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XIV Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e 
Endovascular será realizado nos dias 12 a 14 de 
maio, no Centro de Convenções Frei Caneca. As 
inscrições já estão abertas

Confira os trabalhos que serão apresentados na 
próxima reunião científica da SBACV-SP, que 
acontecerá no Hospital do Servidor Público 
Estadual, em São Paulo

Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST-2): 
endarterectomia (CEA) versus angioplastia stent 
de carótida (CAS) para prevenção de AVC em 
pacientes assintomáticos

ESTUDO INTERNACIONAL EVENTO REUNIÃO CIENTÍFICA DE MARÇO

AVALIAÇÃO 
PRÉ-OPERATÓRIA EM 
CIRURGIA VASCULAR: 
COMO FAZER?

Impresso fechado pode ser aberto pela ECT

Anestesiologista da Santa Casa de São 
Paulo, Profa. Dra. Lígia Matias, fala a 
respeito da avaliação pré-operatória da 
especialidade vascular para que sejam 
evitados exames desnecessários
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Caros associados,
Nesta edição, temos um texto de-

talhado sobre a reunião do conselho 
deliberativo da AMB, realizado em 
26 de fevereiro de 2016, dispondo 
sobre as assinaturas dos contratos 
junto às operadoras de saúde. Essa 
determinação de como deve ser 
realizado os reajustes (item intro-
duzido pela ANS), tem que estar 
escrito em contrato; se você já as-
sinou e está com algum índice de-
flator, ou que não segue as regras 
estabelecidas, pode requerer revi-
são e assessoria da AMB, por meio 
dos e-mails: cbhpm@amb.org.br e 
juridico@amb.org.br.

No final do mês de fevereiro e 
início de março, encerramos e, ao 
mesmo tempo, iniciamos um novo 
ciclo na nossa especialidade. Aos 
que concluíram sua residência mé-
dica na especialidade, bem-vindos 
ao mundo real, que tenham muita 
serenidade e sabedoria na condução 
de sua carreira e continuem sempre 
se atualizando; parabéns, angiolo-
gistas e cirurgiões vasculares. Aos 
que estão ingressando agora na resi-
dência médica de nossa especialida-
de, muita paciência, força de traba-
lho, desempenho e, acima de tudo, 
muito estudo, porque quanto mais 
você se dedicar nesta fase de sua 
vida, mais vai aprender com seus 
mestres, melhor profissional será e 
mais orgulho você dará para aque-
les que estão dispostos a ensinar. 
Estes que têm o prazer de ensinar 
ensinam pelo amor, tentam também 
ser remunerados por isso, mas, em 
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geral, em nosso País, a remuneração 
para os mestres nunca foi a priorida-
de; por isso, acredito realmente que 
esses mestres ensinam pelo prazer 
de poder transmitir conhecimento 
e sonham sempre que seu aprendiz 
o supere um dia. Parabéns aos no-
vos egressos na especialização, a 
batalha foi dura para conseguir sua 
vaga, mas a guerra ainda não está 
ganha, continuem lutando sempre.

As reuniões do mês de fevereiro 
da Liga Vascular e Científica foram 
um sucesso! Fiquei muito contente 
com a presença dos associados e 
residentes na reunião da liga, bem 
como com o comparecimento de 
associados que há muito não fre-
quentavam nossas reuniões, com 
a presença de associados novos se 
interessando pela vida associativa, 
com a presença dos residentes e, 
principalmente, com a presença de 
acadêmicos. Isso tudo engrandece 
nossa especialidade e nossa socie-
dade. Parabéns a todos e continuem 
frequentando nossas reuniões.

DIRETORIA BIÊNIO
2016 - 2017

EXPEDIENTE

EDITORIAL
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Dr. Carlos Eduardo Varela Jardim
Diretor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP

Prezados colegas, mais uma vez os saúdo neste 
mês de março.

Nesta edição, há reportagens e explicações para 
a orientação sobre os novos contratos de reajustes 
dos médicos com as operadoras de saúde. São tex-
tos bastante elucidativos com orientações práticas 
sobre o tema. O momento é propício e a Associa-
ção Médica Brasileira (AMB) tem contribuído so-
bremaneira com a causa.

Como esse assunto será amplamente debatido 
nas páginas seguintes, não irei comentar, neste 
espaço, sobre o tema. Peço permissão aos colegas 
para discorrer sobre outro assunto muito frequente 
na nossa vida associativa, vida médica e na vida de 
todos os brasileiros de modo geral.

No fim deste mês, quando estiverem lendo este 
artigo, desejo que o dia 13 de março tenha apresen-
tado as ruas lotadas de pessoas desejosas por justi-
ça, combate à corrupção, reforço da ética e mani-
festação de um desejo de mudança. Mudança esta 
não de um partido político A para B no poder, mas 
mudança de um País em todo um conceito. Mudan-
ça, na verdade, sobre um hábito de aceitar os erros 
do Brasil nas conduções do nosso passado, desde 
1500 até os atuais dias, e a conformidade com o 
erro, para uma esperança com ação de busca por 
valores de engrandecimento de uma nação.

DEFESA PROFISSIONAL

Nossa visão pessimista, em curto prazo, natu-
ralmente traz ares de desânimo. Mas em verda-
de, realmente nunca antes na história deste País 
houve investigações tão profundas e tão bem 
articuladas sobre as mazelas da corrupção e das 
supostas relações espúrias entre Poder Executivo, 
Poder Legislativo e grandes corporações privadas. 
Houve mais de 167 conduções coercitivas da Po-
lícia Federal amparadas judicialmente, condena-
ções dos réus respaldadas em aspectos técnicos 
jurídicos baseados nas provas documentais, sem 
a reversão em instâncias superiores como o Su-
perior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal 
Federal. Temos empresários e políticos do alto es-
calão condenados, algo inimaginável em poucas 
décadas anteriores, e com o agravante de quando 
condenados, não há mais a separação de celas para 
pessoas com ensino superior completo.

Temos a pluralidade e uma imprensa livre que 
por mais problemas e influências distintas sofri-
das, é mais livre do que imaginamos (felizmente).

Se pudéssemos voltar no tempo e perguntar 
para as pessoas das décadas anteriores e contásse-
mos a eles o que estamos vivendo, certamente elas 
não acreditariam.

É notório que vivemos uma crise econômica e 
política. Porém, esta talvez seja a crise mais im-

portante da nossa história. A mobilização nos 
desperta para o nascimento, não de um país, mas 
de uma nação que tem colocado a ética e os prin-
cípios de justiça na mesa de discussão do nosso 
dia a dia.

E tendo o otimismo presente, desejo que os 
brasileiros tenham participado massivamente das 
manifestações de 13 de março. Lembrando a todos 
que a nossa sociedade (SBACV) tem um posicio-
namento claro: dentro da legalidade, punir os cul-
pados, independente de partido político, de empre-
sas, de qualquer situação distinta do rigor da lei.

Forte abraço a todos.

REALIZAÇÃO APOIO SECRETARIA EXECUTIVA

Tel.: 11 3831-6382

IV SIMPÓSIO

18 a 21 de agosto de 2016
 Grande Hotel SENAC - Águas de São Pedro

18 a 21 de agosto de 2016
 Grande Hotel SENAC - Águas de São Pedro

Qual país vai nascer deste turbilhão?
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A avaliação pré-operatória deve ser sufi cientemente racional para garantir a segurança do paciente e, 
ao mesmo tempo, não compreender exames desnecessários

Dentro da nossa especialidade lidamos, dia-
riamente, com pacientes em extremos opostos 
em relação à saúde. Pacientes potencialmente 
graves, os arteriopatas que geralmente vêm com 
várias comorbidades, como diabetes, doença 
coronariana, hipertensão arterial e todo o res-
to do "kit" com potencial para complicações. E, 
no outro extremo, lidamos, no dia a dia, e estes 
são os mais numerosos para a maior parte de 
nós, com pacientes portadores de varizes dos 
membros inferiores, geralmente mais jovens 
e bem mais saudáveis. Obviamente, o preparo 
pré-operatório desses dois grupos de pacientes 
é diferente.

Na tentativa de estimar o risco pré-operatório 
para os candidatos a procedimentos cirúrgicos, 
foram descritas, na literatura, várias classifica-
ções, algumas utilizando critérios não-específi-
cos, e destinadas a qualquer procedimento sob 
anestesia; talvez a mais conhecida seja a clas-
sificação do estado físico da American Society 
of Anesthesiologists (ASA). Embora tenha sido 
proposta, em 1951, ela é utilizada como avalia-
ção do risco perioperatório, em todo o mundo, 
devido à facilidade de uso; no entanto, apresen-
ta, como limitações, a subjetividade e o fato do 
score valer para o momento da avaliação pré
-anestésica em si, podendo ser diferente no ato 
da anestesia, caso a avaliação seja feita anterior-
mente. Com o mesmo objetivo, surgiram pro-
postas de classificação do risco perioperatório 
mais recentes, como o sistema de classificação 
de risco Johns Hopkins, a classificação de risco 

Avaliação pré-operatória em cirurgia vascular: 
será que estamos pedindo exames demais?

do American College of Surgeons [American 
College of Surgeons National Surgical Quality 
Improvement Project (NSQIP) risk calculator] e 
a classificação do Estudo VISION. Ainda exis-
tem guidelines de sociedades de especialidades 
para grupos específicos de pacientes, como o 
EuroSCORE II (risco para cirurgia cardíaca). 
Não entramos em detalhes, mas está aí uma su-
gestão para quem quiser se aprofundar.

Sobre o assunto, a Profa. Dra. Ligia Matias, 
que é anestesiologista da Santa Casa de São 
Paulo, e uma estudiosa do assunto, afirma: 
"apesar da falta de evidências na literatura a 
respeito da melhor forma de preparo pré-ope-
ratório, é um consenso que o paciente deve ser 
avaliado quanto à sua história clínica, presença 
de comorbidades atuais e anteriores e de fatores 
de risco, anestesias precedentes, uso de medica-
mentos e/ou terapias alternativas, uso/abuso de 
outras substâncias lícitas ou ilícitas, assim como 
o exame físico detalhado".

"Independentemente do tipo de anestesia a ser 
realizada (regional, geral, sedação), a tendência 
atual, na avaliação pré-anestésica, é a solicita-
ção de exames pré-operatórios segundo infor-
mações da história clínica e/ou do exame físico, 
de acordo com a necessidade de avaliação se-
quencial de exames que podem sofrer alterações 
durante o procedimento cirúrgico, conforme a 
inclusão do paciente em população de alto risco 
para alguma condição específica, mesmo que 
sem dados positivos da história clínica e/ou do 
exame físico e de acordo com o tipo e grau de 

Rogério Abdo Neser

invasividade do procedimento cirúrgico", expli-
ca Matias.

Os comentários da Dra. Lígia reforçam a 
necessidade de uma boa avaliação clínica e a 
solicitação de exames específicos para uma 
população específica de pacientes. Ainda neste 
contexto, a Dra. Lígia respondeu algumas per-
guntas à Folha Vascular sobre o preparo dos 
pacientes:

1. Quais exames são necessários aos pa-
cientes que serão submetidos a tratamento 
cirúrgico de varizes, sob raquianestesia ou 
peridural, que não apresentam morbidades, 
abaixo dos 50 anos?

Paciente abaixo de 50 anos, sem comorbi-
dades, sem fator de risco, é considerado ASA 
1 – mas para dizer que o paciente é ASA 1, é 

"É UM CONSENSO QUE 
O PACIENTE DEVE SER 
AVALIADO QUANTO À 
SUA HISTÓRIA CLÍNICA"
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preciso primeiro realizar a avaliação pré-anes-
tésica/pré-operatória (APA/APO) do paciente, 
com história clínica, presença de comorbidades 
atuais e anteriores e de fatores de risco, anes-
tesias precedentes, uso de medicamentos e/ou 
terapias alternativas, uso/abuso de outras subs-
tâncias lícitas ou ilícitas e exame físico. Assim, 
voltando ao paciente ASA 1, segundo a litera-
tura, ele não precisaria de nenhum exame, 
mas, na prática, isso não é viável. Nem os cole-
gas anestesistas, nem cirurgiões aderem a essa 
recomendação da ASA e HTA-NHS. Assim, na 
Santa Casa e em vários hospitais do Brasil e do 
mundo, recomenda-se para esses pacientes so-
licitar apenas Hb, Ht.

2. É considerada necessária uma avaliação 
mais detalhada para quais pacientes, e a par-
tir de qual faixa etária, para a cirurgia das 
varizes?

Os cirurgiões vasculares, em geral, reali-
zam APO detalhada, até porque têm pacientes 
graves (os “arteriopatas”); mas devem fazer da 
mesma forma nos pacientes teoricamente menos 
graves. O fator mais significativo não é a ida-
de (nós anestesistas não consideramos apenas a 
idade fundamental), mas, sim, a avaliação em 
si. Obviamente, os pacientes idosos devem ter 
mais comorbidades do que os mais jovens. An-
tigamente, 55 anos era um ponto de corte para 
exames de laboratório e ECG, mas a expectativa 
de vida era de menos de 70 anos. Hoje, a ex-
pectativa de vida subiu para 85-90 anos, então 
aquele ponto de corte não vale mais. Eu diria 
que a avaliação deve ser feita sempre; os exames 

de laboratório é que vão variar de acordo com os 
achados da APA, sendo que, especificamente o 
ECG, acima de 60 anos, pede-se sempre. 

3. Pacientes que serão submetidos a trata-
mento com anestesia local, utilizando-se uma 
solução de até 400mg de lidocaína e 1mg de 
adrenalina para infusão subcutânea, preci-
sam de uma avaliação laboratorial, tipo ECG 
ou outros exames?

Acho que precisam de uma APO detalhada 
e, dependendo dos achados, exames podem ser 
necessários ou não. 

4. A doutora considera que a classificação 
da Sociedade Americana de Anestesia (ASA) 
ainda é uma boa classificação para risco ci-
rúrgico?

Sim, ainda é. 

5. Considerando-se os pacientes arteriopa-
tas, estes geralmente diabéticos, hipertensos, 
coronariopatas..., que serão submetidos a 
cirurgias de maior porte, como revasculari-
zações dos membros inferiores, cirurgias da 
aorta abdominal etc., como sugere ser feita a 
avaliação pré-operatória?

A avaliação pré-anestésica/pré-operatória 
(APA/APO) é a mesma, com história clínica, 
presença de comorbidades atuais e anteriores e 
de fatores de risco, anestesias precedentes, uso 
de medicamentos e/ou terapias alternativas, uso/
abuso de outras substâncias lícitas ou ilícitas, 
exame físico e exames subsidiários (nesse caso, 
pode ser necessário screening mais específico 

de doenças cardíacas, coronarianas, vasculares). 
No entanto, para esses pacientes, vale seguir 
os guidelines ou recomendações com o objeti-
vo de redução do risco perioperatório em grupos 
de pacientes específicos, como o do American 
College of Cardiology Foundation/American 
Heart Association, para pacientes com doenças 
cardíacas a serem submetidos a cirurgias não 
cardíacas e para pacientes com doenças valvu-
lares; e o da Society for Neuroscience in Anes-
thesiology and Critical Care, que avalia o ris-
co de Acidente Vascular Encefálico (AVE) em 
pacientes submetidos a cirurgia não cardíaca, 
não neurológica e “não envolvendo a carótida“. 
Também é preciso atenção em pacientes com 
stents e naqueles em uso, especificamente, de 
anticoagulantes, se estes podem/devem ser sus-
pensos e o risco/benefício de anestesia regional.

Do exposto acima, fica claro que a velha má-
xima que aprendemos desde os anos iniciais 
do curso médico, "a clínica é soberana", ainda 
é aplicável e deve orientar a avaliação comple-
mentar ou laboratorial no pré-operatório dos 
nossos pacientes. Evitar pedir exames desne-
cessários, como ecocardiograma, teste ergomé-
trico, dosagem de colesterol etc., para pacientes 
ASA I e que serão operados para correção de 
varizes, não parece razoável ao bom senso, pois 
não acrescenta nada em termos de segurança, 
de maneira geral ao procedimento, além disso, 
onera ainda mais o tão sucateado sistema de 
saúde do nosso País. Vale a reflexão!

Colaboração
Dr. Rogério Abdo Neser

Diretor de Publicações da SBACV-SP

12 a 14 secretaria@sbacvsp.org.br  Centro de Convenções 
Frei Caneca

XIV Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular 

MAIO

18 a 21 secretaria@sbacvsp.org.br  Grande Hotel SENAC  
Águas de São Pedro - SP 

V Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular 
IV Simpósio SVS capítulo Brasil 
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Especialistas e residentes apresentam e discutem trabalhos 
na reunião mensal da Regional São Paulo

Auditório

Alexandre Fioranelli Bruno L. de Almeida

Érica NardinoCynthia de Almeida Mendes

Fátima Hajj Sérgio Roberto Tiossi

Evento aconteceu no dia 25 de fevereiro, no Hospital do Servidor Público Estadual

Reunião Administrativa
 Antes da Reunião Científica, foi realizada a 

Reunião Administrativa, com a participação da 
diretoria da SBACV-SP e de seus associados, 
interessados em se manter inteirados sobre as 
novidades e eventos organizados pela Regional 
São Paulo. Essa foi a primeira reunião do ano 
com a expressiva participação de associados da 
SBACV-SP.

Conduzido pelo presidente da regional, Dr. 
Marcelo Matielo, e acompanhado pelo secretário 
geral da Sociedade, Dr. Ivan Benaduce Casella, 
o encontro trouxe algumas discussões relevantes 
para a entidade. Na ocasião, o Dr. Júlio César 
Gomes Giusti, do departamento de Marketing 
e Informática da SBACV-SP, apresentou as 
propostas para alterações no site da regional e 
também para a criação do Facebook e Instagram, 
além de expor os orçamentos e algumas ideias 
para as mídias sociais.

No evento foi apresentada ainda, à plateia, a 
Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas 
(ABLAM), pelo profissional da entidade Erick 
Cosme Afonso dos Santos. O diretor da Seccio-
nal ABC, Dr. Márcio Barreto de Araújo, também 
esteve presente no encontro, onde falou sobre as 
propostas da seccional para 2016.

Aconteceu a primeira Reunião Científica do ano 
da Regional São Paulo, no dia 25 de fevereiro, e a 
plateia estava repleta por associados da SBACV, 
residentes e estudantes. O evento, que aconteceu 
no Hospital do Servidor Público Estadual - Prédio 
da Administração – Sala 102, teve a apresentação 
de três trabalhos científicos da especialidade.

O primeiro trabalho apresentado foi “Tratamen-
to da insuficiência venosa superficial com ablação 
por radiofrequência versus cirurgia convencional: 

se você não contar, eles não vão saber”, de autoria 
de Cynthia de Almeida Mendes (apresentadora), 
Juliana Maria Fukuda, Alexandre de Arruda Mar-
tins, José Ben-Hur Ferraz Parente, Marco Antonio 
Soares Munia, Alexandre Fioranelli, Marcelo Pas-
sos Teivelis, Andrea Yasbek Monteiro Varella, Ro-
berto Augusto Caffaro, Sergio Kuzniec e Nelson 
Wolosker, todos do Hospital Israelita Albert Eins-
tein, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo e Hospital Municipal Dr. Moysés Deuts-
ch – M’Boi Mirim. O trabalho recebeu comentários 
do Dr. Sérgio Roberto Tiossi.

“Resultados preliminares da angioplastia com 
balão farmacológico versus implante de stent de 
nitinol para tratamento das lesões obstrutivas da 
artéria femoral superficial” foi o título da segunda 
apresentação. Os autores do trabalho são Bruno L. 
de Almeida (apresentador), Fabio H. Rossi, An-
tonio M. Kambara, Thiago O. Rodrigues, Camila 
B. Beteli e Patrick B. Metzger, do Instituto Dante 
Pazzanese, e os comentários foram do Dr. Alexan-
dre Fioranelli.

O último trabalho, intitulado “A endarterecto-
mia carotídea pode ser indicada apenas por ultras-
sonografia doppler?” foi apresentado por Fatima 
Mohamad El Hajj, (co-autores - Anna Karina Pai-
va Sarpe, Diego Luiz Pontes Espíndola, Renato 
Manzioni, Marcus Vinicius Martins Cury, Mar-
cos Roberto Godoy, Marcelo Fernando Matielo, 
Francisco Cardoso Brochado Neto, Christiano 
Stchelkunoff Pecego e Roberto Sacilotto, do Ins-
tituto de Assistência Médica ao Servidor Público 
Estadual (IAMSPE)). A comentadora foi a Dr. 
Érica Nardino.

A próxima reunião acontecerá no dia 31 de mar-
ço, às 20 horas, no Hospital do Servidor Público Es-
tadual, no Prédio da Administração, localizado na 
Av. Ibirapuera, 981, sala 102 – Indianópolis – São 
Paulo (SP). O estacionamento está localizado no 
mesmo endereço e é gratuito para os participantes.

Março
Reunião Científi ca

31/03/2016 
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)

Informações: Secretaria da SBACV-SP 
pelo telefone (11) 5087-4888 

ou e-mail secretaria@sbacvsp.org.br
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TRABALHOS DE 31 DE MARÇO

TRATAMENTO DO ANEURISMA DE 
AORTA ABDOMINAL EM PACIENTES 

COM CÂNCER

Autores: Guilherme Yazbek, Kenji Nishina-
ri, Mariana Krutman, Nelson Wolosker, Gui-
lherme Bomfim, Bruno Soriano, Igor Fonseca, 
Rafael Cavalcante e Marcelo Teivelis

Instituição: Hospital A. C. Camargo

Resumo: A coexistência de ambas as doen-
ças apresenta-se como um desafio para as equi-
pes médicas na medida em que é necessário 
estabelecer prioridades terapêuticas a fim de se 
obter um tratamento ideal. 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi ana-
lisar os resultados do tratamento de pacientes 
que apresentavam CA associado a AAA, rea-
lizados em um hospital especializado no trata-
mento do CA, em um período de 10 anos.

Material e Métodos: Este foi um trabalho 
retrospectivo em que os dados foram obtidos a 
partir de nosso banco de dados institucional e 
prospectivo. De setembro de 2003 a setembro 
de 2013, um total de 36 pacientes consecutivos 
portadores de AAA associado ao câncer foram 
submetidos á correção cirúrgica. Destes, foram 
excluídos nove pelo tratamento da neoplasia 
ter sido realizada em outro serviço. A maioria 
dos pacientes era do sexo masculino (22) e a 
neoplasia mais frequente foi a de próstata. O 
tratamento do AAA foi realizado após o tra-
tamento do CA em 19 pacientes, antes do CA 
em sete pacientes e concomitantemente em um 
caso. Foram analisados os aspectos intra-ope-
ratórios, a técnica de tratamento empregada, a 
presença de complicações, a evolução clínica 
dos pacientes e a sua sobrevida. 

Resultados: A correção endovascular foi 
empregada em 19 (70.4%) casos e a aberta em 
oito (29.6%). O pós-operatório ocorreu sem 
qualquer complicação em 19 casos, mas as 
complicações foram mais frequentes no trata-
mento endovascular (36,84% versus 12,5%). 
Não houve nenhum caso de óbito no pós-ope-
ratório relacionado à cirurgia do aneurisma. A 
maioria dos pacientes de ambos os grupos es-
tavam vivos ao final do estudo. A probabilida-
de de sobrevida foi de 65,8% após três anos e 
53% após cinco anos de seguimento, sem dife-
rença estatística entre os grupos endovascular 
e convencional. A maior causa de morte foi a 

evolução da doença neoplásica. 

Conclusão: Pacientes que apresentavam a 
concomitância do câncer e do aneurisma de 
Aorta foram beneficiados pelos tratamentos 
cirúrgicos realizados simultaneamente ou não. 
O tratamento deve ser individualizado, sendo 
a doença de maior gravidade tratada primeiro. 
Ambas as técnicas para a correção do aneuris-
ma mostraram-se equivalentes.

Comentador: Dr. Guilherme Vieira Mei-
relles

EXPERIÊNCIA INICIAL DE  
TROMBECTOMIA FARMACOMECÂNICA 

NA EMBOLIA PULMONAR

Autores: Sidnei J. Galego, Carine Marian-
ne Melo Araujo, Keller Silva Santos, Thiago 
Vieira Santos, Oliverio  Neves Sanches,  João 
Antonio Correa 

Instituição: Hospital e Maternidade Brasil 
– São Luiz Rede D’ór, Faculdade de Medicina 
do ABC

Introdução: O tromboembolismo venoso 
possui alta taxa de mobimortalidade e corres-
ponde à terceira causa de óbito geral em lite-
ratura médica.  É a principal causa de morte 
súbita em pacientes hospitalizados.

Objetivo: Apresentar a experiência inicial 
do grupo no tratamento endovascular em casos 
com embolia pulmonar aguda.

Material e métodos: Descrição retrospec-
tiva, por meio de análise de prontuários e de 
imagens intra-operatórias, dos primeiros casos 
da instituição tratados com técnicas endovas-
culares em embolia pulmonar maciça.  Para 
tanto, utilizou-se tratamento farmacomecânico 
com dispositivo Angiojet ® e rtpa. Trata-se de 
duas pacientes do sexo feminino em período 
de pós-operatório recente (puerpério e der-
molipectomia).  As pacientes evoluíram com 
disfunção ventricular direita, com aumento de 
pressão arterial pulmonar e descompensação 
hemodinâmica.

Resultados: Houve sucesso técnico ime-
diato das duas pacientes, com melhora clíni-
ca imediata, melhora da hipertensão arterial 
pulmonar e melhora da função ventilatória em 
24 horas. O segundo caso evoluiu alteração de 
função renal, revertida de modo conservador. 

Conclusão: Nessa experiência inicial, o tra-
tamento farmacomecânico da Embolia Pulmo-
nar Aguda maciça mostrou-se eficaz. 

Comentador: Dr. Rodrigo Bruno Biagioni

ACST 2 – ASYMPTOMATIC CAROTID 
SURGERY TRIAL 2 – BENEFÍCIOS E 
LOGICA DE PARTICIPAÇÃO EM UM 

ESTUDO MULTICÊNTRICO EM 
PACIENTES COM ESTENOSE
CAROTÍDEA ASSINTOMÁTICA

Autores: Erasmo Simão da Silva, André E. 
Estensoro, Calógero Presti, Cid Sitrângulo Jr., 
Gisela Tinone, Ivan Casella, José Augusto Mon-
teiro, Walter Campos Jr., Nelson de Luccia, Pedro 
Puech-Leão.

Instituição: Serviço de Cirurgia Vascular e 
Endovascular do Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(HCFMUSP)

Resumo: Apesar de grandes estudos multicêntri-
cos e randomizados de alta qualidade, o debate so-
bre o tratamento dos pacientes assintomáticos com 
estenose carotídea severa persiste. O ACST 2 é um 
estudo multicêntrico e randomizado que seleciona 
pacientes com estenose carotídea maior que 70% 
para tratamento por endarterectomia ou angioplas-
tia stent, quando se considera uma intervenção, e do 
ponto de vista clínico e anatômico o paciente pode 
ser submetido aos dois procedimentos.

O estudo é conduzido e supervisionado pela Uni-
versidade de Oxford e conta com 32 países e 88 
centros participantes no mundo. A interação com 
neurologista é obrigatória na análise dos eventos 
pós-intervenção.

Resultados: Os resultados iniciais publicados 
em 2013 revelam incidência de AVC maior (dois 
óbitos + quatro com grave sequela) e AVC menor 
de 2.9%  e IAM (um fatal  + três não fatais) de 
0.6% em 691 pacientes. Perfazendo um quadro de 
AVC maior e óbito de 1% em 30 dias.

Conclusão: Neste momento, já foram randomi-
zados 2100 pacientes e a meta é de 3600 com pre-
visão para terminar em 2019. A participação em um 
estudo, desta proporção, permite a possibilidade de 
interação estreita com a divisão de neurologia do 
serviço, com reconhecimento de maior número de 
eventos e aprimoramento no entendimento dos re-
sultados destes procedimentos. A interação com ser-
viços mundiais estimula a busca de excelência local.

Comentador: Dr. Bonno van Bellen
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EVENTO

V Pré-Encontro Interativo de Cirurgia 
Vascular e Endovascular

O V Pré-Encontro Interativo será realizado no dia 12 de maio, das 13 às 17 horas, no mesmo 
local do XIV Encontro São Paulo. Em sua quinta edição, o evento contará com a apresentação 
de Casos Desafios em uma sessão interativa com a participação da plateia. 

Os interessados podem encaminhar os casos, até o dia 31 de março, que devem conter per-
gunta(s) com cinco alternativas cada (e a indicação da resposta correta), a serem votadas pela 
plateia, para o e-mail vascular@meetingeventos.com.br. Cada caso passará pela análise e jul-
gamento da Comissão Organizadora. As informações de como deve ser o procedimento para a 
participação estão reunidas no site www.encontrosaopaulo.com.br.

Sugere-se o envio de casos raros, diagnósticos difíceis, terapêutica não convencional ou tec-
nicamente complicada, casos controversos etc.. Durante a discussão dos casos clínicos, serão 
apresentadas as perguntas interativas e a plateia poderá escolher a alternativa mais adequada. 

Ao final do evento, serão premiados os melhores casos clínicos e os três participantes da 
plateia que tiverem mais acertos. Em caso de empate, será utilizado o critério de velocidade de 
resposta dos participantes.

Para os inscritos no XIV Encontro São Paulo, a participação no V Pré-Encontro é gratuita.

De 12 a 14 de maio, acontecerá a 14ª edição 
do Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e 
Endovascular, no Centro de Convenções Frei 
Caneca - Rua Frei Caneca, nº 569, 4º andar, 
Consolação - São Paulo (SP). 

Os participantes podem enviar Temas Corre-
latos para apresentação e debate. O prazo para 
o envio é até 31 de março; mais informações 
sobre as normas se encontram no endereço ele-
trônico do Encontro São Paulo. Os temas serão 
julgados pela Comissão Organizadora e a res-
posta quanto à escolha dos selecionados, que se-
rão apresentados no congresso, será divulgada 
no dia 15 de abril.

Os temas do evento englobam os seguintes 
assuntos: doença venosa estética, doença veno-
sa funcional, doenças da aorta, doença arterial 
obstrutiva e doenças carotídeas. A Comissão 
Organizadora é composta pelos doutores Mar-
celo Fernando Matielo (Presidente), Calógero 
Presti, Edson Takamitsu Nakamura, Erasmo 
Simão da Silva, Ivan B. Casella, José Ben-Hur 
Ferraz Parente, José Carlos Costa Baptista Sil-
va, Marcelo Calil Burihan, Marcelo Rodrigo de 
Souza Moraes, Roberto Sacilotto, Sidnei Jose 
Galego e Valter Castelli Junior.

Já estão confirmadas as presenças dos con-
vidados estrangeiros Glenn M. Lamuraglia, da 
Division of Vascular and Endovascular Surgery 
Massaschusetts General Hospital – Harvard 
Medical School; Lowell S. Kabnick, diretor da 
NYU Vein Center - New York University Lan-
gone Medical Center; e o holandês Hence J. M. 
Verhagen, chefe do Department of Vascular 

Surgery - Erasmus University Medical Center. 
As apresentações ministradas em inglês terão 
tradução simultânea para o português.

O congresso será pontuado pela CNA para 
obtenção do Certificado de Atualização Pro-
fissional. Para que os médicos participantes do 
processo de revalidação do título de especialis-
ta utilizem os pontos concedidos pela CNA ao 
evento, deverão, obrigatoriamente, informar sua 
opção na ficha de inscrição on-line.

Durante o encontro, haverá uma área de expo-
sições que poderá ser frequentada apenas pelos 
inscritos e pelos respectivos expositores. A oca-

sião é uma boa oportunidade para networking 
entre os presentes.

As inscrições podem ser feitas antecipadamente 
pelo site www.encontrosaopaulo.com.br ou dire-
tamente no local do evento. Quem se inscrever até 
o dia 2 de maio terá desconto especial. 

Caso o número de inscritos prévios atinja a ca-
pacidade máxima do espaço, não haverá inscrições 
no local. Outras informações podem ser obtidas 
pelos telefones (11) 3849-0379 / 3849-8263 ou 
e-mail: vascular@meetingeventos.com.br.

Em breve, a SBACV-SP divulgará a programa-
ção detalhada do evento. 

Inscrições para participar do encontro e enviar trabalhos já estão abertas. 
Os convidados estrangeiros já confi rmaram presença

Um dos eventos mais aguardados e importantes do país, promovido pela SBACV-SP
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AMB e CFM emitem orientação sobre assinatura de contratos da Saúde Suplementar

A Associação Médica Brasileira (AMB) e o Con-
selho Federal de Medicina (CFM) publicaram orien-
tação geral aos médicos sobre a assinatura de contra-
tos da Saúde Suplementar. O comunicado se refere à 
lei 13.003/2014, que entrou em vigor no final de 2015 
e que dá às partes 90 dias para ajustarem e formaliza-
rem as relações entre elas.

No texto, as entidades alertam sobre como con-
testar cláusulas que estejam em desacordo com a lei. 
Confira, abaixo, o comunicado completo:

Orientação geral aos médicos sobre a assi-
natura de contratos da Saúde Suplementar (lei 
13.003/2014)

Pontos a serem observados pelos médicos presta-
dores de serviços junto às Operadoras de Planos de 
Saúde:

1) Se ainda não houve a assinatura do contrato 
e o mesmo está em suas mãos

a) Não assine CONTRATOS que tenham como 
cláusula de reajuste o uso de frações de índice ou ou-
tros cálculos;

b) Não assine CONTRATO que tenha observado 
qualquer cláusula à qual não concorda;

c) Não assine contratos que não estiverem COM-
PLETOS (com todos os ANEXOS cabíveis), pois 
este é um dever da operadora, já que todas as páginas 
deverão estar rubricadas por ambas as partes;

d) Notifique SEMPRE a Operadora por meio de 
carta registrada e com aviso de recebimento e, quan-
do possível, também por e-mail, deixando claro todos 
os itens do contrato apresentado pela Operadora com 
os quais não concorda.

Observação: é possível utilizar também o serviço 
de telegrama online dos Correios, que tem valor jurí-
dico para fins de comprovação de envio de documen-
to. Mais informações em: http://www.correios.com.
br/correios-online.

2) Se já houve a assinatura do contrato e devo-
lução à operadora de planos de saúde

a) Se possuir a sua via do contrato ou uma cópia 
ou um modelo semelhante ao contrato assinado e 
devolvido, notifique a Operadora por meio de carta 
registrada e com aviso de recebimento, e quando 
possível também por e-mail, apresentando todos os 
itens do contrato com os quais não concorda ape-
sar de já tê-lo devolvido, solicitando a revisão dos 
mesmos, POIS OS MESMOS SERÃO OBJETO 
DE ANÁLISE DOS DEPARTAMENTOS JURÍ-
DICOS DA AMB/CFM, quanto à possibilidade de 
correção.

Observação: para esta manifestação é possível 
utilizar também o serviço de telegrama online dos 
Correios, que tem valor jurídico para fins de com-
provação de envio de documento. Mais informações 

em: http://www.correios.com.br/correios-online

3) Contratos inexistentes (sem cópia física)
Situações de prestação de serviço consideradas 

sem contratos:

a) Inexistência de qualquer documento entre a 
Operadora e o médico, porém existe atendimento 
dos beneficiários desta Operadora e recebimento da 
fatura apresentada;

b) Existência de outra documentação como:
b.1 - carta da Operadora;
b.2 - termo de prestação de serviço;
b.3 - ficha de cadastramento; ou
b.4 – e-mail ou correspondências trocadas com 

início de atendimento, valor de consulta, entre outras 
informações relativas à prestação de serviço; entre 
outras. Essas situações de prestação de serviço deve-
rão ser reajustadas em 2016 pelo IPCA pleno corres-
pondente ao período de 12 (doze) meses, a partir da 
data de aniversário do início da prestação de serviço, 
que pode ser considerada a data do pagamento da 
primeira fatura.

Contratualização a partir de agora

a) Não assine CONTRATOS que tenham como 
cláusula de reajuste o uso de frações de índice ou ou-
tros cálculos;

b) Não assine CONTRATO que tenha observado 
qualquer cláusula à qual não concorda;

c) Não assinem contratos que não estiverem COM-
PLETOS (com todos os ANEXOS cabíveis), pois este é 
um dever da operadora, já que todas as páginas deverão 
estar rubricadas por ambas as partes;

d) Notifique SEMPRE a Operadora por meio de 
carta registrada e com aviso de recebimento e, quando 
possível, também por e-mail, deixando claro todos os 
itens do contrato apresentado pela Operadora aos quais 
não concorda.

Observação: é possível utilizar também o serviço 
de telegrama online dos Correios, que tem valor jurí-
dico para fins de comprovação de envio de documento. 
Mais informações em: http://www.correios.com.br/
correios-online

Orientação geral - reajuste em 2015

O índice da ANS IPCA cheio DEVE TER SIDO 
APLICADO até 31/12/2015, nos casos de contratos 
escritos sem cláusula de forma de reajuste ou nos ca-
sos de contratos não escritos, observados os seguintes 
critérios: 

I – a existência de relação contratual pelo período 
mínimo de 12 meses; 

II – aplicação do índice na data de aniversário do 
contrato, para os contratos escritos, ou na data de ani-
versário do início da prestação de serviço, para os con-
tratos não escritos.

Contratualização e reajuste 2016

Informamos que estamos em permanente contato, 
por meio de canal de comunicação direta com a Agên-
cia Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para que a 
mesma se posicione quanto a contratos que não atendam 
as exigências legais.

Observamos que muitos contratos estão em situação 
irregular, com cláusulas ABUSIVAS, motivo pelo qual 
o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica 
Brasileira estão se manifestando tempestivamente para 
impedir abusos contratuais na relação entre os médicos 
e planos de saúde, que infelizmente é assimétrica, su-
jeitando os médicos às pressões econômicas e levando 
a assinatura de contratos absolutamente com interesses 
unilaterais, DE FORMA A IMPEDIR o bom desempe-
nho das atividades profissionais do médico.

Solicitamos que toda a documentação enviada, 
em caso de discordância contratual à Operadora, 
seja também enviada, por meio dos e-mails a seguir, 
para as devidas providências: cbhpm@amb.org.br e 
juridico@amb.org.br.

Liga Acadêmica Paulista de 
Cirurgia Vascular

A primeira reunião da Liga Acadêmica Paulista de 
Cirurgia Vascular de 2016 aconteceu no dia 20 de fe-
vereiro, no período da manhã, na Associação Paulista 
de Medicina (APM). Com cerca de 70 participantes, o 
evento foi um sucesso, com a presença de associados 
da SBACV-SP, acadêmicos e residentes em Cirurgia 
Vascular.

Os temas “Como e porquê investigar Trombofilias” 
e “Quando e como utilizar os anticoagulantes orais 
inibidores diretos (ou novos anticoagulantes orais)” 
foram ministrados pela Profa. Dra. Dayse Maria Lou-
renço, professora associada livre-docente da disciplina 
de Hematologia e Hemoterapia, da Escola Paulista de 
Medicina da UNIFESP. Lourenço também é responsá-
vel pelo setor de Hemostasia e Trombose, da disciplina 
de Hematologia e Hemoterapia, da Escola Paulista de 
Medicina da UNIFESP.

Evento de março

A próxima reunião da Liga Acadêmica Paulista de 
Cirurgia Vascular será realizada no dia 19 de março, das 
8h30 às 12 horas, na APM - Avenida Brigadeiro Luiz 
Antonio, nº 278, São Paulo (SP). Serão apresentados 
os seguintes temas “Antiagregantes: classes, ações, in-
dicações e complicações”, pela Dra. Andréa Abizaid, 
médica da seção de Angioplastia Coronária do Instituto 
Dante Pazzanese de Cardiologia e Doutora pela Facul-
dade de Medicina da USP; e “Estatinas: classes, ações, 
indicações e complicações. Outros tratamentos para 
dislipidemia”, pelo Dr. Juliano Cardoso, Doutor em 
Ciências pela Faculdade de Medicina da USP, Médico 
Cardiologista do InCor - HC- FMUSP e coordenador do 
Serviço de  Cardiologia do H. Sta. Marcelina.
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No dia 27 de fevereiro, aconteceu mais um 
Encontro de Ex-Estagiários do Serviço de Ci-
rurgia Vascular Integrada do Hospital da Be-
neficência Portuguesa de São Paulo, pelo 24º 
ano consecutivo. Houve mais um sábado fes-
tivo, que congraçou cerca de 200 participan-
tes, entre ex-alunos e amigos da SBACV-SP.

Neste ano, foram três módulos de discus-
são, com destaque para o tromboembolismo 
venoso, avanços em cirurgia endovascular e 
uma visão ampliada da doença venolinfática. 
Vários vasculares, de grande expertise, parti-
ciparam dos debates, vivenciando o formato 
inovador que dispensa as aulas formais e pri-
vilegia as discussões e a interatividade.

Após a atividade científica, foi realizada 
uma sessão de entretenimento, com a presen-
ça do jornalista José Nêumanne Pinto, que fa-
lou sobre os rumos do Brasil atual e as saídas 
diante da crise.

Houve, ainda, a presença do presidente da 
SBACV-SP, Dr. Marcelo Fernando Matie-
lo, e do presidente da SBACV Nacional, Dr. 
Ivanésio Merlo. Os doutores Adilson Ferraz 
Paschôa e Ivan de Barros Godóy, respectiva-
mente coordenador e organizador do evento, 
agradecem publicamente os professores, que 
cederam o seu tempo para abrilhantar o even-

XXIV Encontro de Ex-Estagiários do Serviço de Cirurgia Vascular Integrada do Hospital da 
Benefi cência Portuguesa de São Paulo: mais uma edição de sucesso

Marcelo Matielo, Adilson Ferraz Paschôa, Ivanésio Merlo, Ivan de Barros Godóy e Bonno van Bellen

FIQUE POR DENTRO

Classificados é a nova coluna do jornal Folha 
Vascular. Todos os associados adimplentes da 
SBACV-SP agora contam com um espaço reser-
vado no veículo para anúncios gratuitos de vagas 
de emprego, locação ou venda de consultórios e 
equipamentos, locação de salas comerciais, den-
tre outros.

Para anunciar, basta enviar um texto de 300 
caracteres (com espaços), com título e descrição 
das especificações do que será anunciado para 
o e-mail secretaria@sbacvsp.org.br. No texto, 
deve conter telefone ou e-mail para contato do 
anunciante.

Os anúncios serão analisados e aprovados pelo 
Conselho Editorial da Folha Vascular antes da 
publicação.

CLASSIFICADOS

to, e todos os participantes, afinal, é para es-
ses assíduos frequentadores que o evento foi 
cuidadosamente organizado ao longo do ano.

Toda a comunidade vascular está convida-
da para o 25º encontro, que ocorrerá no dia 
18 de fevereiro de 2017, e marcará a come-
moração de 40 anos do Serviço do Professor 
Bonno van Bellen.



 11MARÇO 2016

FOLHA VASCULAR

FIQUE POR DENTRO

ESTUDO INTERNACIONAL

Asymptomatic Carotid Surgery Trial (ACST-2)

Se um paciente necessita de uma intervenção 
para correção da estenose carotídea assintomá-
tica, pode haver dúvida substancial entre endar-
terectomia de carótida (CEA) ou stent na artéria 
carótida (CAS). O ACST-2 procura randomizar 
indivíduos entre CEA e CAS, para comparar re-
sultados imediatos, quando realizado por médicos 
experientes, como, também, as taxas de AVC ao 
longo dos próximos 5 a 10 anos. ACST-1 (1993-
2003) foi um ensaio comparando CEA versus 
tratamento clínico, envolvendo 3 mil pacientes e 
concluindo que a CEA era mais eficaz. O ACST-
2 pode ter sucesso apenas se muitos milhares de 
pacientes forem randomizados. Por isso, a carga 
de trabalho por paciente é minimizada, de modo 
que o estudo possa ser facilmente integrado aos 
cuidados de rotina com esses pacientes. O proto-
colo e todos os formulários estão disponíveis no 
site www.acst.org.uk.

Elegibilidade: Paciente assintomático com es-
tenose carotídea severa em que se cogita interven-
ção. A análise do paciente e dos exames de ima-
gem indica que este paciente pode ser submetido 
a CEA ou CAS, mas o médico e o paciente têm 
dúvida entre os dois procedimentos.

Informação e consentimento: se se conside-
ra (talvez mesmo antes de qualquer ressonância 
magnética, CT ou outra angiografia) que o pacien-
te poderá ser elegível, então, deve-se falar sobre 
o estudo e fornecer o folheto informativo para o 
mesmo levar para casa e considerar fazer parte 
do estudo. A secção de consentimento do folheto 

mento um mês depois do procedimento, nenhum 
outro seguimento pelo médico será necessário em 
termos de necessidade para o estudo (a não ser que 
detalhes completos de um AVC ocorrido e repor-
tado pelo paciente sejam necessários). A rotina do 
serviço deverá ser seguida independente do estudo 
com retornos e exames dentro das necessidades e 
rotina.

Como o estudo é tão fácil, espera-se a coope-
ração de diversos centros no mundo e de diversos 
médicos, com a inclusão de muitos pacientes, tor-
nando a comparação confiável entre CEA e CAS. 
Se alguns milhares de pacientes são randomiza-
dos, os resultados são úteis, se vários milhares 
forem randomizados, os resultados terão maior 
impacto e, se realmente grande número for rando-
mizados, os resultados podem afetar o tratamento 
de milhões de pacientes nas próximas décadas.

Até o momento, o único centro partici-
pante na América Latina é o Hospital das 
Clínicas da Universidade de São Paulo. O 
pesquisador responsável e executante é o Dr. 
Erasmo Simão da Silva.

Para participar de qualquer serviço, é 
possível contatar o Dr. Erasmo, pelo e-mail 
ersimao@usp.br. Ele já traduziu todos os 
formulários e pode orientar os responsáveis e 
executantes em outros serviços pelo Brasil e 
colocá-los em contato com o ACST-2 team, 
da Universidade de Oxford.

informativo requer as informações de contato do 
paciente (para envio de um questionário anual a 
partir do escritório do estudo), do médico de famí-
lia e de um ou dois amigos ou familiares (em caso 
de perda de contato com o paciente).

Randomização: Após a assinatura do consen-
timento livre e esclarecido (TCLE) e o preenchi-
mento de pelo menos metade das informações do 
formulário de randomização, os pesquisadores 
locais entrarão em contato com o centro de rando-
mização pelo telefone +44 (0) 18 65 76 56 15 (24 
horas por dia), para alocar o paciente no grupo de 
tratamento, CEA ou CAS. O sujeito da pesquisa 
recebe uma identificação de seis dígitos. O pro-
cedimento que foi atribuído (CEA ou CAS) será 
planejado para ser efetuado em breve.

Tratamento e seguimento no final do primei-
ro mês após intervenção: O procedimento aloca-
do deve ser feito por um colaborador cujo registro 
de resultados tenha sido avaliado por um neurolo-
gista e aprovado por revisores. Após um mês do 
procedimento, o paciente será avaliado no setor 
de cirurgia vascular e por um neurologista, com 
preenchimento de formulário específico. Neste 
período, já será necessário mapeamento Doppler 
para determinar o estado (estenose residual, oclu-
são, restenose) do procedimento.

Seguimento em longo prazo: Seguimento 
anual, por pelo menos cinco anos (para monitori-
zar quaisquer AVCs), será realizado pelo escritó-
rio do ACST-2, por meio de contato por correio. 
Depois de preenchido o questionário de segui-

Selos holográfi cos para os sócios da SBACV-SP

A Regional São Paulo, com o intuito de dar destaque ao trabalho de 
seus associados e da própria especialidade, disponibiliza, aos seus só-
cios, o selo holográfico da SBACV-SP. O material, que pode ser anexa-
do em receituários médicos, prontuários, cartões de visita, laudos médi-
cos ou qualquer local em que o médico julgar importante, custa R$ 0,25.

 Além de auxiliar na divulgação da especialidade e da SBACV-SP, o 
selo ainda atesta ao paciente que o profissional faz parte de uma socie-
dade de especialistas, com acesso a cursos, congressos e diversas formas 
de atualização profissional que o diferenciam. 

 A quantidade mínima para compra são 300 selos, que saem pelo 
preço de R$ 75. Caso o médico opte por adquirir 600 selos, o valor é 

Este é o maior estudo randomizado comparando endarterectomia (CEA) versus angioplastia 
stent de carótida (CAS) para prevenção de AVC em pacientes assintomáticos

R$ 150, e para 900 selos o profissional pagará R$ 225. O pagamento 
deve ser antecipado e o comprovante anexado ao e-mail de solicitação.

Os associados podem adquirir o produto solicitando pelo e-mail 
secretaria@sbacvsp.org.br, e recebê-lo em seu endereço de corres-
pondência.
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Ainda há tempo para os profi ssionais liberais se organizarem 
para não caírem na malha fi na

A crise na formação dos novos médicos

Eloisa S. E. Del Nery*

Bráulio Luna Filho*

A Instrução Normativa 1531 – de 19 de de-
zembro de 2014 - Receita Federal - informa 
que, a partir do ano calendário 2015, os mé-
dicos, odontólogos, fonoaudiólogos, fisiotera-
peutas, terapeutas ocupacionais, advogados e 
psicólogos terão que informar o CPF dos ti-
tulares do pagamento de cada um desses ser-
viços. 

Com qual objetivo a Receita Federal im-
plantou essa norma? Para que esses profissio-
nais não vendam recibos de serviços não reali-
zados e também para que não declarem valores 
inferiores ao que receberam, salientando que 
somente os profissionais da área da saúde po-
dem ter abatimento das suas despesas, como 
médicos, dentistas, fonoaudiólogos, terapeu-
tas ocupacionais e psicólogos. Despesas com 
serviços de advogados, apesar de estar no rol 
da instrução normativa, somente deverão ser 
declaradas, mas não serão abatidas.

Tais exigências vieram para determinar que 
somente o contribuinte tenha o benefício 

das despesas realizadas por ele mesmo ou 
seus dependentes legais, evitando, assim, que 
a prática de lançar valores pagos a familiares, 
pais e/ou filhos adultos (que não são mais con-

obtido entre Receita e despesas. Existe o pre-
enchimento do livro caixa, em que se relacio-
nam todos os ganhos e despesas gastos com 
a profissão. Dessa maneira, a fórmula correta 
será:

= (Receita – Despesas = Resultado 
Operacional).

Do resultado desta equação é que se 
calcula o imposto a pagar. 

Preste atenção, os preenchimentos do livro 
caixa devem obedecer à legislação vigente, 
portanto, não é qualquer despesa que poderá 
ser abatida, somente as despesas inerentes à 
profissão. O ideal é pedir ajuda para um espe-
cialista, um advogado ou contador. 

Ainda há tempo para se organizar e obede-
cer mais uma norma, que para nenhum brasi-
leiro será tão difícil, já que vivemos em um 
País onde quem pode manda e quem é inteli-
gente obedece. 

siderados dependentes legais) seja totalmente 
expurgada das declarações de rendas. 

Tais benefícios (abatimento do imposto a 
pagar) somente podem ser lançados para os 
dependentes relacionados na regulamentação 
do Imposto de Renda.  Portanto, o profissional 
autônomo dentro dessas ocupações citadas aci-
ma, ou um contribuinte que praticava a compra 
de recibos, notas fiscais etc., deve adotar enor-
me cautela, pois tanto os profissionais (caso 
vendam recibos) como o contribuinte (caso 
compre recibos) deverão demonstrar, de forma 
nítida, ao leão, os seus ganhos e custos.

Caso você venha ser pego pela malha, lem-
bre-se que a Receita poderá retroagir os últi-
mos cinco anos e vale ao contribuinte o ônus 
da prova. Portanto, deve-se levar isto em con-
sideração.

Sei que está pensando: “o que tenho que 
pagar de imposto de renda é muito alto”. En-
tão, existem algumas dicas para amenizar essa 
unhada do leão, sem precisar usar meios ilíci-
tos para conseguir esses abatimentos.

Se você teve ganhos superiores a R$ 29 mil, 
em contrapartida também teve despesas, então 
o imposto somente será cobrado do resultado 

A fragilidade na formação dos egressos das 
escolas médicas no estado de São Paulo e no 
Brasil urge das autoridades uma resposta imedia-
ta. Com a abertura indiscriminada de instituições 
de ensino médico pelo governo federal, descor-
tina-se, se nada for feito, um futuro de pesadelo 
para a população brasileira. Nos próximos 10 
anos mais de 200 mil novos médicos estarão se 
graduando e, se mantidas as condições atuais de-
tectadas pelo Exame do Cremesp, cerca de 50% 
desses profissionais terão capacitação inadequa-
da, medíocre e atentadora à saúde da população.

Esse cenário fica ainda mais preocupante 
quando se sabe que a maioria desses recém-
formados não conseguirá entrar em nenhum 
programa de residência médica onde poderiam 
aprimorar seus conhecimentos. Alternativa e 
legalmente, porque o sistema jurídico brasileiro 

com lei de 1957 assim o permite, estarão mui-
to deles trabalhando em Pronto-Socorro, Pronto 
Atendimento e hospitais, atendendo, inclusive, 
casos de emergências. Aqui o círculo vicioso 
se torna ainda mais dramático. Naqueles locais 
onde se exigem conhecimento e experiência, o 
sistema de saúde brasileiro, por falta de condi-
ções de trabalho e plano de carreira que atraiam 
os médicos mais qualificados, se vê compelido a 
contratar jovens médicos despreparados.

Lamentavelmente, a parcela mais desfavoreci-
da da população é quem mais se exporá aos equí-
vocos diagnósticos e terapêuticos de quem saiu 
da faculdade de Medicina com um diploma, mas 
sem competência técnico-profissional.

Neste sentido é que as denúncias de má-prá-
tica médica aumentaram em mais de 320%, nos 
últimos 15 anos, e aquelas relacionadas à for-

mação médica são mais de 70% no Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo 
(Cremesp).

No mundo civilizado, não se admite que mé-
dicos com formação inadequada adentre ao mer-
cado de trabalho. Nesses países, como EUA, Ca-
nada, Austrália, Portugal etc., além do diploma 
emitido pela instituição formadora, exigem-se, 
para obtenção da licença profissional, que o mé-
dico seja submetido à avaliação por órgão exter-
no e independente.

No Brasil, algumas profissões já alcançaram 
esse nível de exigência. O surpreendente é que 
as leis brasileiras, que respaldam esse procedi-
mento para advogados e contadores, ainda não 
estenderam, também, aos médicos, essa medida 
de proteção aos pacientes. Ou será, parafrasean-
do Maquiavel, que os legisladores brasileiros va-
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Presidente do Conselho Regional de Medicina do 

Estado de São Paulo (CREMESP)

Felizes acontecimentos em fevereiro de 2016

No dia 20, os ex e os atuais estagiários de 
Angiologia e Cirurgia Vascular, da Faculdade 
de Medicina da Santa Casa de Misericórdia, da 
simpática e organizada cidade de Curitiba, rea-
lizaram uma festa de comemoração aos 47 anos 
de fundação dessa especialidade. Ao mesmo 
tempo, fizeram uma surpresa ao querido amigo 
Prof. Dr. Fernando Silveira Picheth, seu funda-
dor e primeiro chefe dessa nobre cadeira, com 
a instalação de uma placa em sua homenagem, 
em uma sala especial. As pessoas que o conhe-
cem sabem da grandiosidade de seu espírito no-
bre, rigoroso caráter, alimentador de uma ética 
autêntica, dono de um dinamismo ímpar, pro-
fundo conhecedor dessa especialidade e grande 
conhecedor da filosofia geral e da espirituali-
dade religiosa, que alimentam sua construtiva e 
invejável humildade. Razão pela qual goza de 
uma permanente admiração de seu filho Carlos, 
parentes, amigos, discípulos e autoridades. 

O amigo Picheth, como não bastasse à exa-
gerada e honrosa homenagem que me prestou, 
só por eu ter lhe apresentado o ilustre profes-
sor doutor Luiz Edgard Puech Leão, chefe do 
Grupo Vascular do Hospital das Clínicas da 
Universidade de São Paulo, onde estagiou e se 
formou como vascular, convidou-me a partici-
par da festa dos 47 anos de fundação da cadeira 
de Angiologia e Cirurgia Vascular da faculdade 
onde leciona. E seus ex e atuais alunos dessa 
cadeira também me surpreenderam com o hon-
roso convite (extrapolando ao exagero de pa-
trocinarem, a mim e a minha esposa Romilda, 
a viagem de ida e volta e estadia no lindo Hotel 
Bourbon) para a festa que programaram, con-
comitantemente, de agradecimento ao querido 
professor Picheth. A organização foi encabeça-
da pelos colegas e amigos Dra. Cláudia Stein 

com programas práticos, importantes, úteis, 
objetivos, apresentados por colegas plenamen-
te conhecedores dos assuntos (projetados com 
tocantes frases de Fernando Pessoa e Érico Ve-
ríssimo, permitindo debates esclarecedores). 
Muito melhor do que ficarmos ouvindo uma 
palestra, às vezes sonolenta. Não me conformo 
em ver o desinteresse da maioria dos vascula-
res da cidade de São Paulo, e de seu interior. 
Será por que a inscrição é gratuita? Colegas de 
outros estados talvez deixassem de vir pela di-
ficuldade financeira desencadeada pelo PT. 

Nos intervalos, inúmeros laboratórios farma-
cêuticos, e firmas de materiais de uso vascu-
lar, além de reforçarem a importância de seus 
produtos em uso, levam novidades de grande 
interesse. E como é gostoso rever amigos, em 
um bom bate-papo, e iniciar amizades com os 
mais novos, que vêm para enriquecer seus co-
nhecimentos.

Gomes e Dr. Nelson Castro Junior, além de 
muitos colaboradores. Essa sim foi uma festa 
válida, emocionante, com a presença de vários 
professores e membros da referida faculdade. 

ARTIGO

ESPAÇO ABERTO

lorizam mais os bens das pessoas e menos suas 
vidas?!

Digno de destaque é que importantes setores 
da sociedade reconhecem a relevância do Exa-
me Cremesp. A Secretaria Estadual de Saúde e a 
Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São 
Paulo, em seus concursos públicos, exigem que 
o candidato médico tenha realizado nossa prova. 
A Associação Nacional de Hospitais Privados 
(Anahp) também já determinou que a participa-

ção na avaliação fizesse parte dos critérios para 
seleção da Residência Médica e contratação em 
mais de 80 instituições associadas. O sistema 
Unimed é outra instituição que também passou 
a utilizar o exame como uma das condições para 
admissão dos novos cooperados.

 É chegada, então, a hora do Congresso Na-
cional assumir seu papel e aprovar a obrigatorie-
dade de exame de proficiência para o exercício 
da Medicina. 

“O homem é do tamanho do seu sonho” - 
Fernando Pessoa

No dia 25, dirigida pelo recém-presidente 
eleito, o incansável e capaz Dr. Marcelo Matie-
lo, aconteceu a primeira Reunião Administrativa 
de diretoria, seguida da Científica, da SBACV-SP, 
com apresentação de ótimos trabalhos selecio-
nados, de colegas da especialidade. Estiveram 
presentes apenas 60 distintos colegas. A cada 
ano, diminui o número de participantes, que no 
passado chegou a ser de 200, por razões injus-
tificáveis. Esse incompreensível desprestígio 
dificulta, e até decresce, a valorização da nossa 
especialidade, e de cada um dos colegas prati-
cantes da mesma.

No dia 27, realizou-se o XXIV Encontro dos 
Ex-Estagiários do Serviço de Cirurgia Vascu-
lar Integrada do Hospital Beneficência Portu-
guesa de São Paulo, do Prof. Dr. Bonno van 
Bellen. Os doutores Adilson Ferraz Paschôa e 
Ivan de Barros Godoy, a cada ano, encanta-nos 

Fernando Silveira Picheth e Rubem Rino
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Governo aumenta carga 
tributária dos medicamentos 

para 34,2%
Apesar dos medicamentos no Brasil terem uma 

das mais altas cargas tributárias do mundo, 12 es-
tados decidiram aumentar ainda mais o percentual 
de um dos principais impostos do setor - o Impos-
to sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) -, alegando problema de arrecadação por 
conta da crise econômica. O ICMS incide sobre 
todos os medicamentos comercializados no Brasil.

A maioria dos reajustes é de 1,2%, sendo que 
no Rio de Janeiro o imposto passou de 19% para 
20%. Em todo o País, a carga tributária média pas-
sou de 33,9% para 34,2%. Com isso, o setor teme 
que sejam necessários abatimentos nos descontos.

O aumento da carga tributária pode forçar uma 
redução dos descontos oferecidos no varejo, es-
pecialmente porque a indústria farmacêutica tam-
bém está sendo impactada por outros custos, como 
a desvalorização do Real e o preço da energia. “Se 
os descontos forem reduzidos e, por consequên-
cia, o preço do medicamento subir, há o risco de 
perder mercado. Por outro lado, o custo da indús-
tria também está aumentando”, afirma o presiden-
te-executivo da Interfarma (Associação da Indús-
tria Farmacêutica de Pesquisa), Antônio Britto.

CFM se posiciona contra a 
CPMF e a favor do combate à 

corrupção
O Conselho Federal de Medicina (CFM), na 

plenária de fevereiro, posicionou-se contra a re-
criação da Contribuição Provisória sobre a Mo-
vimentação Financeira (CPMF) e a favor de um 
maior combate à corrupção. “A CPMF não garan-
te recursos para a saúde. O que falta ao País não 
são tributos; o que falta é planejamento na defi-
nição de prioridades e gestão eficaz do dinheiro 
público, assim como seu controle e avaliação”, 
argumentou o presidente do CFM, Carlos Vital.

“Não podemos concordar com a criação de 
novos tributos. Até porque a CPMF está sendo 
pensada agora para resolver um problema de dé-
ficit do governo, que gastou demais e agora está 
precisando de dinheiro”, completou o conselheiro 
federal pelo Rio Grande do Sul e responsável por 
levar ao plenário do CFM a proposta de elabora-
ção da nota, Cláudio Franzen.

Criada em 1996, a CPMF começou com uma 
alíquota de 0,18% e terminou, em 2007, com 
0,38%. Nesse período, o tributo arrecadou R$ 
223 bilhões, segundo a Receita Federal do Bra-
sil (RFB). Desse total, R$ 33,5 bilhões não foram 

NOTÍCIAS

usados na saúde, sendo aplicados, por exemplo, 
para fazer superávit primário.

O posicionamento contrário à CPMF faz par-
te do “Manifesto em Defesa da Democracia e da 
Ética”, que também aponta o combate à corrupção 
e a manutenção da segurança jurídica como ins-
trumentos importantes na construção de um futuro 
melhor para o Brasil.

Trombose é responsável pelo 
óbito de uma em cada quatro 

pessoas no mundo
Uma pesquisa realizada pela International So-

ciety on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), em 
parceria com a Bayer, mostrou que a trombose ve-
nosa profunda mata uma em cada quatro pessoas 
no mundo. O resultado serve de alerta para a po-
pulação e a conscientização sobre os riscos de de-
senvolver a doença se mostra mais necessária ao 
se constatar que, segundo o Ministério da Saúde, 
mais de 40% da população brasileira não conhece 
os sintomas.

Governo gasta R$ 3,89 ao dia 
na saúde de cada brasileiro
Os governos federal, estaduais e municipais 

aplicaram, em 2014, por dia, R$ 3,89 per capita 
para cobrir as despesas públicas com saúde dos 
mais de 204 milhões de brasileiros. Ao todo, o 
gasto por pessoa em saúde naquele ano foi de R$ 
1.419,84. É o que aponta o mais recente estudo do 
Conselho Federal de Medicina (CFM), feito em 
parceria com a ONG Contas Abertas, a partir de 
informações sobre as despesas apresentadas pelos 
gestores à Secretaria do Tesouro Nacional, do Mi-
nistério da Fazenda, por meio de relatórios resumi-
dos de execução orçamentária.

A atuação do Brasil, segundo os dados mais re-
centes da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
está abaixo da média das Américas, cujo investi-
mento per capita do setor público em saúde, em 
2013, foi de US$ 1.816.  – enquanto no Brasil, na-
quele ano, foi de US$ 523 (cerca de 70% a menos).

Em ritmo regressivo, as aplicações em saúde 
por parte da esfera pública, já corrigidas pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), caíram 0,93% entre 2013 e 2014, 
atingindo a cifra de R$ 290,3 bilhões – cerca 
de 3 bilhões a menos que no ano anterior. Esse 
montante agrega todas as despesas na chamada 
“função saúde”, destinada à cobertura das ações 
de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e outras com impacto direto na área. Boa 
parte desse dinheiro é usada também para o pa-

gamento de funcionários, dentre outras despesas 
de custeio da máquina pública.

Uber da medicina revoluciona
o atendimento domiciliar

E se, em vez de ir até o consultório, o paciente 
tivesse a oportunidade de realizar as consultas em 
casa, com apenas alguns cliques na tela do celu-
lar? Com o aplicativo Docway, que trouxe um 
conceito inédito para o segmento, é possível cha-
mar o médico para uma visita onde quer que o pa-
ciente esteja, resgatando um dos principais valores 
da medicina humanizada. Lançado no segundo 
semestre de 2015, a ferramenta é um sucesso em 
grandes cidades brasileiras, entre elas Curitiba, 
Belo Horizonte e São Paulo. 

 Mães com filhos pequenos, idosos, pessoas que 
necessitam de cuidados especiais ou que possuem 
dificuldades de locomoção, e até mesmo quem 
não deseja enfrentar filas de hospitais e consultó-
rios, podem contar com o serviço personalizado. 
No Docway, que roda nos sistemas Android e 
IOS, há um banco de dados médicos disponíveis. 
Ao escolher a especialidade, o usuário pode solici-
tar a consulta seja para aquele exato momento ou 
com o dia e hora marcada.

 Para o médico, aparecem consultas disponíveis 
e ele aceitará a solicitação conforme a conveniên-
cia e as atividades já cadastradas por ele. Assim 
que o profissional aceita a consulta, o paciente re-
cebe a confirmação. “No próprio aplicativo, o pa-
ciente é informado sobre o preço da consulta que é 
compatível com o valor de uma consulta de rotina 
particular. Se ele possuir plano de saúde, o valor 
pode ser devolvido integralmente ou parcialmente 
pela operadora de saúde – conforme contrato fir-
mado com o plano – ou escolher pela dedução do 
Imposto de Renda”, explica o CEO e Fundador do 
Docway, Fábio Tiepolo.

NOVAS ADESÕES

Aspirantes:

Douglas Roberto Gios
Jefiton Cordeiro Junior
Ligia Canova
Luciano Luis Durante Junior

Sócios aprovados 
em 25 de fevereiro:
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