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RENOVAÇÃO E GRATIDÃO - ESTRESSE E SUPERAÇÃO

Dezembro sempre é um mês especial 
por inúmeras razões. Independente das 
crenças religiosas individuais, existe uma 
aura no ambiente que refl ete, no fi nal das 
contas, uma mensagem importante. Che-
garei logo ao cerne da questão. Em nos-
sos consultórios, nos hospitais e ambu-
latórios, os pacientes demonstram certa 
ansiedade em tentar resolver problemas 
de saúde e da vida como um todo em um 
curto espaço de tempo, algo que não foi 
alcançado nos 11 meses anteriores. Sen-
timos a impressão e a “pressão” de que o 
mundo irá acabar no dia 31 de dezembro.  
Naturalmente, a nossa vida não muda de 
dezembro para janeiro do ano seguinte (a 
não ser que alguém ganhe na loteria, o 
que acredito ser muito pouco provável). 
Mas algo pode mudar no nosso pensa-
mento quando essa sensação se apresen-
ta em nossas vidas.

Esse algo, essa aura vivenciada por 
nós, todos os anos, se chama na verdade 
RENOVAÇÃO. Simplesmente isso. 

Mas para renovar, intuitivamente, nota-
mos que para compreender o que pode 
ser mudado, temos que saber o que so-
mos e onde estamos no momento presen-
te. E é esse confronto de pensamentos o 
gerador do sentimento da urgência em 
resolver o quanto antes tudo o que falta.  

O lado bom dessa renovação é a pos-
sibilidade de novas experiências serem 
vivenciadas, o exercício da inspiração e 

Prezados associados, 
Não vou ocupar este espaço para 

falar do fi nal do mandato, do que foi 
realizado e do que acho que ainda po-
demos caminhar e fazer, que não foi 
possível nestes dois anos. Gostaria 
de agradecer a todos os membros da 
diretoria, departamentos, presidentes 
de seccionais e conselho superior por 
todo o apoio que foi dado neste perí-
odo, com participação ativa de todos 
quando requisitados. Ninguém faz 

da criatividade. Quantas e quantas deci-
sões nós tomamos nesses momentos de 
virada de ano. Quantas alegrias também 
vivenciamos em anos subsequentes, com 
impacto positivo não apenas em uma vi-
rada, mas também em um ano inteiro!

A renovação é essencial. Ela traz a sus-
tentabilidade e a energia necessária para 
a continuidade do nosso meio em todas 
as esferas.

Frente a essa necessidade de renova-
ções constantes e com a democracia que 
nossa Associação exerce, a cada dois 
anos uma nova administração é eleita. 
Quero deixar aqui o meu desejo de suces-
so, trabalho e prosperidade para a nova 
diretoria do biênio 2018-2019. Desejo 
que ela renove os preceitos da excelência 
da difusão do conhecimento científi co, da 
defesa profi ssional e da luta pelos inte-
resses de nossos associados. Estou certo 
de que será um belo trabalho. Nosso pró-
ximo diretor de defesa profi ssional, Dr. 
Luis Carlos Uta Nakano, apresenta todos 
os predicados para atingir a excelência do 
trabalho nessa área fundamental de nos-
sa vida associativa.

O ciclo de renovação também apresen-
ta um aspecto importante, a GRATIDÃO.  
Quero aproveitar o espaço deste artigo 
para agradecer imensamente a todos os 
colegas da diretoria na qual participei, 
principalmente a do Dr. Marcelo Matielo, 
pela confi ança no meu trabalho, a liber- Diretor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP

dade de exercício das ideias e das ações 
expostas, disponibilidade de ferramentas 
de trabalho necessárias nestes dois anos 
de defesa profi ssional e, principalmente 
pela amizade. 

Mais uma vez, desejo a esta nova dire-
toria, cuja fi gura executiva máxima será 
representada pelo Dr. Marcelo Calil Bu-
rihan, todo o êxito, sabedoria, empenho 
e busca pela renovação da nossa especia-
lidade. Especialidade esta fundamental e 
de enorme impacto na vida e na qualida-
de de vida de nossos cidadãos. 

Feliz Natal e Feliz 2018! Saúde e suces-
so para todos os associados!
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Conselho Fiscal:
Alberto J. Kupcinskas Jr. (titular)
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Roberto David Filho (suplente)
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ABC – Márcio Barreto de Araújo
Alto Tietê – Adalcindo Vieira Nascimento Filho
Baixada Santista – Mariano Gomes da Silva Filho
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Campinas-Jundiaí – Antonio Cláudio Guedes Chrispim
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Marília – Marcelo José de Almeida
Presidente Prudente – César Alberto Talavera Martelli
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São José do Rio Preto – José Dalmo de Araújo Filho
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Doenças Linfáticas – Henrique Jorge Guedes Neto
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nada sozinho e somente juntos realizamos as tarefas. Preciso agra-
decer também as esposas e maridos destes membros, que por causa 
da Sociedade e inúmeras reuniões se ausentaram de seus lares para 
doarem seu tempo para a entidade. Muito obrigado por tudo, a to-
dos. O agradecimento também vai para os associados, que participa-
ram efetivamente da nossa SBACV-SP, seja frequentando as reuniões 
mensais ou nossos encontros regionais, dando sugestões e/ou críti-
cas, todas muito bem colocadas e atendidas quando possível. Uma 
sociedade só é forte com a participação de todos!

Como notícia de última hora, peço que respondam o questionário 
sobre a proteção radiológica, que está sendo enviado por e-mail e 
também está disponível em nosso site. Estes dados serão compila-
dos e, se possível, dependendo dos resultados, será realizada uma 
campanha de conscientização e de cobrança das instituições onde 
realizamos os procedimentos. Além disso, será distribuído, aos asso-
ciados adimplentes que quiserem (mandando e-mail para a secretaria 
da regional), 200 folders informativos (por associado), na forma de 
takeone, para deixarem em seus consultórios, para informar os pa-
cientes sobre as principais doenças que o angiologista e/ou cirurgiões 
vasculares tratam.

Desejo aos doutores Marcelo Calil Burihan e Roberto Sacilotto, pre-
sidentes eleitos da SBACV-SP e SBACV, e suas diretorias, uma gestão 
profícua, com grandes realizações, que os associados participem efe-
tivamente, e que a política e situação econômica de nosso país melho-
rem, para que, assim,  possam ter suas gestões em águas tranquilas.

Um ótimo fi nal de ano a todos e que tenham um ano com muita 
Paz e Saúde.

Este ano tivemos muitos desafi os e triunfos graças à 
atuação de cada um de nossos associados, não só em prol 
da Sociedade, mas também da especialidade. 

Agradecemos a todos pela participação em cada evento 
e reunião promovidos pela Regional São Paulo, e ressal-
tamos a importância da presença de todos nos encontros 
do próximo ano, para que juntos continuemos crescendo 
para sempre melhor atender os pacientes.

A SBACV-SP deseja que 2018 seja repleto de muitas 
conquistas e realizações a todos, tanto no âmbito profi s-
sional, quanto no pessoal.

Um Feliz Natal e um Ano Novo de muito sucesso.

        Diretoria da SBACV-SP

Fel�   2018
JANEIRO  Reunião Administrativa

18/01/2018 – 5ª feira – às 20 horas

Local: Sede da SBACV-SP

Endereço: 
Rua Estela, 515 – Bloco A – Cj. 62 - São Paulo – SP 

Estacionamento: 
Gratuito para os participantes (1º subsolo)

FEVEREIRO Reunião Científi ca

22/02/2018 – 5ª feira – às 20 horas

Local: Associação Paulista de Medicina (APM)

Endereço: 
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 278, Bela Vista - São Paulo - SP

Estacionamentos: 
Multipark (Av. Brig. Luis Antônio, 306/311), 

Trevo (Av. Brig. Luis Antônio, 289) ou Paulipark 
(R. Francisca Miquelina, 103/111)
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CAPA CAPA

Além de premiações e homenagens, evento teve cerimônia de posse da nova gestão

JANTAR DE ENCERRAMENTO DO ANO É MARCADO POR 
CONFRATERNIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA DIRETORIA 2018-2019

Para encerrar o ano e as atividades de 2017, a SBACV-SP pro-
moveu, no dia 8 de dezembro, seu jantar de confraternização no 
Buffet Colonial. A cerimônia foi conduzida pelo Dr. Carlos Eduardo 
Varela Jardim e foram homenageados e premiados profi ssionais 
que se destacaram durante o ano nos encontros científi cos da 
Regional São Paulo. Ao fi nal da confraternização, os presentes 
puderam prestigiar o show da banda Demônios da Garoa. O 
evento, também marcou o fi nal da Gestão presidida pelo Dr. 
Marcelo Fernando Matielo e o início do Biênio 2018-2019, com a 
cerimônia de posse da nova Diretoria, cujo presidente eleito por 
aclamação é o Dr. Marcelo Calil Burihan. 

Durante a confraternização, Dr. Matielo ressaltou a importân-
cia da atuação de todos de sua diretoria e dos participantes em 
projetos e eventos em sua gestão e do papel da Sociedade. 
“Nós, trabalhamos e doamos nosso tempo para o associado, e 
este, por meio da Sociedade, busca incentivo para engradecer a 
especialidade e seu conhecimento. Por isso, nós, efetivamente, 
contribuímos para a população brasileira e para o Brasil”, disse.

Dr. Matielo também apresentou alguns números de sua ges-
tão, como a realização, nestes dois anos, de 22 reuniões admi-
nistrativas e 18 científi cas, 16 reuniões das Ligas Acadêmicas 
coordenadas pelos doutores Adnan Neser e Marcelo Calil Bu-
rihan e 133 novos associados, entre 2016 e 2017.  Além disso, 
destacou alguns eventos organizados aos associados, como o 
Encontro São Paulo 2016 e 2017 e o Controvérsias de 2016, e os 
gratuitos à população, como o Dia da Trombose (2016 e 2017) e 
o 10º e 11º Dia Vascular de São Paulo, que resultaram em mais 
de 800 pessoas atendidas. 

O presidente da SBACV Nacional, Dr. Ivanésio Merlo também 
falou aos presentes sobre a mudança da presidência da nacio-
nal, destacando importantes conquistas de sua gestão, como o 
Congresso de Ecografi a Vascular 2016 e o Congresso Brasileiro, 
em 2017. Além disso, aproveitou para agradecer a parceria do 
vice-presidente da Nacional, Dr. Marcelo Rodrigo de Souza Mo-
raes, os coordenadores e envolvidos nos cursos desenvolvidos, 
e o prestígio e apoio que recebeu de todas as diretorias e pre-
sidentes das regionais, especialmente do Dr. Matielo. “Espero 
que essas novas gestões, que se iniciam em janeiro próximo, 
encontrem o tempo necessário para suas realizações, porque o 
tempo é a coisa mais valiosa que temos para gastar. No entanto, 
tenho certeza, eles saberão utilizá-lo muito bem”, afi rmou. 

Para fi nalizar, Dr. Matielo reconheceu o trabalho das seccionais 
e da diretoria de sua administração e da Nacional, e desejou 
sucesso aos novos presidentes. “Gostaria de congratular o Dr. 
Roberto Sacilotto pela sua eleição. Será um trabalho árduo, mas 
com certeza colaborará com a nossa sociedade. E parabenizar o 
Dr. Marcelo Calil Burihan, que tem uma brilhante trajetória, tan-

to em nossa Regional quanto na Nacional. Ele praticamente 
conduziu todos os cargos de nossa diretoria, o que agora 
contribuirá para uma excelente gestão. Conte com a ajuda 
que precisar”, declarou.

Também estavam presentes, representando a Academia 
de Medicina de São Paulo, o Prof. Dr. José Carlos Prates e 
esposa, Profa. Dra. Nadir Prates; e o presidente do Conse-
lho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp), o Dr. La-
vínio Nilton Camarim e esposa, Dra. Alessandra Cobanetio.

Gestão 2018-2019
Em seu discurso, o presidente eleito, que assume o man-

dato a partir de janeiro, Dr. Burihan reconheceu as con-
quistas de outras gestões, ressaltando cada presidente que 
passou pela entidade e agradeceu os colegas de suas co-
missões e diretorias da nova administração. “Que todos os 
nossos colaboradores e benfeitores nos ajudem a manter a 
integridade e a prosperidade de nossa Regional”, declarou.

O futuro presidente disse que sua gestão continuará de-
senvolvendo e aprimorando projetos, cursos e eventos im-
portantes da SBACV-SP, além de trazer novidades, como o 
Encontro São Paulo, que em 2018 contará com três dias de 
duração, e a volta do programa Circulando, previsto para 
acontecer nas cidades de Ribeirão Preto, Santos e Campinas.

“Teremos realmente muito trabalho, mas com o respaldo 
dos amigos e, principalmente da família, tenho certeza que 
saberemos superar todas essas difi culdades em relação a to-
dos os planejamentos que faremos”, garantiu o Dr. Burihan.

PREMIAÇÕES

Na ocasião, também foram apresentados os ganhadores dos prêmios Alexis Carrel, Cid dos Santos, Geza de Takats e Emil Burihan.

Destaque pela participação nas atividades científi cas e institucionais 
da SBACV-SP
Homenageado: Dr. Marcelo Rodrigo de Souza Moraes
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Melhor trabalho apresentado como acadêmico
Título do trabalho: Correlação entre índice de desenvolvimento por 
município e mortalidade por aneurisma de aorta nas capitais brasileiras.
Acadêmico: Dr. Diego Monteiro de Melo Lucena
Serviço: Faculdade de Medicina do ABC
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Diego Monteiro de Melo Lucena e João Antônio Corrêa

Melhor trabalho apresentado na categoria efetivo
Título do trabalho:  Aneurisma e pseudoaneurisma em fístula arterio-
venosa para hemodiálise: revisão bibliográfi ca e proposta de uma diretriz 
para realidade brasileira
Autor: Sócio Efetivo - Dr. Fábio Linardi
Serviço: Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Univer-
sidade Católica
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Marcelo Fernando Matielo e Fábio Linardi

Marcelo Fernando Matielo e Marcelo Rodrigo de Souza Moraes

Melhor trabalho apresentado por um membro Pleno durante a reunião 
científi ca 
Título do trabalho: Dióxido de carbono como meio de contraste para 
correção endovascular de aneurisma de aorta – estudo prospectivo
Autor: Sócia Plena - Dra. Cynthia de Almeida Mendes
Serviço: Hospital Israelita Albert Einstein e Hospital Municipal Dr. 
Moyses Deutsch – M`boi Mirim
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Marcelo Fernando Matielo e Cynthia de Almeida Mendes

Carlos Eduardo Varela JardimIvanésio Merlo
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PRÊMIO – EMIL BURIHAN

Melhores trabalhos apresentados por residentes ou estagiários 
de Cirurgia Vascular

Título do trabalho: “Avaliação dos aspectos morfológicos e clínicos 
implicados no insucesso do tratamento percutâneo com injeção de 
trombina dos pseudoaneurismas decorrentes de cateterismo cardíaco”
Autor principal: Dr. Túlio Fabiano de Oliveira Leite
Coautores: Edgar Borolini, Breno Affonso Boueri, Francisco Cesar 
Carnevale e Joaquim Mauricio da Motta Leal Filho

Título do trabalho: “O papel da artéria femoral profunda no trata-
mento endovascular da doença oclusiva aortoilíaca”
Autor Principal: Dr. André Câmara Matoso Chacon
Coautores: Rafael de Athayde Soares, Marcus Vinícius M. Cury, Fran-
cisco Brochado Neto, Marcelo Fernando Matielo, Edson Takamitsu 
Nakamura, Christiano S. Pêcego, Aline Yoshini Futigami, Caroline Mieko 
Tanaka, Bruno Vinicius Pereira de Carvalho e Roberto Sacilotto

Título do trabalho: “Resultados do tratamento endovascular e cirúr-
gico convencional nas oclusões arteriais agudas de membros inferio-
res: experiência de um único centro”
Autor principal: Dr. Bruno Vinícius Pereira de Carvalho
Coautores: Caroline Mieko Tanaka, Marcus Vinicius Martins Cury, Aline 
Yoshimi Futigami, Rafael de Athayde Soares, Marcelo Fernando Matie-
lo, Francisco Cardoso Brochado Neto e Roberto Sacilotto
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Marcelo Fernando Matielo e Túlio Fabiano de Oliveira Leite

Marcelo Fernando Matielo, Fausto Miranda Jr. e Ivanésio Merlo

Erasmo Simão da Silva e Marcelo Fernando Matielo

Carlos Henrique de Alvarenga Fernandes e Mariano Gomes da Silva Filho

Marcelo Fernando Matielo e André Câmara Matoso Chacon

Marcelo Fernando Matielo e Bruno Vinícius Pereira de Carvalho

O jantar contou com algumas homenagens a membros da Sociedade. 
O Dr. Marcelo Fernando Matielo entregou prêmio ao Dr. Erasmo Simão 
da Silva, pela sua atuação como diretor científi co da SBACV-SP. Em 
seguida, Dr. Mariano Gomes da Silva Filho proferiu algumas palavras 
sobre a trajetória profi ssional do Prof. Dr. Carlos Henrique de Alvaren-
ga Fernandes, da seccional de Santos. 
O presidente da SBACV Nacional, Dr. Ivanésio Merlo apresentou o Dr. 
Fausto Miranda Jr., um dos coordenadores de cursos, pela sua impor-
tante participação durante sua gestão e na Sociedade.

HOMENAGENS

CAPA CAPA
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Vencedor foi divulgado durante jantar de confraternização

TRABALHOS FINALISTAS DO 3º PRÊMIO EMIL BURIHAN

Auditório Marcelo Fernando Matielo, André Câmara Matoso Chacon, Bruno Vinícius Pereira de Carvalho e Túlio 
Fabiano de Oliveira Leite

ENCONTRO MENSAL

Na Reunião Científi ca de 30 de novem-
bro, ocorreu a apresentação dos três tra-
balhos fi nalistas do 3º Prêmio Emil Bu-
rihan. Na ocasião, a comissão julgadora 
do concurso, avaliou e defi niu o vencedor 
do prêmio. O resultado foi divulgado no 
Jantar de Confraternização da SBACV-SP, 
no dia 8 de dezembro, no Buffet Colonial, 
em São Paulo (página 6 desta edição).

O primeiro trabalho apresentado foi “O 
papel da artéria femoral profunda no tra-
tamento endovascular da doença oclusiva 
aortoilíaca”, do Dr. André Câmara Matoso 
Chacon, residente do 2º ano de Cirurgia 
Vascular do IAMSPE, coautores Rafael de 
Athayde Soares, Marcus Vinícius M. Cury, 
Francisco Brochado Neto, Marcelo Fernan-
do Matielo, Edson Takamitsu Nakamura, 
Christiano S. Pêcego, Aline Yoshini Futiga-
mi, Caroline Mieko Tanaka, Bruno Vinicius 

Reunião Administrativa

Antes da apresentação dos trabalhos, teve a reunião administrativa da diretoria, a últi-
ma presidida pelo Dr. Marcelo Fernando Matielo. Nesta reunião foi anunciado o lançamento 
de uma pesquisa, pelo site, sobre proteção radiológica, criada pelo Dr. Guilherme Vieira 
Meirelles. Também foi defi nido um profi ssional para fazer a análise estatística dos dados 
coletados pelo trabalho epidemiológico de varizes, realizado pela Liga Acadêmica, em 
parceria com várias universidades e faculdades. Ficou defi nido também que o próximo 
projeto da Liga será sobre pé diabético. 

Já em clima de despedida, ao fi nal da reunião, alguns associados elogiaram a atuação 
do Dr. Marcelo frente à presidência, que agradeceu a diretoria pela ajuda durante sua 
gestão na SBACV-SP. “É importante deixar uma marca, mas também tentar brigar dentro 
das suas possibilidades, pela especialidade e pelos associados. Eu aprendi muito, acredito 
que os meus antecessores também, e com certeza os que virão farão melhor, sempre 
procurando aprimorar”, disse Matielo.

Pereira de Carvalho e Roberto Sacilotto.
O segundo trabalho, "Avaliação dos as-

pectos morfológicos e clínicos implicados 
no insucesso do tratamento percutâneo 
com injeção de trombina dos pseudo-
aneurismas decorrentes de cateterismo 
cardíaco”, foi apresentado pelo Dr. Túlio 
Fabiano de Oliveira Leite, cirurgião vas-
cular pela Faculdade de Medicina de Bo-
tucatu - UNESP (2014-2016), residente 
do 2º ano de Radiologia Intervencionista 
e Cirurgia Endovascular FMUSP (2016 até 
2018), com título em Cirurgia Vascular 
pela SBACV em 2016, título em Ecogra-
fi a Vascular pela SBACV/CBR em 2017, e 
sócio aspirante da SBACV. O trabalho teve 
coautoria dos doutores Edgar Borolini, ci-
rurgião vascular e radiologista interven-
cionista - FMUSP-INCOR; Breno Affonso 
Boueri, cirurgião vascular e radiologista 

intervencionista - FMUSP-INCOR e Hospi-
tal Israelita Albert Einstein; Francisco Ce-
sar Carnevale, radiologista intervencionis-
ta – FMUSP; e Joaquim Mauricio da Motta 
Leal Filho, cirurgião vascular e radiologista 
intervencionista - FMUSP-INCOR.

Por último, “Resultados do tratamento 
endovascular e cirúrgico convencional nas 
oclusões arteriais agudas de membros in-
feriores: experiência de um único centro”, 
do Dr. Bruno Vinícius Pereira de Carvalho, 
residente do 2º ano no serviço de Cirurgia 
Vascular do Hospital do Servidor Público 
Estadual de São Paulo, pelo IAMSPE e Ser-
viço de Cirurgia Vascular HSPE, com coau-
toria dos doutores Caroline Mieko Tanaka, 
Marcus Vinicius Martins Cury, Aline Yoshi-
mi Futigami, Rafael de Athayde Soares, 
Marcelo Fernando Matielo, Francisco Car-
doso Brochado Neto e Roberto Sacilotto.

Reuniões de 2018

A primeira reunião científi ca de 
2018 ocorrerá no dia 22 de feverei-
ro, às 20 horas, em novo local - As-
sociação Paulista de Medicina (APM), 
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 278, 
Bela Vista - São Paulo. Em breve, a 
secretaria da SBACV-SP informará 
sobre os trabalhos que serão apre-
sentados.

ESPAÇO ABERTO

Os criacionistas, aqueles que acreditam na criação divina do universo, 
diferentemente dos evolucionistas, que acreditam no “aprimoramento” das 
espécies, já devem estar de cabelos em pé (perdoem-me os carecas) com 
o título do artigo. Afi nal, como o ser humano, uma “máquina” com tantos 
mecanismos precisos de funcionamento e mecanismos refi nados de autor-
regulação, criada por um ser superior, pode não ter dado certo?

Não tenho dúvidas de que o funcionamento do corpo humano seja fan-
tástico e, sobretudo intrigante, caso contrário, não teria seguido na carrei-
ra médica, mas também sei que muita coisa poderia ser mais efi ciente na 
fi siologia e anatomia humanas. No entanto, o mais importante não é isso.

O que não deu certo é justamente aquilo que nós, seres humanos, mais 
nos orgulhamos, ou seja, a mente humana e nossa capacidade de pensa-
mento e o comportamento “racional”. 

Ressalta-se o papel do ser humano em ser narcísico e egocêntrico além 
do limite da razoabilidade. Aquilo que “eu” desejo não poderia prejudicar o 
coletivo. Isto seria o esperado de um ser “racional”, mas não faltam exem-
plos do contrário, e o que deveria ser exceção passou a ser a regra.

No mês passado, foi publicada uma reportagem, de capa inclusive, na 
revista Veja, mostrando os advogados novos ricos que emergiram com o 
surgimento da operação Lava Jato. Simplesmente uma afronta às pessoas 
de bom senso, não pelas cifras exorbitantes dos honorários advocatícios 
mencionadas no texto, mas pela essência da coisa. Não questiono o direito 
de defesa de todo cidadão, mas sim, ser lamentável que estes profi ssionais 
sejam pagos a peso de ouro para encontrar pequenos detalhes, muitas 
vezes irrelevantes no contexto global da ação, que tecnicamente permitem 
uma contestação de um processo civil ou penal e adiam indefi nidamen-
te, ou conduzem à prescrição, processos complexos, libertando canalhas 

de punições. Como escreveu Leandro Karnal, em 
um artigo datado de 29 de novembro deste ano, 
publicado pelo jornal O Estado de São Paulo, “...o 
bom advogado luta com as ferramentas disponí-
veis, muitas no limite da ética”, e muitos advoga-
dos não partilham da crença de uma Verdade com 
letra maiúscula, defendendo aquele que o contrata. 
A base do direito está no contraditório. A questão 
está na confusão entre o que se considera justo ou 
correto (a Verdade) e aquilo que é lei e, portanto, 
passível de interpretação.

Pobre Homo sapiens...
Excelente fi nal de ano a todos e até o próximo 

artigo (continuo na diretoria de publicações na pró-
xima gestão).

HOMO SAPIENS, UMA ESPÉCIE QUE NÃO DEU CERTO...

Dr. Rogério Abdo Neser
Diretor de Publicações da SBACV-SP 
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Lúcio Flávio Gonzaga  
Conselheiro Federal, professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

e coordenador da Comissão de Ensino Médico do CFM

ARTIGO

ENSINO A DISTÂNCIA NAS 
PROFISSÕES DA ÁREA DA SAÚDE: VISÃO DO CFM

Por Lúcio Flávio Gonzaga*

Ensino a distância (EaD), segundo o conceito de Moore e Kearsley, é um 
processo de aprendizado planejado que normalmente ocorre em um lugar 
diferente do ensino e, como consequência, requer técnicas especiais em 
diferentes campos, desde o planejamento do curso propriamente dito, 
passando pelo preparo dos instrutores até a adoção de métodos eletrô-
nicos de comunicação.

A primeira notícia registrada no mundo sobre EaD foi o anúncio da 
Gazeta de Boston sobre aulas por correspondência ministradas por um 
senhor chamado Caleb Phillips, publicado em 20 de março de 1728. Ele 
enviava suas lições todas as semanas para os alunos inscritos. Desde 
então, essa modalidade difundiu-se gradativamente em vários países.

No Brasil, o ensino a distância surge em 1904, no Rio de Janeiro, com os 
anúncios jornalísticos sobre cursos profi ssionalizantes feitos por corres-
pondência (datilografi a) para emprego no comércio. No entanto, o marco 
legal da educação a distância em nosso país é o Decreto nº 5.622/05, 
posteriormente substituído pelo de nº 9.057/17.

O papel da EaD na formação de saúde, com vistas à democratização 
das oportunidades no contexto das estratégias que consolidam o Sistema 
Único de Saúde (SUS), foi discutido no trabalho da professora Milta Neide 
Barron Torrez, “Distance education and training in the area of health: not 
so much, not so little”. Afi rma a autora que as questões relacionadas com 
o EaD no setor saúde têm que ser alvo de intensos debates, estudos e 
produções.

De acordo com a autora, no EaD, como no ensino presencial, encontra-
-se em crescimento um lucrativo mercado em que a informação predo-
mina sobre a formação. A mercantilização encontra no EaD condições de 
expansão muito favoráveis em função da velocidade proporcionada pelas 
novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC).

No entanto, não é obrigatório cair no canto das sereias do EaD. Não 
se pode ser indiferente às suas potencialidades e riscos nos campos de 
ensino e aprendizagem. Em reunião dos Conselhos Federais de Profi s-
sões Regulamentadas, vislumbrou-se os números desse segmento, com 
grande número de vagas/ano EAD para as graduações em Serviço Social 
(150 mil), Educação Física (123 mil), Enfermagem (75 mil) e Farmácia 
(36 mil).

Assim, é urgente um amplo debate sobre o papel da mediatização téc-
nica (multimídia na relação pedagógica) sem se desvincular das ques-
tões relacionadas às especifi cidades das profi ssões da saúde e de suas 
competências com impacto nos cuidados oferecidos aos pacientes e às 
comunidades.

Nesse sentido, a escolha tecnológica deve 
subordinar-se à escolha pedagógica, com foco 
na autoaprendizagem e não na ostentação 
pedagógica ou na motivação mercantil, ou de 
qualquer natureza. Por isso, o Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM) é contra o uso de EaD 
na etapa da graduação, embora reconheça sua 
importância para a sedimentação e a vertica-
lização dos conhecimentos teóricos específi -
cos dos diversos conteúdos pedagógicos, bem 
como para qualifi cação da docência.

Assim, a exemplo da medicina, que tem em 
seu esteio o aprendizado milenar na beira do 
leito, ao lado do paciente, as profi ssões da saú-
de não devem adotar o EaD exclusivo para a 
graduação, pois todas são profi ssões que têm 
como essencial o treinamento prático com pa-
cientes como forma de substanciar a formação 
daqueles cujo alvo primeiro é o cuidado com a 
pessoa humana.

LEI TRABALHISTA LEI TRABALHISTA

Sancionada em julho de 2017, pelo presidente Michel Temer, a 
Reforma Trabalhista começou a valer a partir do dia 11 de novem-
bro, e gerou muitas dúvidas tanto para os trabalhadores quanto para 
os empregadores. As principais mudanças propostas pela Reforma 
trazem mais fl exibilização em alguns pontos da CLT, como férias, jor-
nada de trabalho e demissão. E consequentemente, essas alterações 
podem afetar a categoria médica. 

A nova CLT abre a possibilidade a mais negociações, tanto coletivas 
como individuais, podendo estas, prevalecerem sobre o legislado, 
desde que respeitados os direitos essenciais, como salário mínimo, 
FGTS, férias e 13º. Algumas delas são, por exemplo: fi m do imposto 
sindical obrigatório; parcelamento de férias em três períodos (sendo 
um deles de, no mínimo, 14 dias e os dois restantes superiores a 
cinco dias corridos); possibilidade de o intervalo intrajornada ser 
de 30 minutos; jornada parcial de 30 horas, sem possibilidade de 
horas extras, ou de 26 horas com até 6 horas extras; e demissão 
em acordo com redução da multa do FGTS a 20% e metade do aviso 
prévio (além disso, o trabalhador poderá movimentar 80% do saldo 
da conta do FGTS e não terá direito ao seguro desemprego).

A Reforma atinge aqueles que são empregados pela CLT e regula-
menta os que atuam como autônomos – desde que sejam cumpridas 
as formalidades legais naturais dessa contratação, com ou sem ex-
clusividade e continuísmo na prestação, que afasta a existência de 
relação de emprego. Já os médicos do serviço público, na condição de 
servidores estatutários, não são atingidos pela Reforma Trabalhista.

No entanto, o advogado Trabalhista, especialista em Direito Em-
presarial, conselheiro e presidente da Comissão de Direito Material 
do Trabalho da OAB-SP, Eli Alves da Silva, ressalta que a nova lei não 
revogou ou alterou o artigo 3º da CLT, que regula os requisitos de 
quem é empregado, independente da forma de contratação fi xada:

Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar 
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência 
deste e mediante salário.

“Nesse contexto, nada muda se presentes tais requisitos, uma vez 
que independente da forma de contratação (PJ ou autônomo), pode-
rá ser reconhecido como empregado, se presentes os requisitos do 
artigo 3º da CLT. Portanto, os empregadores deverão tomar precau-
ção para não haver a caracterização do vínculo empregatício, uma 
vez que o artigo 9º da CLT dispõe que são nulos os atos praticados 
com a intenção de fraudar a legislação trabalhista, assim, qualquer 
tentativa de desvirtuar a aplicação da lei trabalhista poderá ser con-
siderada nula”, explica.

Principais mudanças para os médicos
Além de ter proposto diversas alterações na lei trabalhista, a Re-

forma prevê mudanças que podem afetar a categoria médica, seja 
como empregador ou empregado. 

Uma delas é a jornada diária no regime 12 x 36, ou seja, 12 horas 
de trabalho com 36 horas de descanso. “Esta é uma alteração que, 
nos parece, afeta diretamente os médicos, cuja rotina diária de tra-
balho não é de 8 horas”, afi rma o advogado da Associação Médica 
Brasileira (AMB), Marco Aurélio de Souza. Essa jornada poderá ser 

Advogados explicam quais são as principais alterações propostas pelo governo e como afetam os médicos

REFORMA TRABALHISTA E AS MUDANÇAS PARA A CATEGORIA MÉDICA

Eli Alves da SilvaMarco Aurélio Souza

ajustada por acordo individual, mas se não for res-
peitado o intervalo de descanso ou de intrajornada, o 
médico deverá ser indenizado.

Um tópico bem discutido da Reforma é a inclusão 
da jornada intermitente, que cria a possibilidade de 
prestar serviços em dias alternados, com interrupções, 
preenchendo os requisitos do artigo 3ª da CLT, sendo 
diferenciado pela HABITUALIDADE. Esse novo tipo de 
contratação afeta diretamente o médico plantonista 
avulso, o qual é chamado eventualmente. Apesar do 
contrato, o profi ssional tem a opção de aceitar o tra-
balho e as verbas trabalhistas são pagas em sua tota-
lidade ao término de cada jornada e quando o período 
de serviço for previsto para mais de 30 dias – intervalo 
limite. “O médico também terá direito a férias propor-
cionais acrescidas de um terço, 13º salário proporcio-
nal, recolhimento de INSS e FGTS”, salienta Dr. Eli. 

Além disso, outro ponto importante para a categoria é 
a possibilidade de terceirização para atividades fi m. “Ob-
servo que hospitais e prefeituras, para citar dois exem-
plos, poderão formalizar contratos com empresas para 
administração, contratação de pessoal e gerenciamento 
da atividade de saúde”, destaca Dr. Marco Aurélio. 

Vantagens e desvantagens
As consequências para os médicos dependem de 

suas relações de trabalho. Por exemplo, os profi ssio-
nais contratantes em clínicas médicas agora têm mais 
fl exibilidade para formalizar a contratação em interes-
se comum às duas partes. “Caso precise de médicos 
em horários e dias determinados e insubstituíveis, há 
o risco de serem demandados pelo reconhecimento da 
relação de emprego, mas se houver a possibilidade de 
fl exibilização conforme o interesse do prestador e este 
puder ser substituído facilmente, poderá ser contra-
tado como autônomo ou pessoa jurídica, respeitada 
a característica legal e obrigações de cada forma de 
contratação”, conta Dr. Eli.

O Dr. Marco Aurélio relembra que a intenção da Re-
forma é trazer mais dinamismo, dar mais autonomia 
para o empregado, amadurecer as relações entre em-
pregado e empregador, no entanto acredita que seja 
difícil afi rmar se as mudanças serão positivas ou nega-
tivas, principalmente para os médicos sob regime da 
CLT. “Eu entendo que a regulamentação da jornada 12 
x 36 e a possibilidade de terceirização de serviços mé-
dicos podem ser positivas. Já o trabalho intermitente 
é perigoso. Há um risco de o médico fi car a disposição 
para ser chamado e reduzir seus vencimentos. Ou ter 
de formalizar vários contratos, com várias empresas, 
para poder se ocupar e manter o nível de remunera-
ção”, declara.

Cuidados necessários
O Dr. Marco Aurélio diz que a lei traz mudanças, mas ainda há muitas 

lacunas, por isso recomenda que o médico tenha um bom aconselha-
mento jurídico. “Como a lei dá maior autonomia, é necessário negociar 
com cuidado e não se submeter a qualquer situação”, frisa.

O Dr. Eli completa: “A melhor forma de prevenção tanto para quem 
presta serviços como para quem os contrata é a formalização correta 
do tipo de prestação com o respeito às exigências, obrigações e direitos 
que cada um possui, para que não haja mascaramento de relação de 
emprego, o que ensejará o reconhecimento na esfera judicial”, explica.
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20ª Campanha Nacional Gratuita em Diabetes ANS disponibiliza ao público a sua Biblioteca Digital

No dia 18 de novembro, a Associação Nacional de 
Atenção ao Diabetes (ANAD), realizou em sua sede 
a 20º Campanha Nacional Gratuita em Diabetes de 
Prevenção das Complicações, Detecção, Orientação e 
Educação. 

O evento teve o apoio da SBACV-SP. Estavam pre-
sentes pela entidade os doutores Guilherme Yazbek, 
Pedro Storani Biscaro, Jalíese Dantas Fernandes Mo-
rais, Gabriela Clarindo de Azeredo e Bruno Vinicius Pe-
reira de Carvalho, que colaboraram no atendimento à 
população.

O público também contou com exames de visão, dos 
pés, pressão arterial, IMC, A 1c e avaliação nutricional, 
entre outros.

A Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) disponibiliza no portal, desde 26 
de outubro, a sua Biblioteca Digital. A fer-
ramenta permite acesso ao acervo biblio-
gráfi co do órgão regulador, benefi ciando 
pesquisadores, estudantes e profi ssionais 
da saúde. 

A Biblioteca Digital reúne trabalhos aca-
dêmicos, periódicos, livros, fotografi as, 
cartilhas, folhetos e vídeos, entre outros 
materiais sobre a saúde suplementar e 

FIQUE POR DENTRO FIQUE POR DENTRO

Bruno Vinicius Pereira de Carvalho, Pedro Storani Biscaro, Guilherme Yazbek, Fadlo Fraige Filho (presidente 
da ANAD), Gabriela Clarindo de Azeredo e Jalíese Dantas Fernandes Morais

Samir Omar Saleh, Marcelo Calil Burihan, Carlos Hugo Guillaux 
Chavez, Adnan Neser, Ronald Luiz Gomes Flumignan, Luís 
Carlos Uta Nakano, Henrique Jorge Guedes Neto, Giuliano G. 
Volpiani e Marcelo Fernando Matielo 

Liga Vascular

Lançamento do livro 
do Dr. Bonno van Bellen

Em constante crescimento no número de participantes, 
a reunião da Liga Vascular de novembro aconteceu no dia 
25, na Associação Paulista de Medicina (APM).  A aula foi 
apresentada pelo Dr. Giuliano G. Volpiani com o tema "Sín-
drome da Veia Cava Superior''.

A próxima reunião da Liga Vascular de 2018 será no dia 
17 de fevereiro. Para participar, basta enviar e-mail para 
secretaria@sbacvsp.org.br ou confi rmar presença pelos te-
lefones (11) 5087-4888 ou 5087-4889.

O livro “Heróis – Duas famílias holandesas na Segunda 
Guerra Mundial”, do Prof. Dr. Bonno van Bellen, foi lançado no 
dia 16 de dezembro, na Livraria da Vila. A obra conta a his-
tória real do cotidiano de duas famílias da Holanda durante a 
guerra, que tiveram papel importante nas tentativas de sal-
vamento de jovens holandeses direcionados para trabalhos 
forçados e de judeus a caminho dos campos de extermínio. 

O leitor se deparará com momentos dramáticos como uma 
passagem de uma família inteira de judeus que milagrosa-
mente voltou de Bergen-Belsen, e de um menino que conse-
guiu salvar um piloto canadense que teve seu avião abatido. 

“É um relato real de patriotismo, coragem, solidariedade, 
sofrimento, medo, desespero, mas, sobretudo, de heroísmo”, 
conta o Prof. Dr. Bonno van Bellen. 

As vendas do livro serão revertidas para a instituição dos 
Médicos Sem Fronteiras.

Participantes da reunião da Liga Vascular

com relevância no setor, além das publi-
cações produzidas pela ANS.

O projeto teve início internamente, com 
a transição da biblioteca física para a digi-
tal, disponível aos servidores da Agência 
através da intranet. Agora, nesta dispo-
nibilização externa, a agência reguladora 
espera compartilhar conhecimentos e sua 
memória institucional.

“Queremos garantir o acesso gratuito e 
público ao conhecimento gerado pela ins-

tituição e produzido na área de saúde su-
plementar. Nossa intenção é dividir dados, 
estudos e informações com toda a socie-
dade, contribuindo para a universalização 
da informação”, explica Simone Freire, di-
retora de Gestão Interina da ANS.

A Biblioteca terá atualização permanen-
te do seu conteúdo, distribuído de for-
ma organizada por título, autor, assunto 
e idioma, entre outras opções de busca. 
(Fonte: Portal Hospitais Brasil)

MEMBROS DA SBACV-SP APRESENTAM TESE DE DOUTORADO

Dra. Grace Carvajal Mulatti realizou sua defesa de 
tese de doutorado no dia 21 de novembro, na Facul-
dade de Medicina da USP. Com o tema “Caracterização 
e evolução clínica dos pacientes portadores de oclu-
são da artéria carótida interna. Estudo comparativo”, 
o trabalho teve orientação do Prof. Dr. Erasmo Simão 
da Silva.

A banca foi composta pelo Dr. Valter Castelli Jr., Prof. 
Dr. Nelson De Luccia e a cardiologista do INCOR, Dra. 
Daniela Calderaro.

No dia 22 de novembro, pelo Programa de Pós-Gra-
duação da Universidade de São Paulo e do Instituto 
Dante Pazzanese de Cardiologia: Medicina/Tecnologia 
e Intervenção em Cardiologia, Dra. Camila Baumann 
Beteli apresentou sua tese de doutorado intitulada 
"Estudo Randomizado duplo-cego comparativo entre 
eletrocoagulação e radiofrequência no tratamento de 
pacientes portadores de insufi ciência de veia safena 
magna e varizes de membros inferiores". 

O trabalho foi orientado pelo Prof. Dr. Fabio Henri-
que Rossi  e avaliado pelos professores doutores Valter 
Castelli Junior, Rina Porta e Nilo Mitsuro Izukawa.

Também pelo Programa de Pós-Graduação da Univer-
sidade de São Paulo e do Instituto Dante Pazzanese de 
Cardiologia: Medicina/Tecnologia e Intervenção em Car-
diologia, o Dr. Bruno Lorenção de Almeida apresentou 
sua tese de doutorado no dia 29 de novembro. O "Es-
tudo da correlação entre as medidas de pressão intra-
venosa do sistema cavo-ilíaco e a avaliação com Ultras-
sonografi a Intravascular no diagnóstico da Síndrome de 
May-Thurner-Cockett em pacientes portadores de Insu-
fi ciência Venosa Crônica avançada dos membros inferio-
res", teve orientação do Prof. Dr. Fabio Henrique Rossi  
e foi avaliado pelos professores doutores Felipe Nasser, 
Henrique Jorge Guedes e Antônio Massamitsu Kambara.

TESE DE DOUTORADO

Valter Castelli Jr., Erasmo Simão da Silva, Grace Carvajal Mulatti,  Daniela Calderaro e Nelson De Luccia

Valter Castelli Jr., Camila Baumann Beteli, Fábio Henrique Rossi, Rina Porta e Nilo Izukawa

Henrique Jorge Guedes, Fabio Henrique Rossi, Bruno Lorenção de Almeida, Felipe Nasser e Antônio Massamitsu 
Kambara
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Diabetes aumenta no País e já atinge 
9% dos brasileiros

Em alusão ao Dia Mundial do Diabetes, o Minis-
tério da Saúde reforça o alerta à população sobre 
o crescimento da doença no País. O diagnóstico 
da enfermidade aumentou 61,8% em 10 anos, 
segundo dados da pesquisa de Vigilância de Fa-
tores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 
por Inquérito Telefônico (Vigitel) do Ministério da 
Saúde.  Entre 2006 e 2016, o número de pesso-
as que dizem saber do diagnóstico de diabetes 
passou de 5,5% para 8,9%. As mulheres lideram 
o ranking: 9,9% da população feminina declarou 
possuir a doença, contra 7,8% dos homens.

O crescimento do diabetes é uma tendência 
mundial, devido ao envelhecimento da popula-
ção, mudanças dos hábitos alimentares e prática 
de atividade física. De acordo com a Pesquisa Vigi-
tel, 18% da população das capitais brasileiras con-
somem alimentos doces em cinco ou mais dias 
da semana, sendo maior entre mulheres (19,7%) 
do que entre homens (16,0%). O comportamento 
é mais comum entre jovens de 18 a 24 (26,2%), 
seguido pela faixa etária de 25 a 34 (20,6%). O 
levantamento foi feito a partir de perguntas que 
indagavam sobre a frequência semanal do con-
sumo de sorvetes, chocolates, bolos, biscoitos ou 
doces. “Alimentação adequada e prática de exer-
cícios físicos é essencial para conter a doença. 
Além da ampliação de acesso ao tratamento, te-
mos atuado fortemente na promoção de hábitos 
saudáveis”, afi rmou o ministro Ricardo Barros.

Para os que já têm diagnóstico de diabetes, 
o Sistema Único de Saúde (SUS) oferta gratuita-
mente, já na atenção básica - porta de entrada do 
SUS -, atenção integral e gratuita, desenvolvendo 
ações de prevenção, detecção, controle e trata-
mento medicamentoso, inclusive com insulinas. 
Para monitoramento do índice glicêmico, ainda 
está disponível nas unidades de Atenção Básica 
de Saúde, reagentes e seringas.

O programa Aqui Tem Farmácia Popular, par-
ceria do Ministério da Saúde com mais de 34 mil 
farmácias privadas em todo o país, também dis-
tribui medicamentos gratuitos, entre eles o clori-
drato de metformina, glibenclamida e insulinas.

Em oito meses, número de cirurgias 
eletivas cresceu 39,1% no Brasil

O número de cirurgias eletivas no Brasil cres-
ceu 39,1% em oito meses este ano, passando 
de 109.720 em janeiro para 152.632 no mês 
de setembro. São procedimentos cirúrgicos de 
média e alta complexidade de todas as espe-
cialidades médicas, agendadas, sem caráter de 
urgência e emergência. Esses procedimentos 
fazem parte da rotina dos atendimentos ofe-
recidos à população nos hospitais de todo o 
país, de forma integral e gratuita, por meio do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Os dados fazem 
parte do balanço apresentado pelo Ministério 
da Saúde durante reunião da Comissão Inter-
gestores Tripartite (CIT), realizada no dia 30 de 
novembro, em Brasília.

Em maio deste ano, o Ministério da Saúde, em 
uma ação conjunta com os estados e municí-
pios, adotou modelo de lista única para cirurgias 
eletivas em todo país. Foi feito um levantamento 
inédito de toda a demanda do SUS por estado 
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para organizar a rede de saúde, acelerar o 
atendimento do cidadão e reduzir o tempo de 
espera. Para isso, além do valor repassado 
mensalmente, foram garantidos R$ 250 mi-
lhões extras. Parte desse valor já foi liberado 
para realização de mutirões, equivalente a 
R$ 41,6 milhões.

“Ações como essas, em que estamos adian-
tando valores, são específi cas, emergenciais 
e visam reforçar as estratégias de ampliação 
aos procedimentos eletivos. Queremos dar 
um fôlego fi nanceiro e incentivar os gestores a 
diminuírem a lista de espera, mas é necessário 
que cada estado organize a própria regulação 
e utilize os recursos regulares e mensais já in-
corporados e repassados mensalmente para 
custear essas ações. O objetivo é diminuir a 
fi la e não zerá-la, tendo em vista que sempre 
surgirão novas demandas”, destacou o minis-
tro da Saúde, Ricardo Barros.

Antes da unifi cação da fi la, muitos pacientes 
estavam submetidos a espera de um único 
hospital de sua cidade ou mesmo entravam na 
fi la de mais de um serviço. Com a unifi cação 
da lista, o cidadão terá um único cadastro e po-
derá ser atendido por todos os hospitais que 
prestam serviço em sua região.

CNJ e Ministério da Saúde lançam 
ferramenta de apoio ao judiciário 
para ações em saúde

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, e a mi-
nistra do Supremo Tribunal Federal, Cármen 
Lúcia, lançaram no dia 21 de novembro, o 
projeto “e-NatJus”, ferramenta com subsídios 
técnicos para apoiar o judiciário nas decisões 
relacionadas à saúde em todo o País. O objeti-
vo é fornecer subsídios, com base em evidên-
cias científi cas, para a solução das demandas 
analisadas pelos magistrados. Todos os proce-
dimentos e medicamentos, que estão incorpo-
rados ao sistema no SUS, estarão disponíveis 
e servirão para uma consulta voluntária do 
magistrado dentro de sua autonomia.

“É um grande avanço no processo de judicia-
lização no país. Por isso, conto muito com os 
presidentes dos tribunais para motivar, sensi-
bilizar os juízes a consultar esse banco de da-
dos que foi feito com tanto esforço e com cer-
teza teremos mais justiça no direito ao acesso 
a saúde”, destacou o ministro Ricardo Barros.

A medida é resultado de uma parceria en-
tre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o 
Hospital Sírio-Libanês, por meio do Programa 
de Desenvolvimento Institucional do Sistema 

Único de Saúde (Proadi), com a coordenação do 
Ministério da Saúde.

A plataforma e-NatJus, além de fi car disponí-
vel no portal eletrônico do Conselho Nacional 
de Justiça para consultas por magistrados, po-
derá ser utilizada pelos os Núcleos de Avaliação 
de Tecnologia em Saúde (NATS) e Núcleos de 
Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS). Os 
magistrados poderão ter acesso às bases de da-
dos para análise de evidências científi cas, inclu-
sive a Biblioteca Cochrane (Centro Cochrane do 
Brasil), instituição sem fi ns lucrativos, e outros 
acervos científi cos, se for o caso.

De acordo com a ministra do Supremo Tribu-
na Federal, Cármen Lúcia, os núcleos vão per-
mitir que a jurisdição seja mais bem prestada. 
“O apoio permitirá solucionar demandas de ma-
neira mais rápida e especialmente com melhor 
conhecimento da situação”. A ministra citou 
ainda, que a ideia da plataforma é exatamente 
evitar que o poder judiciário seja utilizado para 
fazer testes sobre medicamentos que não te-
nham evidências almejadas pela parte envolvi-
da no processo.

Para o conselheiro do CNJ Arnaldo Hossepian, 
a ferramenta é um grande avanço. “Não existe 
precedente em algo que envolve poder judici-
ário, um hospital de excelência e o poder exe-
cutivo todos conjugados no sentido de fornecer 
uma ferramenta para o juiz de direito poder tra-
balhar, para que o juiz de direito possa evitar o 
uso do poder judiciário de forma predatória, o 
uso do judiciário de forma inconsequente, e por 
fi m, o uso dos recursos públicos evidentemente 
utilizados de forma absolutamente inócua tra-
zendo prejuízos para os usuários”, ressaltou.

Saúde lança edital para informatizar 
100% das unidades básicas do SUS

Municípios de todo o País terão estrutura 
para instalar o prontuário eletrônico. O serviço 
será garantido por meio de edital do Ministério 
da Saúde lançado no dia 8 de novembro, em 
Brasília. A concorrência vai cadastrar empresas 
das cinco regiões do Brasil para oferecer supor-
te de informática, como conectividade, equipa-
mentos e treinamento de pessoal. A meta é que 
todas as Unidades Básicas de Saúde, porta de 
entrada do SUS e mais próximas da população, 
estejam informatizadas até o fi m de 2018.

“Estamos dando mais um passo para a infor-
matização do SUS. Esta medida é um avanço 
fundamental para o controle e qualidade da 
gestão pública, o que iremos economizar tra-
zendo mais efi ciência nos gastos públicos, po-

derá ser aplicado em outras áreas da saúde. A 
informatização da Atenção Básica deve facilitar 
o acesso aos dados do cidadão e qualifi car a as-
sistência a cada cidadão brasileiro”, reforçou o 
ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Com a iniciativa, todos os dados de atendi-
mento do paciente, como prescrição de medi-
camentos, exames e consultas fi carão registra-
do nacionalmente e poderão ser consultados 
em qualquer Unidade Básica de Saúde do país. 
A adesão ao sistema eletrônico traz benefícios 
na qualifi cação do atendimento, evitando repe-
tição de exames e encaminhamentos desneces-
sários, além do maior controle do gasto público. 
Estudo do Banco Mundial estima economia de 
R$ 22 bilhões por ano com a maior efi ciência 
neste atendimento.

“A informatização dos dados de saúde trará 
um maior controle para a gestão pública. Infor-
mações mais sólidas dos pacientes, como va-
cinação, dados epidemiológicos, doenças, são 
fundamentais para a construção de políticas 
públicas na área da saúde”, destacou o secretá-
rio de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, 
Francisco de Assis Figueiredo.

O projeto contará com investimento inicial do 
Ministério da Saúde de R$ 1,5 bilhão por ano e 
chegará a R$ 3,4 bilhões por ano em 2019. Atu-
almente, 64% das Unidades Básicas de Saúde 
não utilizam prontuário eletrônico, equivalente 
a 27,3 mil serviços. No país, só 30 milhões de 
brasileiros têm seus dados registrados digital-
mente. Pelo projeto, todas as unidades poderão 
ser contempladas, inclusive com apoio de cus-
teio para a manutenção dos serviços digitais já 
oferecidos. A previsão é que sejam fornecidos 
até 311 mil computadores, 293 mil tablets, 138 
mil impressoras e 42 mil multifuncionais.

A previsão é que no início de dezembro as 
cidades comecem a escolher o projeto que me-
lhor atenda seu território. Em seguida, a concor-
rente selecionada deverá realizar uma visita téc-
nica ao município, montando o cronograma de 
implantação do sistema de informatização das 
unidades. A empresa indicada deverá forne-
cer toda a informatização das unidades, desde 
equipamentos, dispositivos, sistemas de pron-
tuário eletrônico e conectividade até os serviços 
necessários de implantação, treinamento, su-
porte e manutenção.

A transmissão 100% digital dos dados da rede 
municipal à base nacional permite ainda que o 
Ministério da Saúde verifi que online como está 
sendo investido cada real do SUS na saúde do 
brasileiro. Com isso, será possível planejar e 
avaliar melhor as políticas de saúde.
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Organização e Coordenação

XXVI ENCONTRO DOS EX-ESTAGIÁRIOS
DO SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR

INTEGRADA DO HOSPITAL DA BENEFICÊNCIA
PORTUGUESA DE SÃO PAULO
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Rua Sena Madureira 1355 - Ibirapuera

Espaço Versailles
INSCRIÇÕES GRATUITAS PELO EMAIL: 

eventobpvascular@yahoo.com.br

24 DE FEVEREIRO DE 2018 - SÁBADO

 
08:00 - Inscrições                            
08:30 - Abertura: Dr. Ivan de Barros Godoy | Dr. Bonno van Bellen | Dr. Adilson Ferraz Paschoa
                            Dr. Sascha W. Schlaad 
            Convidados: Dr. Roberto Sacilloto (SBACV) | Dr. Marcelo Calil Burihan (SBACVSP)                                 
       

                             

09:00 - AS CONTROVÉRSIAS  QUE OS  DOACS  ENFRENTAM  FRENTE AS HEPARINAS 
          - Na Doença Arterial Periférica
          - Nas Neoplasias
          - Nas Doenças Ginecológicas , na Gravidez e na Necessidade Hormonal
          - Uso OFF LABEL dos DOACS ?
          - Quais as Próximas Novidades no Tratamento do TEV ?
          - É Válido Pesquisar Sempre a          - É Válido Pesquisar Sempre a Trombofilia ?   

10:10 - ESPAÇO EMPRESA
10:25 - CAFÉ / Visita aos Expositores
10:45 - ESPAÇO EMPRESA  

11:00 - TEMA DE DESTAQUE EM CIRURGIA ARTERIAL 
          - O que Mais a Cirurgia Endovascular poderá Oferecer num Futuro Próximo?
11:30 - METODOLOGIA CIENTÍFICA PARA NÓS “POBRES MORTAIS” VASCULARES
          - Como Interpretar os Estudos com Foco na Prática Clínica?
          - O “Lado Oculto”das Tabelas e Artimanhas Científicas
          - Qual o Valor das Metanálises ?
          - Redução de Risco Relativo e outras “Armadilhas”            - Redução de Risco Relativo e outras “Armadilhas”  
12:30 - ESPAÇO EMPRESA  
12:45 - ALMOÇO 
14:00 - ESPAÇO EMPRESA 
14:15 - DESAFIOS DA FLEBOESTÉTICA E NA CIRURGIA VENOSA 
          - Há Lugar para o Tratamento com Espuma no Contexto Estético ?
          - Curva de Aprendizado para o Laser Transdérmico
          - Sala de Fleboestética : Cálculo de Honorários – Laser Transdérmico : Comprar ou Alugar ?  
          - A Realidade das Varizes Recidivantes após Termo Ablação : Onde está o Erro ?
          - É Segura a Termo Ablação da Safena Parva ? O risco da Variação Anatômica do Nervo Tibial 
          -          - Termo Ablação,Espuma,Fleboextração em Conjunto mostram Melhores Resultados Cirúrgicos ?                  
15:45 - ESPAÇO EMPRESA 
16:00 - CAFÉ / Visita aos Expositores
16:45 - ESPAÇO CULTURAL 
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