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EDITORIAL

Parabéns, Regional São Paulo! Os associados desta regional 
deram uma demonstração importante da democracia de nossa 
vida associativa. No pleito das eleições da SBACV Nacional, 
apesar de ser voto facultativo, 68% dos que tinham direito o 
fi zeram, resultando na maior presença entre todas as regio-
nais do País, dando a devida importância ao pleito. Essa atitu-
de demonstra sua mobilização ao expor os rumos que querem 
para nossa sociedade e que são efetivamente participantes. 

Parabenizo aqui os dois candidatos que se dispuseram a co-
mandar a SBACV, e deixo claro que não houve vencedores ou 
perdedores, apenas candidatos habilitados que tinham alguma 
divergência quanto à forma de conduzir a associação. Agora 
todos anseiamos por nossa união em volta do Roberto Sacilotto 
(candidato eleito), para que tudo seja colocado em prática, fa-
zendo uma SBACV mais forte e mais impactante.

O 42º Congresso Brasileiro de Angiologia e de Cirurgia Vas-
cular foi um sucesso do ponto de vista científi co, social e da 
receptividade do povo potiguar a todos que tiveram a oportu-
nidade de participar deste grande evento. Parabenizo a regio-
nal do Rio Grande do Norte, nas pessoas do Gutenberg e Már-
cio, e toda a diretoria executiva pelo excelente evento. Agora 
que a chave do congresso foi passada ao Eraldo, que venha o 
congresso em Pernambuco 2019! O evento também teve a sua 
parte política com a Câmara de Representantes e a Assem-
bleia Geral. Na Câmara foram discutidos vários tópicos para 
formulação de uma comissão para analisar e propor mudanças 
no estatuto para serem apresentadas em 2019, e se aprova-
das, serem submetidas a uma Assembleia Geral convocada 
para este fi m, como prevê o estatuto. Durante a ocasião, uma 
peculiaridade que aconteceu foi em relação à proposição dos 
valores da anuidade de nossa sociedade.  A diretoria eleita, 
Sacilotto, Marcelo Moraes e eu, fi zemos a proposição de não 
haver majoração da anuidade para o ano de 2018, mas fomos 
amplamente derrotados, sendo aprovado reajuste de acordo 
com variação do IPCA. Durante a Assembleia tínhamos duas 
regionais pleiteando o Congresso Brasileiro de Angiologia e de 
Cirurgia Vascular de 2021, o presidente da regional do Paraná, 
Altino, entendendo a unidade da sociedade retirou sua candi-
datura, fi cando assim escolhida para sediar a regional do Dis-
trito Federal. Também houve apenas um candidato para sediar 
o Congresso Brasileiro de Ecografi a, sendo a regional do Para-
ná escolhida para o ano de 2020. Parabéns as duas regionais, 

que com certeza farão um grande trabalho.
Não esqueci de falar da nossa regional. 

Temos este mês ainda, o Dia da Trombose, 
quando daremos esclarecimentos à população 
sobre o que é a doença, quais são os riscos 
e como tentar preveni-la. O evento será dia 
22 de outubro, no Parque Villa-Lobos, das 9 
às 12 horas. Mais uma vez estamos procuran-
do esclarecer à população sobre as doenças 
vasculares e quem deve tratá-las. Outro even-
to importante que teremos será a eleição da 
nossa regional para o biênio 2018-2019, com 
candidatura única de chapa encabeçada pelo 
Marcelo Calil Burihan, membro titular de nos-
sa sociedade e com grande histórico de vida 
associativa, que com certeza fará um gran-
de trabalho. A eleição será dia 26 de outu-
bro, antes dos trabalhos científi cos. Compare-
çam! Temos ainda este ano, o 3º Prêmio Emil 
Burihan, estímulo aos novos pesquisadores. 
Também não deixem de participar. 

Parabéns ao Dr. Winston Yoshida e toda 
SBACV pela indexação do Jornal Vascular 
Brasileiro no Pubmed. Você, que apresentou 
trabalho no Congresso, escreva e submeta-o 
para publicação em nossa revista.
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Dr. Luís Carlos Uta Nakano

DEFESA PROFISSIONAL

SOBREAVISO MÉDICO
O plantão de sobreaviso médico é prática corriqueira nos serviços 

hospitalares públicos ou privados.  O CFM regulamentou a prática 
com a resolução 1.834/2008 na qual, no seu artigo 1º, “defi ne o 
sobreaviso como a disponibilidade do médico de forma não pre-
sencial, cumprindo jornada de trabalho pré-estabelecida, para ser 
requisitado, quando necessário, por qualquer meio ágil de comu-
nicação, devendo ter condições de atendimento presencial quando 
solicitado em tempo hábil”. Apesar de prática comum, muitas vezes 
o profi ssional não é remunerado de forma adequada pelos serviços 
prestados por desconhecimento da legislação vigente.  A própria 
resolução do CFM 1.834/2008 versa sobre o assunto; “a disponibi-
lidade médica em sobreaviso, conforme defi nido no artigo 1º, deve 
ser remunerada de forma justa, sem prejuízo do recebimento dos 
honorários devidos ao médico pelos procedimentos praticados”. 

Muitos colegas fazem a cobertura de sobreaviso nos hospitais e 
recebem de forma parcial, como remuneração fi xa para fazer a co-
bertura ou somente recebendo os procedimentos realizados. Outro 
fato importante, é que o sobreaviso é facultativo ao profi ssional, 
ou seja, ninguém pode ser obrigado pelo empregador a realizá-lo. 
Na mesma resolução do CFM temos: “Aos médicos do Corpo Clíni-
co das instituições de saúde será facultado decidir livremente pela 
participação na escala de disponibilidade em sobreaviso, nas suas 
respectivas especialidades e áreas de atuação”.

Com relação à equivalência de carga horária a título de remune-
ração é utilizado por analogia o artigo 244 da CLT.

art. 244 § 2º sobreaviso como a permanência do em-
pregado em sua própria casa, aguardando a qualquer 
momento o chamado para o serviço. Cada escala de “so-
breaviso” será de, no máximo, vinte e quatro horas. As 
horas de “sobreaviso”, para todos os efeitos, serão con-
tadas à razão de 1/3 (um terço) do salário normal.

A cada 3 horas de sobreaviso equivale a 1 hora de 
trabalho in locu.

Portanto, o médico de sobreaviso teria direito a receber 
em um sobreaviso de 12 horas, 4 horas trabalhadas, além 
dos procedimentos realizados no plantão.

Saber e aplicar os direitos dos médicos são deveres de 
todos e de cada um de nós.

Vice-diretor de Defesa
Profi ssional da SBACV-SP
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A medicina paliativa, surgida como um conceito nas décadas de 
1950-60 pelos trabalhos de Cicely Mary Saunders, é mais que uma 
subespecialidade médica, - como nos Estados Unidos e Canadá - ou 
área de atuação - como no Brasil (resolução do CFM Nº 2.149/2016) - 
é uma abordagem interdisciplinar dos pacientes, que tem como base o 
bem-estar global, tanto físico como psicológico, não só dos pacientes, 
mas também de seus familiares. 

Os cuidados paliativos contemplam uma equipe com profi ssionais 
de diferentes áreas, já que não lida apenas com o tratamento da do-
ença. “As equipes mínimas são formadas por médicos, enfermeiros, 
assistentes sociais e psicólogos. Porém, equipes estendidas ou ideais 
contam com a participação de odontólogos, fi sioterapeutas, terapeu-
tas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas, farmacêuticos. Todos 
com formação específi ca em cuidados paliativos”, ressalta o geriatra e 
secretário geral da Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), 
Dr. Douglas Henrique Crispim.

Embora bem estudada e implementada entre pacientes com cân-
cer, a medicina paliativa não é sinônimo de morte, pode e deve ser 
aplicada também a muitos pacientes crônicos, como por exemplo, os 
portadores de insufi ciência renal dialítica, insufi ciência cardíaca grave, 
DPOC grave, etc. O objetivo fi nal da medicina paliativa é proporcionar 
melhora na qualidade de vida e suporte àqueles portadores de doenças 
incuráveis ou não.

Quem são os candidatos aos cuidados paliativos?
Devem ser considerados candidatos aos cuidados paliativos pacien-

tes portadores de doenças progressivas, debilitantes ou incapacitan-
tes. Para ajudar a reconhecer estes pacientes, diretrizes canadenses 
sugerem que o médico pergunte a si mesmo se fi caria surpreso na 
hipótese de seu paciente morrer nos próximos dois anos. Caso a res-
posta seja negativa, este paciente é candidato aos cuidados paliativos. 

Crescimento da medicina paliativa
De acordo com o Center for Advance of Palliative Care (CAPC), fi liado 

à Icahn School of Medicine at Mount Sinai, em Nova York, aproximada-
mente 5% de todas as admissões hospitalares possuem critérios para 
uma avaliação especializada de profi ssionais preparados para oferecer 
cuidados paliativos. Para o Dr. Crispim, todos os médicos deveriam so-

Profi ssionais explicam o conceito e a quem oferecer os cuidados paliativos

MEDICINA PALIATIVA NÃO É SINÔNIMO DE MORTE

CAPA

licitar análise de um grupo de cuidados paliativos para 
os pacientes que possuírem os critérios de terminalida-
de, o que não signifi ca, apenas pessoas que estejam no 
leito de morte. “A terminalidade é uma condição clínica, 
marcada por uma doença extensa (em seus estágios 
avançados, nem sempre a beira da morte), uma queda 
da funcionalidade (a pessoa deixar de fazer o que antes 
fazia) ou uma piora do estado nutricional (perda de peso 
involuntária causada pela doença)”, diz. 

Além disso, os médicos interessados nos cuidados 
paliativos deverão cada vez mais procurar se especia-
lizar na área. “Não basta perfi l ou empatia, é preciso 
treinamento e técnica apurada, rapidez na solução de 
problemas, habilidades na comunicação difícil, noções 
gerenciais e dedicação”, conta o Dr. Crispim.

Hospices
Outro conceito pouco difundido no Brasil é o hospi-

ces, embora largamente implementado em vários paí-
ses do mundo. Hospices (hospedarias – uma tradução 
da língua inglesa aproximada para o português) são 
locais fora do ambiente hospitalar, onde se mantém 
pacientes em fase terminal, ou seja, com prognóstico 
de sobrevida inferior a seis meses. 

Para salientar a importância do conceito, no Reino 
Unido, em 2005, existiam mais que 1700 hospices que 
ofereciam cuidados paliativos gratuitamente. Nos Es-
tados Unidos o conceito também é bem estabelecido, 
sendo custeado pelos seguros saúde do país, visando 
a melhora da qualidade de vida dos pacientes e redu-
ção de custos hospitalares.

Cuidados Paliativos no Brasil
De acordo com a Academia Nacional de Cuidados 

Paliativos, o cuidado paliativo ainda é um assunto re-
lativamente recente no Brasil, somente nos anos 90 
começaram a aparecer os primeiros serviços organiza-
dos, ainda de forma experimental. Instituições como 

"O objetivo fi nal da medicina 
paliativa é proporcionar melhora 

na qualidade de vida"
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Geriatra e secretário geral da Academia 
Nacional de Cuidados Paliativos 

(ANCP), Douglas Henrique Crispim

CAPA

a Escola Paulista de Medicina (UNIFESP/EPM), o Instituto Nacional do 
Câncer (INCA – RJ), o Hospital do Servidor Público Estadual de São 
Paulo (HSPE/SP) e o Hospital do Servidor Público Municipal de São 
Paulo, foram os pioneiros no país.

 Ortotanásia vs distanásia
“Muitas vezes, na ansiedade de salvar um paciente, acabamos pro-

longando a vida por métodos artifi ciais daqueles que não têm mais 
condições de recuperação, como por exemplo, pacientes em insufi ci-
ência cardíaca terminal, câncer terminal, etc. Este é o conceito de dis-
tanásia, que na verdade prolonga apenas o sofrimento. É uma discus-
são que envolve ética e conceitos científi cos, porém o prolongamento 
da vida por si só não deve ser o objetivo fi nal da medicina. Todos os 
pacientes têm o direito à dignidade até mesmo na hora da morte. Sa-
bemos que um dia a vida acaba”, comenta o diretor de Publicações da 
SBACV-SP, Dr. Rogério Neser.

Os médicos devem informar aos seus pacientes essas diferenças e 
o que os cuidados paliativos abrangem. “Os cuidados paliativos são o 
contrário da distanásia, é a ortotanásia. Esta signifi ca não empregar 
ou até suspender procedimentos que não representam benefício real 
em melhora de sofrimento para pessoas com doenças em terminalida-
de”, esclarece Dr. Crispim.

Decisão da família ou do médico?
A decisão para o início do cuidado paliativo pode partir do médico, 

mas o paciente e família devem participar ativamente dessa delibera-
ção. Para iniciar a indicação e condução dos cuidados paliativos, o ad-
vogado e médico, vice-diretor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP, Dr. 
Luís Carlos Uta Nakano, explica que os profi ssionais com pouca expe-
riência deveriam procurar auxílio de núcleos multidisciplinares espe-
cializados. “Se o médico assistente não se sente seguro na indicação, 
uma segunda opinião de equipe especializada pode ajudar e clarear 
mais os conceitos e indicações para a família e paciente. O principal 
cuidado é, nesse momento, que tenha certeza de que tanto familiares 
quanto pacientes estejam cientes do quadro e do tratamento proposto 
e que façam essa anuência por escrito”, frisa.

Comportamento médico
Durante os cuidados paliativos, o profi ssional deve criar um diálogo 

não só com o paciente, mas também com a família. O Dr. Crispim es-
clarece que um paciente pode a qualquer momento negar tratamentos 
ou procedimentos em seu corpo, mas em situações de terminalidade, 
o médico deve ter um cuidado a mais. “Um médico jamais deve dele-
gar a decisão sobre utilização ou não de tratamentos para familiares 
quando os dados clínicos suportam o fi nal da vida, e a efi cácia do 
tratamento não se traduz em redução de sofrimento para o paciente. 
Portanto, devemos ouvir e executar preferências nos casos de rever-
sibilidade, mas não passar as decisões de fi m de vida para o paciente 

e familiares nos casos de terminalidade”, declara. 
Segundo o INCA, nos cuidados paliativos, os mé-

dicos devem levar em conta cinco princípios: alí-
vio da dor e outros sintomas estressantes como 
astenia, anorexia, dispneia entre outros; reafi r-
mar a vida e a morte como processos naturais; 
não apressar ou adiar a morte; oferecer sistema 
de apoio ao paciente e familiar; e decisões basea-
das nos princípios éticos da profi ssão.  “Este último 
deve nortear todas as condutas e embasar o médi-
co na realização ou não de algum cuidado com seu 
paciente”, completa Dr. Nakano. 

Cuidados legais
Como em todo procedimento médico assisten-

cial, há necessidade de se documentarem todas 
as decisões a respeito dos cuidados paliativos no 
prontuário do paciente. O Dr. Nakano conta que 
os profi ssionais muitas vezes falham na documen-
tação de seus atos, o que difi culta o trabalho de 
defesa no mundo jurídico. “Se não houver indícios 
de erro médico, ou seja, negligência, imperícia ou 
imprudência e o médico se ateve aos ditames do 
Código de Ética, isto por si, já garante a proteção 
legal do médico, desde que tudo esteja muito bem 
documentado”, destaca.

SBACV-SP COMEMORA 63 ANOS DE TRADIÇÃO
No mês de novembro a regional São Paulo celebra seus 63 anos de história. Durante 

esse tempo, todos os trabalhos realizados e a participação de cada associado e diretor 
fi zeram com que a SBACV-SP crescesse cada vez mais, auxiliando no desenvolvimento da 
especialidade. Por isso, a comemoração também é de vocês, membros que continuam se 
dedicando à Sociedade e ajudando a fortalecer a atuação de médicos e cirurgiões vascu-
lares frente aos cidadãos paulistas. 

Parabéns à nossa Regional, e que por meio dela, continuemos a oferecer inovações e 
mudanças para sempre trazer resultados positivos a especialidade. 63Anos
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Saiba como foi o encontro

REUNIÃO CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA DE SETEMBRO

pos, Pedro Puech-Leão, e comentado por Dr. Marcelo Calil 
Burihan. O segundo, com comentário da Dra. Regina de 
Faria Bittencourt Costa, foi “Análise epidemiológica da pre-
valência da hiperidrose”. De autoria dos doutores Fernan-
da Alvarenga Estevan, Marina Borri Wolosker, Nelson Wo-
losker, Pedro Puech-Leão.

Pelo Hospital Israelita Albert Einstein, o terceiro trabalho 
foi “Segurança e efetividade da utilização de dispositivo de 
fechamento arterial em pacientes de alto risco para compli-
cações de sítio de punção arterial, submetidos à quimioem-
bolização hepática transarterial para o tratamento de car-
cinoma hepatocelular”, e contou com o Dr. Jong Hun Park 
como comentador. De autoria dos doutores Bruna De Fina 
(apresentadora), Carlos A. Campos, Rafael N Cavalcante, 
Breno B Affonso, Francisco L Galastri, Felipe Nasser, Nelson 
Wolosker e Marco A Perin.

A próxima reunião científi ca acontecerá no fi nal do mês de 
outubro, em uma quinta-feira, no dia 26, às 20 horas, tam-
bém no Hospital do Servidor Público Estadual, no Prédio da 
Administração – Av. Ibirapuera, 981, Indianópolis, São Paulo 
(SP). Mais informações com a secretaria da SBACV-SP, no te-
lefone (11) 5087-4888 ou e-mail secretaria@sbacvsp.org.br.

Reunião Administrativa
Antes da reunião científi ca ocorreu a reunião administra-

tiva da SBACV-SP, sob o comando do presidente da entida-
de, Dr. Marcelo Fernando Matielo, com a secretaria do Dr. 
Ivan Benaduce Casella. A diretoria debateu sobre temas 
diversos e fi cou decidida a ampliação em meio período no 
Encontro São Paulo de 2018, que será realizado de quinta 
a sábado, portanto dando maior espaço para discussões 
científi cas. 

Marcelo Fernando Matielo Ivan Benaduce Casella

Bruna De Fina Jong Hun Park

Regina de Faria Bittencourt Costa, Dafne Braga Diamante Leiderman e Marcelo Calil Burihan

Participantes da reunião

ENCONTRO MENSAL

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)

Na noite de 28 de setembro ocorreu a Reunião Científi ca men-
sal da SBACV-SP, no Hospital do Servidor Público Estadual. 

Os dois primeiros trabalhos da reunião foram apresentados 
pela Dra. Dafne Braga Diamante Leiderman, representando o 
Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Iniciando 
com “O número de sítios de hiperidrose não afeta os resultados 
da simpatectomia”, de autoria dos doutores Nelson Wolosker, 
Guilherme Yazbec, Paulo Kauffman, Jose Ribas Milanez de Cam-

Reunião Científi ca 
26/10/2017 – 5ª feira – às 20 horas
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COMPROMISSO E VALORIZAÇÃO 
COM UNIÃO DE TODOS

NOVA GESTÃO DA SBACV

Em primeiro lugar, nosso profundo agradecimento e respeito a todos 
por terem nos honrado com seus votos para a condução à presidência da 
SBACV no próximo biênio. Findo o processo eleitoral façamos agora uma 
refl exão a respeito de questões pertinentes a todos nós. 

Há metas árduas a cumprir, que demandam muito estudo, preparo 
e determinação, mas também engajamento coletivo. Cada um de nós 
possui papel preponderante na tarefa de elevar a credibilidade da nossa 
Sociedade enquanto entidade representativa junto aos associados e pe-
rante à sociedade. 

A SBACV é hoje uma instituição organizada e com as contas em dia. 
Agora, é o momento de trazer o associado para perto, fazer com que 
seja, de fato, parte ativa na Sociedade e que tenha voz. Assim, unidos, 
nos fortaleceremos, gerando um ambiente de interação e diálogo per-
manentes.

Com o engajamento de todos, resgataremos o nosso papel principal, 
que é o de ser o elo de compromisso com as questões da especialidade 
e de instituição orientadora. Atuaremos buscando ampliar as tratativas 
de melhores condições de trabalho, honorários, valorização, ensino e for-
mação profi ssional. 

Associados, enxerguem em nós, SBACV, profi ssionais que vivem as 
mesmas difi culdades, dissabores e desafi os que todos vocês conhecem 
bem no dia a dia. Temos a missão de buscar compromisso e valorização 
com a união de todos. Essa é a nossa bandeira. Propomos aqui um pacto 
de unidade em defesa de nossas pautas. Queremos e precisamos ouvir 
você, associado.

Não basta saber que temos desafi os, precisamos entender o avanço e 
o impacto de cada mensagem em nossa atividade e, dialogando, trans-
formar cada uma em realizações. Por isso, nos comunicarmos mais é tão 
importante.

Recentemente, observamos debates, insatisfações e revoltas em rela-
ção à invasão da nossa Especialidade. Propomos aqui ampliar a atuação 
da Sociedade, suas Regionais e Seccionais no sentido de demonstrar de 
forma cabal àqueles que se utilizavam dos nossos serviços e congressos, 
visando a propalar seu próprio crescimento, que esse tempo acabou. 
Ou essas empresas nos valorizam, de fato, como parceiros e não como 
veículos de propaganda, ou perderão espaço em nossa agenda, pois a 
SBACV, na nossa opinião, jamais terá papel secundário. Ela sempre será 
protagonista. 

Alguns dos legados que queremos deixar em nossa gestão são o resga-
te dos associados e um novo comportamento coletivo, que se traduz em 
um processo de ação incansável em todas as regiões do País para elevar 
a nossa especialidade ao mais alto nível de destaque e credibilidade. 

Contamos com vocês!

A eleição para a SBACV Nacional contou com a 
maioria dos votos dos associados da Regional São 
Paulo, que teve o maior pleito eleitoral dentre as re-
gionais do Brasil. A SBACV-SP contabilizou 68% de 
votos válidos dos membros que podiam participar da 
votação, exercendo o seu direito e sua opinião. A nova 
gestão assumirá a administração da Nacional a partir 
de janeiro de 2018. 

O Dr. Roberto Sacilotto, eleito com 573 votos, que 
representou 58% dos votos válidos, evidencia a atu-
ação dos membros da SBACV-SP, que reconheceram 
o trabalho de anos que ele tem realizado na Regional.

Outros Estados também tiveram participação signi-
fi cativa na eleição da chapa vencedora, como Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina. 

A eleição da regional São Paulo será no dia 26 de 
outubro, das 20h às 20h30, antes da apresentação 
dos trabalhos da reunião científi ca do mês. 

Gestão SBACV Nacional – 2018-2019

Presidente: 
Roberto Sacilotto (SP)
Vice-Presidente: 
Bruno de Lima Naves (MG)
Secretário-Geral: 
Marcelo Fernando Matielo (SP)
Vice-Secretário: 
Reginaldo Boppré (SC)
Tesoureiro-Geral: 
Marcelo Rodrigo de Souza Moraes (SP)
Vice-Tesoureiro: 
Carlos Eduardo Gouvea da Cunha (PE)
Diretor Científi co: 
Rossi Murilo da Silva (RJ)
Vice-Diretor Científi co: 
Túlio Pinho Navarro (MG)
Diretor de Publicações: 
Julio Cesar Peclat de Oliveira (RJ)
Vice-Diretor de Publicações: 
Paulo Martins Toscano (PA)
Diretor de Patrimônio: 
Sergio Silveira Leal de Meirelles (RJ)
Vice-Diretor de Patrimônio: 
Giuliano R. Paiva de Santa Rosa (MS)
Diretor de Defesa Profi ssional: 
Francesco E. Botelho (MG)
Vice-Diretor de Defesa Profi ssional: 
Marco Aurélio Grudtner (RS)

Conselho Fiscal:
Clovis Altair Diehl (RS)
Luiz Francisco Machado da Costa (RS)
Adriana Ferraz de Vasconcelos (PE)
Suplentes:
Adnan Neser (SP)
Christiano Pecego (SP)
Luis Nakano (SP)

Regional São Paulo tem participação 
expressiva nos votos

Dr. Roberto Sacilotto
Presidente eleito para a gestão 
2018-2019 da SBACV Nacional



8 OUTUBRO 2017

TRABALHOS DE 26 DE OUTUBRO

Autores: Gustavo Cunha Miranda¹, Luisa 
Ciucci Biagioni, Rodrigo Bruno Biagioni, Jose 
Carlos Ingrund¹, Marcelo Calil Burihan¹, Feli-
pe Nasser¹, Orlando da Costa Barros¹, Rhumi 
Inoguti¹

Instituição: Hospital Santa Marcelina Ita-
quera São Paulo¹

Introdução: O Linfedema é uma doença crô-
nica, caracterizada pela defi ciência ou ausência 
de drenagem linfática, que cursa com acúmulo 
de líquido no interstício, fi brose e aumento de 
tecido adiposo na região afetada. Afeta milhões 
de pessoas no mundo todo, secundária à in-
fecções de pele, fi lariose e câncer. Pode tam-
bém ser primário, afetando um em cada 6000 
nascidos vivos. É uma doença estigmatizante 
e muitas vezes os pacientes não encontram o 
diagnóstico e o tratamento adequado.

Materiais e Métodos: Estudo retrospectivo 
descritivo, realizado por meio de análise dos 
prontuários eletrônicos do Sistema MV de 106 
pacientes portadores de Linfedema, atendidos 
no ambulatório de cirurgia vascular do Hospital 
Santa Marcelina Itaquera São Paulo, pelo Sis-
tema Único de Saúde, no período de janeiro de 
2014 a junho de 2017.

Resultados: Foram avaliados dados de 106 
pacientes com diagnóstico clínico de Linfede-
ma, 76,4% eram do sexo feminino, idade mé-
dia de 58 anos, idade média do início do edema 
28 anos (Linfedema primário) e 42 anos (Lin-
fedema secundário). Em relação à etiologia, 
52,8% Linfedema secundário à erisipela, 20% 
Linfedema primário, 13% Linfedema associa-
do ao lipedema, 4% secundário à neoplasia e 
cerca de 10% associado a outras causas.  Não 
houve nenhum caso de Linfedema secundário 
à fi lariose.

Dentre as comorbidades associadas, as mais 
prevalentes foram a hipertensão arterial sistê-
mica (73 %), obesidade (44,74 %), diabetes 
(32,2 %), lipedema (19%); a maior parte dos 
pacientes apresentou estádio clínico II (ISL) 
(94,2%) e 14,5% apresentavam úlceras em 
atividade. 22 pacientes foram submetidos à lin-
focintilografi a, evidenciando alterações compa-
tíveis com Linfedema. O tratamento recomen-
dado foi a terapia física complexa (85%), meia 
elástica de alta compressão (15%) e em dois 
pacientes, cirurgia plástica para correção de li-
podistrofi as. 

Conclusão: O Linfedema foi mais prevalen-
te no sexo feminino, de etiologia secundária 
pós-infecciosa, associado à hipertensão arterial 
sistêmica e obesidade. Quanto à forma clínica, 
a classifi cação mais encontrada foi o grau II 
(ISL). A maior parte dos pacientes foi tratada 
com terapia física complexa.

Comentador: Dr. Henrique Jorge Guedes Neto

AUTOTRANSPLANTE RENAL COM CORREÇÃO 
EX VIVO NA TERAPÊUTICA DE ANEURISMA RENAL 
SEGMENTAR - RELATO DE CASO

Autores: Rafael Ávila, Marcelo Moraes, Da-
niel Cacione, Samuel Tomaz, Aska Moriyama, 
Jorge Amorim, Luís Carlos Nakano, Henrique 
Guedes, Ronald Flumignan, José Carlos Costa 
Baptista-Silva

Instituição: UNIFESP
Introdução: Aneurismas viscerais são con-

sideradas entidades relativamente raras na Ci-
rurgia Vascular, porém com alto potencial de ro-
tura, podendo levar ao óbito rapidamente. Para 
lesões complexas, como aneurismas segmenta-
res de artéria renal, uma opção terapêutica atu-
al, com alta taxa de sucesso, conforme literatu-
ra, é o autotransplante renal, com correção ex 
vivo, conforme relatado neste caso.

Relato de Caso: Paciente de 37 anos de ida-
de, feminino, acompanhada pela Cardiologia, 
sendo avaliada quanto a hipertensão arterial 
de difícil controle, associada a miocardiopatia 
hipertensiva, após gestação, sem outras quei-
xas associadas. Ao exame físico, apresentava 
somente sopro abdominal importante. Ao US 
Doppler de aorta, identifi cada fístula arteriove-
nosa (FAV) em seio renal direito, medindo 6,0 x 
4,1 cm, tendo a artéria renal direita como vaso 
nutridor e a veia renal esquerda como vaso de 
drenagem, com rim direito excluso, e na angio-
tomografi a (AngioTC), também visibilizada a 
presença de múltiplas dilatações aneurismáticas 
em artéria e veia renal direita, com aneurisma 
sacular medindo 1,3x0,9 cm em artéria renal 
segmentar superior esquerda e outro medindo 
1,4x1,3 cm em terço médio de artéria esplênica.

Realizada tentativa de embolização de aneu-
rismas por via endovascular, sem sucesso, por 
impossibilidade de cateterização seletiva de a. 
esplênica pela tortuosidade, e de aneurisma de 
artéria renal segmentar superior esquerda devi-
do a colo largo.

Optado por correção aberta com incisão me-
diana xifopúbica, com exposição de aorta e aa. 
renais, identifi cada FAV, com intenso frêmito lo-
cal e veia cava inferior ectasiada. Procedeu-se 
a nefrectomia direita, com fechamento da FAV. 
Em seguida, identifi cado aneurisma sacular de 
a. esplênica com ligaduras proximal e distal do 
mesmo, e feita esplenectomia. Posteriormente, 
realizada nefrectomia esquerda, com identifi -
cação e correção de aneurisma de artéria renal 
segmentar superior esquerda em bancada, atra-
vés da exérese de saco aneurismático e fecha-
mento primário do vaso, e reimplante de rim em 
região pélvica e reimplante ureteral extravesical 
pela técnica de Lich-Gregoir. Recebeu alta hos-
pitalar no 12º pós-operatório, com boa evolução 
clínica, atualmente em seguimento ambulato-
rial.

Discussão: Neste caso foi possível observar 
o uso da técnica de correção aberta, tanto do 
aneurisma de artéria esplênica, com esplenecto-
mia e isolamento do aneurisma, como o da arté-
ria renal segmentar, com autotransplante renal 
com correção em bancada, com sucesso – após 
tentativa de correção endovascular sem suces-
so. Assim, tal técnica também deve ser consi-
derada como opção terapêutica importante para 
correção de aneurismas, considerando alta taxa 
de sucesso descrita na literatura, para lesões de 
maior complexidade anatômica.

Comentador: Dr. Nelson De Luccia

ANEURISMA E PSEUDO ANEURISMA EM FÍSTULA 
ARTERIOVENOSA PARA HEMODIÁLISE: REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA E PROPOSTA DE UMA DIRETRIZ 
PARA REALIDADE BRASILEIRA

Autores: Fábio Linardi, Fernanda Maria 
Resegue Angelieri Damasio, Jamil Victor de 
Oliveira Mariúba, Carolina Madergan, Larissa 

Chaves Nunes de Carvalho, Beatriz Alves Dina-
marco, Jose Augusto Costa

 Instituição: Faculdade de Ciências Médicas 
e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica

 Introdução: O acesso vascular (AV) ideal 
para hemodiálise (HD) continua sendo a fístula 
arteriovenosa autógena (FAVa), porém com o 
envelhecimento da população e o aumento da 
sobrevida dos pacientes renais crônicos em HD, 
a criação do AV assim como sua manutenção 
tem sido um grande desafi o para os cirurgiões 
vasculares que se dedicam a essa prática. A 
taxa de perviedade primária das fístulas arte-
riovenosas (FAV) em cinco anos é de apenas 40 
a 50% e a necessidade de reintervenção para 
tratamento das complicações está aumentando 
com a fi nalidade de se manter a FAV funcionan-
te por maior tempo possível. As complicações 
mais frequentes das FAV são: trombose (17 a 
25%), estenose (14 a 42%) insufi ciência car-
díaca congestiva (12,2 a 17%), síndrome do 
roubo (2 a 8%), aneurisma (5 a 6%) e infecção 
(5 a 6%). O custo anual da manutenção das 
FAVa é de USD 600,00 e das FAV com prótese 
(FAVp) é de USD 5000,00. Do total das hos-
pitalizações dos pacientes em tratamento dia-
lítico, 30% estão relacionadas a construção e 
manutenção dos acessos. Os aneurismas (AN) 
e os pseudo aneurismas (PAN) podem ocorrer 
em 6% a 60%  dependendo do método e do 
critério de identifi cação. Os AN e os PAN po-
dem causar problemas estéticos, dor local, hi-
perfl uxo, infecção, lesão de pele e rotura com 
hemorragia considerável que se não atendida a 
tempo pode levar a morte do paciente. Apesar 
da gravidade, existe uma falta de informação 
sobre AN e PAN na literatura e ainda não há 
consenso sobre a defi nição, classifi cação e tra-
tamento dos aneurismas. Mesmo as diretrizes 
internacionais como National Kidney Fondation 
(K/DOQI), Society for Vascular Surgery (SVS) 
e Vascular Access Society (VAS) apresentam 
divergência importante sobre o tema. Muitos 
estudos ainda falham na terminologia para AN e 
PAN, levando a uma discussão através de uma 
carta ao editor sobre a terminologia utilizada.

A partir de 2014, alguns autores publicaram 
artigos propondo defi nição, classifi cação e tra-
tamento para os aneurismas realizando exten-
sa revisão da literatura. Atualmente no Brasil 
existem aproximadamente 112 mil pacientes 
em hemodiálise distribuídos em 715 unidades 
de hemodiálise. Em relação a fonte pagado-
ra, 85% é através do Sistema Único da Saúde 
(SUS) e 15% através dos convênios médicos. 
Um dos grandes problemas do acesso vascular 
no Brasil são os baixos valores dos honorários 
médicos referente a criação e a manutenção 
dos acessos vasculares infl uenciando negativa-
mente o interesse dos cirurgiões vasculares. A 
necessidade de exames de imagem como ul-
trassom Doppler e um estudo angiográfi co para 
diagnósticos mais precisos das complicações 
são quase impossíveis e o tratamento endo-
vascular é quase proibitivo, portanto a nossa 
realidade é muito diferente dos países de pri-
meiro mundo.

 Objetivo: O objetivo é apresentar uma re-
visão bibliográfi ca sobre o tema, a experiência 
do autor e propor uma diretriz para a realidade 
brasileira.

 Material e Método: Foi realizada uma re-
visão da literatura utilizando o Pubmed com 
as palavras chaves: access vascular for he-

ANÁLISE DESCRITIVA DOS ACHADOS CLÍNICOS
DE PACIENTES PORTADORES DE LINFEDEMA 
ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE CIRURGIA 
VASCULAR DO HOSPITAL SANTA MARCELINA - 
SÃO PAULO
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1º Dia Vascular de Bauru-Botucatu

BAURU-BOTUCATU

SÃO CARLOS-ARARAQUARA

SECCIONAIS

No dia 11 de novembro, das 9 às 15 horas, ocorrerá o 1º Dia Vas-
cular de Bauru-Botucatu, no Espaço Saúde (ao lado do SAMU - Ave-
nida Santana 323, Centro, Botucatu, SP). A ação de cidadania tem a 
missão de proporcionar, gratuitamente, triagem voltada para as pato-
logias vasculares, com enfoque no aneurisma aórtico e doença caro-
tídea na população com maior risco para desenvolvimento da doença, 
e orientar sobre formas de prevenção e tratamento dessas enfermi-
dades circulatórias. O evento é promovido pela Disciplina de Cirurgia 
Vascular e Endovascular – UNESP, com apoio da Secretaria de Saúde 
de Botucatu, da Fundação UNI e da Sociedade Brasileira de Angiologia 
e Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP).

Os médicos farão uma triagem e orientarão o público quanto aos 
sinais e sintomas dessas doenças, na intenção de que todos fi quem 
atentos quanto aos perigos de alguns comportamentos de risco e as 
devidas precauções a serem tomadas. Também será realizado o exa-
me ultrassonográfi co de triagem, com intuito de identifi car a presen-

No dia 29 de agosto, a seccional São Carlos-Araraquara realizou mais 
um encontro com os cirurgiões vasculares da região. Na ocasião foram 
discutidos diversos tipos de tratamento ao paciente portador de varizes 
de membros inferiores. Neste contexto, a especialista Dra. Ana Maria 
Scabelo de Oliveira, apresentou os excelentes resultados que vem ob-
tendo com a realização de escleroterapia com espuma. Houve grande 
interação entre os participantes. Também foram abordados pontos im-
portantes no cuidado com o paciente que tornam o procedimento mais 
útil e seguro. 

O encontro proporcionou aos presentes uma noite agradável  e repleta 
de novos conhecimentos. Ao fi nal da reunião os colegas puderam con-
fraternizar em um jantar.

Também foi realizado, no dia 21 de outubro, o evento “Atendimento 

Ação social fornecerá atendimento gratuito à população de risco no desenvolvimento de duas das principais 
patologias vasculares, a doença carótida e o aneurisma aórtico

ça das doenças e em caso positivo, encaminhar para 
seguimento no HC-UNESP. Cartilhas com orientações 
serão distribuídas aos visitantes.

O encontro, que tem a contribuição de cirurgiões 
vasculares, residentes da especialidade e acadêmi-
cos, e possui a chancela da SBACV, é uma ótima 
oportunidade para prestação de serviço público, ain-
da auxilia para informar a população a respeito de 
doenças específi cas que o angiologista e o cirurgião 
vascular cuidam, e o porquê especialistas da área de-
vem necessariamente ser escolhidos para o seu tra-
tamento.

A iniciativa e a coordenação do 1º Dia Vascular são 
do Dr. Rafael Elias Farres Pimenta com o apoio das se-
guintes empresas: Biolab, Medi, Mindray, Cirúrgica Bo-
tucatu, Rotary Club de Botucatu Bons Ares e Brazil Cor.

de emergência ao paciente com Aneurisma de Aorta 
Abdominal Roto”, na sala de treinamentos do Hospital 
São Paulo Unimed Araraquara. A ocasião contou com 
um módulo teórico e prático. Ao fi nal, os socorristas e 
os cirurgiões vasculares tiveram uma revisão de como 
realizar o atendimento clínico de forma sistemática, rá-
pida e segura, seguindo as recomendações do ACLS. 

O módulo teórico foi ministrado pela cardiologista 
e docente da UFSCar, Profa. Dra. Meliza Goi Roscani. 
Durante o módulo prático, apresentado pelo cirurgião 
vascular e docente da UFSCar, Dr. Michel Nasser, ocor-
reu uma demonstração em simuladores de como é fei-
ta a abordagem do paciente com aneurisma roto.

modialysis, aneurysm, hemodialysis, arterio-
venous fi stulae, pseudoaneurysm. Um total 
de 64 artigos foram obtidos sendo 38 artigos 
aproveitados. Dois artigos nacionais foram uti-
lizados para complementação do estudo: um 
sobre a epidemiologia da hemodiálise no Bra-
sil e um editorial. Em relação a experiência do 
autor, foi realizado levantamento do banco de 
dados pessoal e separados todas as cirurgias 
relacionadas a acesso vascular para hemodiáli-
se entre janeiro de 2004 a dezembro de 2016.

 Resultados:
1- Revisão da literatura: Na revisão de litera-

tura encontramos desde aspectos básicos como 
defi nição de aneurisma e pseudo aneurisma, 
mecanismo de formação, propostas para clas-
sifi cação, aspectos clínicos, diagnóstico, com-
plicações, tratamento, técnicas cirúrgicas e en-

dovasculares e experiência de serviços.
2– Experiência do serviço: No período entre 

janeiro de 2004 a dezembro de 2016 foram re-
alizadas 3170 cirurgias referente a fístula arte-
riovenosa para hemodiálise. Desse total, foram 
realizadas 2830 cirurgias para construção das 
FAVs e 340 (10,72%) procedimentos relaciona-
dos a complicações do acesso.

As cirurgias referentes a aneurisma e pseu-
do aneurismas somaram 138 procedimentos 
(4,35% do total e 40,48% das complicações).

3– Proposta para realidade brasileira: O 
acesso vascular continua sendo o Calcanhar de 
Aquiles do tratamento dialítico e, portanto, a 
sua criação e a sua manutenção têm sido bus-
cadas de forma intensa pelos profi ssionais que 
atuam nessa área.

A literatura atual tem dado ênfase ao tra-

tamento das complicações do acesso com o 
objetivo principal de tratar e tentar, quando 
possível, manter o acesso funcionante por mais 
tempo possível evitando assim o uso de catete-
res que, com frequência, levam a estenoses de 
veias centrais que comprometem a criação de 
novos acessos no membro acometido.

No Brasil temos centros médicos com con-
dições de se realizar todos os exames e tra-
tamentos possíveis, mas infelizmente são a 
minoria. A grande maioria dos centros de he-
modiálise tem difi culdade de se conseguir exa-
mes de imagem e/ou tratamento endovascular 
para seus pacientes.

Sendo assim uma diretriz para nossa reali-
dade deve ser considerada dentro da realidade 
de cada serviço.

Comentador: Dr. Marcos Roberto Godoy
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Liga Vascular

No dia 23 de setembro foi realizada a Olimpíada da Liga Acadêmica de 
Cirurgia Vascular, na Associação Paulista de Medicina (APM), organizada 
pela SBACV-SP e a Liga Paulista de Angiologia e Cirurgia Vascular. O 
evento foi coordenado pelo professor da Faculdade São Camilo, Dr. Ser-
gio Belczak e a Liga Camiliana de Cirurgia Vascular, e teve a presença de 
acadêmicos e residentes da especialidade. A moderação foi feita pelos 
doutores Marcelo Fernando Matielo, Adnan Neser, Henrique Jorge Gue-
des Neto, Luís Carlos Uta Nakano, José Ben-Hur Ferraz Parente, Carlos 
Hugo Guillaux Chavez e Ronald Luiz Gomes Flumignan.

O formato do evento é pioneiro no Brasil e contou com um quiz de 
perguntas e respostas entre as Ligas de angiologia e cirurgia vascular. 

Puderam participar acadêmicos de medicina – do primeiro ao sexto 
ano, residentes em formação da cirurgia vascular e médicos já formados 
– de sete instituições. Os campeões deste ano da Olimpíada foram, em 
primeiro lugar, a Escola Paulista de Medicina mantendo-se nas primeiras 
colocações durante toda a competição; na segunda colocação a Faculda-
de Santa Marcelina, que no último momento conseguiu subir muitas po-
sições, empatando com os atuais campeões, mas perdendo na pergunta 
de desempate; e em terceiro lugar fi cou a equipe da Liga Acadêmica de 
Mogi das Cruzes, a campeã no primeiro bloco de perguntas (anatomia).

A Liga Acadêmica Paulista agradece a colaboração e presença de to-
dos nesse evento, em especial a SBACV-SP, representada pelos douto-
res Marcelo Fernando Matielo, Marcelo Calil Burihan e Adnan Neser; aos 
preceptores que puderam prestigiar e contribuir com tanto conhecimen-
to; aos acadêmicos organizadores do encontro; e aos participantes da 
Olimpíada. Também agradece a APM por acreditar no trabalho da Liga e 
ceder o espaço para a ocasião e aos apoiadores Medi, Aché e Venosan.

FIQUE POR DENTRO

A SBACV-SP parabeniza todos os 
associados que trabalham para de-
senvolver a especialidade e ofere-
cer um atendimento de qualidade à 
população, apesar das difi culdades 
de nosso país. Este dia é importan-
te para o reconhecimento de nossas 
competências e para avançarmos, 
não só como Sociedade, mas tam-
bém como profi ssionais da Medicina.

Classifi cação Geral 

1º - Escola Paulista de Medicina 
2º - Faculdade Santa Marcelina
3º - Universidade Mogi das Cruzes
4º - Universidade São Francisco / Faculdade de
       Medicina do ABC
6º - Universidade Nove de Julho
7º - Centro Universitário São Camilo

Próximos encontros da Liga
No dia 21 de outubro será realizado o encontro da 

Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular, na APM 
- Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278, 10º andar, Bela Vis-
ta - São Paulo (SP). A Liga contará com duas aulas, 
nas quais serão discutidos casos clínicos sobre o tema 
Aneurismas periféricos, com a coordenação do Dr. An-
tonio Eduardo Zerati e da Liga Acadêmica da USP.

As reuniões da Liga são mensais e coordenadas 
pelos doutores Marcelo Calil Burihan e Adnan Neser, 
respectivamente vice-presidente e membro do Conse-
lho Superior da SBACV-SP, e supervisionada pelo pre-
sidente da SBACV-SP, Dr. Marcelo Fernando Matielo. 
Destaca-se pela grande presença de estudantes de 
medicina, residentes e acadêmicos, além de cirurgiões 
vasculares da SBACV-SP, que se reúnem com o intuito 
de expandir os conhecimentos sobre a especialidade.

A reunião de novembro está prevista para acon-
tecer no dia 25, das 8h30 às 12 horas. Em breve a 
SBACV-SP informará detalhes sobre o tema e pa-
lestrante. Para participar, basta enviar e-mail para 
secretaria@sbacvsp.org.br ou confi rmar presença 
pelos telefones (11) 5087-4888 ou 5087-4889.

José Ben-Hur Ferraz Parente, Marcelo Calil Burihan, Marcelo Fernando Matielo, Ronald Luiz Gomes Flumignan, 
Luís Carlos Uta Nakano, Henrique Jorge Guedes Neto, Adnan Neser, Carlos Hugo Guillaux Chavez e Sergio 
Belczak

(direita para a esquerda) Marcelo Calil Burihan, Marcelo Fernando Matielo e Adnan Neser, junto com os vencedores 
da Olimpíada.  

18 de outubro: 
Dia do Médico
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Inscrições para participar do 3º Prêmio 
Dr. Emil Burihan Residente Pesquisador 
vão até o dia 1º de novembro 

Núcleo de Judicialização aprimora segurança 
do paciente em ações judiciais 

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 científi -
cas de jovens médicos. Podem participar especialistas recém-formados 
(máximo 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 específi co, mas deve ser ligado 
à especialidade de angiologia, cirurgia vascular, radiologia vascular ou 
ultrassonografi a 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 fi nalistas serão divulgados no dia 16 de novembro, pelo site 
da SBACV-SP e cada autor principal será notifi cado por e-mail. Eles de-
verão realizar uma apresentação oral (com duração máxima de 20 mi-
nutos) na última reunião científi ca da SBACV-SP em 2017, que aconte-

Para aprimorar a segurança dos pacientes que recorrem às ações ju-
diciais em saúde, o Ministério da Saúde instituiu, no dia 5 de outubro, 
um Núcleo de Judicialização que visa organizar e promover o aten-
dimento de todas as demandas direcionadas à União. A ação é mais 
uma medida de gestão para aprimorar a cooperação entre os entes na 
avaliação, controle, detecção de fraudes, cumprimento de decisões e 
otimização na aquisição e dispensação de medicamentos.

Com o Núcleo de Judicialização, o Ministério da Saúde passa a emi-
tir relatórios periódicos dos processos de atendimento às demandas 
judiciais, após análise qualitativa e quantitativa dos dados obtidos por 
meio da plataforma web S-Codes. O sistema foi elaborado e implan-
tado em 2005 pelo governo do Estado de São Paulo e neste ano, foi 
cedido à União, Estados e Municípios, após assinatura de termo de 
cessão de uso com o Ministério da Saúde.

O núcleo vai atuar na gestão do cumprimento das decisões judiciais, 
subsidiando a Consultoria Jurídica da pasta com informações neces-
sárias, como se o medicamento, insumo ou tratamento de saúde são 
fornecidos pelo SUS; alternativas terapêuticas disponíveis e se o me-
dicamento ou insumo de saúde tem registro na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

Os profi ssionais poderão verifi car ainda possíveis divergências entre 
o laudo médico e o relatório médico; duplicidade do cumprimento da 

FIQUE POR DENTRO

ce no dia 30 de novembro, a partir das 20 horas.
A colocação dos fi nalistas só será defi nida no dia da 

apresentação, a que se seguirá a entrega da premiação. 
Para realizar a inscrição os interessados devem en-

trar em contato pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br. 
No assunto deve estar escrito: Inscrição – Prêmio Dr. 
Emil Burihan. O corpo do e-mail deve conter: o nome 
completo do autor principal com a identifi cação sobre o 
status atual (residente/estagiário ou especialista com 
até dois anos de término da residência ou estágio), 
nome da instituição ou equipe responsável pela elabo-
ração da pesquisa, nome completo de todos os coauto-
res e as respectivas instituições ou equipes, e 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 ca-
racteres. No anexo não deve haver nenhuma identifi ca-
ção sobre os autores, instituição ou equipe responsável 
pelo trabalho.

decisão judicial e as medidas judiciais de prestação 
continuativa. Nestes casos, será recomendado aos 
magistrados que determine atualização, no prazo de 
seis meses, do relatório médico e laudo médico.

Para atender melhor as ações judiciais, o Ministé-
rio da Saúde sugere que algumas informações devem 
constar em todas as demandas: petição inicial; da-
dos do autor; relatório médico; laudo médico acom-
panhado dos exames recomendados pelos Protocolos 
Clínicos de Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e decisão 
judicial.

Em sete anos, foram destinados pela União R$ 4,5 
bilhões para atender as determinações judiciais de 
compra de medicamentos, além de depósitos judiciais, 
um aumento de 1.010%, entre 2010 e 2016. Em 2017, 
até agosto, a cifra já chega a R$ 721,1 milhões. Do to-
tal, a pasta já destinou R$ 705,1 milhões em compras 
de medicamentos referentes à aquisição de 550 itens 
para atender demandas de medicamentos. Até o fi nal 
deste ano, incluindo também estados e municípios, a 
perspectiva é de que o gasto com determinações judi-
ciais, em 2017, chegue a R$ 7 bilhões.

3º3º
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O MAU COLESTEROL AJUDA A VIVER MAIS

ESPAÇO ABERTO

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

O Framingham Study, hoje na terceira 
geração, como todos sabem, foi o baliza-
dor do conhecimento dos fatores de risco 
da doença aterosclerótica. Graças a ele, fo-
ram descobertos os papéis do tabagismo, 
da hipertensão arterial e da dislipidemia na 
formação das placas da aterosclerose. En-
tretanto, existem estudos que questionam 
algumas das teses deste trabalho emble-
mático.

O título deste texto reproduz a manche-
te de uma das edições do jornal britânico 
The Times, de 2016, quando foi publicado 
um artigo no Britsh Medical Journal (BMJ), 
“Lack of an association or an inverse as-
sociation between low-density-lipoprotein 
cholesterol and mortality in the elderly: a 
systematic review” (“Falta de associação 
ou associação inversa entre LDL-c e mor-
talidade no idoso: revisão sistemática” – 
em tradução livre; Ravnskov U, et al. BMJ 
Open 2016;6:e010401. doi:10.1136/bm-
jopen-2015-010401). O polêmico artigo 
despertou vários comentários na comuni-
dade científi ca, e também entre a impren-
sa leiga.  Houve também repercussão nas 
redes sociais, com várias postagens come-
morando o fato de o LDL ter deixado de ser 
o vilão das doenças cardiovasculares. Mas 
vamos aos fatos…

Alguns trabalhos já mostraram que o im-
pacto dos níveis de colesterol total se dilui 
com o avanço da idade como risco relativo 
de doença cardiovascular, principalmente 
acima dos 65 anos de idade (Cardiovascu-
lar disease in elderly - World Health Orga-

Será o fi m do Framingham Study?

está associado a uma maior sobrevida das 
pessoas. Pior ainda, os autores sugerem 
que o uso de estatinas é “perda de tempo”, 
entretanto não há evidência científi ca que 
sustente esta afi rmação, uma vez que não 
foi avaliado o uso destes medicamentos no 
estudo.

Ainda, a maioria da evidência nesta re-
visão sistemática faz uma correlação com 
qualquer causa de mortalidade, não a mor-
talidade relacionada a doenças cardiovas-
culares. 

“O mau colesterol ajuda a viver mais” 
pode ser uma ótima manchete de jornal, 
mas apenas serve para iludir o leitor leigo e 
criar confusão na cabeça das pessoas. Ar-
tigos sem rigor científi co e com uma visão 
seletiva dos dados sempre devem ser vis-
tos de maneira crítica.

Portanto, para mim, o Framingham Stu-
dy continua mais vivo que nunca.

Até o próximo artigo!

AGENDA

nization – 1995). Entretanto, isso não quer 
dizer que os índices de colesterol no idoso 
devam ser desprezados. Essa relativa dimi-
nuição na relevância do colesterol, na faixa 
etária em questão, provavelmente deve-se 
ao fato do aumento de outras comorbida-
des nesta população, que passam a ter 
maior relevância em relação às pessoas 
mais jovens, de acordo com a OMS. 

O estudo publicado no BMJ teve como 
objetivo avaliar o impacto do LDL na mor-
talidade em pessoas acima de 60 anos de 
idade. Porém, não faltam críticas e limita-
ções ao trabalho. Para a elaboração da re-
visão sistemática foi utilizada apenas uma 
base de dados, a base PubMed, foram sele-
cionados artigos somente de língua inglesa 
e entraram na análise apenas estudos que 
continham relação entre LDL e mortali-
dade expressas nos respectivos resumos. 
Este é um viés que pode ter deixado de 
lado trabalhos importantes que facilmente 
poderiam mudar os resultados da revisão 
sistemática. Outra crítica refere-se ao fato 
de várias variáveis como tabagismo, con-
sumo de álcool, uso de medicações, impor-
tantes fatores que podem estar relaciona-
dos à mortalidade, tenham sido deixados 
de fora da análise. Além disso, não foram 
computados os dados referentes a outras 
frações do colesterol, apenas o LDL, que 
também poderiam ter modifi cado o resul-
tado do estudo. Ao contrário do que é pos-
tulado e recomendado pelas diretrizes mé-
dicas vigentes, as correlações feitas pelos 
autores sugerem ainda que o LDL elevado 
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PICC - CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA

O cateter venoso central de inserção pe-
riférica, (peripherally inserted central ca-
theter, PICC) é um dispositivo intravenoso, 
longo, fl exível, radiopaco, inserido por pun-
ção percutânea através de agulha. São in-
troduzidos por meio de uma veia superfi cial 
ou profunda da extremidade, superior ou in-
ferior, cuja ponta deve se localizar no terço 
distal da veia cava superior ou proximal da 
veia cava inferior. 

Esse tipo de acesso venoso, utilizado no 
Brasil desde a década de 90, apresenta 
maior segurança para infusão de soluções 
hiperosmolares, vesicantes ou irritantes da 
parede venosa, antibioticoterapia prolonga-
da, nutrição parenteral prolongada (NPT) e 
administração de quimioterápicos. Também 
possuem reduzido risco de infecção em com-
paração a outros cateteres vasculares e me-
lhor relação custo/benefício, se comparados 
ao cateter venoso de inserção central (CV-
CIC).  Além disso, podem ser considerados, 
respeitadas as indicações, como de primeira 
escolha em acesso venoso central. 

As principais difi culdades e desvantagens 
do uso dos PICC´s estão relacionadas à exi-
gência de uma rede vascular íntegra e ca-
librosa para o implante, a necessidade de 
treinamento especial da equipe para inser-
ção e manutenção do cateter e monitoriza-
ção rigorosa do dispositivo, a fi m de se evitar 
complicações, tais como a trombose venosa 
profunda (TVP), trombofl ebites, oclusões do 
cateter, pseudoaneurismas arteriais, lesões 
nervosas e infecções. 

Há crescimento exponencial na indicação 
de implante de cateteres venosos centrais 
por inserção periférica. Em diversos serviços, 
estão sendo realizados por enfermeiros.

De acordo com a Lei do Ato Médico de 11 
de julho de 2013, publicada no Diário Ofi cial 
da União (em seu artigo 4º, inciso III), são 
consideradas atividades privativas do médi-
co a indicação da execução e execução de 
procedimentos invasivos, sejam diagnósti-
cos, terapêuticos ou estéticos, incluindo os 
acessos vasculares profundos, as biópsias e 
endoscopias.

Por causa do caráter invasivo do procedi-
mento, suas possíveis morbidades, detalhes 
técnicos e profundidade da inserção, o Con-
selho Federal de Medicina (CFM) qualifi cou o 
procedimento como um acesso venoso pro-
fundo, concluindo ser este um ato médico 

mente como auxiliar, atuando sob supervi-
são médica, capacitado para diagnosticar e 
tratar de forma precoce eventuais complica-
ções do procedimento, minimizando os ris-
cos do procedimento.

Do ponto de vista exclusivamente jurídico, 
o DESPACHO  do COJUR - CFM Nº 251/2017 
- PICC ATO MÉDICO PRIVATIVO - LEI DO 
ATO MÉDICO, publicado em 31 de agosto de 
2017, entende que o PICC consiste num ato 
médico privativo, podendo, caso seja possí-
vel essa divisão prática, alguma(s) de sua(s) 
fase(s) – de cunho auxiliar – ser(em) auxi-
liada(s) pelo enfermeiro, sempre com super-
visão médica.

No Hospital e Maternidade São Luiz, Rede 
D’OR, após árduo e prolongado debate com 
a diretoria, fi cou estipulado e determinado 
que apenas a equipe médica de Cirurgia Vas-
cular deve realizar o procedimento. A dire-
toria do Hospital, que iniciou o debate, deu 
apoio total e incondicional a resolução.

Reforçamos e estimulamos aos colegas 
Cirurgiões Vasculares para que em seus ser-
viços, sensibilizem seus pares, por meio dos 
pareceres do CFM e dos benefícios aos pa-
cientes. O Cirurgião Vascular é o profi ssional 
mais habilitado para realizar o procedimento 
de introdução de PICC.

ESPAÇO ABERTO

Drs. Jorge Kalil, Marco Jovino, Alexandre 
Fioranelli, Marcelo Kalil Di Santo e Claudia Gurgel

Serviço de Cirurgia Vascular  Hospital São Luiz 
Copa D’OR - Unidade Itaim São Paulo

Procedimento é um ato médico privativo e  não DEVE  ser realizado pela enfermagem 

Evento de confraternização, homenagens e premiações acontecerá no dia 8 de 
dezembro, às 19 horas

Para encerrar as atividades de 2017, a SBACV-SP organizará um jantar para a 
confraternização entre os associados, no dia 8 de dezembro, às 19 horas, no Buffet 
Colonial – Alameda dos Maracatins, 62 – Moema (SP). O evento também contará 

com homenagens e premiações dos profi ssionais que se destacaram durante o ano 
nos encontros científi cos da Regional São Paulo. São eles: Prêmios Alexis Carrel, Cid 

dos Santos, Geza de Takats e Emil Burihan.

A SBACV-SP conta com a presença de todos os associados!

Mais informações sobre o jantar ou para fazer a adesão, por meio dos contatos: 
(11) 5087-4888 ou secretaria@sbacvsp.org.br

SBACV-SP ORGANIZA JANTAR DE 
ENCERRAMENTO DO ANO 

privativo, a teor do art. 4º, III, da Lei do 
Ato Médico.

Durante o procedimento de inserção do 
cateter, nosso protocolo inclui utilização do 
anestésico local (principalmente durante a 
inserção dos dilatadores, que são calibrosos) 
e medicação de prerrogativa médica, deter-
minada pela mesma Lei do Ato Médico (artigo 
4º, inciso VI). 

Existem serviços em que os enfermeiros 
praticam a inserção de PICC’s sem anestesia, 
o que causa difi culdades durante a progres-
são deste cateter. Assim, frequentemente, há 
necessidade de fl ebografi a com objetivo de 
identifi car possíveis oclusões vasculares, con-
tra indicando desta forma, o implante no sítio 
escolhido ou que aumentem o risco de TVP.

O sucesso do procedimento ecoguiado e 
realizado em centro cirúrgico sob anestesia 
local e sedação para um doente, já frequen-
temente puncionado por tentativas de outros 
colegas médicos ou enfermeiros, é funda-
mental nessas situações, mesmo em casos 
de oclusões venosas periféricas.

A resolução do Conselho Federal de En-
fermagem, n. 258/2001 e a Resolução RDC 
ANVISA n. 45/2003, autorizam a realização 
do PICC pelos enfermeiros, todavia, tais re-
gramentos NÃO POSSUEM ESTATURA LEGAL 
e foram editados em data anterior a promul-
gação da Lei 12.842/2013, o que indica a 
prevalência legal para se defi nir o PICC como 
um ato EXCLUSIVO do médico.

A enfermagem deve agir apenas e tão so-
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ARTIGO PRÊMIO

Ser médico não é exatamente um sacerdócio, como sugerem alguns. Também 
não signifi ca ser um super-herói, que supera absolutamente todas as adversidades 
impostas pela falta de políticas públicas consistentes, pelo descompromisso de cer-
tos governantes e pela incompetência administrativa.

Até hoje, não vi médico algum de capa vermelha e ares de Clark Kent, a não 
ser em ONGs focadas em ofertar amor e qualidade de vida aos pacientes, como a 
Doutores da Alegria, às quais rendo aqui homenagem pública.

Ser médico é algo simples, singelo. É um sentimento que acompanha o verda-
deiro doutor desde sua infância: é gostar de gente, das relações humanas, olhar o 
outro com respeito e tratá-lo com amor, com dignidade.

Esse médico, o médico de verdade, é regra entre nós, profi ssionais de Medicina do 
Brasil. Sabe que o paciente tem nome, história, família e uma construção de vida. 
Entende que ele não é um número de quarto ou de carteirinha de plano de saúde.

Em geral, assim é o médico brasileiro; reverencia o paciente, pois gosta de pes-
soas, pois ama sua arte e ainda porque possui os pés no chão e quer o mesmo tra-
tamento humano para si e os seus: ele tem consciência de que também é paciente, 
e amanhã estará do outro lado.

Daí surgem histórias de tocar o coração, como a do jovem doutor que ao relatar 
na web uma consulta a uma idosa com câncer, afi rmou: “Ela que me curou”. Ou do 
médico aposentado no Espírito Santo, que se apresenta voluntariamente todas as 
semanas no hospital para tratar de uma paciente em coma há 17 anos. Ou ainda 
da equipe que salvou a vida de uma mulher e de seu bebê, após ruptura de útero.

São centenas, milhares, centenas de milhares as histórias que poderíamos tra-
zer para esse espaço, todas elas reais e boa parte registrada pela imprensa, para 
mostrar a beleza de nossa profi ssão e o quanto os médicos brasileiros são dignos 
de respeito.

Aliás, não à toa, em recente pesquisa do Datafolha,  os médicos são apontados 
como os profi ssionais mais confi áveis, com 26%, seguidos de professores (24%) 
e bombeiros (15%).

Claro que enfrentamos problemas gigantes diariamente. A formação é cada vez 
pior em virtude da abertura indiscriminada de faculdades de Medicina; o Sistema 
Único de Saúde é subfi nanciado e está sucateado, fruto amargo da gestão inefi caz 
e da corrupção; não há leitos em muitos hospitais, faltam medicamentos, e, diga-se 
a verdade, alguns colegas não ajudam. Mais um: como em todas as profi ssões, 
temos, sim, algumas ovelhas negras entre nós.

Mas ser médico também signifi ca superar obstáculos quase intransponíveis e dar 
o melhor para o bem do paciente, enquanto vai à luta para reverter as mazelas do 
cotidiano. E elas não são poucas.

Dias atrás, em nota pública, a Associação Paulista de Medicina (APM) bem regis-
trou: “O profi ssional de Medicina dedica anos de sua vida e considerável investi-
mento à formação profi ssional, já sabendo que 
seu ofício terá percalços de todos os gêneros. 
Mesmo assim, segue em frente por acreditar 
no Juramento de Hipócrates; o faz por gostar 
de gente e valorizar o bem-estar do próximo. 
Quando vai para a linha de frente do atendi-
mento, principalmente na rede pública, conhe-
ce de antemão as adversidades. Mas se apre-
senta porque deseja servir, da melhor forma 
possível, àqueles que necessitam de assistên-
cia em saúde.”

Esse é o médico brasileiro, um profi ssional 
que muito tem a ensinar a políticos que só fa-
zem fi ngir que trabalham.

GOSTAR DE GENTE: ISSO É SER MÉDICO

Antonio Carlos Lopes
Presidente da Sociedade Brasileira

de Clínica Médica

Por Antonio Carlos Lopes*

HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS RECEBE 
PRÊMIO EM OXFORD 
PELA PARTICIPAÇÃO 
EM ESTUDO MUNDIAL

O Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (HCFMUSP) é o único cen-
tro da América Latina a participar do maior estudo 
mundial em pacientes com Doença Carotídea Ate-
rosclerótica Severa Assintomática: ACST 2 – Asymp-
tomatic Carotid Surgery Trial 2, organizado pela 
Universidade de Oxford, Reino Unido.  Este estudo 
randomiza pacientes assintomáticos para serem 
submetidos à Angioplastia Stent ou Endarterecto-
mia carotídea quando se tem dúvida quanto a efi -
cácia do tratamento clínico isolado na prevenção de 
eventos neurológicos. Pelo segundo ano consecuti-
vo o HCFMUSP foi premiado pela sua participação 
ativa e relevante neste estudo multicêntrico.

Nos dias 4 e 5 de setembro de 2017, no ACST 2 
Collaborators Meeting em Oxford, o Prof. Erasmo Si-
mão da Silva, pesquisador responsável e executante, 
recebeu o prêmio pela atuação do HCFMUSP.

A participação do HCFMUSP conta com a coorde-
nação dos professores Pedro Puech-Leão e Nelson 
De Luccia, além dos pesquisadores colaboradores: 
Calógero Presti, Cid José Sitrângulo Jr, José Augusto 
Tavares Monteiro, Walter Campos Jr., André Estenso-
ro e Ivan Casella.

HCFMUSP foi o único centro da América 
Latina presente na premiação que aconteceu 
nos dias 4 e 5 de setembro 

Premiação: Richard Bulbulia (coordenador do Trial) com Erasmo Simão da 
Silva

Erasmo Simão da Silva na Divinity School, Old Bodleian Library 
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Projeto de Lei em tramitação na 
Assembleia Legislativa de São Paulo 
afronta atribuições da Medicina

O Conselho Regional de Medicina do Estado de 
São Paulo (Cremesp) manifesta publicamente total 
desacordo com o Projeto de Lei 27/2017, em trâmi-
te na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), 
que propõe a ampliação dos serviços e procedi-
mentos realizados em farmácias e drogarias no 
âmbito do Estado, invadindo atribuições inerentes 
exclusivamente aos médicos. O Cremesp recorre 
ao bom senso dos parlamentares, alertando para 
os graves riscos à sociedade em caso de aprovação 
da lei, e adverte que tomará todas as medidas judi-
ciais ou administrativas cabíveis para impedir esta 
afronta às prerrogativas da atuação médica.

O PL fere a Lei do Ato Médico ao propor a trans-
ferência aos farmacêuticos de procedimentos 
que dependem, invariavelmente, de diagnóstico 
nosológico, o que é exclusivo da Medicina. Para o 
Cremesp, há grande risco à saúde da população, 
justamente por transferir a outros profi ssionais a 
responsabilidade pela anamnese e, consequente-
mente, o fechamento de diagnóstico e indicação 
de procedimentos. O PL, em seu Artigo 1º, esta-
belece, ainda, que profi ssionais farmacêuticos 
realizem outros procedimentos que são de res-
ponsabilidade médica, como: aplicação de vacinas 
e demais medicamentos; realização de testes de 
saúde, utilizando equipamentos ou dispositivos de 
“point-of-care testing” e de auto-teste; determina-
ção de parâmetros clínicos fi siológicos e antropo-
métricos; acompanhamento farmacoterapêutico 
de pacientes; ações de rastreamento e educação 
em saúde; atendimento e aconselhamento para 
problemas de saúde autolimitados; revisão da far-
macoterapia e conciliação de medicamentos.

Tais medidas, se aprovadas, podem signifi car 
grande prejuízo para a saúde da população, que 
não terá o acompanhamento de um profi ssional 
médico que realize, adequadamente, o diagnós-
tico, a correta interpretação de exames, o acom-
panhamento farmacoterapêutico, entre outras 
atribuições que são inerentes ao exercício da 
Medicina. “O Cremesp é intransigente quando o 
assunto é a defesa do Ato Médico, pois entende 
que a identifi cação, tratamento e prescrição de 
medicamentos para a cura de doenças requerem 
níveis de conhecimento que somente os cursos de 
Medicina podem proporcionar”, avalia o presiden-
te do Cremesp, Lavínio Nilton Camarim.  (Fonte: 
Cremesp)

Ministério da Saúde busca 
ampliar oferta do Farmácia Popular

O Ministério da Saúde iniciou uma rodada de 
negociações com a indústria farmacêutica e o 
setor de drogarias para ampliar o acesso aos me-
dicamentos do Farmácia Popular. A pasta obser-
vou que, em média, os valores pagos pela pasta 
pelos produtos de asma, hipertensão e diabetes 
estão 30% acima dos praticados pelo mercado. 
A estimativa é que, quando adequados, seriam 
economizados R$ 750 milhões. Assim, o custo do 
programa passaria de R$ 2,6 bilhões para R$ 1,85 
bilhão atendendo o mesmo número de brasileiros. 
Os recursos obtidos podem ser utilizados para am-
pliar o acesso a medicamentos e a serviços da rede 
pública. Não há qualquer restrição de oferta para 
os pacientes que utilizam o programa.

Os valores praticados atualmente na venda de 
produtos do Farmácia Popular para o Ministério 
da Saúde obedecem as regras da Câmara de Re-
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gulação do Mercado de Medicamentos (CMED), 
a qual regula o mercado, e estabelece critérios 
para a defi nição e o ajuste de preços de medica-
mentos. A entidade estabelece um valor teto para 
a venda, mas os laboratórios e drogarias podem 
praticar preços menores para o consumidor. Em 
uma pesquisa feita pela pasta, foi observado que 
os descontos estavam sendo realizados para os 
clientes individuais, porém, não, para o Ministério 
da Saúde.  Além de comprar em maior escala, o 
programa Farmácia Popular atrai consumidores 
para dentro dos estabelecimentos comerciais. 
Esse cenário está sendo levado para a mesa de 
negociações.

Outra análise é sobre a insulina. O Ministério 
da Saúde apresentou ao setor os valores de com-
pra do produto. De forma centralizada, o valor de 
aquisição pela pasta, incluindo o custo da insulina 
NPH, a transferência de tecnologia, os impostos e 
a logística, sai por R$ 10.  No Farmácia Popular, o 
desembolso do Ministério da Saúde é de R$ 27,50, 
um recurso sufi ciente para mais que dobrar a ofer-
ta de insulinas. O objetivo é sensibilizar os parcei-
ros para diminuir essa diferença de custo. 

A oferta dos medicamentos está mantida no 
programa. O objetivo da negociação é dar maior 
efi ciência a utilização dos recursos públicos e ga-
rantir que não haja ônus para o SUS, além de bus-
car ampliar a oferta de produto e serviços da rede 
de saúde. A decisão será tomada conjuntamente 
com o setor para a garantia da continuidade do 
Farmácia Popular em todo o país.

Governo Federal libera R$ 907,6 
milhões para ampliar atendimento 
da população

Estados e municípios de todo o Brasil receberam, 
neste ano, um incremento na ordem de R$ 907,6 
milhões para custeio, ampliação e qualifi cação de 
ações e serviços de saúde. Ao todo, 3.729 municí-
pios foram benefi ciados com os recursos, a partir 
da liberação de emendas parlamentares e que 
permitem o custeio de procedimentos de Atenção 
Básica e de Média e Alta Complexidade, como inter-
nações, cirurgias e exames, além do fortalecimento 
da Atenção Básica, principal porta de entrada para 
o Sistema Único de Saúde (SUS).

“Desde o início da gestão fi zemos um esforço 
para colocar diversas obrigações fi nanceiras do 
Ministério da Saúde em dia. A liberação de emen-
das de custeio em parcela única e no mesmo exer-
cício do Orçamento é inédito e os pagamentos re-
gulares têm sido uma constante na minha gestão 
e no Governo do Presidente Michel Temer, que 
nos deu a missão de colocar a saúde nos trilhos. 
São recursos incluídos no orçamento da pasta por 
deputados e senadores, atendendo ao pleito dos 
parlamentares e dos gestores na captação de re-
cursos para o funcionamento de unidades básicas 
e especializadas de saúde”, destacou o ministro da 
Saúde, Ricardo Barros.

Com os recursos, é possível ampliar o atendi-
mento nos serviços públicos de saúde e implan-
tar programas estratégicos do Governo Federal, 
garantindo a manutenção da estrutura em todo 
o País e investindo em novas ações. Em 2016, o 
Ministério da Saúde executou R$ 4,1 bilhões de 
emendas parlamentares para apoiar serviços 
de saúde oferecidos à população, número 157% 
maior em relação a 2014, quando foram executa-
dos R$ 2,6 bi.

Para este ano, o orçamento prevê R$ 4,6 bi-
lhões de emendas individuais destinadas ao se-
tor, valor que já está somado ao orçamento fe-

deral previsto na PLOA para todo o ano, que é de 
R$ 115,7 bilhões.

Saúde consolida normas e elimina 16 
mil portarias para melhorar a gestão

As inúmeras normas existentes dentro do siste-
ma público de saúde serão consolidadas. O Código 
do SUS, lançado pelo Ministério da Saúde no dia 27 
de setembro, visa melhorar a gestão das políticas 
públicas e dar mais transparência às regras, facili-
tando também a compreensão do cidadão e dos 
órgãos de controle. Na análise de 17 mil portarias, 
menos de 5% traziam normas válidas para o fun-
cionamento do SUS. Elas serão compiladas em seis 
portarias divididas por eixos temáticos.

O projeto foi realizado em parceria com o Con-
selho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde 
(Conass) e Conselho Nacional de Secretarias Muni-
cipais de Saúde (Conasems), e está sendo executa-
do pelo Programa de Direito Sanitário da Fiocruz 
e pela Faculdade de Direito da Universidade de 
Brasília (UnB).  

O diagnóstico apresentado pelos pesquisadores 
aponta ainda que a quantidade de portarias e a 
falta de uma estrutura normativa adequada buro-
cratiza a execução das políticas de saúde, além de 
difi cultar a compreensão para a implementação 
das ações e a correta interpretação por parte dos 
órgãos de controle e Judiciário. Além disso, muitas 
das portarias existentes são contraditórias, muitas 
delas já foram revogadas e havia uma mistura de 
normativas e não-normativas.

Das 17 mil portarias analisadas, apenas 700 
trazem normativas válidas para o funcionamento 
do SUS. Todas elas serão revogadas e substituídas 
por outros seis atos normativos, divididos em seis 
temas conforme sua função e utilização. São eles: 
organização e funcionamento do SUS, regras ge-
rais da organização do sistema; políticas, conteú-
dos sobre as 48 políticas públicas de saúde; redes, 
sobre as 10 organizações temáticas da Rede de 
Atenção à Saúde; sistemas, sobre os 10 sistemas 
do SUS; ações e serviços de saúde; e, por fi m, fi -
nanciamento.

A primeira etapa, em que foram analisadas 17 
mil portarias, focou nas normas publicadas pelo 
gabinete do ministro. Nas próximas etapas serão 
consolidadas cerca de 40 mil portarias das secre-
tarias do Ministério da Saúde e as resoluções da 
Comissão Intergestores Tripartite (CIT). A terceira e 
última etapa prevê a consolidação normativa.

Todas as portarias serão revogadas, no entanto 
o conteúdo normativo fi cará intacto. Ao fi nal do 
projeto, previsto para 2020, o Ministério da Saúde 
vai publicar o Regulamento do Sistema Único de 
Saúde, o Código do SUS. Além de dar publicidade, 
o projeto visa orientar a organização do SUS de 
modo sistematizado e que contribua para a garan-
tia do direito fundamental à saúde.
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SIMPLES
• Nó pré-montado  
• Sequência de Implantação 

Numérica
• Procedimento de operador 

único com mecanismo 
de Corte Rápido

• Procedimento para 
único operador 

• 5Fr – 21Fr 

SEGURO
• Fechamento seguro com fi o 

de sutura de polipoprileno 
monofi lamentado

• Mínima reação infl amatória
• Fechamento pode ser 

checado e confi rmado 
ainda na mesa 

• Não possui restrições no 
reacesso após uso de 
Perclose Proglide

CONTROLE
• Capacidade de manter o 

fi o de acesso
• Redução do tempo de 

hemostasia, deambulação 
e alta hospitalar reduzido
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