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ENCONTRO SÃO PAULO 2018 MESTRE VASCULAR
Este ano serão três dias de apresentações 
e debates, incluindo o Encontro Interativo. 
Confi ra!

Dr. Bonno van Bellen, presidente da Regional 
São Paulo (1988-1989) e da Nacional (1994-
1995), é o homenageado desta edição
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INFORMATIVO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA VASCULAR - SP

Durante a reunião foram apresentadas 
algumas das propostas da nova diretoria 
para 2018

REUNIÃO MENSAL

Os avanços e os problemas do maior sistema 
universal de saúde do mundo
Os avanços e os problemas do maior sistema 

30 anos do 



2 MARÇO 2018

PALAVRA DO PRESIDENTE

Dr. Marcelo Calil Burihan
Presidente da SBACV-SP 2018-2019

DIRETORIA BIÊNIO - 2018-2019

Prezados colegas,

Em busca de angariarmos novos sócios e progredir nas categorias da-
queles que cumprirem as prerrogativas do estatuto, propusemos, na última 
reunião administrativa, a contratação de uma equipe de consultoria. A Srª 
Eivy, a qual já fez parte dos quadros de funcionários da SBACV Nacional, fez 
uma proposta perante os membros da diretoria da Regional, na forma que 
tal consultoria poderia ser realizada, e no momento, estamos em discussão 
sobre este novo projeto.

Outro tópico são os nossos cursos de educação continuada que já se ini-
ciaram com o CETEV (Curso de Educação Continuada em Tromboembolismo 
Venoso), no último dia 10 de março. O módulo 2 acontecerá no  dia 21 de 
abril, e versará sobre a profi laxia do TEV em pacientes cirúrgicos e o tra-
tamento da trombofl ebite. Dia 2 de junho terá como  tema TEV na mulher, 
quando será discutido a profi laxia do TEV na gestante e as interações dos 
anticoncepcionais na trombose venosa profunda, dentre outros aspectos.

O próximo curso a ter início será o CECEV (Curso de Educação Continuada 
em Ecografi a Vascular), que será realizado em quatro módulos, com aulas 
teóricas e práticas, dias 5 de maio, 16 de junho, 25 de agosto e 27 de outu-
bro. Também com número limitado de inscrições.

O Curso de Educação Continuada em Angiorradiologia e Cirurgia Endovas-
cular (CECACE), em parceria com a SBACV Nacional, também já tem seus 
dias e local defi nidos, estando em programação a parte teórica e prática.  

Aproxima-se o nosso grande evento, o XVI Encontro São Paulo de Cirurgia 
Vascular e Endovascular. Façam suas inscrições! Enviem seus temas corre-
latos e seus casos clínicos para o Encontro Interativo. Este ano teremos no-
vidades nas premiações com os primeiros colocados tendo direto a pacotes 
para congressos internacionais e nacionais.

Além disso, não deixem de participar de nossas reuniões científi cas, elas 
sempre trazem discussões enriquecedoras para todos. Na última reunião, 
em fevereiro, conseguimos realizar a transmissão online, que contemplou 
principalmente nossos amigos do interior do Estado e aqueles que não pude-
ram estar na forma presencial. Muitos elogios foram recebidos sobre a forma 
e qualidade da transmissão.

Neste número da Folha Vascular, trazemos uma reportagem sobre os 30 
anos do Serviço Único de Saúde (SUS) no Brasil. Muita coisa necessita ser 
refl etida sobre o assunto, mas sem recurso as estruturas estão se “ruindo”.

Nossa Defesa Profi ssional está trabalhando muito! Desta vez, “batalhan-
do” junto às Entidades de Classe na melhoria de nossos honorários.

Estimulem seus colegas e residentes a participarem de nossas atividades.
A Sociedade é sua, contribua, pois somente com a união de todos teremos 

força para lutarmos por nossa especialidade!

Vamos em frente!
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DEFESA PROFISSIONAL

AOS MAIS NOVOS CIRURGIÕES VASCULARES!
Saudações a todos os colegas Associados.

Peço licença aos demais e dirijo a palavra aos nossos mais novos cole-
gas de especialidade, especialmente àqueles que no fi m do último mês 
concluíram a residência médica em Cirurgia Vascular e hoje, tornam-se 
legítimos e diplomados Cirurgiões Vasculares. Tal conquista é para todos 
e é o resultado de quase trinta ou mais anos de dedicação, esforços e 
sacrifícios pessoais e familiares que só cada um por si é capaz de men-
surar. Portanto, nossos parabéns e sinceros votos de sucesso e prosperi-
dade.  Novos horizontes e desafi os se descortinam, mas a segurança de 
uma boa formação certamente os ajudarão a transpô-los. 

Passadas as festividades e congratulações, como primeira providên-
cia, sugiro que se registrem junto ao CRM do Estado em que atuarão na 
especialidade que por fi m concluíram. Em São Paulo, através do site do 
CREMESP na área de Serviços aos Médicos, está o roteiro e orientações 
para o registro de especialidade, condição obrigatória para a divulgação 
da especialização e respaldo técnico indispensável na defesa ou questio-
namento ético-profi ssional.

Como segunda sugestão, ou diria até conselho, que não deixem de 
gozar de todos os privilégios que a vida associativa (em particular na 
SBACV Regional São Paulo) pode proporcionar. Frequentem assidua-
mente as reuniões científi cas, participem dos cursos, fóruns e tragam 
suas demandas para nós, da Defesa Profi ssional, que estamos dispostos 
a auxiliá-los nessa nova etapa da vida profi ssional que se inicia. Dúvidas 
sobre, por exemplo, modelos e tipos de contratualização, mercado de 
trabalho atual, abertura ou não de empresas para prestação de serviços 

Dr. Marcio Barreto de Araujo 
Vice-Diretor de Defesa Profi ssional 

da SBACV-SP

médicos (PJ) e remuneração são frequentes e certa-
mente surgirão, e fi caremos honrados em auxiliá-los 
no que for possível. 

 No entanto, seguramente o maior benefício, intan-
gível, mas real, é a convivência e a troca de experiên-
cias com os colegas mais “antigos” que estarão ao seu 
lado, dispostos a acolhê-los e ajudá-los, como sem-
pre fi zeram e fazem a mim e tantos outros. Aprovei-
to para agradecer a todos eles que me mentorearam, 
sem nem perceberem, nesses 15 anos em que gozo do 
privilégio de frequentar a SBACV Regional São Paulo! 

Forte abraço! 

18 a 21 de Abril, 2018 
Sheraton São Paulo WTC Hotel, São Paulo, Brasil
www.cice.com.br

CICE VENOSO
INCLUÍDO NA INSCRIÇÃO • INIGUALÁVEL

3 Sessões com as diretrizes 
2018 para tratamento de 
Doenças Venosas Superfi ciais, 
Profundas e Feridas.

Demonstrações Ao Vivo
Laser Transdermico

Escleroterapia com Espuma Ecoguiada por Ultrassom
Realidade aumentada

CICE 2018 SIMPLESMENTE IMPERDÍVEL !

DR. CARLOS ALBERTO 
ROVER

DR. REGIS F. AGNES

DR. RODRIGO KIKUCHI

DR. SAMIR VELLEDA 
PACHECO

Sessão ABFL
Fórum da Associação Brasileira 

de Flebologia e Linfologia

7 SESSÕES  DE 
FLEBOESTÉTICA 
DOS MAIORES 

CENTROS 
BRASILEIROS

REALIZAÇÃO:

SBACV
APOIO: COLABORAÇÃO:

a

DR. JAIME JUNIOR

DR. EDUARDO AGUIAR

DR. MARCELO RUETTIMAN
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A Constituição Federal de 1988 garantiu 
a saúde como um direito e dever do Estado 
a todos os cidadãos brasileiros, e assim foi 
criado o Sistema Único de Saúde (SUS), 
que, este ano, completa 30 anos. O SUS 
só foi implantado dois anos depois, pela 
Lei Orgânica da Saúde, 8080/1990. Hoje, 
aproximadamente 160 milhões de brasilei-
ros dependem única e exclusivamente do 
SUS, contra cerca de 47 milhões que têm 
acesso a saúde suplementar.

De acordo com o governo, são reali-
zados no SUS, anualmente, mais de 12 
milhões de internações e 4,2 bilhões de 
procedimentos ambulatoriais. Na pesqui-
sa CNI-Ibope, 85% dos brasileiros desa-
provaram as políticas públicas de saúde e 
o SUS. Isso se deve a vários problemas 
enfrentados no sistema, dentre eles hos-
pitais superlotados (64% de acordo com o 
Tribunal de Contas da União - TCU) e falta 
de mão de obra.

No entanto, mesmo com incontáveis 
problemas como na realização de cirur-
gias eletivas, e atendimento de urgência 
e emergência no pronto-socorro, o SUS é 
referência em outras áreas, como trans-
plantes, e vacinação e tratamento contra 
AIDS – consideradas entre as melhores do 
mundo. 

“Para mim, o SUS foi uma das principais 
reformas feitas pelo Estado Brasileiro, des-
de a metade do século passado até hoje. 
É um sistema completo, que serve de mo-
delo mundial, ou deveria servir, para vá-
rios países, inclusive os EUA. No entanto, 
a razão pela qual ele está deixando a de-
sejar é porque não foi implantado em sua 
plenitude, com governantes que tenham a 
saúde e educação como metas principais”, 
enfatiza o presidente do Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São Paulo (Cre-
mesp), Dr. Lavínio Nilton Camarim.

Problemas do SUS
Uma das principais causas para esse 

contraste vivido dentro do SUS, como 
referência em certas áreas e precarieda-

30 ANOS DO SUS: AVANÇOS, DESAFIOS E AS 
CONSEQUÊNCIAS PARA OS ATENDIMENTOS NO PAÍS
Apesar de ser referência em algumas áreas, o Sistema Único de Saúde ainda 
enfrenta muitos problemas abrindo espaço para negócios que se apresentam 
como “alternativas”, como as clínicas populares

problemas, mas também os profi ssionais 
da área de saúde, principalmente os mé-
dicos. O presidente da AMB acredita que 
o médico acaba virando o “para-choque” 
do Sistema, já que é a face mais visível e 
o interlocutor mais atuante nesta relação 
entre a necessidade do paciente e a falta 
da estrutura essencial para entregar o que 
a população precisa. “Precisamos ter um 
médico com carreira, que tenha certeza de 
que vai receber pelo seu trabalho no fi nal 
do mês, que não vão existir atrasos, que o 
trabalho que ele fez não será glosado ou 
que será objeto de uma longa discussão 
para receber aquilo que ele já fez. Que ele 
não tenha de atender em locais insalubres, 
que não seja ameaçado na sua integridade 
física — posto que, muitas vezes, a única 
presença do Estado numa determinada co-
munidade são as Unidades Básicas de Saú-
de, os postos de saúde; e o indivíduo, ao 
protestar contra situações que o prejudica, 
a face que ele vê é a do médico”, completa. 

Crescimento de clínicas populares
A alta demanda para atendimento médi-

co pelo SUS e suas limitações sobrecarre-
ga os principais hospitais do País, fato que 
ajudou o aparecimento de negócios que 
se apresentam como “alternativas” mais 
acessíveis a população, como as clínicas 
populares.

Pesquisa feita pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confedera-
ção Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
mostra que 69,7% dos brasileiros não pos-
suem plano de saúde particular, destes, 
44,8% utilizam o SUS e o restante paga 
por conta própria pelos serviços médicos. 

Com a população geral insatisfeita com 
atendimento do SUS e dos planos de saúde 
(que há três anos lidera o ranking de recla-
mações do Instituto de Defesa do Consu-
midor), as clínicas populares têm surgido 
no mercado e se apresentando como op-
ções viáveis de atendimento médico.

Esses tipos de serviços oferecem con-
sultas e exames de baixa complexidade, 

de em outras, é o fi nanciamento. Para o 
presidente da Associação Médica Brasi-
leira (AMB), Dr. Lincoln Lopes Ferreira, a 
qualidade e gestão poderiam ter avançado 
com a aprovação da regulamentação da 
emenda 29, em dezembro de 2011, que 
obrigaria a União a investir 10% da recei-
ta corrente bruta da sua arrecadação no 
SUS, resultando aproximadamente R$ 36 
bilhões, a partir de 2012. “Não existe ne-
nhum sistema universal de saúde, no mun-
do, em que o ente federal não aporte me-
nos de 75% do fi nanciamento e, no Brasil, 
este número é inferior a 45%. Consequen-
temente, os níveis per capita brasileiros de 
fi nanciamento da saúde são muito baixos 
se comparados a quaisquer outros países 
do mundo”, revela. 

O problema do fi nanciamento gera ou-
tros desafi os enfrentados no SUS, como 
má gestão e desvio de recursos públicos. 
“O fi nanciamento sempre foi inadequa-
do, desde o governo de 1989 (o primeiro 
que administrou o SUS) até os dias atuais. 
Nunca a Saúde teve o fi nanciamento ade-
quado como estava preconizado e merecia 
ter. O segundo maior problema é a falta 
de gestão, ou seja, gestores capacitados e 
treinados para gerenciar o SUS. O terceiro 
é o problema do desvio de recurso público, 
aquilo que deveria ser investido na saúde, 
infelizmente, não é”, explica o Dr. Lavínio.

Além disso, outro fator que deve ser le-
vado em consideração são as característi-
cas específi cas da realidade brasileira. O 
Brasil é o único país com mais de 100 mi-
lhões de habitantes que propôs um siste-
ma universal de saúde. “Geografi camente, 
climaticamente, espacialmente, as regiões 
brasileiras são completamente diferentes 
umas das outras, em número de popula-
ção, em tipos de doenças mais frequentes. 
Então, cada local precisa de uma solução 
adequada que implique a melhor relação 
possível e o melhor benefício de alocação 
de recurso. Isso, infelizmente, não ocorre”, 
destaca Dr. Lincoln. 

Não só a população é afetada por esses 
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Lincoln Lopes Ferreira Lavínio Nilton Camarim 
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por preços mais baixos que do mercado. 
As clínicas populares geralmente têm alta 
rotatividade, e ocuparam um espaço para 
a resolução de problemas de baixa com-
plexidade. 

“As clínicas populares são clínicas forma-
das com uma visão empresarial, claro que 
uma visão extremamente lucrativa, que 
trabalham com volume – que traz o ren-
dimento. Acho que as clínicas tem sua in-
serção no mercado, sem ter problema ne-
nhum, mas nós estamos aguardando, ou 
pelo menos esperamos, que além de tra-
balhar com volume de atendimento, tam-
bém trabalhem com a qualidade adequada 
e não prejudiquem os seus trabalhadores, 
os médicos e outros funcionários, que de-
vem no mínimo ter um contrato de traba-
lho”, conta o presidente do Cremesp. 

Boas alternativas?
Uma das grandes dúvidas é se essas clí-

nicas são boas opções para aliviar os pro-
blemas do SUS. Para o presidente da AMB, 
elas só ajudarão a aliviar a sobrecarga do 
sistema como um todo, se elas mantive-
rem um padrão de qualidade e uma dinâ-
mica que permitam um ganho de escala. 
“Se elas se constituírem meramente em 
uma assistência de baixo custo, destina-
da a simplesmente atender uma demanda 
inicial e de forma precária, me desculpe o 
pleonasmo, mas certamente elas repre-
sentarão uma precarização para o cidadão, 
porque representarão o engodo”, ressalta. 

O Dr. Lavínio mostra que esse modelo 
ajuda em um primeiro momento a diminuir 
a demanda na forma de consulta do SUS, 
mas depois as fi las para exames mais com-
plexos e internação, por exemplo, podem 
aumentar ainda mais. “As clínicas não têm 
convênio com o SUS, elas não encami-
nham os pacientes para hospitais públicos. 
Assim, se o paciente precisar de exame, 
elas vão mandar para hospitais particula-
res e a grande maioria da população não 
tem essa condição. Nada é tudo somente 
ruim ou tudo somente bom”, pondera.

Orientações 
Por não se enquadrarem como planos 

de saúde, atualmente essas clínicas po-
pulares não tem regulamentação em nível 
federal. Por isso, o Conselho Federal de 
Medicina (CFM) criou a Resolução 2170 de 
2017 para regulamentar os atendimentos 
realizados pelo médico e como esses mo-
delos de negócios devem operar. Algumas 
das normas são que, até o dia 24 de abril, 
as clínicas devem ter registro nos Conse-
lhos, diretor técnico e não podem fazer 
propagandas citando preços em outdoor e 
em faixas, por exemplo. 

"Temos isso apenas como orientação, 
não achamos a clínica popular ruim, tan-
to que a regulamentamos, mas temos 
muitas orientações para fazer e algumas 
correções, e que se estiverem corrigidas 
e trabalhando desta forma, nós fazemos 
votos que continuem operando”, frisa o Dr. 
Lavínio.  

Apesar desse modelo de consulta ofere-
cer mais opções de emprego para os mé-
dicos, fora os planos de saúde e o SUS, os 
profi ssionais também devem fi car atentos 
para não se fi liar a clínicas clandestinas, 
nas quais os funcionários não têm segu-
rança trabalhista, como férias e 13º salá-
rio, além de estarem expostos a grande 
volume de trabalho. "Talvez o médico, no 
imediatismo, ache que aquilo está sendo 
razoável, mas depois vê que a médio e lon-
go prazo ele está perdendo suas garantias, 
e não só trabalhistas, mas também de um 
trabalho mais a contento, com condições 
adequadas para atender o paciente com a 
paciência que merece e o tempo necessá-
rio”, aconselha o presidente do Cremesp.

“O grande risco, na realidade, é o indi-
víduo jovem, eventualmente ainda com-
pletando a sua formação e sem dispor de 
senso crítico necessário para julgar uma 
determinada situação, se sujeitar a con-
dições inadequadas de trabalho, arcando 
com as consequências previstas no Código 
Penal Brasileiro, que pune severamente a 
má prática médica”, salienta Dr. Lincoln.

• A SBACV-SP disponibiliza, aos seus 
sócios, o seu selo holográfi co. O mate-
rial, que pode ser anexado em recei-
tuários médicos, prontuários, cartões 
de visita, laudos médicos ou qualquer 
local em que o médico julgar impor-
tante, custa R$ 0,25. A quantidade 
mínima para a compra são 300 selos, 
vendidos pelo preço de R$ 75. Caso o 
médico opte por adquirir 600, o valor é 
R$ 150, e para 900, o profi ssional de-
verá despender R$ 225. O pagamento 
precisa ser antecipado e o comprovan-
te anexado ao e-mail de solicitação. Os 
associados podem adquirir o produto 
pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br, 
e recebê-lo em seu endereço de corres-
pondência.

•  A Regional São Paulo dispõe de ja-
lecos estilizados para os sócios adim-
plentes da entidade. O avental possui o 
logo da SBACV-SP bordado na manga e 
o nome do médico no bolso. Os tama-
nhos variam de P a EXG e podem ser 
fabricados em tecido Oxford - R$ 125; e 
em tecido microfi bra - R$ 140. Os valo-
res já estão com o frete incluso. Depois 
de escolhido o tamanho e confeccionado 
o jaleco, não haverá troca. Os interes-
sados devem entrar em contato com a 
secretaria da SBACV-SP, pelos telefones 
(11) 5087-4888 e (11) 5087-4889, ou 
pelo e-mail:  secretaria@sbacvsp.org.br.

QUADRO DE AVISOS
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ENCONTRO MENSAL

Marcelo Calil Burihan

Bruno Lorenção de Almeida, Jorge Eduardo Amorim, Grace Carvajal Mulatti, Edwaldo Edner 
Joviliano, Marcelo Calil Burihan, Gustavo Pierro Postal e Jong Hun Park

Na noite de 22 de fevereiro aconteceu a primeira Reunião Científi ca 
do ano da SBACV-SP, no Anfi teatro Nobre da Associação Paulista de 
Medicina (APM). O encontro foi transmitido, ao vivo, via web confe-
rência, pelo link www.reuniaocientifi ca.com.br/sbacvsp. 

O primeiro trabalho apresentado foi “Caracterização e evolução clí-
nica dos pacientes portadores de oclusão da artéria carótida interna. 
Estudo comparativo”, pela Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo. O trabalho é de autoria dos doutores Grace Carvajal Mu-
latti (apresentadora), Pedro Puech-Leão, Nelson De Luccia e Erasmo 
Simão da Silva, e foi comentado pelo Dr. Edwaldo Edner Joviliano.

Em seguida foi o tema “Estudo da correlação entre os gradientes 
pressóricos venosos do sistema cavo-ilíaco e a avaliação com ultras-
som intravascular no diagnóstico da síndrome de May-thurner em 
pacientes com insufi ciência venosa crônica avançada dos membros 
inferiores” dos doutores Bruno Lorenção de Almeida (apresentador), 
Fabio Henrique Rossi, Amanda Guerra de Moraes Rego Sousa, Antonio 
Massamitsu Kambara, Nilo Mitsuru Izukawa, Camila Baumann Beteli, 
Sthefanie Fauve Andrade Cavalcante e Thiago Osawa Rodrigues, pelo 
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia - SP. Teve comentários do 
Dr. Jorge Eduardo Amorim.

E pela UNICAMP foi “Correção endovascular de fístula carotídeo-ju-
gular com stent revestido”, e contou com o Dr. Jong Hun Park como 
comentador. De autoria dos doutores Ana Terezinha Guillaumon, Mar-
tin Andreas Geiger, Gustavo Pierro Postal (apresentador) e Victor Ca-
semiro D’Incao Sanchez.

A SBACV-SP espera contar com a participação presencial de seus 
membros nas reuniões de 2018.

A próxima reunião científi ca será realizada no dia 22 de março, em 
uma quinta-feira, às 20 horas, na APM - Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 
278, Bela Vista - São Paulo – SP.

 
Reunião Administrativa
A nova diretoria apresentou algumas novidades, como os cursos de 

educação continuada que serão realizados durante o ano: o Curso de 
Educação Continuada em Tromboembolismo Venoso (CETEV); o Curso 
de Educação Continuada em Ecografi a Vascular (CECEV) – no primeiro 
semestre nos dias 5 de maio e 16 de junho, e no segundo, nos dias 25 
de agosto (a ser confi rmada) e 27 de outubro; o Curso de Educação 
Continuada de Angiologia e Cirurgia Endovascular (CECACE); proposta 
de revisão do TEVASC - o curso on-line preparatório para o título de 
especialista; e outros que estão sendo preparados.

Do departamento de Marketing e Informática, o Dr. Júlio César Go-
mes Giusti apresentou aos participantes animações e vídeos didáti-

PRIMEIRA REUNIÃO CIENTÍFICA DO ANO

     MARÇO 
       Reunião Científi ca

22/03/2018 – 5ª feira
às 20 horas

Local:
Associação Paulista de Medicina (APM)

 Anfi teatro Nobre – 9º andar

Endereço: 
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 278,

Bela Vista - São Paulo - SP

Estacionamento:
Multipark: Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 306

cos sobre doenças vasculares para serem divulgadas em 
eventos, cursos e durante entrevistas e reportagens. Ele 
também ressaltou que o conteúdo do site voltado para o 
público leigo, como os textos sobre varizes e carótidas, 
são os que mais atraem visualizações, por isso a impor-
tância de criar mais artigos nesse estilo. 

Por último, o vice-diretor de Defesa Profi ssional da 
SBACV-SP, Dr. Marcio Barreto de Araujo, relatou, durante 
a reunião, o que aconteceu durante o II Encontro do Cre-
mesp – que ocorreu no dia 1º de fevereiro, e a reunião da 
Comissão Estadual de Medicina Suplementar, da APM, no 
dia 19 de fevereiro. 

No Encontro, os participantes conversaram sobre a 
campanha de exame obrigatório para egressos dos cursos 
de Medicina, a violência contra médicos e profi ssionais de 
saúde, além de um lembrete, feito pelo presidente do Cre-
mesp, para o registro de especialista junto ao Conselho.

Já na reunião da APM foi debatida a Lei 13003/14 de 
reajuste de honorários médicos, novos modelos de con-
tratos e remuneração e a criação de uma comissão para 
composição de pauta para serem apresentadas às opera-
doras de saúde.

A reunião foi conduzida pelo presidente da entidade, Dr. 
Marcelo Calil Burihan, com a secretaria da Dra. Regina de 
Faria Bittencourt Costa.
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TRABALHOS DE 22 DE MARÇO

ESTUDO COMPARATIVO DA TÉCNICA ABERTA versus 
ENDOVASCULAR NO ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL 
INFRARRENAL ROTO NO HC UNICAMP

Autor: Conrado Martins Lino e Ana Terezinha Guillaumon
Instituição: Faculdade de Medicina Unicamp
Resumo: Os Aneurismas da Aorta Abdominal Infrarrenal 

(AAA) são de importância especial por se tratarem daqueles 
mais frequentes na prática clínica, sendo uma patologia de alta 
morbimortalidade, principalmente quando associado à rotura 
[1]. O presente estudo foi uma análise retrospectiva dos prontu-
ários de todos os casos de AAA Infrarrenal Roto (n= 36), atendi-
dos pela equipe de Cirurgia Vascular no Hospital das Clínicas da 
Unicamp, que foram submetidos à correção aberta convencional 
(n=20) e endovascular (n=16), no período de janeiro de 2012 
a janeiro de 2017. O objetivo foi avaliar as diferenças entre as 
duas técnicas quanto a: idade, sexo, comorbidades, tempo de 
história até a chegada ao serviço, tipo de anestesia, prótese uti-
lizada, complicação precoce (<30 dias) e tardia (>30dias), óbi-
to no intraoperatório e tardio (>30dias). A média de idade en-
contrada foi de 71,29 anos, com predomínio do sexo masculino 
(88%), sendo as comorbidades mais prevalentes para ambas: 
tabagismo (75%) e hipertensão arterial (63% endovascular e 
70% aberta). A abordagem endovascular está cada vez mais fre-
quente nos grandes centros, com endopróteses mais modernas 
e que se adaptam as diferentes anatomias do eixo aorto-ilíaco, 
trazendo menores taxas de morbimortalidade principalmente no 
pós-operatório imediato (<30dias) [4]. Ao analisar as complica-
ções no pós-operatório imediato (<30dias) e tardio (>30dias) 
observa-se maior frequência de ausência de complicações na 
endovascular (50% e 38% respectivamente) e na aberta (20% 
em ambas). Os índices de mortalidade no intraoperatório e tar-
dio são maiores na aberta (45% e 31% respectivamente) versus 
endovascular (zero e 25% respectivamente). Conclui-se que no 
nosso serviço a abordagem endovascular no doente com AAA in-
frarrenal roto traz menores taxas de complicação e mortalidade 
em relação à abordagem aberta, principalmente no pós-operató-
rio imediato, sendo uma boa opção de tratamento quando existir 
anatomia favorável. 

Comentador: Dr. Alexandre Fioranelli

TRATAMENTO DE ANOMALIA VASCULAR CONGÊNITA 
EM CRIANÇA DE 1 MÊS DE IDADE – RELATO DE CASO

Autores: Giulianna Barreira Marcondes, Henrique Jorge Guedes Neto, 
Luis Carlos Uta Nakano, Ronald Flumignan, Jorge Eduardo Amorim

Instituição: EPM - Unifesp
Introdução: As anomalias vasculares são divididas em tumores e 

malformações vasculares e a diferenciação clínica entre os grupos é 
muitas vezes difícil. Nas últimas décadas, os estudos sobre o com-
portamento biológico destas afecções proporcionaram um melhor en-
tendimento e um tratamento mais adequado e menos agressivo para 
estes pacientes. Atualmente, a International Society for the Study of 
Vascular Anomalies (ISSVA) orienta a classifi cação e regra o tratamen-
to desse grupo de doenças.

Relato de Caso: Paciente do sexo masculino com um mês de idade. 
Ao nascimento apresentava duas manchas vermelhas, uma em pálpe-
bra superior direita e outra em lábio superior. As lesões aumentaram 
rapidamente de tamanho, evoluindo com ulceração da lesão em lábio 
com limitação ao aleitamento e com restrição à abertura ocular.

Foi encaminhada ao Serviço após realizar US Doppler de face com 
hipótese diagnóstica de malformação arteriovenosa. Iniciado trata-
mento clínico com propranolol na dose de 0,5mg/kg/dia por 7 dias, 
seguido de aumento de dose para 1 mg/kg/dia.

O seguimento foi feito quinzenalmente por três meses com exame 
físico e documentação fotográfi ca. A dose de propranolol foi corrigida 
de acordo com o peso do paciente ao longo do seguimento.

Após 10 dias de tratamento houve cicatrização da lesão labial e me-
lhora na abertura ocular.

Após três meses a lesão labial praticamente desapareceu e a palpe-
bral teve uma grande diminuição do seu tamanho. Mantido tratamento 
com propranolol e seguimento periódico em consultas.

Discussão: O diagnóstico diferencial entre hemangioma e 
malformação arteriovenosa não é fácil nas fases iniciais do de-
senvolvimento da lesão vascular. O teste terapêutico com pro-
pranolol pode ser feito como medida inicial se não houver con-
traindicação ao seu uso. Neste caso de hemangioma de face, o 
resultado mostrou-se muito satisfatório com regressão signifi -
cativa das lesões e melhora na qualidade de vida do paciente.

Comentador: Dr. José Luiz Orlando

ESTUDO RANDOMIZADO DUPLO-CEGO COMPARATIVO ENTRE 
ELETROCOAGULAÇÃO E RADIOFREQUÊNCIA NO TRATAMENTO 
DE PACIENTES PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA DE VEIA SAFENA 
MAGNA E VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES 

Autores: Camila Baumann Beteli, Fábio Henrique Rossi, Bru-
no Lorenção de Almeida, Nilo Mitsuru Izukawa, Cybelle Bosso-
lani Onofre Rossi, Sthefano Atique Gabriel, Antônio Massamitsu 
Kambara

Instituto: Dante Pazzanese de Cardiologia
Introdução: A termoablação vem substituindo a cirurgia 

convencional no tratamento cirúrgico do refl uxo da veia safena 
magna em pacientes portadores de varizes dos membros infe-
riores. Contudo, a termoablação apresenta elevados custos. A 
Eletrocoagulação endovenosa pode, seletivamente e de forma 
segura, causar necrose da parede da veia safena magna, mas 
seus resultados clínicos nunca foram estudados previamente. O 
objetivo deste estudo é comparar a Eletrocoagulação e a Radio-
frequência no tratamento da insufi ciência da veia safena mag-
na, considerando efi cácia, complicações e impacto na qualidade 
de vida. 

Métodos: Trata-se de um ensaio clínico prospectivo, rando-
mizado e duplo-cego. Os pacientes portadores de varizes de 
membros inferiores e refl uxo de veia safena magna ao Eco Do-
ppler colorido foram randomizados em dois grupos de trata-
mento: Eletrocoagulação ou Radiofrequência. O seguimento dos 
pacientes ocorreu após uma semana, três meses e seis meses 
do procedimento. O desfecho primário foi considerado como 
oclusão da veia safena magna ao Eco Doppler colorido e o des-
fecho secundário, como a taxa de complicações e a melhora na 
qualidade de vida, mediante pontuação do Escore de Gravidade 
Clínica Venosa e Questionário Aberdeen para Veias Varicosas. 

Resultados: Foram incluídos no estudo 57 pacientes, totali-
zando 85 veias safenas magnas tratadas, sendo que 43 foram 
submetidas à Radiofrequência, e 42 à Eletrocoagulação. Não 
houve diferença estatisticamente signifi cante entre os grupos, 
no pré-operatório, em relação à idade (P = 0,264), gênero (P = 
0,612), Escore de Gravidade Clínica Venosa (P = 0,125), Ques-
tionário Aberdeen para Veias Varicosas (P = 0,054), diâmetro 
(P = 0,880) e profundidade (P = 0,763) da veia safena magna 
tratada. No intraoperatório, imediatamente após a realização 
da termoablação, todas as veias safenas magnas submetidas à 
eletrocoagulação apresentaram ausência de fl uxo no segmen-
to tratado e incompressibilidade, enquanto 12 membros ainda 
exibiam fl uxo em sua veia safena magna tratada (P < 0,001) e 
nove veias apresentavam-se compressíveis (P < 0,001), quando 
submetidas à Radiofrequência. A principal complicação pós-ope-
ratória encontrada foi a parestesia, não havendo signifi cância 
estatística quanto à sua presença entre os grupos (P = 0,320). 
O tempo de retorno às atividades rotineiras foi menor no grupo 
da Eletrocoagulação em relação ao grupo da Radiofrequência 
(P = 0,026). Não houve diferença entre os grupos em relação 
à taxa de oclusão da veia safena magna no seguimento de três 
meses (P = 0,157) e seis meses (P = 0,157), bem como na 
melhora da pontuação do Questionário Aberdeen para veias va-
ricosas após três meses (P = 0,786) e seis meses (P = 0,401) e 
na melhora da pontuação do Escore de Gravidade Clínica Venosa 
após três meses (P = 0,324) e seis meses (P = 0,367). 

Conclusões: A Eletrocoagulação revelou-se um método efi -
caz para ablação da veia safena magna, com taxa de oclusão 
venosa, ocorrência de complicações e impacto na qualidade de 
vida semelhantes àqueles encontrados na Radiofrequência.

Comentador: Dr. Rogério Neser
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Este ano, o XVI Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular 
terá três dias de duração (17 a 19 de maio) e continua no Centro de Con-
venções Frei Caneca. O Encontro está com uma programação repleta de 
discussões e palestras com temas abrangentes do diagnóstico ao tratamento 
das doenças arteriais, venosas e linfáticas, focados na prática diária do an-
giologista, vascular e endovascular com grande abrangência para todos.

Dentre os temas arteriais serão abordadas as doenças carotídeas, aneuris-
mas periféricos, de aorta torácica e abdominal, doença obstrutiva periférica e 
entre outros. Também ocorrerão discussões sobre trombose venosa profunda 
(profi laxia e tratamento), fl ebites superfi ciais, tratamento de varizes (compa-
ração entre as técnicas), tratamento estético e acessos venosos.

O evento contará com a participação de renomados profi ssionais do País 
e estrangeiros, com presenças confi rmadas dos doutores Harry R. Büller e 
Michel Reijnen, da Holanda, Paul Pitalluga, de Mônaco e Joerg Heckenkamp, 
da Alemanha. Professores foram selecionados e convidados de acordo com a 
experiência em relação ao assunto a ser abordado. 

A Comissão Organizadora é composta pelos doutores Marcelo Calil Burihan 
(presidente do Congresso), Adnan Neser, Adilson Ferraz Paschôa, Bonno van 
Bellen, Calógero Presti, Ivan Benaduce Casella, Felipe Nasser, João Antonio 
Correa, José Carlos Costa Baptista-Silva, Marcelo Fernando Matielo, Marcelo 
Rodrigo de Souza Moraes, Rodrigo Bruno Biagioni, Rogério Abdo Neser, Sid-
nei José Galego, Valter Castelli Júnior e Walter Campos Júnior. 

Este ano serão mantidos os temas correlatos, e a oportunidade para os 
colegas apresentarem suas atividades e resultados. Além disso, serão ofere-
cidas premiações aos melhores trabalhos apresentados, avaliados por uma 
Comissão Julgadora renomada e imparcial. 

Os participantes terão contato com expositores que trarão tudo que há de 
novo em termos de diagnóstico e tratamento da especialidade.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 3849-0379 / 
3849-8263 ou e-mail: vascular@meetingeventos.com.br.

VII Encontro Interativo de Cirurgia Vascular e Endovascular

No dia 17 de maio, das 14 às 17 horas, junto ao XVI Encontro São Paulo e 
no mesmo local, será realizado o VII Encontro Interativo. No evento, haverá 
a apresentação de casos desafi adores que serão debatidos por colegas mo-
deradores e pelos presentes.

Os interessados podem encaminhar os casos, que devem conter pergun-
ta(s) com cinco alternativas cada (e a indicação da resposta correta), a se-
rem votadas pela plateia. Cada caso passará pela análise e julgamento da 
Comissão Organizadora. Sugere-se o envio de casos raros, diagnósticos difí-
ceis, terapêutica não convencional ou tecnicamente complicada, casos con-
troversos etc. 

Durante a discussão dos casos clínicos, serão apresentadas as perguntas 
interativas e a plateia poderá escolher a alternativa mais adequada. O apre-
sentador demonstra as alternativas possíveis para conduta do caso e, após 
votação eletrônica, declina a conduta realizada.

Ao fi nal do evento, serão premiados os melhores casos clínicos e os três 
participantes da plateia que tiverem mais acertos nos casos. Se houver em-
pate, será utilizado o critério de velocidade de resposta dos participantes.

Para os inscritos no XVI Encontro São Paulo, a participação no VII Encon-
tro é gratuita. A abertura para envio de casos se dará no mesmo período da 
abertura das inscrições.

Um período a mais para apresentações e discussões

17 DE MAIO DE 2018 - QUINTA-FEIRA

08h00 - 08h15: Abertura 

08h15 - 10h00: MÓDULO I
FLEBOESTÉTICA - Tratamento das telangiectasias 
e varizes reticulares. Por que faço e como faço?

08h15 - 08h22: Agentes esclerosantes líquidos:
riscos e benefícios 
08h22 - 08h29: Laser transcutâneo 
08h29 - 08h36: Espuma 
08h36 - 08h43: Radiofrequência 
08h43 - 08h50: Crioescleroterapia 
08h50 - 08h57: TC-01 
08h57 - 09h04: Minimizando a dor durante 
escleroterapia / laser transcutâneo 
09h04 - 09h11: TC-02 
09h11 - 09h18: Como e quando fazer 
compressão pós esclerose de telangiectasias 
09h18 - 10h00: Discussão 
10h00 - 10h30: Intervalo

10h30 - 11h15: MÓDULO II
DEFESA PROFISSIONAL - Educação Médica 
 
10h30 - 10h40: O número de faculdades no Brasil 
é adequado? 
10h40 - 10h50: Exame de ordem. Por que não fa-
zer? 
10h50 - 11h00: Residências médicas. Qual a resi-
dência ideal para a especialidade? 
11h00 - 11h15: Discussão 

11h15 - 12h00: MÓDULO II 
DEFESA PROFISSIONAL - Honorários Médicos - 
Como o CRM, APM e sindicato podem nos ajudar 
nos honorários de procedimentos médicos? 
 
11h15 - 11h25: Representante Sindicato 
11h25 - 11h35: Representante CRM 
11h35 - 11h45: Representante APM 
11h45 - 12h00: Discussão 
12h00 - 13h30: Simpósio Satélite - Pfi zer 

14h00 - 17h00: ENCONTRO INTERATIVO - 
VII ENCONTRO INTERATIVO DE CIRURGIA 
VASCULAR E ENDOVASCULAR 
 
18 DE MAIO DE 2018 – SEXTA-FEIRA

08h00 - 10h00: MÓDULO III
VENOSO - INSUFICIÊNCIA VENOSA / VARIZES 
 
08h00 - 08h12: Dor e edema nos membros 
inferiores: nem sempre é insufi ciência venosa 
08h12 - 08h19: TC-03 
08h19 - 08h31: Técnica ASVAL: resultado de 
10 anos e perspectivas 

08h31 - 08h38: TC-04 
08h38 - 08h50: Melhorando a safenectomia: 
tumescência peri-venosa guiada por ultrassom 
08h50 - 08h57: TC-05 
08h57 - 09h09: Dicas para melhorar o resultado 
pós-escleroterapia com espuma das veias troncu-
lares 
09h09 - 09h21: Classifi cação do refl uxo da veia sa-
fena. Implicações para o tratamento 
09h21 - 10h00: Discussão 
10h00 - 10h30: Intervalo

10h30 - 12h20: MÓDULO IV
ABORDAGEM VENOSA / ACESSOS VENOSOS PARA 
HEMODIÁLISE 

10h30 - 10h42: Insufi ciência venosa e linfedema
concomitantes. Usar ou não a termo-ablação?
10h42 - 10h49: TC-06 
10h49 - 11h01: Tratamento da síndrome de com-
pressão ilíaco cava - Indicações e aspectos técnicos 
11h01 - 11h13: O papel das estratégias invasivas no 
tromboembolismo venoso 
11h13 - 11h20: TC-07 
11h20 - 11h32: Diferentes opções para a preserva-
ção da safena 
11h32 - 11h39: TC-08 
11h39 - 11h51: Situação atual do acesso venoso
para hemodiálise no Brasil 
11h51 - 12h20: Discussão
12h30 - 14h00: Simpósio Satélite - Daiichi Sankyo 

14h00 - 16h00: MÓDULO V 
DOENÇA ARTERIAL OBSTRUTIVA PERIFÉRICA 

14h00 - 14h12: Novas perspectivas do tratamento 
clínico do paciente com doença arterial periférica 
14h12 - 14h19: TC-09 
14h19 - 14h31: Quando o tratamento cirúrgico é a 
primeira opção na doença arterial obstrutiva peri-
férica 
14h31 – 14h38: TC-10 
14h38 – 14h50: O que há de evidência na literatura 
recente no tratamento endovascular do segmento 
femoropoplíteo? 
14h50 - 14h57: TC-11 
14h57 - 15h09: Como otimizar a perviedade nas 
intervenções endovasculares infrainguinais 
15h09 - 15h21: Dicas e truques na angioplastia in-
frapoplítea 
15h21 - 16h00: Discussão 
16h00 - 16h30: Intervalo

16h30 - 18h00: MÓDULO VI 
PÉ DIABÉTICO 
 
16h30 - 16h40: Antibioticoterapia no pé diabético 
16h40 - 16h47: TC-12 
16h47 - 16h57: Truques e dicas nas amputações do 
pé diabético 

Programa
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08h31 - 08h38: TC-04 
08h38 - 08h50: Melhorando a safenectomia: 
tumescência peri-venosa guiada por ultrassom 
08h50 - 08h57: TC-05 
08h57 - 09h09: Dicas para melhorar o resultado 
pós-escleroterapia com espuma das veias troncu-
lares 
09h09 - 09h21: Classifi cação do refl uxo da veia sa-
fena. Implicações para o tratamento 
09h21 - 10h00: Discussão 
10h00 - 10h30: Intervalo

10h30 - 12h20: MÓDULO IV
ABORDAGEM VENOSA / ACESSOS VENOSOS PARA 
HEMODIÁLISE 

10h30 - 10h42: Insufi ciência venosa e linfedema
concomitantes. Usar ou não a termo-ablação?
10h42 - 10h49: TC-06 
10h49 - 11h01: Tratamento da síndrome de com-
pressão ilíaco cava - Indicações e aspectos técnicos 
11h01 - 11h13: O papel das estratégias invasivas no 
tromboembolismo venoso 
11h13 - 11h20: TC-07 
11h20 - 11h32: Diferentes opções para a preserva-
ção da safena 
11h32 - 11h39: TC-08 
11h39 - 11h51: Situação atual do acesso venoso
para hemodiálise no Brasil 
11h51 - 12h20: Discussão
12h30 - 14h00: Simpósio Satélite - Daiichi Sankyo 

14h00 - 16h00: MÓDULO V 
DOENÇA ARTERIAL OBSTRUTIVA PERIFÉRICA 

14h00 - 14h12: Novas perspectivas do tratamento 
clínico do paciente com doença arterial periférica 
14h12 - 14h19: TC-09 
14h19 - 14h31: Quando o tratamento cirúrgico é a 
primeira opção na doença arterial obstrutiva peri-
férica 
14h31 – 14h38: TC-10 
14h38 – 14h50: O que há de evidência na literatura 
recente no tratamento endovascular do segmento 
femoropoplíteo? 
14h50 - 14h57: TC-11 
14h57 - 15h09: Como otimizar a perviedade nas 
intervenções endovasculares infrainguinais 
15h09 - 15h21: Dicas e truques na angioplastia in-
frapoplítea 
15h21 - 16h00: Discussão 
16h00 - 16h30: Intervalo

16h30 - 18h00: MÓDULO VI 
PÉ DIABÉTICO 
 
16h30 - 16h40: Antibioticoterapia no pé diabético 
16h40 - 16h47: TC-12 
16h47 - 16h57: Truques e dicas nas amputações do 
pé diabético 

16h57 - 17h04: TC-13 
17h04 - 17h14: Exames de imagem no pé diabé-
tico 
17h14 - 17h21: TC-14 
17h21 - 17h31: Controle glicêmico no pré e 
pós-operatório no paciente diabético 
17h31 - 17h41: Reabilitação do paciente com pé
diabético (sapatos, palmilhas, órteses e próteses) 
17h41 - 17h51: Tratamento da sintomatologia da 
neuropatia diabética 
17h51 - 18h00: Discussão 

19 DE MAIO DE 2018 - SÁBADO

08h00 - 08h50: MÓDULO VII
DOENÇA CAROTÍDEA EXTRA-CRANIANA - 
Tratamento do paciente assintomático 
 
08h00 - 08h12: Situação atual do ACST 2 
08h12 - 08h19: TC-15 
08h19 - 08h31: Indicação e como manejar o 
tratamento clínico 
08h31 - 08h38: TC-16 
08h38 - 08h50: Indicação do tratamento cirúrgico 

08h50 - 10h00: MÓDULO VII  
DOENÇA CAROTÍDEA EXTRA-CRANIANA - 
Tratamento do paciente sintomático 
 
08h50 - 09h02: AVC na fase aguda: em que 
momento intervir? 
09h02 - 09h09: TC-17 
09h09 - 09h21: Atualizações no tratamento 
endovascular 
09h21 - 10h00: Discussão 
10h00 - 10h30: Intervalo

10h30 - 12h20: MÓDULO VIII
DOENÇA AORTO-ILIACA/ANEURISMA DE AORTA E 
ILÍACA  

10h30 - 10h42: Qual o futuro da cirurgia aberta
para correção do aneurisma de aorta após duas 
décadas de EVAR 
10h42 - 10h49: TC-18 
10h49 - 11h01: Táticas e técnicas para tratamento 
endovascular do AAA com colo proximal hostil 
11h01 - 11h08: TC-19 
11h08 - 11h20: Tratamento dos aneurismas de
artéria ilíaca 
11h20 - 11h32: Doença obstrutiva aorto ilíaca:
quando a cirurgia aberta é a melhor estratégia 
terapêutica 
11h32 - 11h44: Quando a angioplastia com stent 
convencional e com stent revestido é a melhor op-
ção na doença obstrutiva aorto-ilíaca 
11h44 - 11h51: TC-20 
11h51 - 12h20: Discussão 
12h40 - 13h40: Simpósio Satélite - Farmoquímica 

14h00 - 16h00: MÓDULO IX
TROMBOSE VENOSA PROFUNDA  

14h00 - 14h12: Atualização terapêutica nas trom-
bofl ebites superfi ciais 
14h12 - 14h19: TC-21 
14h19 - 14h31: Peculiaridades da TVP na 
mulher       
14h31 - 14h43: Anticoagulantes orais de ação 
direta (DOACs) no tratamento da trombose 
venosa: qual é a melhor opção? 
14h43 - 14h50: TC-22 
14h50 - 15h02: Anticoagulação em populações
 especiais 
15h02 - 15h09: TC-23 
15h09 - 15h21: Tratamento do tromboembolismo 
venoso em pacientes com câncer 
15h21 - 16h00: Discussão 
16h00 - 16h30: Intervalo

16h30 - 18h00: MÓDULO X 
TRAUMA VASCULAR 

16h30 - 16h42: Controle vascular no trauma 
pélvico 
16h42 - 16h54: "Damage control" no trauma 
vascular / hipotensão permissiva 
16h54 - 17h06: Aspectos atuais da isquemia e 
reperfusão 
17h06 - 17h18: Lesões carotídeas penetrantes. 
Como proceder 
17h18 - 17h30: Trauma de grandes vasos 
abdominais 
17h30 - 17h42: Trauma ortopédico associado 
a trauma vascular 
17h42 - 18h00: Discussão 

Programa

Aplicativo
Para repetir o sucesso da edição passa-

da do Encontro São Paulo, mais uma vez, 
os participantes poderão visualizar toda a 
programação do evento por meio de um 
aplicativo interativo para celulares. Pelo 
app, será possível pontuar os módulos, 
fazer perguntas para os palestrantes (que 
serão respondidas no período destinado 
à discussão) e solicitar as apresentações 
dos palestrantes que forem disponibiliza-
das ao público. Além disso, a plataforma 
constará os resumos dos temas correlatos, 
e as apresentações poderão ser pontuadas 
pelo público. O aplicativo também poderá 
ser utilizado durante o Encontro Interativo 
para a escolha das alternativas dos Casos 
Desafi os. O local do evento contará com 
wi-fi  gratuito, para que todos consigam re-
alizar o download e interajam pela ferra-
menta digital.
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Liga Vascular

XXVI Encontro dos Ex-Estagiários do Serviço de Cirurgia Vascular Integrada 
da Benefi cência Portuguesa de São Paulo

acontecer nos dias 7 de abril, 12 de maio, 9 de junho, 11 de agosto, 22 
de setembro, 20 de outubro e 24 de novembro. Em julho e dezembro 
não haverá reuniões da Liga. As datas estão sujeitas a sofrer alterações 
ao longo do ano.

Para participar, basta enviar e-mail para secretaria@sbacvsp.org.br 
ou confi rmar presença pelos telefones (11) 5087-4888 ou 5087-4889.

Com o tema “Imersão em tromboembolismo venoso”, no 
dia 17 de fevereiro ocorreu a primeira reunião do ano da 
Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular. A palestra foi 
apresentada pelo Dr. Adilson Ferraz Paschôa, e os Casos Clí-
nicos foram apresentados por acadêmicos da Universidade 
Anhembi Morumbi e discutidos pelos quase 100 participan-
tes presentes.

A próxima reunião será realizada no dia 17 de março, 
com o tema “Ultrassom Vascular na prática médica”, apre-
sentado pelo professor adjunto da disciplina de Cirurgia 
Vascular e Endovascular da Escola Paulista de Medicina, Dr. 
Ronald Flumignan.

A discussão de casos clínicos será feita pelos acadêmicos 
da Escola Paulista de Medicina – UNIFESP.

A Liga é coordenada pelos doutores Adnan Neser, Henri-
que Jorge Guedes e Arual Giusti. A supervisão é do presi-
dente da SBACV-SP, Dr. Marcelo Calil Burihan.

As reuniões são realizadas sempre aos sábados, das 8h30 
às 12 horas, na APM – Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 278, 
Bela Vista - São Paulo - SP. As opções de estacionamento 
no local são: Multipark (Av. Brig. Luis Antônio, 306/311) ou 
Paulipark (R. Francisca Miquelina, 103/111).

Os próximos encontros mensais estão programados para 

Ronald Luiz G. Flumignan, 
Henrique Jorge Guedes Neto,
 Arual Giusti, Adilson Ferraz Paschôa,
 Adnan Neser e Marcelo Calil Burihan

Marcelo Calil Burihan, Bonno van Bellen e Roberto Sacilotto

FIQUE POR DENTRO

No dia 24 de fevereiro, ocorreu a 26ª 
edição consecutiva do Encontro de Ex-Es-
tagiários do Serviço de Cirurgia Vascular 
Integrada da Benefi cência Portuguesa de 
São Paulo, Serviço coordenado pelo Prof. 
Dr. Bonno van Bellen e com a corres-
ponsabilidade do Prof. Dr. Adilson Ferraz 
Paschôa, Dr. Ivan de Barros Godóy e Dr. 
Sascha Werner Schlaad. 

O evento realizado no Grand Mercure 
Ibirapuera São Paulo, contou com a parti-
cipação de mais de 200 colegas especialis-
tas, que tiveram a possibilidade de discutir 
assuntos importantes dos vários campos 
da Angiologia, Cirurgia Vascular e Endo-
vascular.

O Encontro também teve a presença do 
presidente da SBACV, Dr. Roberto Sacilotto, 
e do presidente da SBACV Regional de São 
Paulo, Dr. Marcelo Calil Burihan. 

O programa ressaltou a importância do 
tromboembolismo venoso, as perspectivas 
futuras da Cirurgia Endovascular e os dis-
positivos para selamento percutâneo nas 
cirurgias endovasculares. Também teve 
módulo sobre Cirurgia Venosa e Fleboes-
tética – tema que sempre desperta muito 
interesse e uma discussão sem fi m, e que 
contou com a presença de muitos colegas 
experientes nesse campo de atuação. 

A novidade do evento foi o módulo de 
“Metodologia Científi ca para os Pobres 
Mortais”. Com um nome provocativo, o 

Evento foi um sucesso e contou com a participação de mais de 200 inscritos

gostaria de enaltecer a presença do Prof. 
Dr. Bonno van Bellen, na condição de Chefe 
do Serviço e formador de tantos especia-
listas em várias regiões do Brasil; do Prof. 
Dr. Francisco Humberto de Abreu Maffei, a 
mais importante referência nacional em 
Tromboembolismo Venoso; e de todos os 
demais colegas que participaram desse 
modelo interativo, que permite a troca de 
experiências e opiniões entre profi ssionais 
da área.

A próxima edição do Encontro já está 
programada para fevereiro de 2019. Os 
organizadores do evento desejam vida 
longa para essa tão importante iniciativa, 
e que o Dr. Ivan de Barros Godóy, respon-
sável pela organização tenha fôlego e co-
ragem para o próximo.

tema é desafi ador tanto para boa parte 
dos profi ssionais voltados exclusivamen-
te para a área assistencial, como também 
para compreender com clareza a validade 
dos estudos.

Mantendo-se a tradição de trazer ao fi -
nal do curso um módulo de entretenimen-
to, o Encontro recebeu a presença da jor-
nalista Vera Magalhães, que colabora com 
temas ligados à política no jornal O Estado 
de São Paulo, e é ouvida diariamente no 
programa “3 em 1”, da rádio Jovem Pan 
de São Paulo. A comunicadora abordou a 
situação atual da política brasileira, sob o 
fogo cruzado da Operação Lava-Jato e às 
vésperas de uma eleição, que poderá ser 
decisiva para os rumos do País.

O XXVI Encontro dos Ex-Estagiários 
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Curso de Educação Continuada em Tromboembolismo Venoso (CETEV)

Dr. Bonno van Bellen: carreira repleta de conquistas e dedicação à Medicina

Eduardo Sad, Adilson Ferraz Paschôa e Júlio César de Oliveira

Bonno van Bellen

FIQUE POR DENTRO

MESTRE VASCULAR

No dia 10 de março aconteceu o primeiro módulo do Cur-
so de Educação Continuada em Tromboembolismo Venoso 
(CETEV), com o tema “Profi laxia em Pacientes Clínicos”. O 
CETEV é dividido em três módulos, sendo um em cada mês, 
aos sábados. O evento tem o patrocínio da Sanofi .

Na sede da SBACV-SP, no Módulo 1 foram apresentados 
os seguintes temas: Incidência, epidemiologia e fatores de 
risco (Dr. Adilson Ferraz Paschôa); Gerenciamento do proto-
colo da profi laxia de tromboembolismo venoso no paciente 
clínico (Dr. Eduardo Sad); e Diretrizes e principais estudos 
da profi laxia do tromboembolismo venoso em pacientes clí-
nicos (Dr. Júlio César de Oliveira). Depois foram discutidos 
os Casos clínicos em pacientes especiais. 

O 2º Módulo será no dia 21 de abril  com os temas “Trata-
mento do tromboembolismo venoso e da trombofl ebite su-
perfi cial” e “Profi laxia do TEV em pacientes cirúrgicos”. 

E o 3º Módulo será realizado em 2 de junho sobre “TEV na 
mulher – Gestação e puerpério, anticoncepção e reposição 
hormonal”.

Dr. Bonno van Bellen, nascido em uma 
cidade próxima a Amsterdam, na Holan-
da, chamada Bloemendaal, foi presiden-
te da Regional São Paulo da SBACV-SP 
(1988-1989) e presidente da Nacional 
(1994-1995). 

Durante seus mandatos, foi responsável 
por várias atividades que se tornaram par-
te do patrimônio cultural da SBACV. Junto 
aos doutores Antônio Carlos Simi e Adib 
Bouabci, Dr. Bonno idealizou o Encontro 
Paulista de Cirurgia Vascular – atualmente 
Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular 
e Endovascular. Além disso, eles também 
foram responsáveis pela revista Cirurgia 
Vascular e Angiologia que se tornou o Jor-
nal Vascular Brasileiro.  

Mais recentemente, em conjunto com os 
doutores Cid Sitrângulo e Erasmo Simão 
da Silva, ele também participou da criação 
do Controvérsias em Cirurgia Vascular e 
Endovascular, evento bienal da SBACV-SP, 
hoje em sua sexta edição.

Dr. Bonno é formado pela Faculdade de 
Medicina da USP, onde também fez seu 
doutorado. Completou sua formação em 
Cirurgia Vascular no exterior, com bolsa 

Especialista foi presidente da Regional São Paulo (1988-1989) e da Nacional (1994-1995); ajudou na criação do 
Encontro São Paulo e do jornal Vascular, e mais recentemente o evento Controvérsias

Além de sua atuação prática, Dr. Bon-
no também contribuiu com a especialida-
de na área acadêmica. Ele participou de 
15 estudos clínicos internacionais, e todo 
ano, junto com os estagiários, coordena 
pelo menos três no Serviço de Cirurgia 
Vascular. Também já publicou, como autor 
e coautor, 83 trabalhos em revistas cientí-
fi cas brasileiras e do exterior, e nove capí-
tulos de livros da especialidade.

Com uma carreira repleta de conquistas 
e dedicação à Medicina, Dr. Bonno tam-
bém tem outras atividades para aprovei-
tar seu tempo livre, como ciclismo de tri-
lha, jardinagem e canoagem.

de estudos do Ministério da Educação, foi 
para a Northwestern University, em Chi-
cago (EUA). Em 1983, obteve o título de 
Livre Docente pela Faculdade de Ciências 
Médicas da UNICAMP.

Começou sua carreira no extinto Hos-
pital Jaraguá, mas desde 1976, atua no 
Hospital da Benefi cência Portuguesa, onde 
está estabelecido o Serviço de Cirurgia 
Vascular Integrada. Eventualmente, tam-
bém trabalha no Hospital Oswaldo Cruz e 
Santa Catarina.

Os encontros acontecem na sede da SBAVC-SP, das 8h30 
às 17h. Em breve, a secretaria da SBACV-SP informará 
mais detalhes sobre os módulos 2 e 3. Para mais informa-
ções enviar e-mail para secretaria@sbacvsp.org.br.

Mensagem aos jovens médicos

“Desenvolvam suas virtudes, acima de 
tudo ao amor à profi ssão e o amor ao pa-
ciente, que necessita de sua competência, 
de sua prudência, sua coragem, sua boa-
-fé, sua simplicidade e sua honestidade”.
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ESPAÇO ABERTO

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

"FLEBOTÔNICOS": MITO OU REALIDADE?

ÓTIMOS ACONTECIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Houve uma revolução no tratamento da doença venosa nas duas 
últimas décadas, embora muitos acreditem que não, com o surgi-
mento dos novos métodos de termoablação. Evoluções similares, 
entretanto, não ocorreram com o tratamento medicamentoso das 
varizes ou da insufi ciência venosa crônica.

Apesar de haver uma lista razoável de medicamentos designados 
venoativos ou fl ebotônicos, existem poucos estudos recentes de boa 
qualidade sobre o assunto, e a última revisão sistemática publicada 
pela Cochrane Database é de 2005, sem atualizações subsequen-
tes. A conclusão desta revisão sistemática é de que existe benefício 
no uso de tais medicações em pacientes bem selecionados, o que 
é também enfatizado pelo American Venous Forum nos seus guide-
lines de 2017. Esta publicação ainda ressalta o papel soberano da 
terapia compressiva. 

Vivemos na era da medicina baseada em evidências, como já co-
mentado neste Espaço Aberto, em artigo publicado anteriormente, 
na qual nossas decisões são direcionadas por estudos científi cos de 
qualidade. Logo, existe um espaço enorme para novas pesquisas 
sobre o assunto, e não me parece justifi cável a prescrição de fl ebo-
tônicos para qualquer classe CEAP como primeira opção de trata-
mento conservador na doença venosa crônica. 

Outro aspecto refere-se à prescrição dos fl ebotônicos como coad-
juvantes no tratamento da TVP. Não há evidências sobre o assunto, 
portanto deve-se ter cuidado.

Obviamente a experiência pessoal de cada médico deve ser levada 
em conta, mas a prescrição médica deve seguir critérios científi cos.

Aproveito para lembrar que não há liberação pelo FDA para o uso 
destes medicamentos nos Estados Unidos. Há rumores que isto se 
deve ao fato de muitos, senão todos os fl ebotônicos, serem de ori-
gem europeia, justifi cando-se a não liberação como parte de uma 
guerra econômica entre indústrias farmacêuticas. Fica a dúvida...

Antes de prescrever um medicamento, seguindo 
de maneira mais ampla o fundamento hipocrático 
“primum non nocere”, devemos considerar não so-
mente a segurança farmacológica, mas também o 
custo do tratamento, assim como se sua utilização 
trará benefícios para determinado paciente. 

Neste contexto, sempre me recordo das palavras 
do Prof. Walter Edgard Maffei, tio do Dr. Francisco 
Maffei, que dispensa apresentações, “...mede-se a 
ignorância de um médico pela quantidade de medi-
camentos que ele prescreve.” Nem a pressa justifi ca 
uma prescrição somente para nos livrarmos mais ra-
pidamente de um paciente… 

Até a próxima edição!

Dia 22, na última quinta-feira do mês, realizou-se a primeira reunião 
Administrativa e Científi ca, dirigida pelo novo presidente, Dr. Marcelo 
Calil Burihan, no belo e confortável anfi teatro, de excelente acomo-
dação, da Associação Paulista de Medicina. De qualquer assento, é 
possível ouvir bem a exposição do palestrante e do comentarista, e 
ver com nitidez a projeção na tela do auditório dos trabalhos científi cos 
apresentados pelos colegas eleitos para expô-los.  

O simpático e inteligente presidente, Dr. Marcelo Calil Burihan, co-
mentou sobre a programação do XVI Encontro São Paulo de Cirurgia 
Vascular e Endovascular, que será realizado no Centro de Convenções 
Frei Caneca, nos dias 17, 18 e 19 de maio; e sobre o projeto do 
próximo Encontro São Paulo de 2019, cuja antecipação leva ao apri-
moramento do evento, que está cada vez melhor, produtivo e mais 
atraente. Tudo em benefício dos participantes, para dar continuidade 
ao engrandecimento, gradativo, da Regional São Paulo, que está sem-
pre disposta a enriquecer a cultura científi ca vascular. Esse trabalho 
demanda inteligência criativa, disponibilidade de tempo, humildade e 
responsabilidade com as despesas indispensáveis. 

Também fi quei surpreso e feliz com o apoio do atual presidente a 
um programa de marketing, que tem como objetivo: divulgar a gran-
de importância da nossa especialidade e o seu valor marcante, já que 
ainda tem pouco reconhecimento e não é tão bem conhecida; e pro-
tegê-la de ser invadida por não vasculares praticando indevidamente 

procedimentos pertencentes, essencialmente e exclu-
sivamente, aos vasculares (sempre presentes em con-
gressos, jornadas, cursos e reuniões, para ampliarem 
seus conhecimentos). Um trabalho bem feito de marke-
ting despertará atenção dos vasculares que deixaram de 
ser sócios e a dos que nunca se associaram, provocan-
do o real crescimento da SBACV-SP, e assim convencer 
a todos da grande importância de união, que por ser 
desprezada por nós, brasileiros, assola o nosso querido 
Brasil, impedindo-o de ser passado a limpo.       

Outro importante acontecimento foi no dia 17, um 
sábado, nas dependências do lindo Hotel Trivoli Mofar-
rej. Tivemos a honra de sermos convidados a partici-
par da posse do novo presidente da Sociedade Brasileira 
de Angiologia e Cirurgia Vascular-Nacional, Dr. Roberto 
Sacilotto, que com a sua inteligência, criatividade e hu-
mildade, colocará em prática projetos capazes de dar 
continuidade ao engrandecimento da nossa Sociedade. 
A posse de Sacilotto foi enriquecida com a presença dos 
distintos ex-presidentes da Regional São Paulo, Dr. Ca-
lógero Presti, Dr. Adnan Neser, e outros tantos ilustres 
ex-diretores de gestões passadas; Dr. Paulo Kauffman, 
representando o valoroso Grupo Vascular do Hospital 
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HOMENAGEM

Dr. Rubem Rino
Associado da SBACV-SP 

das Clínicas de São Paulo-USP; boa parte da distinta e simpática dire-
toria da Nacional, Dr. Ivanésio Merlo, Dr. Sérgio Silveira Leal de Mei-
relles (que fi ndou seu mandato, tendo deixado legado boas obras de 
interesse aos associados) e demais colegas.

Desejo a nova diretoria da Regional São Paulo, a suas ilustres sucur-
sais, e a nova diretoria da Nacional, que se sintam armados de muita 
disposição, saúde, criatividade, humildade, persistência, comunicação, 
fé, esperança, apoio e colaboração dos associados, indispensáveis para 
a conquista do sucesso, seja ele o maior possível.

Grande abraço a todos. 

AGENDA

A SBACV-SP parabeniza todas as associadas 
pela dedicação a especialidade, apesar dos 
desafi os enfrentados. Reconhecemos o esfor-
ço e sucesso, e apoiamos para que cada vez 
ocupem mais espaços de destaque na Socie-
dade e na Medicina.

Mulher
Dia Internacional da

“Algo só é impossível até 
que alguém duvide e acabe 

provando o contrário” 
Albert Einstein
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ARTIGO

Marcelo Boeger 
Administrador de Empresas, Coordenador e Professor 
do curso de especialização em hotelaria hospitalar do 

IIEPAE - Hospital Albert Einstein. Mestre em Planejamento 
em Gestão Ambiental pela UNIBERO. Mestre em 

Hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi. 

ESTRESSE LABORAL TAMBÉM AFETA OS MÉDICOS

Em 1974, Freudenberger deu o nome de 
Burnout para a síndrome que afetava pro-
fi ssionais de forma física e emocional no 
ambiente de trabalho. Em sua pesquisa, 
percebeu que afetava principalmente os 
profi ssionais que exerciam funções em que 
o contato com outras pessoas era intenso 
com um nível de entrega muito grande. De 
lá para cá, muito se estudou sobre este 
tema em diversas perspectivas. Sabe-se 
que algumas profi ssões podem ser mais 
vulneráveis a este fenômeno. Por exem-
plo, professores, agentes penitenciários, 
policiais, enfermeiros e médicos podem 
ser duramente acometidos pelo estresse 
profi ssional e pelo Burnout. São profi s-
sões normalmente caracterizadas por uma 
maior dedicação emocional e abnegação, 
atuando no limite de seu conforto físico e 
emocional.

No caso dos médicos, muitos hospitais 
vêm atuando no sentido de prover maior 
conforto e hospitalidade a estes profi ssio-
nais que passam horas dentro de Pronto 
Socorro, Centros Cirúrgicos ou em atendi-
mento. Como podemos oferecer conforto 
a este profi ssional que tanto se dedica ao 
paciente e tanto afeta a marca e o bran-
ding do hospital em que atua?

No mundo corporativo já é comum en-
contrarmos empresas que oferecem a 
seus profi ssionais espaços agradáveis, 
com uma decoração diferenciada, onde as 
pessoas podem fazer uma pausa e reto-
mar o fôlego e com isso, se objetiva gerar 
aumento de produtividade e até reduzir 
confl itos entre profi ssionais. Hoje, já não 
é incomum encontrar até em escritórios, 
as famosas salas de descompressão. No 
mundo corporativo, uma sala de descom-
pressão é um espaço onde os profi ssionais 
podem passar um tempo e relaxar para 
retornarem ao trabalho revigorados. Fru-
tas, jogos e internet fazem parte do menu 
destas salas.

Nos grandes hospitais, podemos encon-
trar dentro do “conforto médico” espaços 
semelhantes, visando ajudar a equipe 
médica a encontrar não somente um es-
paço para relaxar, bem como serviços de 
alimentação, massagem, descanso, entre 
outros. 

Na pesquisa “Conforto para Médicos atu-
antes em Centro Cirúrgico” que tive o pra-
zer de orientar na especialização em ho-
telaria há alguns anos atrás, realizada em 
hospitais privados brasileiros, revelou-se 
que, em média, 29% dos cirurgiões fi cam 
até uma hora no hospital, 49% até três 
horas, 10% entre três e oito horas e 12% 

Por Marcelo Boeger

por mais de 8 horas por dia. A pesquisa 
demonstrou que os mesmos dividem seu 
tempo diário entre atendimento em con-
sultórios (muitas vezes dentro ou contíguo 
ao prédio hospitalar), cirurgias e consultas 
pré-anestésicas (no caso de anestesiolo-
gistas) e até no próprio pronto-socorro. 

Quando o “conforto médico” surgiu em 
hospitais, o local se resumia a uma sala 
com um sofá, uma televisão, micro-on-
das e um frigobar com sanduiches. Ainda 
hoje, temos hospitais em que quase nada 
foi feito neste sentido. Nesses hospitais, 
as reclamações dos médicos são sempre 
em relação ao tamanho do espaço físico do 
conforto médico, entendendo que a área 
destinada ao mesmo é insufi ciente para o 
número de frequentadores. Outra recla-
mação recorrente é sobre a qualidade da 
comida ou que a mesma vem “amassada”, 
morna ou quase fria. Em muitos hospitais 
que não se apropriaram de modelos mais 
arrojados, não é raro encontrar médicos 
que são obrigados a colocar a bandeja no 
colo, sentado em um sofá, gerando um 
enorme desconforto para se alimentarem. 

Já nos hospitais que repensaram es-
tes serviços, podemos encontrar padrões 
de hotelaria exclusivos para este espaço, 
com restaurantes com cardápios exclusi-
vos, serviços de massagem rápida, áreas 
de descanso reservadas, lanchonetes e 
restaurantes – muitas vezes de 24 horas. 
Alguns hospitais possuem serviços com 
empresas parceiras que podem facilitar o 
dia a dia do corpo clínico como empresas 
de lavanderias, serviços de motoboy e de 
facilidades como correios, xerox, fl oricultu-
ras, farmácias, despachante e em alguns, 
até academias e espaço de manicure e pe-
dicure. Os serviços não devem ser apenas 
oferecidos para os profi ssionais do centro 
cirúrgico e deve contemplar a equipe de 
atendimento clínico, que também passa 
por alto nível de pressão. 

Muitos disponibilizam profi ssionais do 
departamento de hotelaria para apoiar e 
facilitar a visualização de informações dos 
mesmos para temas como agendamento 
cirúrgico, liberação de guias, apoio com 
informações para preenchimento de pron-
tuários, etc.

Naturalmente, o bom ambiente e a exis-
tência destes serviços não são os únicos 
pontos para eliminar o estresse no traba-
lho, mas podem apoiar e ajudar a reduzir 
o estresse dos profi ssionais e fi delizá-los à 
Instituição pelo alto nível de serviços pres-
tados.

Por tudo isso, devem, obrigatoriamente, 

Conforto nos hospitais deve contemplar também o corpo clínico

estar no radar do gestor de hotelaria e fa-
cilities dos hospitais, a importância de con-
templar o conforto médico em suas ações 
– oferecendo serviços de qualidade, desde 
alimentação adequada e promover confor-
to da roupa privativa disponibilizada para 
uso em cirurgias, até da gestão das ins-
talações, em que a equipe permanece du-
rante o tempo em que estão nos hospitais.
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EXPEDIENTE

CFM regulamenta “Uber” da medicina
Preocupado em oferecer mais segurança ao 

ato médico e aos pacientes, o Conselho Federal 
de Medicina (CFM) publicou, no dia 28 de fe-
vereiro, a Resolução nº 2.178, regulamentando 
a atuação dos aplicativos (APPs) que conectam 
pacientes a serviços de atendimento domicilia-
res. Entre as exigências que os aplicativos de-
verão cumprir de modo obrigatório estão a exi-
gência de que todos os especialistas anunciados 
sejam efetivamente preparados para atuação 
na área específi ca, o engajamento de um dire-
tor-técnico médico, a promoção do arquivamen-
to dos prontuários de atendimento e a inscrição 
no Conselho Regional de Medicina (CRM) do Es-
tado onde pretende atuar.

Esses APPs devem orientar seus médicos 
cadastrados a arquivarem (em meio físico ou 
digital) os prontuários dos pacientes. Esse ato 
obrigatório visa assegurar que as informações 
coletadas em diferentes consultas possam ser 
usadas por outros médicos, permitindo o acom-
panhamento de tratamentos.  Em caso de mu-
dança de profi ssional, o paciente poderá pedir 
o seu dossiê para entrega ao seu novo médico.

Para o CFM, é ético o uso desse tipo de ser-
viço, comumente chamado de “uber da medici-
na”. Contudo, a autarquia entende que as regras 
éticas devem ser cumpridas pelos profi ssionais 
inscritos e pelas empresas do setor. “Os médi-
cos não devem fi rmar contrato com operadoras 
que estejam em desacordo com o normativo do 
CFM”, alerta o diretor de Fiscalização do CFM e 
relator da Resolução, Emmanuel Fortes.

A indicação do diretor-técnico médico é im-
prescindível, na avaliação do Plenário do CFM, 
pois é esse profi ssional que responderá, em úl-
tima instância, pela qualidade do atendimento. 
Ou seja, caberá a ele, por exemplo, assegurar 
que todo médico anunciado pela plataforma seja 
inscrito no CRM e que observe o cumprimento 
dos critérios para o exercício ético da medicina, 
com base em parâmetros de competência, ex-
celência, autonomia, sigilo e respeito.

Outra medida importante é a determinação 
de que apenas os médicos com Registro de 
Qualifi cação de Especialidade (RQE) possam 
atender nas especialidades para as quais se ha-
bilitam. Por exemplo, um médico que se anun-
cia ginecologista deverá provar que possui esse 
número, o qual só é concedido aos especialistas 
que comprovadamente concluíram Residência 
Médica em ginecologia ou foram aprovados em 
exames promovidos pela Federação das Asso-
ciações Brasileiras de Ginecologia e Obstetrícia 
(Febrasgo), capazes de mensurar sua qualifi ca-
ção para o atendimento.

Ministério da Saúde destina 
R$ 13 milhões para aprimorar 
assistência farmacêutica

Em todo o Brasil, 302 novos municípios rece-
berão incentivo fi nanceiro do Ministério da Saú-
de para aprimorar a qualidade e estrutura dos 
serviços farmacêuticos das unidades de saúde. 
O valor de mais de R$ 13 milhões faz parte do 
Programa Nacional de Qualifi cação da Assistên-
cia Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (Qualifar-SUS).

O recurso incentiva o processo de aprimo-
ramento, implementação e integração sistêmi-

ca das atividades da Assistência Farmacêutica 
nas ações e serviços de saúde. O objetivo é dar 
mais agilidade no atendimento à população e 
uma melhor organização dos estoques de medi-
camentos. A destinação foi publicada no Diário 
Ofi cial da União (DOU) do dia 2 de fevereiro. 
Em 15 de dezembro de 2017, o Ministério da 
Saúde liberou mais cerca de R$ 11 milhões para 
outros 327 municípios do país para estruturação 
do Qualifar-SUS.

O QUALIFAR-SUS está organizado em quatro 
eixos (estrutura, educação, informação e cuida-
do). O programa engloba desde investimentos 
na estruturação dos serviços farmacêuticos até 
ações de cuidado ao usuário. Atualmente, o pro-
grama possui 2.211 municípios habilitados nas 
cinco regiões do país, que já receberam o recur-
so no momento da adesão.

A ampliação no investimento e no aprimora-
mento da informatização é um dos principais 
objetivos do Ministério da Saúde. A estratégia 
de qualifi car os serviços de saúde integra o con-
junto de investimentos já realizados por meio 
do outros Projetos de Qualifi cação da Assistên-
cia Farmacêutica. Em janeiro, a Pasta anunciou 
a criação do Programa Cuidados Farmacêuticos. 
O projeto piloto, que terá início em São Paulo, 
Bahia e Distrito Federal, benefi ciará pacientes 
portadores de hepatite e artrite reumatoide 
com orientações e acompanhamento sobre uso 
racional de medicamentos. Até o fi nal do ano, 
mais sete estados devem ser inseridos no pro-
jeto. 

Em 15 anos, União deixa de aplicar 
R$ 174 bilhões na saúde

Cerca de R$ 174 bilhões deixaram de ser apli-
cados pelo Ministério da Saúde entre os anos 
de 2003 e 2017, segundo dados apurados pela 
organização Contas Abertas, a pedido do Con-
selho Federal de Medicina (CFM). O montante 
representa 11% do total autorizado para o Mi-
nistério da Saúde no Orçamento Geral da União 
(OGU) durante o período, cerca R$ 1,6 trilhão. 
Quase metade dos recursos não utilizados de-
veria ter sido investido na realização de obras 
e compra de equipamentos médico-hospitalares 
para atender o Sistema Único de Saúde (SUS).
O montante, segundo avaliação da autarquia, 
revela a má qualidade da gestão fi nanceira na 
saúde pública, que historicamente também so-
fre com o subfi nanciamento. Somente em 2017, 
o valor efetivamente gasto (R$ 115,8 bilhões) 
representou 89% do que havia sido programado 
para o ano. No período específi co, o comporta-
mento das contas foi inferior aos gastos dos três 
anos anteriores.
Em valores corrigidos pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), os recur-
sos aplicados em 2014, 2015 e 2016 superaram 
em R$ 5,7 bilhões, R$ 3,4 bilhões e R$ 2,8 bi-
lhões, respectivamente, o montante aplicado no 
ano passado.
O investimento autorizado para o Ministério da 
Saúde na Lei Orçamentária Anual de 2018 atin-
giu o menor patamar em 13 anos. São R$ 5,4 
bilhões previstos neste ano para construção, 
ampliação e reforma de unidades de saúde e 
compra de equipamentos, segundo dados ofi -
ciais Sistema Integrado de Administração Fi-
nanceira (Siafi ), analisados pelo CFM. Para se 

ter uma ideia da queda, os investimentos au-
torizados no período já estiveram em R$ 16,8 
bilhões, em 2012.
De acordo com o levantamento, os recursos 
de investimentos efetivamente utilizados pelo 
Ministério da Saúde em 2017 também foram 
os menores dos últimos sete anos. Dos R$ 8,2 
bilhões autorizados, somente R$ 2,9 bilhões 
(35,8%) foram efetivamente gastos, incluindo 
os restos a pagar quitados – compromissos as-
sumidos em anos anteriores transferidos para os 
exercícios seguintes. 
Com base nos dados, o CFM identifi cou ainda 
que, dos recursos autorizados no orçamento do 
Ministério da Saúde entre 2003 e 2017, quase 
R$ 125 bilhões deveriam ter sido destinados a 
melhoria da infraestrutura (realização de obras 
e aquisição de equipamentos) em saúde. No 
entanto, apenas R$ 51 bilhões foram pagos e 
outros R$ 80 bilhões deixaram de ser investidos.
Segundo a lei que instituiu o programa Mais Mé-
dicos (12.871/13) estabeleceu que “o SUS terá 
o prazo de cinco anos para dotar as Unidades 
Básicas de Saúde com qualidade de equipamen-
tos e infraestrutura, a serem defi nidas nos pla-
nos plurianuais”. 

Ministério da Saúde libera 
R$ 26 milhões para cirurgias 
eletivas em São Paulo

O estado de São Paulo irá receber R$ 26 mi-
lhões para realização de cirurgias eletivas. Re-
cursos serão destinados aos municípios que 
cumpriram a meta, conforme produção cirúrgica 
estabelecida. Em 2017, foram realizados 24.469 
procedimentos em 18 municípios. Com isso, 
mais recursos estão sendo disponibilizados para 
as cidades que comprovaram cumprimento da 
meta de produção estabelecida. Os estados que 
cumpriram a meta estabelecida em portaria para 
que municípios pudessem organizar a produção 
de mutirões de cirurgias eletivas, terão a opor-
tunidade de receber o dobro dos recursos pagos 
no último semestre, ou seja, poderão realizar 
ainda mais procedimentos, diminuindo o tempo 
de espera dos pacientes que aguardam por uma 
cirurgia eletiva.

“Municípios que já conseguiram organizar a 
fi la única têm a oportunidade de reduzir ainda 
mais a fi la de espera dos pacientes que aguar-
dam por alguma cirurgia. A medida visa reforçar 
as estratégias de ampliação aos procedimentos 
eletivos, garantindo o melhor encaminhamento 
e tratamento dos pacientes. Essa iniciativa vai 
ajudar a diminuir a demanda e a reorganizar a 
lista de espera”, reforçou o ministro da Saúde, 
Ricardo Barros.

Estão previstas entre as cirurgias eletivas pro-
cedimentos de média e alta complexidade, sem 
caráter de urgência, como cirurgias de pele, 
tecido subcutâneo, oftalmológicas; cirurgias 
das glândulas endócrinas; cirurgias do sistema 
nervoso central e periférico; cirurgias das vias 
aéreas superiores, da face, cabeça e pescoço; 
cirurgias e oncológicas; cirurgias do aparelho 
circulatório e digestivo e cirurgias do aparelho 
osteomuscular. Esses procedimentos fazem par-
te da rotina dos atendimentos oferecidos à po-
pulação nos hospitais de todo o País, de forma 
integral e gratuita, por meio do Sistema Único 
de Saúde.
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CONVIDADOS INTERNACIONAIS CONFIRMADOS

HARRY R. BÜLLER 
Holanda

Dr. Büller é professor de medicina 
interna, especializado em medicina 
vascular no Centro Médico Acadêmico 
de Amsterdã, Holanda. Ele realizou 
seu MD e PhD na Universidade de 
Amsterdã. Depois de se formar, 
concluiu sua bolsa de estudo 
em hemostasia e trombose nos 
Departamentos de Medicina e 
Epidemiologia Clínica e Bioestatística 
da Universidade McMaster em 
Hamilton, Ontário, Canadá. Dr. Büller 
é autor e co-autor de mais de 740 

campo (H-index 101).

MICHEL REIJNEN 
Holanda

Dr. Reijnen (MD, PhD), concluiu seu 
treinamento (endo)vascular em 
janeiro de 2004 e entrou no Hospital 
Rijnstate em Arnhem na Holanda, 
onde trabalha em uma equipe de 5 
cirurgiões vasculares e 4 radiologistas 
intervencionistas. Está envolvido em 
múltiplos estudos na área Endovascular, 
é impulsionador e pesquisador de 
vários estudos e registros aleatórios 
multicêntricos (inter)nacionais. Tem 
uma estreita colaboração com a 
Universidade de Twente, Enschede, 
Holanda, no campo da imagem e 
inovação vascular. Publicou mais de 
150 trabalhos. Tem profundo interesse 
e experiência no treinamento cirúrgico.

VII ENCONTRO INTERATIVO

VII Encontro Interativo de 
Cirurgia Vascular e Endovascular, no dia 17 de maio, das 14h00 às 

CASOS DESAFIOS
com a participação da plateia.

Envie casos raros, diagnósticos difíceis, terapêutica não convencional 
ou tecnicamente complicada, casos controversos, dentre outros, por 

 vascular@meetingeventos.com.br até 17/04/2018. 

três participantes da plateia que tiverem mais acertos nos casos! 

Envie

até:  
17/04/2018

PAUL PITTALUGA 
Mônaco 

Cirurgião, ex-residente e ex-chefe residente 
do Hospital Acadêmico. Ex-professor assistente 
da Universidade de Nice-Sophia Antipolis, Dr. 
Pittaluga é hiperespecializado no tratamento 
de varizes. Na origem da descrição do 
método ASVAL, ele esteve envolvido por 

na França. Membro eleito do Conselho e 
Presidente do Comitê Venoso da Sociedade 
Francesa de Cirurgia Vascular, Vice-Presidente 
da Sociedade Francesa de Angiologia e 
membro da Sociedade Francesa de Flebologia. 
Dr. Pittaluga é co-fundador do Riviera Veine 
Institut, dedicado a cuidados globais “à la 
carte” para varizes e ao desenvolvimento de 
novas abordagens para tratamento cirúrgico.

JOERG HECKENKAMP 
Alemanha 

Professor Dr. Joerg Heckenkamp é 
ex-residente do departamento de 
cirurgia, ex-residente e associado 
em cirurgia vascular, ex-assistente 
cirurgião vascular da divisão de 
cirurgia vascular da Universidade de 
Colônia, Alemanha. Atualmente é 
chefe do departamento de cirurgia 
vascular e endovascular, diretor do 

diretor médico e conselheiro médico 
de Niels-Stensen-Hospital, Osnabrueck, 
Alemanha. Foi eleito pela FOCUSTM 
como melhor cirurgião vascular da 
Alemanha no ano de 2017. 
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