
 1SETEMBRO 2017

FOLHA VASCULAR

Informativo da Sociedade Brasi le ira de Angiologia e de Cirurgia Vascular - SP

O
VASCULA

Regional São Paulo

®

   Nº 201 - SETEMBRO 2017Biênio 2016 / 2017

As três diferenças entre um furacão na Flórida e no 
Vietnã. Dr. Rogério Neser aborda como o público e a 
imprensa reagiram em relação a esses dois fenômenos

Associados conversam sobre eventos importantes 
relacionados à Sede e pesquisadores e médicos 
apresentam seus trabalhos

ENCONTRO MENSAL ESPAÇO ABERTO

Impresso fechado pode ser aberto pela ECT

Especialista critica a situação atual da saúde 
suplementar e as mudanças propostas pela lei 
que tramita na Câmara

ARTIGO

ASSOCIADOS DA SBACV-SP PRESTARAM 
ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO SOBRE 
DOENÇAS ARTERIAIS À POPULAÇÃO



2 SETEMBRO 2017

FOLHA VASCULAR

 "Folha Vascular" é um órgão de divulgação mensal da Socie-
dade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular - São Paulo. 
• Edição: Way Comunicações Ltda. - Rua dos Caetés, 696 – CEP: 
05016-081 - São Paulo - SP - Tel.: (5511) 3862-1586 
• Jornalista Responsável: Érica Mendes Carnevalli - MTB 
0084421/SP 
• Redação: Bete Faria Nicastro / Erica Carnevalli
• Revisão: Alessandra Nogueira 
• Tiragem: 3.100 exemplares 
• Produção: ES Design (11) 3739-0230 • Correspondência para 
a Folha Vascular como sugestões, dúvidas, trabalhos científicos 
ou eventos a serem divulgados podem ser encaminhados para: 
SBACV-SP - sede - Rua Estela, 515 - Bloco A - Cj. 62 - Paraí-
so - CEP 04011-904 - São Paulo - SP - Brasil - Tel/Fax: (5511) 
5087-4888 
• E-mail: secretaria@sbacvsp.org.br 
• Site da Regional São Paulo: www.sbacvsp.com.br • Diretor de 
Publicações da SBACV–SP - Dr. Rogério Abdo Neser – 
Tel.: (5511) 3331-9100 
• E-mail: rogerio.neser@hotmail.com
• Artigos assinados são de responsabilidade exclusiva dos seus 
autores.
• Permite-se a reprodução de textos se citada a fonte. Acesse: 
www.sbacvsp.com.br • Crédito (Capa): ES Design Dr. Marcelo Fernando Matielo

Presidente da SBACV-SP 2016-2017

Presidente: Marcelo Fernando Matielo
Vice-Presidente: Marcelo Calil Burihan
Secretário Geral: Ivan Benaduce Casella
Vice-Secretário: Sidnei José Galego
Tesoureiro Geral: Edson T. Nakamura
Vice-Tesoureiro: Regina de Faria Bittencourt Costa
Diretor Científico: Erasmo Simão da Silva
Vice-Diretor Científico: José Carlos Costa Baptista-Silva
Diretor de Publicações: Rogério Abdo Neser
Vice-Diretor de Publicações: Sérgio Roberto Tiossi
Diretor de Defesa Profissional: Carlos Eduardo Varela Jardim
Vice-Diretor de Defesa Profissional: Luís Carlos Uta Nakano
Diretor de Patrimônio: Marcone Lima Sobreira
Vice-Diretor de Patrimônio: Fábio Henrique Rossi

Conselho Fiscal:

Alberto J. Kupcinskas Jr. (titular)
Armando Lisboa Castro (titular)
Arual Giusti (titular)
Marcos Augusto de Araújo Ferreira (suplente)
Roberto David Filho (suplente)

Conselho Superior:

Adnan Neser
Antonio Carlos Alves Simi
Bonno van Bellen
Calógero Presti
Cid J. Sitrângulo Jr.
Fausto Miranda Jr.
Francisco Humberto A. Maffei
João Carlos Anacleto
José Carlos Costa Baptista-Silva
Marcelo Rodrigo de Souza Moraes
Pedro Puech-Leão
Roberto Sacilotto
Valter Castelli Jr.
Wolfgang Zorn

Seccionais:

ABC – Márcio Barreto de Araújo
Alto Tietê – Adalcindo Vieira Nascimento Filho
Baixada Santista – Mariano Gomes da Silva Filho
Bauru-Botucatu – Rodrigo Gibin Jaldin
Campinas-Jundiaí – Antonio Cláudio Guedes Chrispim
Franca – Daniel Urban Raymundo
Marília – Marcelo José de Almeida
Presidente Prudente – César Alberto Talavera Martelli
Ribeirão Preto – Edwaldo Edner Joviliano
São Carlos-Araraquara – Michel Nasser
São José do Rio Preto – José Dalmo de Araújo Filho
Sorocaba – Eduardo Faccini Rocha
Taubaté-São José dos Campos – Sandro Eurico Ferrielo

Departamentos:

Doenças Linfáticas – Henrique Jorge Guedes Neto
Doenças Arteriais – Christiano Stchelkunoff Pecego
Doenças Venosas – Walter Campos Junior 
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular – Guilherme Vieira 
Meirelles
Cirurgia Experimental e Pesquisa – Fábio José Bonafé Sotelo 
Trauma Vascular – Rina Maria Pereira Porta 
Multimídia e Diagnóstico por Imagem – Érica Patrício Nardino 
Marketing e Informática – Júlio César Gomes Giusti 
Assessoria de Saúde – Carlos Eduardo Varela Jardim
Departamento de Eventos – Jorge A. Kalil

DIRETORIA BIÊNIO
2016 - 2017

EXPEDIENTE

EDITORIAL

Prezados associados,

Este mês vou me conter e não falar de política brasi-
leira, pois não há nenhuma novidade, apenas confirma-
ção das suspeitas que todos tínhamos da roubalheira, 
com algumas surpresas ainda sendo descobertas (R$ 51 
milhões em espécie!). Vamos falar mais das atividades 
de nossa regional e pouco do aspecto da nossa associa-
ção em âmbito nacional.

Na nossa regional, este mês, realizamos o 11º Dia 
Vascular, evento tradicional e inovador desde seu iní-
cio, para divulgação da especialidade e esclarecimen-
tos das principais doenças vasculares à população. Foi 
uma forma prática de dizer ao público-alvo quem está 
verdadeiramente habilitado para tratar essas doenças, 
quais são seus efeitos se não tratadas adequadamente e 
como podem ser realizadas suas prevenções. Isto é de 
suma importância e, na minha maneira de ver, a melhor 
forma de impedir que profissionais médicos (que não 
realizaram residência ou especialização, realmente es-
pecialização, e não cursos pagos de finais de semana ou 
uma vez por mês), queiram tratar sem saberem fisiopa-
tologia da doença, melhor tratamento para determinado 
indivíduo, reconhecer complicações e dar prognóstico 
ao paciente. A medicina é uma ciência em que o indi-
víduo é único e com certeza deve ser individualizada. 
Pior ainda quando vemos pessoas que não fizeram me-
dicina, se acharem no direito de dar diagnóstico e tra-
tamento, além de fazer procedimentos invasivos. Acho 
que todo o indivíduo pode fazer isto, MAS antes deve 
cursar seis anos de Medicina em uma BOA faculdade, 
prestar prova de residência, cumprir os quatro ou cinco 
anos – dependendo da área –, e depois começar a traba-
lhar, simples assim. 

Mas voltando especificamente ao Dia Vascular, o 
evento também foi uma oportunidade de doarmos nos-
so tempo, em um domingo, para atendimento da popu-
lação menos favorecida, uma ação infelizmente pontu-
al, mas, com certeza, de suma importância. Não vamos 
mudar o Brasil em um dia, mas temos que continuar 
acreditando que a nossa população e nós, merecemos 
um país melhor. Vamos dessa maneira, continuar fa-
zendo nossa parte.

Quero aqui lembrar-lhes do III Prêmio Emil Bu-
rihan, uma oportunidade ímpar de estimular a produ-
ção científica, um dos principais alicerces de nossa 
sociedade, dos jovens pesquisadores de todo o Brasil. 
Para concorrer ao prêmio, o autor deve ter finalizado 
sua especialização em, no máximo, dois anos e ter pelo 
menos um membro adimplente da nossa sociedade 
como coautor. Envie seu resumo para ser julgado por 
uma banca altamente qualificada. Se pontuado entre os 
três melhores, fará apresentação oral na nossa reunião 
de novembro, e concorrerá novamente, no mesmo dia, 
a classificação de primeiro ao terceiro lugar. Esta é a 
forma da nossa regional estimular a produção científi-
ca nacional e dar espaço para os mais jovens. Mesmo 
aqueles que, infelizmente, não forem classificados en-
tre os três melhores, não deixem de realizar trabalhos 
científicos e principalmente de publicá-los. Temos vá-
rias revistas da especialidade no cenário internacional, 

e principalmente temos a nossa revista, o Jornal Vascu-
lar Brasileiro, com trabalho extenuante realizado pelo 
editor chefe, Prof. Dr. Winston Yoshida. 

No cenário nacional, teremos, no próximo mês, o 
41º Congresso Brasileiro de Angiologia e de Cirurgia 
Vascular, que será realizado de 9 a 13 de outubro, em 
Natal. A ocasião contará com duas datas importantes 
da nossa sociedade. A primeira será dia 9 de outu-
bro, pela manhã, com a Câmara dos Representantes, 
onde discutiremos vários temas, como apresentação 
da sugestão do orçamento para 2018/19, sugestão do 
valor da anuidade, da prova de título, entre outros 
tópicos importantes. Cada regional tem um núme-
ro máximo de pessoas que podem estar presentes, 
se você quiser fazer parte se candidate pelo nosso 
e-mail secretaria@sbacvsp.org.br. A segunda será a 
Assembleia Geral, no dia 11 de outubro, no período 
da tarde, na qual os pontos discutidos na Câmara de 
Representantes e outros que se fizerem necessários, 
serão votados. Todos podem participar, mas somente 
terão direito a voto, associados adimplentes plenos, 
efetivos, titulares e remidos. 

Vejo, principalmente pelo WhatsApp, que existem 
muitos colegas descontentes em vários aspectos com 
a nossa sociedade, esta é a grande oportunidade de 
todos participarem e terem sua voz na Assembleia. É 
importante a atuação de todos. Temos que nos unir e 
dizer que caminho queremos tomar como associação. 
Também volto a citar o principal fator que é a parte 
científica do Congresso Brasileiro. Colegas do Brasil 
inteiro estão enviando trabalhos para serem apresen-
tados, mas a realidade é que muitos fazem o trabalho 
para só apresentarem durante o evento (não que não 
seja importante) e se esquecem de publicá-lo (que é o 
que realmente vai contar para produção científica de 
nosso país). Você já coletou todos os dados, escreveu 
o resumo, preparou a apresentação, revisou a literatura, 
aproveite que está tudo encaminhado e escreva o arti-
go! Não deixe de publicar! Aproveite o Jornal Vascular 
Brasileiro, nossa revista e submeta-o para apreciação. 
A publicação de artigos tem um peso enorme no currí-
culo de todo profissional da saúde. 

Desejo a todos um ótimo evento.
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Dr. Carlos Eduardo Varela Jardim
Diretor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP

DEFESA PROFISSIONAL

Em tempos de busca da modernidade e trans-
parência nas diferentes esferas da sociedade brasi-
leira, há naturalmente um receio de que na saúde 
suplementar as operadoras possam supostamente 
arbitrar validações de procedimentos, medica-
mentos e matérias sem um critério profissional à 
altura do conhecimento técnico e científico que 
cada especialidade médica exerce. Sempre temos 
a preocupação de sermos inquiridos ou abordados 
por médicos que não exercem nossa especialidade 
e muitas vezes podem não fazer a mínima ideia de 
como tratamos nossos pacientes e quais recursos 
utilizamos para tal ato. Recentemente a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), publicou 
uma resolução normativa, RN Nº 424, de 26 de 
junho de 2017, regulamentando os termos, con-
dições e participantes da Junta Médica. Como a 
mesma passou a valer após 60 (sessenta) dias de 
sua publicação, essa resolução já está vigente. A 
íntegra da referida RN pode ser acessada no link 
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consu-
midor/3966-ans-publica-norma-sobre-junta-me-
dica-ou-odontologica.

O texto mostra, com regras mais claras, como 
deve ser constituída a junta médica e sob quais 
condições. Uma das regras a qual considero de 
suma importância para o equilíbrio e justiça das 
decisões tomadas em junta médica é que o desem-
patador deverá pertencer a mesma especialidade 
do médico solicitante. A ANS com esta resolução, 

passa a reconhecer a importância do desempate 
(quando há divergências entre o médico solici-
tante e a operadora de saúde) a ser realizado por 
médico especialista na mesma área do médico 
solicitante e do procedimento que irá analisar. A 
especialidade assume um papel de protagonismo 
na tomada de decisão sobre procedimentos e ma-
teriais nos casos de divergência. 

Cabe a nós especialistas, caso algum de nossos 
procedimentos solicitados venha a ser questiona-
do em termos de divergências, possuirmos o di-
reito de solicitar junta médica dentro dos critérios 
previstos na Resolução Normativa. Cabe também 
a nós, exigir que a resolução seja cumprida e que 
um médico reconhecidamente da mesma especia-
lidade seja o desempatador da junta médica cons-
tituída e de comum acordo entre o médico solici-
tante e a operadora de saúde.

Vamos em frente! 

Junta Médica - Tema Incessante

NOVAS ADESÕES

Sócios aprovados pela 
SBACV até 22/08/17

Sócios aprovados
em 31/08/2017

Titulares:
Alexandre Sacchetti Bezerra
Álvaro Machado Gaudêncio
Eduardo Ramacciotti
Fernando César Raymundo
Franck Azevedo Dutra
Isabella Giardulli Sichman
Júlio César Gomes Giusti
Laercio de Oliveira Filho
Lucas Azevedo Portela
Luciano Rocha Mendonça 
Luis Antônio Dotta
Otávio Henrique Ninomiya
Paulo Roberto Pereira Zampoli
Priscilla Yukino Sano Duarte
Rodrigo Gibin Jaldin
Shiroyuki Makino

Aspirante residente:
George Dias Brandão

Efetivo:
Keller da Silva Santos

Plenos:
Daniel Fernando Reis Duarte
Joaquim Maurício da Motta Leal Filho
Jorge Kawano Júnior
Lais M. M. Domingues Estraiotto Alves

Aspirante:
Débora Ortigosa Cunha

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com o Estatuto da SBACV-SP, as inscrições de chapas 
completas com candidatos a todos os cargos previstos, estarão abertas 
até o dia 26/09/2017 às 17 horas. As chapas completas deverão oficia-
lizar sua candidatura na sede da Regional São Paulo durante o período 
de inscrição, em documento assinado pelo candidato a Presidente.

Os requisitos para a inscrição das chapas são: nome completo dos 
candidatos associados efetivos e titulares, e os cargos previstos.

Convocamos todos os associados da SBACV-SP, das categorias Ti-
tular, Efetivo e Pleno quites com a tesouraria, para votarem na eleição 
para escolha da chapa que comporá a Diretoria da Regional São Paulo 
para o Biênio 2018/2019.

Eleição para a Diretoria da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular - Regional São Paulo e 
Conselho Fiscal Biênio 2018/2019

A eleição será realizada no dia 26 de outubro de 2017 (quinta-feira), 
às 20 horas, no IAMSPE/HSPE (Prédio da Administração) – Av. Ibi-
rapuera, 981 – Sala 102 – 1º andar. Estacionamento gratuito no local.

Contamos com a presença de todos os associados em condições de 
votar (titulares, efetivos e plenos quites com a tesouraria, remidos e 
eméritos) no dia da eleição.

Este edital ficará afixado permanentemente na sede da Regional 
São Paulo da SBACV.

São Paulo, 03 de agosto de 2017.
Marcelo Fernando Matielo / Presidente da SBACV-SP
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CAPA

A SBACV-SP promoveu o 11º Dia Vascular 
de São Paulo, no dia 17 de setembro, no Parque 
Villa-Lobos. A ação de cidadania, com o apoio 
da Farmoquímica e da Kendall, teve o intuito de 
prestar serviço à população, com informações a 
respeito das doenças vasculares, formas de pre-
venção e tratamento. 

Nesta edição, 450 pessoas foram atendidas. Em 
tendas de apoio e em uma carreta, cirurgiões vas-
culares, residentes da especialidade e acadêmicos 
ligados à SBACV-SP fizeram uma triagem das 
principais doenças venosas e arteriais periféricas 
e orientaram o público sobre os sinais e sintomas 

Público passou por triagem e recebeu orientação sobre as principais doenças vasculares

Ação social reuniu médicos voluntários para atendimento à população

Alessandra Rodrigues
Andre Chacou
Barbara Mançor Lacerda Silva
Carlos Eduardo Varela Jardim
Carlos Henrique da Rosa
Caroline M. Tamara
Dionísio de Souza Gomes Neto
Edson T. Nakamura 
Eduardo Davino Chiovatto
Felipe Crepaldi
Fernanda J. Silva
Fernandes Tavares Andrade

Gabriela Aparecida de Assis
Gabriela Machado Azevedo
Gustavo Calsavara Reimberg
Jonathan Moraes Acquilino
Karine Corcione Turke
Larissa Albuquerque de Oliveira Silva
Lawani Rogopoulos Simões Moreira
Marcelo Calil Burihan
Marcelo Fernando Matielo
Marcelo Moraes
Mariana Moreira
Matheus Silva Garbin
Michel Cury Neto

dos problemas circulatórios. Também foi realiza-
do o exame Doppler de onda contínua, nos pacien-
tes que apresentaram alguma alteração na triagem 
para insuficiência arterial obstrutiva periférica.

Na ocasião, também houve apresentação de 
banners sobre varizes, trombose venosa, doença 
arterial periférica e carótidas, além de aneurisma 
de aorta.

Segundo o presidente da SBACV-SP, Marcelo 
Fernando Matielo, a ação, além de ter sido uma 
ótima oportunidade para prestar serviço gratuito, 
serviu para esclarecer o público o porquê é im-
portante o tratamento com especialistas da área. 

“O associado e a Sociedade puderam auxiliar 
na informação da população a respeito de quais 
são as doenças específicas que o angiologista e 
o cirurgião vascular tratam, orientar como deve 
realizar este acompanhamento e tirar muitas dú-
vidas sobre a mesma”, conta.

Cartilhas com orientações foram distribuídas 
aos visitantes do parque, que também puderam 
participar de uma aula aeróbica. 

O evento contou com a organização da Tecnomkt 
e foi uma ótima oportunidade para a divulgação da 
especialidade, bem como para mostrar a sua impor-
tância aos cidadãos.

Olívia Mariana Zandonaidi Oliveira
Paula Toledo
Paulo Henrique Fernandes
Rafael A. Macedo
Rafaella Elias
Regina de Faria Bittencourt Costa
Sara Taira
Sarah do Valle Studart
Stephanie C. Malfatti Bezerra
Thiago Luiz Arruda
Thiago Ruberti de Medeiros
Ulisses Ubaldo Mattosinho Mathias
Wendy Nataly Calvimontes Vargas

Participantes
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Pesquisadores e médicos se reuniram para apresentação de trabalhos sobre a especialidade

Reunião científi ca de agosto da SBACV-SP

A Reunião Científica mensal da SBACV-SP aconteceu no Hospital do Servidor Pú-
blico Estadual, na noite de 31 de agosto. O evento foi realizado no prédio da Admi-
nistração e reuniu profissionais que apresentaram seus trabalhos que contribuem para 
a especialidade.

O primeiro deles foi “Análise dos fatores de risco e técnicos para o tratamento en-
dovascular do setor femoropoplíteo TASC II D”, pelo Hospital Santa Marcelina. Com 
comentários do Dr. Jorge Eduardo Amorim, o trabalho é de autoria dos doutores Ro-
drigo Bruno Biagioni (apresentador), George Dias Brandão, Luisa Ciucci Biagioni, 
Orlando da Costa Barros, Marcelo Calil Burihan, Felipe Nasser e José Carlos Ingrund. 

O segundo trabalho, comentado pelo Dr. Rodrigo Kikuchi, foi “Avaliação do im-
pacto na qualidade de vida dos pacientes portadores de varizes primárias submetidos 
à cirurgia de termoablação venosa de safena e safenectomia”. De autoria dos doutores 
Sayonê Moura (apresentadora), Natália Soldi, Celso Alves, Roberta Lisi, Savio Pastor, 
Mariana Miyaoka, Thiago Villari, Renato Manzioni, Lucas Portela, Valter Furlan e 
Fábio Bonafé Sotelo, pelo Hospital do Ipiranga.

Pelas Instituições Hospital Israelita Albert Einstein; Instituto Israelita de Ensino e 
Pesquisa Albert Einstein; Hospital – University of São Paulo, o terceiro apresentado foi 
“Avaliação dopplerfluxométrica e anatomopatológica da isquemia renal: modelo expe-
rimental de kidney-kidney crosstalk” e contou com o Dr. José Carlos Costa Baptista-Sil-
va como comentador. A autoria pertence aos doutores Anna Paula W Baptista-Sincos, 
Angela Mazzeo, Igor Rafael Sincos, Felipe Coelho Neto, Vitoria Penido de Paula (apre-
sentadora), Nelson Wolosker, Ricardo Aun, Katia R. M. Leite e Oskar G. Kaufmann.

A próxima reunião científica acontecerá no final do mês de setembro, em uma quinta-
-feira (28), às 20h, no Hospital do Servidor Público Estadual, no Prédio da Administra-
ção – Av. Ibirapuera, 981, Indianópolis, São Paulo (SP). Mais informações com a secre-
taria da SBACV-SP, no telefone (11) 5087-4888 ou e-mail secretaria@sbacvsp.org.br.

Reunião Administrativa
Na ocasião, também ocorreu a reunião administrativa da SBACV-SP, sob o co-

mando do presidente da entidade, Dr. Marcelo Fernando Matielo, com a secretaria 
do Dr. Ivan Benaduce Casella. A diretoria debateu sobre diversos temas referentes 
à Sede e seus associados. Entre eles a eleição e as pautas que serão discutidas na 
Câmara dos Representantes, no dia 9 de outubro, no Centro de Convenções do Con-
gresso Brasileiro, das 9h às 12h.

ENCONTRO MENSAL

SETEMBRO 
Reunião Científi ca 

28/09/2017 – 5ª feira – às 20 horas   
Local: Hospital do Servidor Público Estadual  

Prédio da Administração – Sala 102

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

Estacionamento: Gratuito para os participantes 
(entrada pela Av. Ibirapuera, 981)

Ivan Benaduce Casella

Rodrigo Bruno Biagioni

Sayonê Moura 

Vitoria Penido de Paula

Marcelo Fernando Matielo

Jorge Eduardo Amorim

Rodrigo Kikuchi

Jose Carlos Costa Baptista-Silva
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em mais de um local, sendo a queixa principal que mais acomete os pa-
cientes a palmar, que aparece já na adolescência dos indivíduos. Quando 
há dois locais de sudorese, a combinação mais frequente é a palmo-plantar, 
e, quando há três locais de sudorese, as combinações mais frequentes são: 
palmo-planto-axilar e axilo-palmo-plantar. Limitações do estudo: A presen-
te pesquisa tem casuística limitada a um único serviço de atendimento aos 
pacientes com hiperidrose. 

Conclusão: É preciso ter em mente que a doença se manifesta majori-
tariamente em mais de um local, com intensidades diferentes em cada um 
deles e gerando um comprometimento importante da qualidade de vida dos 
pacientes. 

Comentador: Dra. Regina de Faria Bittencourt Costa

SEGURANÇA E EFETIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DE
DISPOSITIVO DE  FECHAMENTO ARTERIAL EM PACIENTES 

DE ALTO RISCO PARA COMPLICAÇÕES DE SÍTIO DE 
PUNÇÃO ARTERIAL SUBMETIDOS A 

QUIMIOEMBOLIZAÇÃO HEPÁTICA TRANSARTERIAL 
PARA O TRATAMENTO DE CARCINOMA HEPATOCELULAR

Autores: Bruna de Fina, Carlos A. Campos, Rafael N Cavalcante, Breno 
B Affonso, Francisco L Galastri, Felipe Nasser, Nelson Wolosker, Marco 
A Perin.

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Objetivo: Avaliar a segurança e efetividade da utilização do dispositi-

vo de fechamento hemostático Perclose Proglide® (Abbott Vascular, Re-
dwood City, Calif) em pacientes portadores de doença hepática e carcino-
ma hepatocelular, submetidos à quimioembolização hepática transarterial 
com partículas carreadas com quimioterápico (drug-eluting bead transarte-
rial chemoembolization). 

Métodos: Foi estudado prospectivamente uma coorte de 253 pacientes 
portadores de carcinoma hepatocelular, submetidos a 449 procedimentos 
de quimioembolização hepática transarterial em que foi utilizado o dis-
positivo de fechamento arterial Perclose Proglide®. Os desfechos princi-
pais avaliados foram a incidência de complicações de sítio de punção e a 
efetividade do procedimento (sucesso técnico). Os desfechos secundários 
avaliados foram a correlação entre fatores epidemiológicos, de perfil de 
coagulação (avaliado pela Razão Normalizada Internacional e pela conta-
gem de plaquetas) e do grau de hepatopatia (avaliado pela classificação de 
Child-Pugh) com a presença de complicações e a necessidade de internação 
após o procedimento por complicações relacionadas ao sítio de punção.

Resultados: O sucesso técnico foi alcançado em 96% dos procedimen-
tos, sendo 95,3% de sucesso em pacientes submetidos a punções repetidas. 
Complicações de sítio de punção foram observadas em sete procedimentos 
(1,56%). A análise das características demográficas, da classificação de 
Child-Pugh e do estado de coagulação não apresentou correlação signifi-
cativa com a ocorrência de complicações. Quanto ao destino dos pacientes 
após o procedimento, dos 449 procedimentos, quatro pacientes (0,89%) ne-
cessitaram de internação por complicações relacionadas ao sítio de punção.

Conclusões: A utilização do dispositivo de fechamento hemostático do tipo 
Perclose Proglide® é segura e eficaz em pacientes portadores de doença hepática 
e carcinoma hepatocelular submetidos à quimioembolização hepática transarterial. 

 Comentador: Dr. Jong Hun Park

O NÚMERO DE SÍTIOS DE HIPERIDROSE NÃO AFETA 
OS RESULTADOS DA SIMPATECTOMIA

Autores: Dafne Braga Diamante Leiderman, Nelson Wolosker, Gui-
lherme Yazbec, Paulo Kauffman, Jose Ribas Milanez de Campos, Pedro 
Puerch-Leão.

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo
Introdução: Pacientes com hiperidrose primária apresentam transpira-

ção em dois ou mais locais em quase 85% dos casos. Neste estudo, anali-
samos se o número de sítios de hiperidrose está relacionado aos resultados 
cirúrgicos.

Materiais e Métodos: Cento e noventa e três pacientes de hiperidrose 
submetidos a simpatectomia videotoracoscopica bilateral, após falha ou in-
satisfação com o tratamento clínico, foram distribuídos em 3 grupos com 
base no número de sítios de hiperidrose (um sítios, dois sítios e três ou mais 
sítios de queixa de hiperidrose). Os objetivos do estudo foram analisar: qua-
lidade de vida antes da cirurgia, melhoria da qualidade de vida após a cirur-
gia, melhora clínica da transpiração, presença ou ausência de hiperidrose 
compensatória e satisfação geral após um mês de cirurgia.

Resultados: Pacientes com dois ou mais sítios de hiperidrose apresen-
taram qualidade de vida antes da cirurgia pior do que pacientes com um 
único sítios de hiperidrose. Houve melhora na qualidade de vida em mais 
de 95% dos pacientes, melhora clínica em mais de 95% dos pacientes, hi-
peridrose compensatória severa em menos de 10% e baixa satisfação geral 
após um mês de cirurgia em apenas 2,60% dos pacientes, sem diferença 
entre os três grupos.

Conclusão: Pacientes com mais de um sítio de hiperidrose pré-operatório 
apresentaram pior qualidade de vida antes da cirurgia do que aqueles com 
um único local de hiperidrose, embora o número de sítios de hiperidrose 
antes da cirurgia não influencie os resultados cirúrgicos.

Comentador: Dr. Marcelo Calil Burihan

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA 
PREVALÊNCIA DA HIPERIDROSE

Autores: Fernanda Alvarenga Estevan, Marina Borri Wolosker, Dafne 
Braga Diamante Leiderman, Nelson Wolosker, Pedro Puech-Leão.

Instituição: Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo
Fundamentos: O presente estudo visa a abordar, de forma inédita, no 

Brasil, a prevalência das diferentes manifestações de hiperidrose em indiví-
duos que buscaram tratamento em ambulatório especializado em hiperidro-
se no Estado de São Paulo. 

Objetivos: Diferentemente de trabalhos prévios, esta pesquisa estudou as 
diferentes combinações dos locais de sudorese, não somente se restringindo 
à queixa principal manifestada pelo paciente, mas levando-se, em conside-
ração, as outras queixas secundárias relatadas por eles. 

Métodos: O trabalho foi uma abordagem retrospectiva com mais de 
1.200 pacientes no qual foram mapeados: as combinações de locais de sudo-
rese, a idade de aparecimento da doença, a média e espectro de idade, índice 
de massa corpórea e o gênero dos pacientes. Categorizamos os pacientes em 
quatro grupos principais, de acordo com seu local de sudorese mais excessi-
va - palmar, plantar, axilar e facial. 

Resultados: Concluímos que a hiperidrose se manifesta frequentemente 

TRABALHOS DE 28 DE SETEMBRO
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3º Prêmio Dr. Emil Burihan Residente Pesquisador

Livros doados para a SBACV-SP

Com realização da SBACV-SP, já estão abertas as inscrições para 
os interessados em participar do 3º Prêmio Dr. Emil Burihan Residente 
Pesquisador, que tem como objetivo incentivar as pesquisas científicas 
de jovens médicos. Podem participar especialistas recém-formados (má-
ximo de dois anos) ou residentes/estagiários de Cirurgia Vascular. As 
inscrições vão até o dia 1º de novembro de 2017.

O trabalho não precisa ter um tema específico, mas deve ser ligado 
à especialidade de angiologia, cirurgia vascular, radiologia vascular ou 
ultrassonografia vascular. 

É necessário ter um residente/estagiário entre os autores principais, e 
que este seja o apresentador do trabalho, além disso, o grupo deve ter ao 
menos um associado SBACV como coautor.

Com categoria única, a premiação para o 1º colocado é de R$ 5.000,00; 
ao 2º lugar, o prêmio tem o valor R$ 3.000,0, e para 3º colocado, 
R$ 2.000,00. Os trabalhos inscritos serão avaliados por uma comissão 
formada por seis médicos escolhidos pela SBACV-SP.

Os três finalistas serão divulgados no dia 16 de novembro, pelo site da 
SBACV-SP e cada autor principal será notificado por e-mail. Eles deve-

A biblioteca da SBACV-SP ganhou mais alguns livros para seu acervo. Felipe Coelho Neto doou duas de suas obras para a Sociedade - “Bizu Co-
mentado - Perguntas e Respostas Comentadas de Econografia Vascular” e “Procedimentos Ecoguiados em Cirurgia Vascular”, ambos da Editora Rubio.

Marcelo Matielo e Felipe Coelho Bizu Comentado - Perguntas e Respostas Comentadas
de Econografi a Vascular

Procedimentos Ecoguiados em Cirurgia Vascular

FIQUE POR DENTROFIQUE POR DENTRO

rão realizar uma apresentação oral (com duração máxima de 20 minutos) 
na última reunião científica da SBACV-SP em 2017, que acontece no dia 
30 de novembro, a partir das 20 horas.

A colocação dos finalistas só será definida no dia da apresentação, a que 
se seguirá a entrega da premiação. 

Para realizar a inscrição os interessados devem entrar em contato pelo 
e-mail secretaria@sbacvsp.org.br. No assunto deve estar escrito: Inscri-
ção – Prêmio Dr. Emil Burihan. O corpo do e-mail deve conter: o nome 
completo do autor principal com a identificação sobre o status atual (resi-
dente/estagiário ou especialista com até dois anos de término da residência 
ou estágio), nome da instituição ou equipe responsável pela elaboração 
da pesquisa, nome completo de todos os coautores e as respectivas ins-
tituições ou equipes,  e-mail e telefone de contato com DDD do autor 
principal.

Como anexo, o candidato deve encaminhar o resumo do trabalho em 
formato Word, tipo de fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12 e 
máximo de 3.500 caracteres. No anexo não deve haver nenhuma identi-
ficação sobre os autores, instituição ou equipe responsável pelo trabalho.
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FIQUE POR DENTRO

Juliano Cardoso, Kamilla Boute, Marcelo Calil Burihan e Adnan Neser

Juliano Cardoso, Ronald Luiz G. Flumignan, Carlos Hugo Guillaux Chavez, Adnan Neser e Marcelo 
Calil Burihan

Participantes do Curso Introdutório da Liga de Cirurgia Vascular

Liga Acadêmica Paulista

No dia 15 de agosto foi realizado o Curso Introdutório da Liga de 
Cirurgia Vascular da Faculdade de Medicina da Universidade de Santo 
Amaro, com a presença do Dr. Walter Campos e Alexandre Amato.

E no dia 19 de agosto, a Liga contou com duas aulas, nas quais foram 
discutidos casos clínicos. O tema Formação da Placa de Aterosclerose foi 
apresentado pela residente de cirurgia vascular do Hospital Santa Mar-
celina, Kamilla Boute. O médico cardiologista do Hospital Incor e do 
Hospital Santa Marcelina, Dr. Juliano Cardoso, tratou sobre Dislipide-
mia/ Tratamento. 

Evento especial - Olimpíadas
As Olimpíadas da Liga Acadêmica de Cirurgia Vascular serão realizadas 

no dia 23 de setembro, na Associação Paulista de Medicina (APM). Com 
a organização da SBACV-SP, o evento será coordenado pelos doutores 
Marcelo Calil Burihan, Adnan Neser e Marcelo Fernando Matielo e, pela 
Liga Paulista de Angiologia e Cirurgia Vascular, Dr. Eduardo Chiovatto – 
acadêmico do 6º ano da Faculdade de Medicina Santa Marcelina.

O formato do evento é pioneiro no Brasil e contará com um quiz de 
perguntas e respostas entre as ligas de angiologia e cirurgia vascular. 
Na ocasião também será comemorado os cinco anos da Liga Paulista de 
Angiologia e Cirurgia Vascular. 

O objetivo das Olimpíadas é o contato do jovem acadêmico com a 
especialidade, bem como o encontro de diversas faculdades do Estado 
de São Paulo e as que virão do restante do País. Além de uma interação 
entre acadêmicos, residentes da especialidade e médicos preceptores.

Poderão participar acadêmicos de medicina – do primeiro ao sexto ano, 
residentes em formação da cirurgia vascular e médicos já formados.

O endereço da APM é Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278, 10º andar, Bela 
Vista - São Paulo (SP).

Próximos encontros da Liga
As outras reuniões seguem no formato original, com palestras, e estão 

previstas para acontecer nos dias 21 de outubro e 25 de novembro, das 

8h30 às 12 horas. As datas estão sujeitas a sofrer alterações ao longo do ano.
Para participar, basta enviar e-mail para secretaria@sbacvsp.org.br ou 

confirmar presença pelos telefones (11) 5087-4888 ou 5087-4889.

AGENDA
 

SETEMBRO 

DATA  EVENTO LOCAL INFORMAÇÕES 

28 e 29 VII Simpósio de Primavera Instuto Dante Pazzanese de 
Cardiologia São Paulo (SP) 

www.cursos.idpc.org.br 
 

OUTUBRO 

09 a 13 42º Congresso Brasileiro de Angiologia e de Cirurgia Vascular  Natal (RN) (84) 3221-3200   

NOVEMBRO 

25 II Jornada Paraense de Angiologia e Cirurgia Vascular Hotel Radisson - Av. Bras de Aguiar, 391 
Belém (PA) 

(91) 3230-1622 | 
www.jornadavascularpara2017.com.br  

25 1º Encontro de Alunos do IAPACE  Hotel Tree Premium – Av. Brigadeiro 
Faria Lima, 3989, Vila Olímpia (SP) 

(11) 3628-5642 | 
www.eai2017.com.br  

2018 

FEVEREIRO 

24 XXVI Encontro dos Ex-Estagiários – Serviço de Cirurgia Vascular Integrada  Mercure Grand Hotel Parque Ibirapuera  
Rua Sena Madureira, 1355 (SP) 

eventobvascular@yahoo.com.br 

Informações complementares: SBACV-SP - Tel.: (11) 5087-4888 - e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br 
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ESPAÇO ABERTO 

Três diferenças entre um furacão na Flórida ou no Vietnã

Vimos em setembro, uma destruição na Flóri-
da, provocada por um incrível fenômeno climá-
tico, o furacão Irma. Esse tipo de fenômeno, co-
mum em algumas regiões do planeta nesta época 
do ano, nos dá claramente a noção da força da 
natureza e da nossa insignificância.

Os fenômenos que ocorrem na Ásia ou no 
Atlântico, fundamentalmente são os mesmos, 
porém o nome que recebem varia de acordo com 
sua posição geográfica. Assim, chama-se de fu-
racão o fenômeno no Atlântico, tufão no Pacífi-
co e ciclone no Oceano Índico. Está aí a primeira 
diferença, semântica, mas é uma diferença.

Na mesma época, ou seja, em setembro des-
te ano, também ocorreu um desastre natural que 
atingiu o Vietnã, o tufão Doksuri, deixando ob-
viamente destruição no seu rastro. Diferentemen-
te do Irma, que percorreu o Caribe e a Flórida, o 
fenômeno asiático foi um pouco menos intenso, 
mas ocorreram mortes, mais de 5.000 casas fica-
ram submersas, algumas foram completamente 
destruídas e mais de 24.000 residências foram 
danificadas. Portanto conhecemos a segunda di-
ferença, a destruição do Irma foi maior que os 

estragos produzidos pelo tufão Doksuri.
Porém, a maior diferença, na minha opinião, 

não se refere à posição geográfica ou à violência 
ou poder de destruição do fenômeno meteoroló-
gico. Você ficou sabendo do tufão Doksuri? A 
maioria das pessoas da minha convivência, uma 
amostra muito particular, onde eu fiz uma rápi-
da pesquisa sobre o assunto, não teve o menor 
conhecimento da existência do tufão ou a menor 
noção sobre a destruição no Vietnã. Já o fura-
cão Irma paralisou a imprensa internacional com 
uma cobertura 24h do ocorrido. Considero que 
foi cansativo ouvir notícias, posts na internet, en-
trevistas “fantásticas” de brasileiros que moram 
na região por onde passou o furacão durante todo 
o feriado prolongado. Um verdadeiro massacre 
entediante e sensacionalista da imprensa. E para 
quê? O quê isso muda nas nossas vidas? Podemos 
ter compaixão, vontade de ajudar, etc., mas não 
vejo a mínima razão para esse sensacionalismo. 
Será que existe algum interesse econômico por 
trás disso? Acredito que sim, pois afinal, quem 
não quer visitar o Caribe, Miami, Orlando…? 
Obviamente as pessoas consomem essa notícia 

Dr. Rogério Abdo Neser
Diretor de Publicações da SBACV-SP 

• A SBACV-SP disponibiliza, aos seus sócios, o seu selo holográfico. O ma-
terial, que pode ser anexado em receituários médicos, prontuários, cartões de vi-
sita, laudos médicos ou qualquer local em que o médico julgar importante, custa 
R$ 0,25. A quantidade mínima para a compra são 300 selos, vendidos pelo preço 
de R$ 75. Caso o médico opte por adquirir 600, o valor é R$ 150, e para 900, o 
profissional deverá despender R$ 225. O pagamento precisa ser antecipado e o 
comprovante anexado ao e-mail de solicitação. Os associados podem adquirir 
o produto pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br, e recebê-lo em seu endereço 
de correspondência.

• Os sócios aspirantes residentes que tiverem 80% de participação nas reuniões 
científicas mensais da Regional São Paulo durante o ano de 2017, e ainda forem 
residentes no ano seguinte, terão a isenção do pagamento da anuidade em 2018.

• A Regional São Paulo dispõe de jalecos estilizados para os sócios adimplentes 
da entidade. O avental possui o logo da SBACV-SP bordado na manga e o nome 
do médico no bolso. Os tamanhos variam de P a EXG. Em tecido Oxford, o ja-
leco sai por R$ 125; e, em tecido microfibra, R$ 140. Ambos os valores já estão 
com o frete incluso. Depois de escolhido o tamanho e confeccionado o jaleco, 
não haverá troca. Os interessados devem entrar em contato com a secretaria da 
SBACV-SP, pelos telefones (11) 5087-4888 e (11) 5087-4889, ou pelo e-mail: 
secretaria@sbacvsp.org.br.

QUADRO DE AVISOS

e a audiência é enorme. Já quem quer saber dos 
vietnamitas? O que eles podem nos agregar? 
Você perderia horas para ver imagens de campos 
de café ou plantações de arroz na Ásia? Um país 
pobre, comunista e sem importância para muitas 
pessoas alienadas do ocidente… a mesma coisa 
que acontece com massacres recorrentes na Áfri-
ca subsaariana, que têm menos importância aos 
olhos da comunidade internacional, do que os 
ataques com pedras pelos palestinos ao território 
israelense. Lamentável!
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Saúde suplementar: quando o cidadão não tem vez

Saúde do tijolo à telha

Há algumas décadas, a saúde suplementar no 
Brasil apresenta um viés absolutamente mercan-
til. Em vez de priorizar a assistência de qualida-
de aos pacientes, empresas e gestores, apenas se 
preocupam em transformar planos de saúde em 
um grande negócio de enriquecimento fácil.

Para um entendimento melhor de quão gra-
ves e antigos são os conflitos das operadoras 
com os demais atores do setor, vale retroceder 
duas décadas no tempo. Nos idos dos anos 2000, 
em uma inédita pesquisa com os pacientes, a 
Associação Paulista de Medicina (APM) e o 
DataFolha constataram que nove em cada dez 
apresentavam queixas graves, como negativa de 
atendimento, falta de cobertura, dificuldade de 
acesso a consultas, alta antecipada de internação, 
entre outras tantas.

À mesma época, a APM desencadeou uma 
campanha publicitária que se transformou em 
um case de mídia por sua relevância social. Com 
mote, “há planos de saúde que enfiam a faca em 
você e tiram o sangue dos médicos”, a iniciativa 
foi da maior importância para trazer a público os 
abusos das empresas.

De lá para cá, praticamente nada mudou na 
saúde suplementar. Aliás, sempre que se fala em 
mudança nesse seguimento, todas são para pior.

Recentemente, o Ministério da Saúde patro-
cinou uma tentativa de implantar produtos com 

É impressionante a diferença entre o ouvir 
falar e a constatação dos fatos de forma presen-
cial, utilizando os sentidos e as nossas capaci-
dades cognitivas. A análise final pode ser bem 
diferente do boato, ou pode apenas confirmá-lo 
ou mesmo agravar o que se ouviu falar.

A saúde pública é um problema crônico em 
nosso país. Em pesquisa realizada pelo Insti-
tuto Datafolha, a pedido do Conselho Federal 
de Medicina (CFM) no final do ano passado, 
constatou-se que 37% dos pesquisados consi-
deraram a saúde como o principal problema 
enfrentado pelos brasileiros. A corrupção fi-

A mudança da lei apresenta propostas que sig-
nificam um enorme prejuízo à população, como 
a ausência de aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor nos contratos; a liberação dos re-
ajustes dos produtos individuais de saúde e de 
planos “populares” ou “acessíveis”, segmenta-
dos, com inúmeras restrições de coberturas; a 
alteração no rol mínimo de coberturas obrigató-
rias, atualizado a cada dois anos pela ANS, em 
máximo; e o fim do ressarcimento ao SUS, toda 
vez que um cliente de plano de saúde é atendido 
na rede pública.

São alterações inaceitáveis e que pendem para 
um só lado do tripé da saúde suplementar: os 
empresários. Médicos e pacientes têm de resistir.

política partidária, sem conflitos de interesse e 
com a transparência que o cuidado com a “coi-
sa” pública exige.

Em 19 de julho passado, tive a oportunidade 
de participar de uma audiência, solicitada pela 
autarquia CFM e Conselhos Regionais, com o 
ministro da Saúde, Ricardo Barros, engenheiro 
civil de formação, empresário, autointitulado 
gestor, mas que na prática atua na política par-
tidária desde o século passado. Por “méritos” 
políticos, foi alçado ao presente cargo, em que 
parece ter caído de paraquedas, pois reconhe-
ceu, durante a audiência, ser um desconhecedor 

cobertura limitada, chamados estrategicamente 
pelos marqueteiros do governo, de planos po-
pulares. Preveem a liberação de reajustes para 
os produtos individuais e o aumento dos prazos 
para agendamento de consultas e para o aces-
so a procedimentos. Também contemplam a 
exclusão de tratamento de alta complexidade, 
como quimioterapia, urgências e emergências 
e hospital-dia.

Cogita-se até a criação de um sistema de co-
participação do usuário nos gastos das empresas. 
O paciente contratará um plano em formato se-
melhante ao de uma franquia de automóvel. Em 
caso de doenças mais graves e dispendiosas, terá 
um ônus maior, e será penalizado pelo “sinistro”.

A mal fadada iniciativa só não foi adiante, 
pois houve reação imediata de órgãos de defesa 
do consumidor, como a Associação PROTES-
TE, de entidades representativas dos médicos, 
entre elas a APM, e até do Ministério Público. 
Lamentavelmente, porém, tudo indica que não 
foi descartada totalmente.

Uma evidência disso é que agora mesmo 
tramita na Câmara dos Deputados, em regime 
de urgência, uma proposta de mudança da lei 
9.656/98, que normatiza as relações no campo 
da saúde suplementar. Em resumo, a tal propo-
situra desfecha um golpe sobre os consumidores 
de plano de saúde, os pacientes.

cou em segundo lugar, com 18%. Portanto, o 
brasileiro é ciente da degeneração do serviço 
público de saúde em todo o país, ocorrida ao 
longo das últimas décadas, sem perspectiva de 
ser solucionada.

A saúde pública é tratada como um ins-
trumento de uso político, não havendo uma 
política de Estado sobre o tema. Os fatos de-
monstram claramente que se trata de um ponto 
nevrálgico de qualquer governo, e que deveria 
ser, assim, tratado de forma técnica, envolven-
do profissionais da linha de frente, com uma 
força-tarefa isenta de vieses ideológicos e de 

Por Marun David Cury *

Por Marcos Lima de Freitas*

Marun David Cury
Diretor de Defesa Profi ssional Adjunto da Associação 

Paulista de Medicina
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Marcos Lima de Freitas
Médico e presidente do Conselho Regional 

de Medicina do Rio Grande do Norte (CREMERN)

ARTIGO

do tema e que, por isso, tem buscado auxílio 
nas entidades de saúde. O discurso da humil-
dade seria louvável se as entidades que o au-
xiliam fossem verdadeiramente ouvidas, o que 
na prática não tem acontecido. Aristóteles já 
dizia na Grécia Antiga que “nós somos o que 
fazemos repetidas vezes, portanto, a excelência 
não é um ato, mas um hábito”. Como podemos 
aceitar que alguém caia de paraquedas para so-
lucionar uma grave crise? Importante salientar 
que ele não foi o único a aparecer de forma 
inesperada na pasta da saúde, e, provavelmen-
te, este tenha sido um dos fatores preponderan-
tes para as decisões equivocadas tomadas ao 
longo dos últimos anos.

Entregamos ao ministro um manifesto no 
qual a autarquia se posiciona ao lado da po-
pulação e dos médicos brasileiros em defesa 
da saúde pública e alerta que utilizará de suas 
prerrogativas judiciais e extrajudiciais no am-
paro a essa nobre causa. Foram anexados rela-
tórios de fiscalizações e relatos das situações 
encontradas em todos os estados da federação, 
que juntos somam mais de 15 mil páginas.

A apresentação feita pelo ministro foi surpre-
endente em vários aspectos. Baseou-se em es-

tatísticas e números matemáticos direcionados 
a interesses não revelados, mas claramente de-
codificados pela plateia que o assistia, formada 
por conselheiros médicos de todo o país. Tais 
dados se adequam à engenharia, ciência exata, 
mas tão pouco eficaz na área da saúde. Afirmou 
que o problema da saúde primária está relacio-
nado à baixa produtividade dos profissionais 
e esqueceu que este item não está relacionado 
apenas à atuação do profissional, mas também 
à estrutura inadequada. Declarou, também, que 
a solução do problema será investir em equipa-
mentos de controle de presença dos profissio-
nais e na informatização de toda a assistência 
primária do país. Ele acredita em soluções tec-
nológicas de alto custo em detrimento de solu-
ções de menor custo e maior eficácia, como a 
estruturação dessas unidades de saúde.

Alguns destes postos de trabalho estão sem 
pia para lavar as mãos, outros sem banheiros, 
muitos sem local adequado para a realização 
do ato médico, outros tantos sem equipamen-
tos básicos de assistência (como termômetros, 
estetoscópios, medicamentos etc.), além dos 
locais insalubres e impróprios para a presença 
humana. Teremos tecnologia de ponta na ativi-

dade-meio, mas seguiremos com carências na 
atividade-fim, que é a assistência aos nossos 
pacientes. A análise final foi pior do que a ex-
pectativa do “ouvir falar”.

Para resumir, tentarei utilizar a linguagem da 
engenharia civil, apesar de não ser conhecedor 
técnico dessa profissão de enorme importância 
e credibilidade na sociedade, mas permitam-me 
afirmar o que qualquer ajudante de pedreiro sa-
beria interpretar: é impossível colocar as telhas 
se não há tijolos.

SECCIONAIS

O Hospital Santana, referência em alta complexidade do Alto Tietê, em 
parceria com a SBACV-SP, por meio da seccional de Mogi das Cruzes, re-
alizou no último dia 31 de agosto mais um encontro de especialistas. Dessa 
vez contou também com a presença de outros profissionais não médicos da 
área de saúde. 

Na ocasião foi discutida a importância da interpretação correta e ágil do 
eletrocardiograma no primeiro atendimento de pacientes cardiológicos em 
Unidades de emergência ou no caso de intercorrências em pacientes inter-
nados, sendo este exame um dos balizadores na adoção de condutas dentro 
de protocolos bem estabelecidos e que podem mudar o prognóstico do pa-
ciente. Nesse contexto foi ainda ministrado um treinamento de interpretação 
de ECG e suas principais alterações às equipes multidisciplinares presentes 
pelo médico cardiologista Dr. Clodualdo Pessa, de forma a promover o en-
volvimento multiprofissional na detecção de patologias graves e potencial-
mente fatais, favorecendo a comunicação entre as equipes e proporcionando 
assim um atendimento mais ágil e seguro. Ao final do evento foi oferecido 
um coquetel aos presentes.

Clodualdo Pessa, Adalcindo Vieira do Nascimento Filho, Austelino Mattos, Luis Claudio Oliveira e Maycon 
Joécio dos Santos Costa

Alto Tietê
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Secretário da Saúde do 
Estado de São Paulo fala sobre 

os desafi os do setor durante 
Congresso da ABRAMED

O Secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Da-
vid Uip, participou no dia 25/08, da abertura do 2ºCon-
gresso Internacional de Gestão em Saúde ABRAMED, 
organizado pela Associação Brasileira de Medicina 
Diagnóstica e que contou com a presença dos princi-
pais nomes do setor.

Durante seu discurso, o Secretário falou sobre o im-
pacto da crise econômica vivida pelo Brasil na área da 
Saúde e o alto custo para manter a estrutura que o Es-
tado possui. “A saúde no Brasil atua com base em um 
modelo hospitalocêntrico, ou seja, não existe um pro-
grama estruturado de prevenção, trata-se a doença, que 
tem um custo muito mais alto. Para o governo, é eco-
nomicamente inviável seguir este modelo, sendo que 
80% dos municípios do Estado têm menos de 30 mil 
habitantes e o custeio de um hospital é extremamente 
alto”, afirmou. “Os hospitais do interior trabalham com 
cerca de 50% de sua capacidade, diante disso, existe 
uma dívida enorme das Santas Casas. É preciso repen-
sar a estrutura para atender esses municípios sem preci-
sar de novos investimentos”, ponderou Uip. 

O Secretário apontou ainda a importância de rever-
ter este modelo e investir na prevenção. “O diagnóstico 
precoce, quando bem utilizado, pode trazer mais equi-
líbrio na gestão da saúde. Atualmente, nosso orçamen-
to é de R$ 22 bilhões e, apesar de ser maior do que o 
orçamento de algumas cidades, ele é insuficiente para 
atender a nossa demanda, por isso, investir na preven-
ção pode ajudar na redução de custos”, explicou.

Uip também comentou sobre a PPP (Parceria Públi-
co-Privada) para a implantação da central de exames 
diagnósticos, que pretende centralizar um serviço que 
hoje é prestado de forma pulverizada. “Essa iniciativa, 
que já conta com dez candidatos, vai trazer melhorias 
na qualidade do serviço prestado e ainda vai baratear o 
nosso custo”, revelou.  

Cinco anos após 
regulamentação, cresce 700% 

o número de testamentos vitais 
lavrados no Brasil

No dia 31/8, a Resolução 1995/2012, do Conselho 
Federal de Medicina (CFM), que regulamenta a utili-
zação das Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV), 
também conhecidas como testamentos vitais, completa 
cinco anos. O documento permite que as pessoas, an-
tecipadamente, expressem suas escolhas quanto às di-
retrizes de um tratamento médico futuro, caso fiquem 
impossibilitadas de manifestar a vontade em virtude de 
acidente ou doença grave.

De acordo com a Resolução do CFM, os médicos 
devem levar em consideração a vontade do paciente 
incapacitado de comunicar-se, caso tenha deixado pre-

NOTÍCIAS

Entidades pedem que Rodrigo 
Maia adie votação da nova Lei 

dos Planos de Saúde

No dia 21 de agosto, o Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (Idec) e outras 14 entidades enviaram 
uma carta ao Presidente da Câmara dos Deputados, Ro-
drigo Maia, pedindo a revisão da urgência na tramita-
ção dos 140 projetos que alteram a Lei dos Planos de 
Saúde (Lei 9.656/98).

Segundo o ofício, a discussão não contou com a re-
presentatividade adequada das entidades de defesa do 
consumidor. Além disso, as organizações manifesta-
ram preocupação com as propostas que podem confi-
gurar retrocessos nos direitos dos consumidores e que 
vêm ocorrendo de maneira generalizada em diversas 
áreas, como telecomunicações, serviços financeiros, 
aviação e saúde.

Conforme destaca o documento, com relação aos 
planos de saúde, os principais problemas são a subseg-
mentação (quando os planos cobrem apenas uma parte 
das doenças), liberação de reajustes de mensalidades, 
mudanças das regras do ressarcimento ao Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), entre outros aspectos.

Entidades benefi centes 
ganham R$ 6,6 milhões para 

reforçar assistência

O Ministério da Saúde libera R$ 6,6 milhões para 
qualificar, reforçar e ampliar os atendimentos hospita-
lares oferecidos pelas Santas Casas e Hospitais Filan-
trópicos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). 
A verba será repassada diretamente e em parcela única 
para 195 instituições distribuídas por todo o Brasil. A 
portaria que autoriza os repasses está disponível no Di-
ário Oficial da União (DOU).

Os recursos fazem parte da arrecadação a partir dos 
concursos da Timemania realizados pela Caixa Econô-
mica Federal (CEF), que destina, anualmente, 3% do 
total dos jogos, no ano vigente, para o SUS. O ministro 
da Saúde, Ricardo Barros, ressalta que a importância 
dessas entidades na assistência à população. “Trata-se 
de mais um aporte para investir no setor filantrópico, 
que representam um papel relevante e fundamental 
para o bom funcionamento da saúde pública brasilei-
ra”, destacou.

A parceria com a Caixa Econômica Federal teve 
início em 2012 e desde então, já incluindo os recur-
sos de 2017, foram repassados R$ 35,1 milhões para 
as entidades beneficentes por meio dos concursos da 
Timemania. As entidades indicadas devem apresentar 
ao Ministério da Saúde requerimento acompanhado de 
Plano Operativo para aplicação dos valores. O plano 
estabelece metas físicas e financeiras para as ações e 
atividades propostas, bem como indicadores que per-
mitam o seu acompanhamento e avaliação. As unida-
des também devem manter convênio com o SUS há 
pelo menos 10 anos e são indicadas prioritariamente 
por ano pela Confederação das Santas Casas de Miseri-
córdia do Brasil (CBM).

viamente expressos os seus desejos sobre os cuidados e 
tratamentos que quer ou não receber, respeitando-se as 
disposições do Código de Ética Médica.

A regulamentação ajudou a impulsionar e dissemi-
nar a lavratura de testamentos vitais em todo o País. 
Um ano antes da nova diretriz, os cartórios de notas 
brasileiros haviam lavrado apenas 84 documentos des-
sa natureza. Passados cinco anos, a formalização do do-
cumento cresceu 700%, fechando 2016 com 672 atos 
lavrados. Destaque para São Paulo, Rio Grande do Sul 
e Minas Gerais, os estados que mais realizaram esse 
tipo de documento. Somente no último ano, as entida-
des federativas documentaram respectivamente, 536, 
61 e 26.

“Qualquer pessoa plenamente capaz pode fazer seu 
testamento vital perante um tabelião de notas. Basta 
apresentar seus documentos pessoais e declarar que 
tipo de cláusulas deseja incluir. A escritura será apre-
sentada posteriormente aos médicos pelos familiares 
ou por quem o declarante indicar caso futuramente ele 
seja acometido por uma doença grave ou fique impos-
sibilitado de manifestar sua vontade em decorrência 
de algum acidente”, detalha o presidente do Colégio 
Notarial do Brasil – Seção São Paulo, Andrey Guima-
rães Duarte.

Brasileiros formados no 
exterior disputam 1.410 vagas 

do Mais Médicos
Profissionais brasileiros formados no exterior terão 

nova chance de ingressar no Mais Médicos. As 1.410 
vagas remanescentes do atual edital de reposição do 
Programa estão sendo disputadas por 1.985 médicos 
com diplomas obtidos fora do País que tiveram a ins-
crição validada. Os profissionais puderam escolher 
até o dia 22 de agosto, por meio do site do sistema do 
Programa, as localidades de preferência entre as vagas 
disponíveis em 829 municípios e 9 Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas (DSEIs). 

As oportunidades foram disponibilizadas pelo Mi-
nistério da Saúde após ofertar as vagas em três chama-
das aos médicos brasileiros com registro no país, que 
têm prioridade em todos os editais. Ao todo, o edital 
lançado em abril deste ano trouxe 2.394 vagas. As lo-
calidades em aberto são oriundas de desistências e de 
encerramentos de atividades de profissionais.

Além disso, também está incluído nesse quantitativo 
o processo de substituição de médicos cubanos da coo-
peração com a Organização Pan-Americana da Saúde, 
que encerraram a participação no Programa. A expec-
tativa é realizar quatro mil substituições de médicos 
cooperados por brasileiros em três anos.

Após a seleção, os profissionais passarão por um 
módulo de acolhimento, que consiste em um período 
de três semanas de treinamento e avaliação. O objetivo 
é assegurar que os profissionais sejam qualificados para 
atuar no Programa Mais Médicos. O início das ativida-
des desses profissionais está previsto para 9 de outubro.
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CECACE
CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM ANGIORRADIOLOGIA E 

CIRURGIA ENDOVASCULAR PARA RESIDENTES DO ESTADO DE SÃO PAULO

RESIDENTES, NOSSO OBRIGADO POR 
FAZER DO EVENTO UM SUCESSO.

NOS VEMOS EM 2018!
Chegou ao fim a edição do CECACE 2017. Durante esse período, a SBACVSP 

em parceria com a Cordis, apresentou aos residentes novidades em 
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular que irão 

proporcionar maior conhecimento e desenvolvimento profissional.

Agradecemos a todos que participaram e contribuiram para essa história de sucesso.
Fica aqui nosso convite aos residentes para o CECACE 2018.

Em breve divulgaremos as datas.

Realização Apoio

Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular - SP - Rua Estela, 515 - Bloco A - Cj 62 - CEP 04011-002 - São Paulo


