
pauta do Congresso Nacional, no dia 
29 de julho, com arquivamento do 
Projeto de Lei 350/201, dando fim 
às discussões sobre essa legislação. 
“Cabe agora às entidades de classe e 
seus especialistas orientarem os pa-
cientes quanto aos riscos de serem 
atendido por profissionais não qua-
lificados e não habilitados”, pondera 
o presidente da SBACV MG, Daniel 
Mendes Pinto.

De acordo com a AMB, o médico 
só pode ser considerado especia-
lista em uma área quando conse-
guir o título da sociedade de espe-
cialidade. 

Em entrevista ao Jornal da As-
sociação Médica de Minas Gerais, 
o vice-diretor de defesa profis-
sional da Regional MG, Ricardo  
Soffiatti Mesquita de Oliveira, 
enfatizou que os danos causados 
por profissionais não capacitados 
podem ser graves e irreversíveis. 

“Frequentemente encontramos 
pacientes se queixando de compli-
cações plásticas estéticas e derma-
tológicas. Na angiologia, especifi-
camente, se tornou comum vermos 
lesões causadas por paramédicos 
tentando realizar tratamentos es-
cleroterápicos de varizes.”

Para Oliveira, já é sinal de risco 
iminente a grande oferta no mer-
cado de cursos de finais de semana 
de estética, por exemplo. “È óbvio 
que, em dois dias, não conseguem 
repassar para a maioria dos seus 
integrantes conhecimento sobre o 
tema em questão. Com a insufici-
ência de treinamento, muitos des-
ses profissionais e seus clientes 
viram presas fáceis das complica-
ções pós-procedimentos”.

Com a campanha lançada pela 
SBACV, os médicos deverão de-
nunciar as más práticas por meio 
de suas Regionais para encami-
nhamento ao departamento Jurí-
dico da Nacional.

siM ao ato MÉdiCo

dia 22 de setembro, a liminar de 
ação civil pública impetrada pela 
amB foi acolhida pela Justiça Fede-
ral. a decisão atende pleito da enti-
dade sobre resoluções do conselho 
Federal de Farmácia, que vem am-
parando atuação dos farmacêuticos, 
extrapolando sua capacidade técnica 
e de formação.

O presidente da amB, Florentino car-
doso, considerou assertiva a decisão. 
“Quem quiser atuar como médico o 
caminho é simples: fazer faculdade 
de medicina. Qualquer outra forma, 
além de ilegal, como atestou a justi-
ça, coloca em risco a segurança dos 
pacientes”.

ações judiciais são promovidas sis-
tematicamente pelos jurídicos da 
amB e do cFm. 




