
 1NOVEMBRO 2018

O
VASCULA

Regional São Paulo

®

Nº 215 - NOVEMBRO 2018Biênio 2018 / 2019

MESTRE VASCULAR LIGAS ACADÊMICAS
Dr. José Dalmo de Araujo: mais de 50 anos 
dedicados à Medicina, é um dos fundadores 
do Instituto de Moléstias Cardiovasculares de 
São José do Rio Preto

III Congresso Brasileiro das Ligas Acadêmicas 
de Cirurgia Vascular e Endovascular 2018 foi 
realizado em outubro, com sucesso de público

INFORMATIVO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA VASCULAR - SP

Médicos associados à SBACV-SP fazem mutirão 
de atendimento contra a trombose no Parque 
Villa-Lobos 

EVENTO

Impresso fechado pode ser aberto pela ECT

A interatividade em benefício da sociedade 

TELEMEDICINA CADA 
VEZ MAIS PRESENTE
NA NOSSA VIDA



2 NOVEMBRO 2018

PALAVRA DO PRESIDENTE

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

DIRETORIA BIÊNIO - 2018-2019

Presidente: Marcelo Calil Burihan
Vice-presidente: Walter Campos Jr
Secretário: Sidnei José Galego
Vice-secretária: Regina de Faria Bittencourt Costa
Tesoureiro: Rodrigo Bruno Biagioni
Vice-tesoureiro: Fabio Henrique Rossi
Diretor científi co: Ivan Benaduce Casella
Vice-diretor científi co: Fabio Jose Bonafe Sotelo
Diretor de Cursos e Eventos: Edwaldo E. Joviliano
Vice-diretor de Cursos e Eventos: João Antonio Corrêa
Diretor de Publicações: Rogerio Abdo Neser
Vice-diretor de Publicações: Ulisses Ubaldo Mattosinho 
Mathias
Diretor de Defesa Profi ssional: Luis C. Uta Nakano
Vice-diretor de Defesa Profi ssional: Marcio Barreto de 
Araujo
Diretor de Patrimônio: Jorge Agle Kalil
Vice-diretor de Patrimônio: Arual Giusti

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

CONSELHO FISCAL
Titulares: Ivan de Barros Godoy / José Carlos Ingrund / 
Marcos Augusto de Araújo Ferreira
Suplentes: Alberto J. Kupcinskas Jr. / Armando Lisboa Castro / 
Carlos Hugo Guillaux Chaves

SECCIONAIS

ABC – Anderson Nadiak Bueno / Alto Tietê – Adalcindo Vieira 
Nascimento  / Filho / Baixada Santista – Mariano Gomes da 
Silva Filho / Bauru-Botucatu – Cláudio Gabriele / Bragantina 
- Benedicto Márcio Villaça / Campinas-Jundiaí – Gustavo 
Pierro Postal / Franca – Fernando César Raymundo / 
Marília – Ludvig Hafner / Presidente Prudente – César 
Alberto Talavera Martelli / Ribeirão Preto – Luciano Rocha 
Mendonça / São Carlos-Araraquara – Michel Nasser / 
São José do Rio Preto – Augusto da Silva / Sorocaba – Luís 
Carlos Mendes de Brito / Taubaté-São José dos Campos – 
Renato Fanchiotti Costa

DEPARTAMENTOS

Doenças Arteriais:
Antonio Eduardo Zerati (coordenador)
Comissão de Doenças Carotídeas: Ana Terezinha 
Guillaumon, Márcia Maria Morales e Celso Ricardo Bregalda 
Neves
Comissão de Aneurismas: Andre Echaime V. Estenssoro, 
Alexandre Maiera Anacleto, Marcus Vinicius Martins Cury e 
Giuliano Giova Volpiani
Comissão de DAOP: Hussein Amin Orra, Jose Dalmo de 
Araujo Filho, André Simi e Edson T. Nakamura
Doenças Venosas:  Adilson Ferraz Paschôa (coordenador)
• Comissão de TEV: Marcone Lima Sobreira e Luis Frederico 
Gerbase de Oliveira
• Comissão de Varizes: Jose Ben-Hur Ferraz Parente, Newton 
de Barros Junior e Paulo Celso Motta Guimarães
• Doenças Linfáticas: Mauro Figueiredo C. de Andrade e 
Henrique Jorge Guedes Neto
Doenças Vasculares de Origem Mista: Nilo Mitsuru 
Izukawa (coordenador)
• Comissão de Pé Diabético: Akash K. Prakasan e Guilherme 
Yazbek
• Comissão de Curativos: Rina Maria Pereira Porta e Sergio 
Roberto Tiossi
• Comissão de Malformação: José Luiz Orlando e Daniel 
Guimarães Cacione

Métodos Diagnósticos Não Invasivos: Erica Patricio 
Nardino (coordenadora), Luisa Ciucci Biagioni e Ronald Luiz 
G. Flumignan
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular: Felipe Nasser 
(coordenador), Jorge Eduardo Amorim e José Augusto de 
Jesus Ribeiro
Cirurgia Experimental, Pesquisa e Microcirculação: 
Sergio Quilici Belczak  (Coordenador), Igor Calixto Novais 
Dias e Vladimir Tonello de Vasconcelos
Trauma Vascular: Grace Carvajal Mulatti (coordenadora), 
Lucas Azevedo Portela e Eduardo Alves Brigidio
Doenças Vasculares com Comprometimento Estético: 
Miguel Francischelli Neto e Alvaro Pereira Oliveira
Acessos Vasculares e Transplantes de Órgãos: Rhumi 
Inoguti (coordenadora), Marcelo Kalil Di Santo e Christiano 
S. Pecego
Comissão para Curso Preparatório para Título de 
Especialista: Walkiria Hueb Bernardi (coordenadora), 
Debora Ortigosa Cunha e Yumiko Regina Yamazaki
Informática e Marketing: Júlio César Gomes Giusti e 
Alexandre Campos Moraes Amato
Gestão de Relacionamento com Planos Privados: Carlos 
Eduardo Varela Jardim

Caros amigos,

Dia 1 de novembro, foi realizada nova reunião dos Presidentes das 
Regionais, presidida pelo nosso presidente da Nacional, Dr. Roberto 
Sacilotto. Vários temas foram extremamente discutidos, como hono-
rários, inadimplência dos sócios, encontros regionais, cursos privados, 
chancelas e o aumento de dois para três anos da residência de Cirurgia 
Vascular. Teremos muitas mudanças a serem debatidas e que serão 
discutidas pela Câmara dos Representantes e Assembleia, no próximo 
Congresso Brasileiro, que ocorrerá em Recife, em outubro de 2019. 

A data do 5º Congresso Brasileiro Multidisciplinar de Acesso para 
Hemodiálise foi defi nida. O evento acontecerá dias 15 e 16 de março 
de 2019, no Hotel Renaissance, em São Paulo. Sob a organização da 
SBACV-SP e da Nacional, e com apoio das Sociedades Brasileiras de 
Nefrologia e de Enfermagem em Nefrologia, estamos a todo vapor para 
concretização de mais este importante acontecimento!

Também, com data defi nida, e mais uma vez expandido, o XVII En-
contro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular ocorrerá dias 
16, 17 e 18 de maio de 2019, no Centro de Convenções Frei Caneca. 
Preparem seus temas correlatos e pôsteres e também seus casos es-
peciais para o VIII Encontro Interativo, o qual, a cada ano, vem cha-
mando cada vez mais atenção para suas discussões.

No próximo dia 7 de dezembro, teremos nosso jantar de confrater-
nização, momento ímpar onde os sócios serão homenageados pelos 
prêmios Alexis Carrel, Berilo Langer, Cid dos Santos e Geza de Takatz, 
além dos melhores trabalhos do Prêmio Dr. Emil Burihan. Neste ano, 
outras homenagens também serão realizadas! Venha desfrutar de uma 
agradável noite com os amigos vasculares!  A sociedade é de todos 
nós!

Vamos em frente!

29/11/2018 – 5ª feira – às 20 horas
Local: 

Associação Paulista de Medicina (APM)
 Anfi teatro Nobre – 9º andar

Endereço:  
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278, Bela Vista - São Paulo – SP

Estacionamento: 
Multipark – Rua Francisca Miquelina, 67

NOVEMBRO
Reunião Científi ca
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DEFESA PROFISSIONAL NOVAS ADESÕES

Dr. Luis Carlos Uta Nakano  

Diretor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP

CLÁUSULA DE REMISSÃO

Folha Vascula_Out.18.pdf   1   13/09/2018   15:08:56

Muitos colegas não sabem de um benefício que alguns contratos de 
planos de saúde oferecem a seus clientes, o chamado benefício da re-
missão.   Nada mais é do que a cláusula do contrato que garante a gra-
tuidade do plano contratado para seus familiares e dependentes no caso 
de falecimento do titular do plano.  Em geral, o benefício é por tempo 
limitado, variando, dependendo do contrato de 3 a 5 anos.  

No fi nal do período de remissão a operadora é obrigada a emitir uma 
nova apólice que dará continuidade ao atendimento sem novo período 
de cumprimento de carência.  Mas, como nem tudo são fl ores, temos 
que fi car atentos na renovação contratual, pois muitas vezes as opera-
doras aplicam valores abusivos que inviabilizam a contratação.  Neste 
caso, se as negociações forem infrutíferas, resta apenas a via judicial 
para a manutenção do seu direito, com muitos exemplos de sucesso na 
jurisprudência corrente.   

Conhecer nossos direitos é a melhor forma de preservá-los. 

Sócios aprovados 
em 25/10/2018:

Aspirantes Residentes:
André Felipe Trento
Lissa Severo Sakugawa
Sara Amaral Taira

Aspirantes:
Emanuel Firmo Rodrigues
Maria Esther T. V. do Nascimento
Mariana Ferreira Borges

Plenos:
Francisco Butori dos Reis
Rui Guilherme B. de Albuquerque

Efetivos:
Carine Marianne M. Araújo
Francisco Carlos Dias
Glauco Fernandes Saes
Gleison Juliano da S. Russeff 
Humberto Manelli Rizzoli
Luiz Felipe G. de Almeida
Odair Marcos Branco
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A SBACV-SP participou, em 21 de outubro, no Parque Villa-Lobos, do 4º Dia Mun-
dial de Combate à Trombose, campanha para conscientizar a população sobre os 
fatores de risco da trombose venosa e mostrar as possíveis formas de tratamento.

Os chefes dos serviços de cirurgia vascular de São Paulo indicaram cirurgiões 
vasculares, residentes da especialidade, acadêmicos e alunos ligados à SBACV-SP 
para atenderem a população. Ao todo, foram 64 profi ssionais envolvidos na ação 
social que prestaram um serviço para as  200 pessoas que passaram pelas tendas 
montadas no Parque Villa-Lobos.

Aulas de ginástica, comandadas pelo professor Audi, da Aeróbica do Bem, foram 
ministradas aos visitantes do parque; e distribuição de folhetos educativos estava 
entre as atividades. O evento teve o patrocínio da Bayer e da Daiichi-Sankyo.

4º DIA MUNDIAL DE COMBATE À TROMBOSE 
Médicos associados à SBACV-SP fazem mutirão de atendimento contra trombose

MUTIRÃO

Profi ssionais participantes:

Accácio de A. Junqueira de Andrade
Adilson Ferraz Paschôa
Alejandro Fong Carranza
André Américo
Anndya Barbosa Gonçalves Mesquita
Arnaud Rivayrand
Bianca Giannetti Moraes
Bruna Bello
Caio Augusto de Souza
Caio César Bovo Delfi no
Carlos Alberto Teixeira Júnior
Carlos Henrique Rosa
Carolina Martines Estrutti
Cláudio Jun Shimizu
Danilo Augusto Pereira Nery da Costa
Dimitri Carvalho Homar
Fernandes Tavares
Giulia D´Errico
Gustavo Myaia
Haila Maressa
Heitor Andrei Miranda de Carvalho
Henrique Generoso Silva
João Pedro Lins Mendes de Carvalho
Juliana Karoline da Silva
Juliana Pagotto Trevizo
Karine Corcione Turke
Lara Kneipp Costa Rossi
Lawani Rigopoulos Simões Moreira
Letícia Vidotti
Luis Carlos Uta Nakano
Luís Cláudio Bianchini Perchiani
Luiza Araneo
Luiza Simão dos Santos
Maíra Ryoko Umisedo Honorato
Marcelo Calil Burihan
Marcelo Marciano
Marcelo Matielo
Marcelo Moraes
Marcio Veras
Maria Laura Leite Barbato
Mariana Beltran Nobre
Mariana Junqueira Franco
Mariana Moreira
Nathalia Almeida Cardoso da Silva
Paula Parra
Rafael Guarnieri Difabio
Rafaela Marcondes Motta
Rafaela Sperandio Faria
Raiza Samenica Esper
Rhumi Inoguti
Rodrigo Andrade Lourenço
Taciane Procópio Assunção
Thais Menezes de Andrade
Thaís Rodrigues de Freitas
Victória Vilins
Vilson Sovio
Vinicius Bignatto
Vitor Gabriel Silva dos Santos
Vitor Miadaira
Walter Campos Jr.
Yumiko Regina Yamazaki
Zeida Amélia Ernesto Pascoal
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ENCONTRO MENSAL

REUNIÃO DE OUTUBRO

Marcelo Calil Burihan

Gladys M. Cunha Tavares

Luiz Henrique Prescendo Marun David Cury

Carlos Eduardo Varela Luis Carlos Uta Nakano

Márcio Barreto de Araújo

Os associados e membros da diretoria da SBACV-SP 
se reuniram, no dia 25 de outubro, para o habitual en-
contro mensal, que acontece no anfi teatro da Associa-
ção Paulista de Medicina (APM). Porém, a tradicional 
reunião científi ca foi substituída por três apresentações 
relacionadas à prática médica e planos de saúde. Os 
palestrantes foram, a gestora de auditoria médico-hos-
pitalar, Dra. Gladys Maria Cunha Tavares, com comen-
tários do Dr. Carlos Eduardo Varela Jardim; o diretor de 
Defesa Profi ssional da Associação Paulista de Medicina 
(APM), Dr. Marun David Cury, com comentários do Dr. 
Márcio Barreto de Araújo e o Dr. Luiz Henrique Pres-
cendo, da Assessoria jurídica da SBACV Nacional, com 
comentários do Dr. Luis Carlos Uta Nakano. 

A palestra da Dra. Gladys abordou o tema Gestão e 
Auditoria de Planos Privados e fez menção à Lei 9656 
– 03/06/1998, regulatória de Medicina de Grupo, que 
veio como grande marco regulatório das operadoras 
de saúde e com o objetivo de dar ênfase ao compro-
misso com a qualidade dos serviços prestados. 

 A Dra. Gladys também salientou a importância dos 
relatórios médicos detalhados para agilizar a liberação 
dos procedimentos, principalmente os procedimentos 
que envolvem materiais de alto custo. Ela citou ainda 
a prática de alguns colegas em tentar “enxertar” códi-
gos improcedentes para determinados tratamentos na 
tentativa de melhorar os honorários médicos, muitas 
vezes irrisórios e pagos pelas operadoras de saúde. 

Já o Dr. Marun David Cury pautou sua apresentação 
responsabilizando as operadoras de planos de saúde, 
que, ao buscarem a contenção de custos e a manu-
tenção de altas margens de lucro, utilizam diversos 
mecanismos para interferir no exercício profi ssional 
dos médicos, além de pagar baixos honorários, que 
não acompanham os reajustes anuais impostos aos 
usuários. Ele ressaltou a importância dos médicos se 
unirem e utilizarem um canal de comunicação junto 
às operadoras, principalmente as associações médicas 

como a APM ou sociedades de especialidades, para conseguir melho-
res honorários médicos.  “Toda vez que o médico se sentir prejudicado 
em relação aos valores, deve recorrer ao poder de negociação. Isso é 
importante para todas as especialidades”, revela. 

Por último, Dr. Luiz Henrique Prescendo discorreu, em linhas gerais, 
sobre a defesa profi ssional e sobre os aspectos jurídicos envolvidos 
tanto em defesa do médico como em defesa do paciente.

Reunião Administrativa

Durante a reunião, o presidente da SBACV-SP, Dr. Marcelo Calil 
Burihan falou sobre vários assuntos importantes, entre eles, os 18 
trabalhos do 4º Prêmio Emil Burihan, dentre os quais, três serão se-
lecionados e receberão as premiações na festa de confraternização, 
em dezembro. 

Foi apresentado também um balanço sobre o 3º Congresso Brasi-
leiro das Ligas Acadêmicas, com 180 participantes, 13 temas livres 
e 40 pôsteres. Estavam presentes membros de várias regionais, 
entre elas, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Pará. 

Também foi apresentada à diretoria, pelo Dr. Marcelo, a participa-
ção da regional São Paulo no 4º Dia Mundial da Trombose, realiza-
do no dia 21 de outubro, com quase 200 atendimentos, no Parque 
Villa-Lobos.

Outros assuntos da pauta da reunião discutidos pela diretoria:
• Curso de interpretação de tomografi a com OsiriX e Horos, Módulo 
2, realizado no dia 27 de outubro, com 20 vagas preenchidas; 
• O primeiro Curso de Educação Continuada em Ecografi a, 4º módu-
lo, também realizado no dia 27, na sede da Medtronic; 
• Sugestão para elaboração de um livro com protocolos de conduta 
da SBACV a ser editado pela editora GEN com a participação dos 
associados; 
• A elaboração de um livro com um histórico da Regional São Paulo, 
semelhante ao que foi feito com o livro da Nacional; 
• O jantar de confraternização que será realizado no dia 7 de de-
zembro, no Buffet Colonial.

Patrocínio:

Mesa de debate
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Jantar de Encerramento do Ano
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07 de Dezembro (sexta-feira) | 19 horas
Buffet Colonial
Av. Indianópolis, 300 - Moema - São Paulo-SP

Conrme sua presença:     (11)5087-4888

                                      secretaria@sbacvsp.org.br

A Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, 
Regional de São Paulo, SBACV   tem a honra de convidar SP,
seus associados para o Jantar de Encerramento do Ano de 2018.

Homenagens e premiações: Alexis Carrel, Berilo Langer,
Cid dos Santos, Geza Takats e Emil Burihan

JANTAR

Prêmio Alexis Carrel

Categoria: Titular
Premiado: Dr. Marcelo Fernando Matielo

Prêmio Cid dos Santos (empate)

Categoria: Aspirante
Autora-apresentadora: Dra. Camila Baumann Beteli
Trabalho: Estudo randomizado duplo-cego comparativo entre 
eletrocoagulação e radiofrequência no tratamento de pacientes 
portadores de insufi ciência de veia safena magna e varizes dos 
membros inferiores
Instituição: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia – SP

Autora-apresentadora: Dra. Mariana Krutman
Trabalho: Vinte anos de experiência em reconstruções vasculares 
associadas à ressecção de malignidades
Instituição: A.C. Camargo Câncer Center - SP

Prêmio Geza de Takats

Categoria: Efetivo/Pleno
Autora-apresentadora: Dra. Grace Carvajal Mulatti
Trabalho: Caracterização e evolução clínica dos pacientes porta-
dores de oclusão da artéria carótida interna. Estudo comparativo.
Instituição: Disciplina de Cirurgia Vascular do Hospital das Clí-
nicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Prêmio Berilo Langer

Categoria: Aspirante residente / Residente
Autor-apresentador: Dr. Guilherme Baumgardt Barbosa Lima
Trabalho: Experiência com a implantação de protocolo para o 
tratamento endovascular do aneurisma roto de aorta
Instituição: Disciplina de Cirurgia Vascular do Hospital das Clí-
nicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

4º Prêmio Emil Burihan

Os três trabalhos fi nalistas:

Trabalho: Eventos associados à falha da angioplastia carotídea
Autora-apresentadora: Ana Carolina Silveira
Coautores: Erasmo Simão da Silva, André Estensoro, Calógero 
Presti, Nelson De Luccia, Pedro Puech-Leão
Instituição: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
/ Laboratório de Anatomia e Cirurgia Vascular (LIM-02)

Trabalho: Impacto da calcifi cação e escoamento infrapoplíteo nos 
desfechos do tratamento endovascular da doença oclusiva femo-
ropoplítea
Autor-apresentador: Murilo de Jesus Martins
Coautores: Rafael de Athayde Soares, Marcelo Fernando Matielo, 
Francisco Cardoso Brochado Neto, Edson T. Nakamura, Marcus Vi-
nicius M. Cury, Ana Paula M. Pires, Aline Y. Futigami, Rogerio D. Al-
meida, Amanda Thurler Palomo, Jaliese Dantas Fernandes Morais, 
Sara Amaral Taira e Roberto Sacilotto
Instituição: Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospi-
tal do Servidor Público Estadual de São Paulo

Trabalho: Desenvolvimento de simuladores para treinamento em 
saúde – simulador para punção ecoguiada
Autor-apresentador: Vinicius Bignatto Carvalho
Coautores: Carolina Martines Estrutti, Antonio Carlos Moura Neto, 
Vladimir Tonello de Vasconcelos, Francisco Cialdine Frota Carneiro 
Jr., Jorge Eduardo Amorim, Henrique Jorge Guedes Neto, Ronald 
Luiz Gomes Flumignan e Luis Carlos Uta Nakano.
Instituição: Escola Paulista de Medicina - UNIFESP
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A SBACV-SP conta com a presença de todos os associados!
Mais informações sobre o jantar ou para fazer a adesão, por 

meio dos contatos: (11) 5087-4888 ou secretaria@sbacvsp.org.br
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TRABALHOS DE 29 DE NOVEMBRO

EVENTOS ASSOCIADOS À FALHA DA ANGIOPLASTIA CAROTÍDEA

Autor Principal: Ana Carolina Silveira – Estagiária da Endovascular
Coautores: Erasmo Simão da Silva, André Estensoro, Calógero Presti, 

Nelson De Luccia, Pedro Puech-Leão.
Instituição: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – 

USP-SP, Laboratório de Anatomia e Cirurgia Vascular (LIM-02).
Objetivo: Avaliar incidência de eventos neurológicos menores (amau-

rose fugaz, acidente isquêmico transitório (AIT) ou acidente vascular ce-
rebral isquêmico menor- AVCi) ou maiores (AVCi maior), assim como 
infarto agudo do miocárdio (IAM) e óbito, em pacientes submetidos à 
angioplastia carotídea sem sucesso. Bem como as causas da falha da 
angioplastia e a possibilidade de nova intervenção. 

Casuística e Métodos: O estudo analisou pacientes submetidos à an-
gioplastia carotídea onde ocorreu insucesso técnico, com conversão em 
menos de 30 dias para endarterectomia ou nova tentativa de angioplastia. 
Entre 2004 e 2018, 20 pacientes foram incluídos nesta análise. Os pacien-
tes foram avaliados quanto aos fatores de risco, sintomas pré-operatórios, 
indicações para conversão cirúrgica e desfechos peri-operatórios precoces.

Resultados: A maioria da amostra é representada por pacientes do 
gênero masculino (75%), hipertensos (94,1%), não diabéticos (66,7%), 
ex-tabagistas ou tabagistas ativos (66,7%), com sobrepeso ou obesidade 
(57,9%) e com insufi ciência renal crônica (89,5%).   Os dislipidêmicos, 
50%, assintomáticos, 50% e 20%, com oclusão carotídea contralateral. 
A média de idade dos pacientes foi de 70,4 anos. Quanto às causas para 
insucesso do procedimento inicial podem-se citar string sign (n=4), es-
tenose crítica (n =1), difi culdade de manipulação do fi ltro (n =3), tortu-
osidade do arco ou da artéria carótida comum (n =5), abertura anômala 
ou oclusão do stent (n= 2).  Setenta por cento dos pacientes (n= 14) 
foram submetidos a um novo procedimento imediatamente, sendo 13, 
conversão para endarterectomia e 1, angioplastia contralateral. Os de-
mais pacientes (n= 6) submeteram à endarterectomia entre 1 até 7 dias.  
Quanto aos desfechos primários, ocorreram 2 AVCi maiores e 1 óbito, 
após falha da angioplastia, todos no grupo de pacientes sintomáticos e 
com oclusão carotídea contralateral. Não ocorreram AVCi menores ou 
AIT, assim como IAM.

Conclusões: Falha na angioplastia carotídea está associada à difi cul-
dade anatômica e encerra morbidade considerável. A conversão para en-
darterectomia pode ser feita imediatamente ou planejada, dependendo 
do motivo da falha ou sintoma imediato apresentado pelo paciente. Aten-
ção especial deve ser dada para o subgrupo de pacientes sintomáticos e 
com oclusão carotídea contralateral.

IMPACTO DA CALCIFICAÇÃO E ESCOAMENTO INFRAPOPLÍTEO
NOS DESFECHOS DO TRATAMENTO ENDOVASCULAR DA DOENÇA 
OCLUSIVA FEMOROPOPLÍTEA

Autor Principal: Murilo de Jesus Martins – residente em Cirurgia Vascular.
Coautores: Rafael de Athayde Soares, Marcelo Fernando Matielo, 

Francisco Cardoso Brochado Neto, Edson T. Nakamura, Marcus Vinicius 
M. Cury, Ana Paula M. Pires, Aline Y. Futigami, Rogerio D. Almeida, Aman-
da Thurler Palomo, Jaliese Dantas Fernandes Morais, Sara Amaral Taira 
e Roberto Sacilotto.

Instituição: Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital 
do Servidor Público Estadual de São Paulo.

Introdução: Atualmente, o tratamento endovascular da doença oclu-

siva Fêmoropoplítea (FEPO) passou por mudanças 
substanciais. A maioria dos consensos recomendava a 
intervenção endovascular para lesões únicas e curtas e 
cirurgia aberta para lesões extensas. Entretanto, com 
os recentes avanços na tecnologia e técnicas endovas-
culares, os consensos atuais advogam pelo tratamento 
endovascular em detrimento da cirurgia aberta tanto 
nas lesões focais quanto nas extensas. Porém, existem 
poucos estudos na literatura acerca do impacto da cal-
cifi cação e do escoamento infrapoplíteo no desfecho fi -
nal do tratamento endovascular da FEPO.

Objetivo: Avaliar os desfechos clínicos, a longo pra-
zo, do tratamento endovascular na (FEPO), dando en-
foque na importância da calcifi cação e do escoamen-
to infrapoplíteo para as estimativas de salvamento de 
membro e perviedade, além de seus fatores associados.

Métodos: Estudo de coorte, retrospectivo e consecu-
tivo de pacientes com Doença Oclusiva FEPO, submeti-
dos à angioplastia no setor fêmoropoplíteo no Serviço 
de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital do Ser-
vidor Público Estadual de São Paulo, entre janeiro de 
2015 e julho de 2017. Análises realizadas em 720 dias, 
com regressão de Cox e Kaplan-Meier.

Resultados: No total, 86 angioplastias FEPO foram 
realizadas em 86 pacientes, com sucesso técnico inicial 
de 95.34%. A média aproximada do tempo de segui-
mento e desvio padrão foi de 880 ± 68.84 dias. Quatro 
pacientes foram excluídos devido  falha técnica no pro-
cedimento, sendo analisados 82 pacientes e 82 angio-
plastias FEPO. A indicação de revascularização foi ex-
clusivamente em pacientes com isquemia crítica, sendo 
a classifi cação Rutherford V a mais prevalente (64.6%). 
A média de idade foi de 74.5 anos, com prevalência 
de pacientes com sexo feminino (57.3%), hipertensos 
(90.2%) e diabéticos (81.7%). A mortalidade periope-
ratória foi de 4.8%. A classifi cação TASC B foi a mais 
prevalente (51.2%), bem como a classifi cação de calci-
fi cação grau 4 (47.5%). As estimativas de perviedade 
primária, perviedade secundária, salvamento de mem-
bro e sobrevida total estimadas em 720 dias foram de 
60%, 96%, 90% e 82,5%, respectivamente. Em uma 
análise uni e multivariada, a regressão de Cox mostrou 
uma pior taxa de perviedade primária em pacientes 
com uma única artéria infrapoplítea de escoamento ou 
segmento isolado de artéria poplítea (p = 0.005; HR = 
7.69), calcifi cação grau 4 (p=0.019; HR = 5.48), grau 
de calcifi cação >2 (p=0.017; HR = 5.73), ou angio-
plastia primária sem stent (p=0.021; HR = 5.31). Uma 
análise univariada mostrou pior estimativa de salva-
mento de membro em pacientes com uma única artéria 
infrapoplítea de escoamento ou segmento isolado de 
artéria poplítea (p=0.039; HR = 4.69).

Conclusão: Os fatores associados com o pior des-
fecho no tratamento endovascular da doença oclusiva 
FEPO nesse estudo, considerando insucesso da per-
viedade primária foram: única artéria infrapoplítea de 

APRESENTAÇÕES DOS FINALISTAS DO PRÊMIO EMIL BUHIRAN SERÃO OS DESTAQUES DO ENCONTRO MENSAL

Os melhores trabalhos serão julgados na reunião de novembro

Os três fi nalistas, do Prêmio Emil Burihan, farão suas apresentações, com duração máxima de 20 minutos cada, na última reu-
nião científi ca da SBACV-SP em 2018, que será realizada no dia 29 de novembro. 

A colocação dos vencedores só será defi nida no fi nal das apresentações. A entrega da premiação será no dia 7 de dezembro, no 
jantar de confraternização da SBACV-SP.
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AGENDA

2018 2019

DIVIM 2018 – I Simpósio de Diagnóstico 
Vascular por Imagem

Local: InRad – Instituto de Radiologia do HCFMUSP 
Informações: www.divim.com.br 

08
Dezembro

2º Encontro de Alunos do IAPACE – 
Instituto de Aprimoramento e Pesquisa 
de Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular

Local: Hotel Maksoud Plaza - SP 
Informações: www.iapace.com.br/eai2018

23 e 24
Novembro

Informações complementares: 
SBACV-SP - Tel.: (11) 5087-4888

e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br

5º Congresso Multidisciplinar de Acesso 
Vascular para Hemodiálise 

Local: Hotel Renaissance – Al. Santos, 2233 – São Paulo 
Informações:
marcia@tecnomkt.com.br | secretaria@sbacvsp.org.br

15 e 16 
Março

XVII Encontro São Paulo de Cirurgia 
Vascular e Endovascular

Local: Centro de Convenções Frei Caneca – São Paulo  
Informações: www.encontrosaopaulo.com.br

16 a 18 
Maio

XXVII Encontro dos Ex-estagiários do Serviço de
Cirurgia Vascular Integrada do Hospital da Benefi cência
Portuguesa de São Paulo - Prof. Dr. Bonno van Bellen

Local: Grand Mercure São Paulo Ibirapuera – SP 
Informações: eventobpvascular@yahoo.com.br

23
Fevereiro

TRABALHOS DE 29 DE NOVEMBRO

escoamento ou seguimento isolado de artéria poplítea, calcifi cação 
grau 4, calcifi cação maior que 2 (mais grave) e angioplastia sem uso 
de stent. Escoamento por única artéria infrapoplítea ou seguimento 
isolado de artéria poplítea foi associado a menor estimativa de salva-
mento de membro em uma regressão de Cox em uma em uma análise 
univariada.

DESENVOLVIMENTO DE SIMULADORES 
PARA TREINAMENTO EM SAÚDE – SIMULADOR 
PARA PUNÇÃO ECOGUIADA

Autor Principal: Vinicius Bignatto Carvalho - Status: Residente
Coautores: Carolina Martines Estrutti, Antonio Carlos Moura Neto, 

Vladimir Tonello de Vasconcelos, Francisco Cialdine Frota Carneiro Jr., 
Jorge Eduardo Amorim, Henrique Jorge Guedes Neto, Ronald Luiz Go-
mes Flumignan e Luis Carlos Uta Nakano.

Introdução: A educação em saúde sofre uma verdadeira revolução 
com a introdução de novos métodos para treinamento e desenvolvi-
mento dos profi ssionais da área de saúde. A grande barreira para a 
popularização desses novos métodos de ensino está no custo eleva-
do que as Universidades não conseguem arcar para implementação.  
Essa defasagem aumenta a cada dia e o papel da Universidade é 
encontrar maneiras de modernizar o aprendizado dentro da realidade 
econômica que o País enfrenta.  Dentro desta fi losofi a a Disciplina de 
Cirurgia Vascular criou um núcleo de desenvolvimento e pesquisa na 
área de treinamento realístico para alunos e especializandos da área 
de saúde. 

Objetivo: Desenvolver simuladores realísticos para treinamento e 
desenvolvimento profi ssional na área da saúde que tenham como pre-
missas: baixo custo, fácil reprodução e fácil manuseio. Este trabalho 
específi co mostra a criação de um simulador para punção venosa cen-

tral ecoguiada.
Material e Método: Estudado a demanda sobre aces-

so venoso central ecoguiado com idelização de um simu-
lador realístico com as seguintes premissas: baixo custo, 
fácil reprodutibilidade e fácil manuseio.

Resultado: Criado simulador com espuma de poliure-
tano injetável; veias jugular interna e subclávias feitas de 
látex com torneiras que possibilitam o enchimento com 
líquido colorido para facilitar a visualização da punção.  
Estudados diversos meios para imersão das estruturas a 
serem puncionadas tipo gelatina balística. Pele artifi cial 
de silicone que possibilita diversas punções sem marcar 
a superfície. Foram produzidos 4 simuladores testados 
com alunos do último ano de medicina e residentes de-
monstrando ótima aceitação pelos alunos e residentes no 
treinamento de acesso venoso central ecoguiado. Cus-
to fi nal da produção do simulador R$ 250,00, contra R$ 
25.000,00 do simulador de mercado.

Exemplos de outros simuladores já desenvolvi-
dos: Desenvolvimento de simulador para treinamento 
de extração de cisto sebáceo; Desenvolvimento de si-
mulador para treinamento de escleroterapia; Desen-
volvimento de simulador para punção de gasometria 
arterial.

Conclusão: A criação de um simulador de baixo cus-
to, facilmente reprodutível e de fácil manuseio mos-
trou-se efetivo no treinamento dos alunos e residentes. 
O custo de produção acessível possibilita a difusão por 
todos os serviços de treinamento de alunos e residen-
tes no país que passam por difi culdades pela falta de 
recursos para inovações.



10 NOVEMBRO 2018

CAPA

O mundo digital está cada vez mais presente em nosso coti-
diano, seja para estudar, trabalhar, fazer compras, pagar contas 
ou somente para estarmos em contato com outras pessoas pela 
internet via computador ou celular.

Desta maneira, a medicina também passou a disponibilizar ser-
viços de saúde à distância, por meio de modernas tecnologias di-
gitais interativas. É o caso da Telemedicina, uma área médica que 
realiza a teleassistência a pacientes, clínicas, hospitais e profi ssio-
nais da saúde, e também pode ser utilizada para fi ns de pesqui-
sa, educação, prevenção de doenças e promoção da saúde. Este 
intercâmbio de informações acontece principalmente por meio da 
internet, em plataformas digitais para acesso pelo computador, 
smartphones ou tablet, e garante agilidade no atendimento ao pa-
ciente. 

A Telemedicina apresenta um papel fundamental na saúde mo-
derna e conquista cada vez mais espaço no Brasil e no mundo, 
principalmente quando se é levado em conta à distribuição desi-
gual de médicos especialistas que, de modo geral, preferem atuar 
nos grandes centros (cidades ou hospitais). As regiões remotas, 
ou não tão remotas assim, como as periferias de grandes metró-
poles, possuem pequeno número de especialistas, como neurolo-
gistas, ortopedistas, cardiologistas, entre outros. Hoje, a tecnolo-
gia permite essa conexão além de oferecer formas de automatizar 
processos operacionais, aumentar a exatidão no diagnóstico, dimi-
nuir erros humanos e possibilitar que o médico passe mais tempo 
com o paciente.

A presença de uma unidade de Telemedicina em um determina-
do hospital de emergência, longe de centros especializados, por 
exemplo, torna possível a comunicação com profi ssionais de ou-
tras localidades, permitindo realizar interconsultas médicas para 
discussão sobre diagnóstico e condutas, procedimentos e trata-
mentos. Desta forma, é possível ampliar as ações de profi ssionais 
e agentes comunitários de saúde, integrando-os aos serviços ofe-
recidos por hospitais e centros de referência. Essa prática surgiu 
como uma maneira de superar barreiras socioeconômicas, como o 
difícil acesso aos serviços de saúde para populações, e encurtar a 
distância geográfi ca, prestando assistência à distância e amplian-
do o alcance do atendimento e, principalmente, da informação. 

Na opinião do Prof. Dr. Chao Lung Wen, da Faculdade de Medici-
na da USP (FMUSP), a Telemedicina, quando implantada de forma 
efi ciente e responsável, é um recurso fundamental para possibili-
tar a universalização da saúde, agilizando a resolução de proble-
mas por meio de formação de uma rede de teleassistência, com 
serviços de teletriagem, telediagnóstico, telemonitoramento, tele-
orientação e teleacompanhamento. “Ela possibilita a interconsulta 
especializada, promoção da saúde, a prevenção de doenças, saúde 
personalizada, apoio a recuperação em domicílio (Telehomecare), 
entre outros serviços. As modernas tecnologias, quando adequa-
damente organizadas, podem otimizar todo o processo de decisão 
a diagnósticos e tratamentos, reduzir deslocamentos desneces-
sários, oferecer abordagem multiprofi ssional a maior número de 
pacientes, proporcionar amplo acesso a informações, conceder su-
porte continuado, etc.”, garante.

O modelo brasileiro de Telemedicina 
A Resolução de Telemedicina do Conselho Federal de Medicina 

(CFM) nº 1.643/2002, Art. 1º, defi ne a Telemedicina como o exer-
cício da Medicina através da utilização de metodologias interativas 
de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de assis-

tência, educação e pesquisa em Saúde, porém, na versão 
modernizada de 2018, deverá ser aprovada em breve.

Desde 1997, a Telemedicina é tema de uma discipli-
na coordenada pelos professores Dr. Chao Lung Wen, 
Raymundo Soares de Azevedo e Wu Tu Hsing, na Faculda-
de de Medicina da USP (FMUSP). Com o auxílio de labo-
ratórios, salas de videoconferência e outras ferramentas 
audiovisuais, a disciplina de Telemedicina mostra aos es-
tudantes como o atendimento médico pode ser aplicado 
em casos em que a distância entre o profi ssional e o pa-
ciente é um fator crítico.  

O professor Chao Lung Wen conta que, em 1997, conco-
mitantemente com a popularização da internet, começou 
a ser discutida a proposta de usar a tecnologia conectada 
na saúde, na FMUSP. Diante dos resultados do modelo de 
Telemedicina empregado nos Estados Unidos desde 1960, 
concluiu-se que o Brasil devia avançar no uso de tele-
medicina com área de especialização e recurso para uso 
em política de saúde e na formação em medicina. Ele ex-
plica que essa estratégia possibilita difundir a prevenção 
de doenças, uma ação vantajosa tanto para o paciente, 
que evita os processos dolorosos envolvidos na doença, 
como para o Estado e a Saúde Suplementar, pois efetiva-
mente reduzem despesas. “Por que haveríamos de apenas 
universalizar o transplante de fígado se uma das ações 
fundamentais seria evitar a cirrose? Por que deveríamos 
focar em tratamento de pessoas com câncer de pele ou 
câncer de mama em estágios, se podemos diagnosticar 
precocemente ou prevenir?”, questiona.

Novidades e Desafi os
Segundo o Dr. Chao, do ponto de vista tecnológico, a 

Internet com o 5G e os novos dispositivos eletrônicos à 
base de Grafeno, irão disponibilizar no mercado uma série 
de novos aparelhos que ajudarão no telemonitoramento e 
viabilizarão a saúde personalizada.  “Com a facilidade de 
acesso a tecnologias eletrônicas e telecomunicação, te-
remos em breve as casas conectadas, que contarão com 
recursos para realizar interação continuada com profi ssio-
nais de saúde, formando-se uma rede de medicina conec-
tada e expandindo os serviços para os domicílios. Além 
disso, aqui no Brasil, está em fase avançada, a aprova-
ção pelo CFM, de uma nova resolução para Telemedicina”, 
complementa.

Para o Dr. Chao, a difusão da Telemedicina e inteligên-
cia artifi cial fará com que seja necessária a formação dos 
futuros médicos com novos conhecimentos e habilidades 
como, telepropedêutica, gestão de saúde personalizada, 
ética e responsabilidade digital, etc. “certamente a área 
médica terá que evoluir, assim como os bancos evoluíram 
na forma de oferecer os serviços bancários, organizan-
do o processo com Internet Banking, caixas eletrônicos e 
as agências físicas. Por analogia, o Internet Banking está 
para os bancos assim como a Telemedicina estará para a 
saúde no futuro.  O Internet Banking tornou uma ferra-
menta do cotidiano e é responsável por 60% das transa-
ções fi nanceiras”, esclarece.

Sobre a relação-médico paciente, o Dr. Chao acrescen-
ta: “Estamos em um momento histórico. A Telemedicina 

TELEMEDICINA USA TECNOLOGIA PARA AMPLIAR ALCANCE 
DO ATENDIMENTO MÉDICO

Parceria de médicos e hospitais atende pacientes sem saírem de casa
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ajuda a repensar a saúde de maneira integrada, otimizada e hu-
mana. Será uma forma do paciente ter serviços de saúde constan-
temente ao seu lado”, conclui.

Inteligência Artifi cial 
Muitas empresas de tecnologia voltaram seu know-how e exper-

tise para a área da saúde.  É o caso da Portal Telemedicina, empre-
sa brasileira de tecnologia na área da saúde que utiliza integrações 
e inteligência artifi cial para acelerar o processo de diagnóstico. A 
empresa desenvolveu uma inovadora plataforma, que permite aos 
médicos analisarem exames virtualmente e emitir laudos de ma-
neira rápida e segura.  São 30 médicos especialistas que, de São 
Paulo, analisam exames de pacientes do Brasil todo em tempo real 
e entregam os laudos em até 24 horas para mais de 160 cidades 
brasileiras.

Com a plataforma da Portal Telemedicina, clínicas e hospitais de 
todo o País conseguem se conectar e oferecer laudos de médicos 
especialistas renomados, independente da distância. O cofundador 
e CEO da Portal Telemedicina, Rafael Figueroa, explica como essa 
tecnologia é aplicada. “Nossa interface amigável e as automações 
agilizam o fl uxo de trabalho em dez vezes, permitindo que os mé-
dicos laudem milhares de exames diariamente, muito além de 
qualquer hospital no mundo. Desta maneira, clínicas e hospitais, 
em regiões sem acesso, conseguem se conectar com alguns dos 
melhores médicos do País em poucos cliques. Por outro lado, os 
nossos médicos estão satisfeitos por poderem ajudar pessoas em 
locais remotos com fl exibilidade e estando perto de suas famílias. 
Outro grande benefício para clínicas e hospitais é o armazenamen-
to seguro na nuvem, seguindo as leis da Anvisa”, destaca. 

Rafael Figueroa Chao Lung Wen 

A empresa lauda exames de diversas especialidades 
como: neurologia, cardiologia, radiologia, medicina do 
trabalho, pneumologia, oftalmologia, neuropediatria e 
neurocirurgia, em um sistema único.  Ou seja, as uni-
dades de saúde realizam o exame com o paciente na clí-
nica ou hospital e, através de sua conexão direta com 
os equipamentos médicos, recebem as informações au-
tomaticamente dos aparelhos. “Nossa equipe de médicos 
especialistas é capaz de analisá-los à distância em tempo 
real e em múltiplas plataformas. Além disso, também re-
alizamos treinamentos com profi ssionais da saúde na re-
alização de exames e prestamos assessoria na montagem 
das clínicas.”, acrescenta Rafael. 

A solução tecnológica da empresa conta com amplo 
conjunto de dados proprietários de imagens e registros 
de saúde que, correlacionados, são utilizados para treinar 
algoritmos de Machine Learning. “Nossa IA é capaz de 
prever patologias com acuracidade sobre-humana, deter-
minar uma pontuação de risco e reorganizar a fi la do mé-
dico, fazendo uma triagem automática dos exames para 
que as urgências sejam diagnosticadas primeiro. Além 
disso, se o diagnóstico dos médicos e a previsão da IA 
divergirem, a plataforma envia o exame original para três 
outros médicos, a fi m de eliminar erros humanos. O re-
sultado fi nal é utilizado para retreinar toda a rede neural, 
tornando o processo decisório da IA cada vez mais exato. 
Assim, nossa tecnologia empodera os médicos a laudar 
com mais precisão evitando erros de diagnóstico”, explica. 

“Cada vez mais, é possível criar ferramentas sofi stica-
das e inteligentes para empoderar e facilitar o dia a dia 
do médico e do paciente, eliminando etapas desnecessá-
rias, agilizando os processos e possibilitando que o mé-
dico dedique mais tempo ao paciente em consulta. Hoje, 
a Telemedicina já está presente em diversas etapas do 
dia a dia do médico. Nos EUA, por exemplo, já é permi-
tido pela regulamentação, os médicos podem, inclusive, 
fazer a consulta e o acompanhamento do paciente por 
videoconferência. Para todos os exames que a legislação 
brasileira permite, já é possível emitir o laudo à distân-
cia, como fazemos, e videoconferências médico a médico 
para segunda opinião ou para discussão de casos clínicos. 
Acredito que estes são apenas os primeiros passos de um 
futuro que ainda promete infi nitas possibilidades no setor 
da saúde, com tecnologia e medicina avançando lado a 
lado”, fi naliza Rafael. 

"A Telemedicina apresenta um 
papel fundamental na saúde 

moderna e conquista cada vez 
mais espaço no Brasil"
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MESTRE VASCULAR

Natural de Neves Paulista (SP), Dr. José 
Dalmo de Araujo nasceu em 1939. Formado 
pela Faculdade Nacional de Medicina (FNM) 
da Universidade do Brasil, atual UFRJ, fez 
residência em Cirurgia Geral no Hospital de 
Ipanema e Cirurgia Vascular no Hospital da 
Lagoa (RJ). Cursou também Fellowship em 
Cirurgia Vascular, nos serviços dos Drs. De-
Bakey, Cooley e Crawford, na cidade de Hous-
ton, estado do Texas, nos Estados Unidos. 

Trabalhou em vários hospitais do Rio de 
Janeiro e foi Chefe de Clínica do Serviço de 
Cirurgia Vascular do Hospital do Andaraí. Em 
São José do Rio Preto, onde trabalha há 50 
anos, dedicou-se a vários hospitais.  Mas, há 
25 anos, atua no Hospital do Coração IMC, do 
qual, é um dos fundadores e onde também, 
foi diretor durante 20 anos.

Com mais de 50 anos de atuação médica, 
Dr. Dalmo desenvolveu pesquisas com enxer-
tos de veia de cordão umbilical, enxertos de 
pericárdio bovino, técnicas para tratamento 
de síndromes do desfi ladeiro cervical, apri-
sionamento de vasos poplíteos e aneurisma 
de artéria ilíaca primitiva (três casos). Foi o 
primeiro médico no Brasil a utilizar Células 
Tronco para tratamento de isquemia crítica 

DR. JOSÉ DALMO DE ARAUJO: MAIS DE 50 ANOS DE ATUAÇÃO 
E CONTRIBUIÇÃO À ESPECIALIDADE

Membro titular da SBACV-SP, foi o primeiro médico no Brasil a utilizar Células 
Tronco para tratamento de isquemia crítica de membros inferiores

Dr. José Dalmo de Araujo

Mensagem 
aos jovens médicos

“Coloquem o interesse 
do paciente sempre em 
primeiro lugar, porque, 
agindo assim, tudo dará 
certo. Amem o que fa-

zem para que o trabalho 
não seja um sacrifício, e 

sim, um prazer”.

de membros inferiores.
Tem sete capítulos publicados em três di-

ferentes livros de textos. Expôs 35 trabalhos 
em revistas, sendo cinco, em revistas inter-
nacionais.

Quanto à carreira acadêmica, Dr. Dalmo 
conta que seu serviço de estagiários já for-
mou mais de 60 especialistas espalhados por 
todo o Brasil e América Latina (Bolívia e Ve-
nezuela). Durante 25 anos, organizou a Jor-
nada de Angiologia e Cirurgia Vascular IMC 
– FAMERP, em São José do Rio Preto.

Na participação societária, ele é membro 
Titular da SBACV e membro emérito do Co-
légio Brasileiro de Cirurgiões. Nos congressos 
da SBACV, apresentou mais de 100 traba-
lhos: temas livres, palestras, mesas-redon-
das e outros. Proferiu também, trabalhos em 
congressos internacionais. Recebeu o título 
de MESTRE outorgado pela ordem do mérito 
Angiológico René Fontaine.

Além da Medicina, ele revela ser bastante 
eclético em seus hobbys, como pilotar avião,  
que já pratica há 37 anos. No momento, joga 
tênis regularmente, pelo menos três vezes 
por semana.  Também gosta de tocar violão 
e cantar.

SECCIONAIS

O dia 13 de outubro é considerado o 
Dia Mundial de Combate ao Tromboem-
bolismo Venoso, momento em que di-
versas entidades médicas, hospitais e 
clínicas do mundo inteiro se mobilizam 
para discutir aspectos relacionados à 
trombose venosa profunda e embolia 
pulmonar. Comemorando esta data, 
foi realizada, no dia 9 de outubro, no 
auditório da APM de São Bernardo do 
Campo/Diadema, uma discussão sobre No dia 25 de outubro, em Bragan-

ça, mais uma reunião da seccional foi 
realizada com uma palestra, proferida 
pelo Dr. Alexandre Fioranelli, ex-aluno 
da faculdade regional, sobre “Trata-
mento das Complicações da Cirurgia 
Endovascular”, com comparecimento 
dos membros da seccional e alunos da 
Liga Vascular da faculdade. Tratando-
-se de ex-aluno, a diretoria Bragantina 
fi cou muito orgulhosa da sua presença 
e também como de seu pai e de suas 
duas fi lhas, que participaram da reu-
nião para prestigiá-lo.

ABC

BRAGANTINA

Robson Barbosa de Miranda, Anderson N. Bueno, Davimar Borducchi, Rafael Couto Melo e Everaldo Porto Cunha 

o tema: Trombose Venosa e Anticon-
cepcionais Orais, nomeado de Trombo-
-Talk. O encontro foi organizado pelo 
diretor Científi co da APM SBC/D, Dr. 
Rafael Couto Melo, que teve o privilé-
gio de reunir a Dra. Davimar Borduc-
chi – Hematologista, Dr. Everaldo Porto 
Cunha – Ginecologista e o Dr. Robson 
Barbosa de Miranda – Cirurgião e Eco-
grafi sta Vascular. Ainda participaram do 
evento, médicos de diversas especiali-

dades, residentes da Faculdade de Me-
dicina do ABC e moradores locais. O Dr. 
Anderson Nadiak Bueno, atual diretor 
da Seccional ABC da SBACV, prestigiou 
o evento e pode contribuir com sua ex-
periência pessoal durante a discussão.
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RESIDÊNCIA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR DO HOSPITAL 
DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO

SERVIÇO

O Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto teve início em 
1984 e, há cinco anos, está sob a chefi a do Dr. Edwaldo Edner Jo-
viliano. O serviço é vinculado, ofi cialmente, ao Programa de Resi-
dência Médica do MEC e reconhecido pela Sociedade Brasileira de 
Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV).  A coordenação é feita pela 
chefi a da Divisão de Cirurgia Vascular e Endovascular do Departa-
mento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto (FMRP) da Universidade de São Paulo.

Atualmente, conta com sete médicos assistentes e quatro profes-
sores da FMRP-USP, atuando diretamente nas atividades assisten-
ciais, junto aos residentes, nas quatro unidades hospitalares. Além 
disso, possui 12 residentes, sendo oito residentes, quatro por ano, 
no programa de Cirurgia Vascular, e quatro residentes junto ao pro-
grama de área de atuação em Angiorradiologia e Cirurgia Endovas-
cular, sendo duas vagas ofi ciais pelo MEC e duas vagas como estágio 

Corpo clínico e membros da Disciplina de Cirurgia Vascular e Endovascular

Dr. Edwaldo Edner Joviliano
Chefe do Serviço e da Residência de Cirurgia 

Vascular e Endovascular do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto

especializado complementar.
O Serviço engloba os seguintes hospitais com caracte-

rísticas específi cas onde os residentes atuam em estágios: 
Hospital das Clínicas – Unidade Campus (Cirurgias eletivas 
de alta complexidade); Hospital das Clínicas - Unidade de 
Emergência (Cirurgias de urgência e emergência); Hospital 
Estadual de Ribeirão Preto (Cirurgias eletivas venosas) e 
Hospital Estadual de Américo Brasiliense (Ultrassonografi a 
vascular e cirurgias eletivas de nível secundário). Ademais, 
participa de vários estudos científi cos multicêntricos nacio-
nais e internacionais na área de Cirurgia Vascular e Endo-
vascular, com recente destaque para os estudos FOREVER, 
ETNA e ACST-2. 

Anualmente são realizadas aproximadamente 1.200 cirur-
gias, contemplando cirurgias em todos os níveis de comple-
xidade necessárias para a formação dos profi ssionais.

A seccional de Ribeirão Preto realizou, no audi-
tório da Cirúrgica Mafra, no dia 30 de outubro, sua 
reunião científi ca mensal, com apresentação de 
dois temas: “Casuísticas das Angioplastias Distais, 
do Hospital da Benefi cência Portuguesa de Ribeirão 
Preto”, com palestra do Dr. Daniel Couto; e “Tra-
tamento de Estenose intra-stent”, com o Dr. Fábio 
Senra da Rocha.

O evento teve o patrocínio da Aché, com a orga-
nização do diretor da seccional, Dr. Luciano Rocha 
Mendonça.

No dia 18 de outubro, a seccional de São José 
do Rio Preto recebeu o Prof. Jong Hun Park em sua 
reunião científi ca mensal. O Prof. Jong, médico da 
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e de ou-
tros importantes hospitais da cidade de São Pau-
lo, abordou o tema: "Drug Coated Balloon”. Após 
a atualização científi ca, foi oferecido um jantar de 
confraternização para os acadêmicos de medicina, 
residentes e cirurgiões vasculares da região com o 
apoio da empresa Medic Solution. 

RIBEIRÃO PRETO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Participantes da reunião em Ribeirão Preto

Daniel Miquelin, Sthefano A. Gabriel, Jong Hun Park, Augusto da Silva, Jane de Carvalho e Lucas Cocenza
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Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular 

O último encontro, de 2018, da Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia 
Vascular será realizado no dia 24 de novembro, durante o EAI 2018 – 2º 
Encontro de Alunos do IAPACE. Foram oferecidas 80 vagas para os aca-
dêmicos da Liga pelo organizador do IAPACE, Dr. Sergio Belczak.

A reunião da Liga será no Hotel Maksoud Plaza (R. São Carlos do Pi-
nhal, 424 - Bela Vista, São Paulo – SP), das 8h às 18h.

A Liga Paulista tem a coordenação dos doutores Marcelo Calil Burihan, 
Luiz Carlos Uta Nakano, Ivan B. Casella, Adnan Neser, Henrique Jorge 
Guedes Neto e Arual Giusti. 

As reuniões contam com o patrocínio da FQM Farma. Para participar, 
basta enviar e-mail para secretaria@sbacvsp.org.br ou confi rmar presen-
ça pelos telefones (11) 5087-4888 ou 5087-4889.

Em breve, a secretaria da SBACV-SP informará a agenda para 2019.

Curso de Educação Continuada em Ecografi a
Vascular (CECEV)

Em 27 de outubro, foi realizado, na sede da Medtronic, o 
quarto e último módulo de 2018, do Curso de Educação Con-
tinuada em Ecografi a Vascular com Doppler (CECEV), com o 
tema “Procedimentos Vasculares”. O curso tem apoio da Med-
tronic, Mindray, Pulsar e GE, com a organização dos doutores 
Erica Nardino, Luisa Ciucci Biagioni e Ronald Flumignan.

Na ocasião, foram apresentadas as seguintes palestras: 
Técnica básica de punções guiadas por ultrassom (Dr. Ra-
fael Noronha); Acesso venoso central de inserção periférica, 
guiado por ultrassom – PICC (Dr. Christiano Pecego); Trata-
mento de pseudoaneurisma guiado por ultrassom (Dr. Ronald 
Flumignan); Ultrassom vascular em angioplastias periféricas 
(Dr. Marcone Lima Sobreira); Avaliação da safena para técni-

Erica Nardino, Ronald Flumignan e Luis C. Uta Nakano Participantes do CECEV

Presenças em destaque Luis C. U. Nakano, Ronald Flumignan e Marcone  Sobreira

cas de termoablação: planejamento pré e pós-operatório (Dr. Ander-
son Bueno); Técnica de espuma ecoguiada e controle pós-operatório 
(Dra. Melissa Moraes); e Alcoolização de nervo ciático guiado por 
ultrassom (Dra. Erica Nardino).

Os monitores do módulo prático foram os doutores: Aline Futi-
gami, Ana Carolina de Oliveira Calixtro, Anna Karina Paiva Sarpe, 
Bruna Jorge da Silva, Carolina Queiroz Flumignan, Danilo Argollo Pi-
rutti, Eliane Fuji, Eliza Nakajima, Erica Patricio Nardino, Luis Gustavo 
Schaefer Guedes, Luisa Ciucci, Marcus Vinicius Canteras Raposo da 
Camara, Nicolle Cassola, Osias Martins Prestes, Ronald Flumignan e 
Yiumiko Yamasaki.

Os associados da SBACV-SP podem ter acesso a todas as aulas te-
órico-práticas por meio do site: www.reuniaocientifi ca.com.br/cecev.
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Curso OsiriX e Horos na sede da SBACV-SP
Foi realizado, nos dias 29 de setembro e 27 de outubro de 

2018, o Curso de Interpretação de Tomografi as com OsiriX e Ho-
ros na sede da SBACV-SP, promovido pela SBACV e ministrado 
pela  equipe do Curso Osirix (https://www.curso-osirix.com.br/): 
Dr. Alexandre Amato e Dr. Daniel Benitti .

O curso visa formar cirurgiões vasculares e endovasculares na 
meticulosa arte de planejamento cirúrgico pré-operatório com as 
melhores ferramentas disponíveis atualmente. Quarenta cirurgi-
ões vasculares e residentes realizaram o treinamento com simu-
lação realística em iMacs de última geração.

O evento, totalmente interativo e prático, contou com mos-
tras de Realidade Virtual, além dos diversos casos apresentados 
e medidos: aneurisma de aorta, aneurisma aorta descendente, 
varizes pélvicas, úlcera venosa, entre outros. 

A manipulação de imagens, utilizando os algoritmos de recons-
trução tridimensional multiplanares (3D MPR) e a intensidade de 
projeção máxima (MIP), demanda dedicação e treinamento, mas 
ajuda a diminuir a quantidade de RaioX e contraste utilizados nos 

procedimentos endovasculares. Por isso, o Dr. Alexandre Ama-
to ressalta a importância do planejamento cirúrgico. “É preciso 
cuidar desses detalhes e não deixar a sua preparação cirúrgica 
na mão do radiologista, de um técnico de empresa, ou mesmo 
de um colega que não estará na cirurgia. Tenha certeza do que 
será utilizado para evitar falhas de planejamento”, fi naliza.   

XII Encontro Norte-Nordeste de Angiologia, Cirurgia Vascular e Endovascular

O presidente da SBACV-SP, Dr. Mar-
celo Calil Burihan, esteve presente no 
XII Encontro Norte-Nordeste de An-
giologia, Cirurgia Vascular e Endovas-
cular, realizado de 11 a 13 de outubro, 
no Hotel Jatiúca, em Maceió (AL).

O evento, direcionado para cirurgi-
ões vasculares, angiologistas, estu-
dantes, residentes e outros profi ssio-
nais da saúde, tem o objetivo principal 
de promover a atualização científi ca 
de temas relevantes e de interesse à 
especialidade. 

Ricardo Lujan, Silvestre Savino Neto, Paulo Toscano, Eraldo Lavour, Bruno Naves e Marcelo Calil Burihan

Marcelo Calil Burihan em sua apresentação Flávio Roberto Cavalleiro de Macêdo Ribeiro e 
Marcelo Calil Burihan

Maria Eletice Correa e Marcelo Calil Burihan
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XV Panamerican Congress on Vascular Surgery
O XV Panamerican Congress on Vascular Surgery, primeiro 

evento internacional da especialidade na América Latina, com-
pletou 28 anos de tradição. O encontro, que foi realizado de 3 
a 6 de outubro, no Windsor Oceânico Hotel, na Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro, contou com diversos membros da SBACV-SP, 
além da presença do presidente da entidade, Dr. Marcelo Calil 
Burihan. 

Os temas centrais, como Aneurisma de Aorta, Doença Oclu-
siva Aorto-ilíaca, Infra-inguinal e Distal, Trombose Venosa, Ci-
rurgia de Varizes, Fleboestética e Cirurgia de Carótida, foram 
discutidos no congresso, com o intuito de buscar um consenso 
no diagnóstico precoce e no tratamento.

Sérgio Meirelles, AntonIo Carlos Simi, Bonno van Bellen e Enrico Ascher

Marcelo Calil Burihan, Carlos Henrique A. Bernardes

Homenagem

A cada dois anos, a Comissão Organizadora do Pana-
merican Congress on Vascular Surgery, escolhe um nome 
relevante da especialidade no País para prestar uma home-
nagem. Neste ano, durante o XV Panamerican, o Dr. Bonno 
van Bellen foi o escolhido. A sua indiscutível importância 
no desenvolvimento da Cirurgia Vascular no Brasil tornou 
essa escolha bastante acertada.

4º Prêmio Dr. Emil Burihan Residente Pesquisador

No dia 29 de novembro, na Reunião Científi ca mensal da SBACV-SP, 
realizada no auditório da Associação Paulista de Medicina, serão apre-
sentados os trabalhos dos três fi nalistas do 4º Prêmio Dr. Emil Burihan 
Residente Pesquisador, que farão uma explanação oral, com duração 
máxima de 20 minutos. 

Com realização da SBACV-SP, a premiação tem como objetivo incen-
tivar pesquisas científi cas de jovens médicos. Puderam se inscrever 
especialistas recém-formados (máximo de dois anos) e residentes/es-
tagiários de Cirurgia Vascular. Os temas  das pesquisas estão ligados 
à angiologia, cirurgia vascular, radiologia vascular ou ultrassonografi a 
vascular. Todos os trabalhos inscritos foram avaliados por uma comissão 
formada por seis membros da SBACV-SP.

Na reunião científi ca serão defi nidos os ganha-
dores. Com categoria única, a premiação para o 1º 
colocado é de R$ 5.000,00; ao 2º lugar o prêmio 
tem o valor R$ 3.000,0 e para o 3º colocado são R$ 
2.000,00. 

Entre as novidades, que tornaram o evento mais dinâmico, esta-
vam aulas interativas e duas plenárias paralelas sobre temas atuais. 
O evento contou com um fórum de discussão que desafi ou os par-
ticipantes a dominarem todas as técnicas do Tratamento da Doença 
Venosa, o VIII Venous Forum.

Os resultados estéticos mais procurados, as novas práticas e ten-
dências do mercado, também foram expostas no 1st International 
Meeting on Aesthetic Phlebology. 

Além disso, temas como: o tratamento das feridas crônicas e os de-
safi os de conciliar os avanços tecnológicos, os recursos efetivamente 
disponíveis no meio médico e a realidade econômica dos pacientes 
serão conteúdo do V Panamerican Symposium on Wound Care.
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INFORMES DA DIRETORIA

NORMAS PARA TORNAR-SE SÓCIO DA SBACV
Apresentamos as normas para ingresso na SBACV 

e estimulamos os membros a se mobilizarem para 
uma possível mudança de categoria.

Para se tornar Aspirante, Pleno ou Efetivo, após 
preencher a documentação, entregue-a em sua 
regional.

Para se tornar Titular, envie a documentação 
para a SBACV Nacional, com sede em São Paulo.

Todas as propostas estão disponíveis no site 
www.sbacv.com.br.

Aspirante:
• Poderão ser membros Aspirantes os médicos 

interessados nos objetivos da SBACV, que apresen-
tarem à regional da SBACV da Unidade da Fede-
ração (UF) onde o candidato exerce sua atividade 
profi ssional, ou, não havendo, a mais próxima, so-
licitação assinada, com cópia do Curriculum Vitae, 
juntamente com cópia do RG, cópia autenticada do 
diploma de médico, cópia da carteirinha do CRM e 
duas fotos 3x4.

Pleno:
• Estar regularmente inscrito no Conselho Re-

gional de Medicina (CRM) do estado onde exerça 
sua atividade profi ssional, encaminhando cópia do 
registro;

• Participar das atividades da SBACV, na condição 
de aspirante, por pelo menos três anos, podendo 
ser somados períodos;

• Apresentar o formulário de associação em duas 
vias e assinadas por dois associados da SBACV per-
tencentes à categoria Efetivo ou Titular;

• Ter completado residência médica ou curso de 
especialização reconhecido pela SBACV, nas espe-
cialidades ou áreas que são objetivos da associação, 
anexando o comprovante à proposta;

• Anexar à proposta de associação duas cópias do 
RG, do CPF, do diploma de médico e duas fotos 3x4;

• Apresentar e ter sua proposta de associação 
aprovada pela regional da SBACV correspondente, 
estando quite com a tesouraria da SBACV.

Efetivo:
• Ser associado da SBACV na categoria Pleno, por pelo menos dois 

anos, contados a partir da aprovação do ingresso, ou ter participado 
das atividades da SBACV como Aspirante, por pelo menos três anos;

• Estar inscrito no CRM onde exerça sua profi ssão;
• Possuir o título de especialista em Angiologia ou Cirurgia Vascular*;
• Ser sócio da APM ou AMB;
• Apresentar e ter sua proposta de associação aprovada pela regional 

da SBACV correspondente, estando quite com a tesouraria da SBACV.
*Observa-se que possuir o Título de Especialista signifi ca que o can-

didato foi aprovado no exame + solicitou o título (no site) + tem este 
Título de Especialista devidamente registrado na AMB/MEC e CNA. 

Titular:
• Ser associado Efetivo há pelo menos três anos;
• Apresentar artigo original ao JVB, sendo aceito para publicação ou 

publicado há, no máximo, seis meses da data da proposta, na qualida-
de de primeiro autor; ou monografi a original não publicada sobre tema 
da especialidade; ou título de livre-docência ou de doutor obtido em 
instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC; ou ainda acumu-
lar 100 pontos nos cinco anos que antecederam ao pedido de progres-
são, em eventos de educação médica continuada nas especialidades e 
área de atuação da SBACV, de acordo com normas da CNA.

• Apresentar e ter sua proposta de progressão, para esta categoria, 
aprovada pela diretoria nacional da SBACV, estando quite com a tesou-
raria da SBACV.

CARTA DO LEITOR

Escreva seus comentários, dúvidas ou suges-
tões para a Folha Vascular. Queremos que as opi-
niões dos associados e dos leitores sejam com-
partilhadas. 

O corpo editorial da revista analisará as cartas 
recebidas. Os assuntos sem interesse comercial, 
sem cunho autopromocional e sem conteúdos 
ofensivos serão publicados.

Mande seu e-mail para: 
secretaria@sbacvsp.org.br ou 

bete@waycomunicacoes.com.br
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ARTIGO

MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS NA PRÁTICA CLÍNICA

Dr. Ronald Flumignan
Professor Adjunto da Disciplina de Cirurgia Vascular e Endovascular 
da Escola Paulista de Medicina; Membro da Sociedade Brasileira de 
Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP) – 
Departamento de Métodos Diagnósticos não Invasivos; Membro da 
Society for Vascular Surgery, USA; Membro da European Society for 
Vascular Surgery

fazerem um diagnóstico adequado, elabo-
rarem o melhor teste diagnóstico, escolhe-
rem o tratamento e os métodos de preven-
ção da doença mais corretos, bem como 
desenvolverem diretrizes para grandes 
grupos de pacientes com a mesma doença.

Com essa nova maneira de tomar de-
cisões clínicas, surgiu a necessidade de 
estratifi car as evidências disponíveis em 
ordem de importância para cada pergun-
ta. Um dos métodos mais usados e difun-
didos é o dos níveis de evidência Oxford 
(www.cebm.net/2016/05/ocebm-levels-
-of-evidence), concebidos para que, além 
de uma avaliação crítica tradicional, mé-
dicos e pacientes o utilizassem de forma 
heurística, ou seja, sem precisar consultar 
fontes pré-avaliadas para responder rapi-
damente questões clínicas. De acordo com 
esse método, a melhor evidência médica 
para uma tomada de decisão sobre os be-
nefícios e prejuízos de um tratamento é 
uma revisão sistemática de ECR. 

Atualmente, existem outras ferramentas 
para classifi car a certeza de uma evidên-
cia obtida por revisão sistemática. Uma 
das mais utilizadas é o método GRADE 

(https://gradepro.org/), que, como outras 
classifi cações, não ignora os demais níveis 
de evidência, mas procura dar o devido va-
lor a cada um deles. Mesmo assim, estabe-
lece que revisões sistemáticas são melho-
res para avaliar a certeza da evidência do 
que estudos individuais.

A Cochrane defende que uma revisão 
sistemática é a melhor resposta a uma per-
gunta clínica claramente formulada. Para 
tanto, usa métodos sistemáticos e explíci-
tos com o intuito de identifi car, selecionar e 
avaliar criticamente pesquisas relevantes e 
coletar e analisar dados de estudos incluí-
dos em suas revisões.

Alguns autores usam de maneira equi-
vocada os termos “revisão sistemática” e 
“metanálise” como palavras intercambi-
áveis. Todavia, seguindo a terminologia 
adotada pela Cochrane, revisão sistemáti-
ca e metanálise são entidades distintas. O 
primeiro termo indica todo o processo de 
pesquisa, já o segundo constitui a técnica 
estatística realizada em uma revisão siste-
mática para combinar quantitativamente 
os resultados de estudos individuais.

Portanto, medicina baseada em evidên-
cias não é sinônimo de revisão sistemáti-
ca, mas de uma abordagem metodológica 
atual, que usa as melhores provas científi -
cas disponíveis para a tomada de decisão 
clínica. Essa abordagem é utilizada desde 
os relatos de caso até as grandes revisões 
sistemáticas, para tratamento ou diagnós-
tico, prognóstico ou custo-efetividade. Po-
de-se dizer que a medicina atual é baseada 
em evidências e não praticá-la é deixar de 
participar da evolução médica.

Artigo publicado no Portal GEN Medicina:
http://genmedicina.com.br/2018/10/29/medici-
na-baseada-em-evidencias-na-pratica-clinica-dr-
-ronald-fl umignan/

*Dr. Ronald Flumignan

A medicina atual é pautada pelo grau 
de certeza nas evidências médicas dispo-
níveis, ou seja, nas provas científi cas de 
que, por exemplo, um tratamento funcione 
para determinada doença. Essa é a pedra 
fundamental para as tomadas de decisões 
clínicas e já é vocabulário corrente no meio 
médico. Entretanto, de onde vem a abor-
dagem médica baseada em evidências?

No início dos anos 1970, o professor 
Archibald Leman Cochrane (1909-1988), 
da Universidade de York, no Reino Unido, 
chamou a atenção para o fato de que muito 
da inefi ciência do Serviço Nacional de Saú-
de Britânico era decorrente de tomadas de 
decisões terapêuticas pouco fundamenta-
das, sem suporte das provas advindas de 
bons ensaios clínicos. 

Em seu infl uente livro, Effectiveness 
and Effi ciency: Random Refl ections on 
Health Services, publicado originalmente 
em 1972, ele estabelece alguns princípios 
relativamente simples. Sugere, por exem-
plo, que como os recursos são sempre limi-
tados, deveriam ser usados para fornecer, 
equitativamente, as formas de cuidados de 
saúde que tinham sido mostradas efi cazes, 
em avaliações adequadamente projetadas. 
Em particular, ele ressaltou a importância 
do uso de evidências de ensaios clínicos 
randomizados (ECR), porque seriam mais 
propensas a fornecer informações mais 
confi áveis quando comparadas a outras 
fontes de evidência, como série ou rela-
tos de casos. “Propensas” pois, em toda 
tomada de decisão clínica, há certo grau 
de incerteza, e a intenção é reduzi-la ao 
máximo com a medicina baseada em evi-
dências.

Em 1979, o Prof. Cochrane defendeu a 
criação de um registro internacional de 
ECR capaz de explicitar os critérios de qua-
lidade metodológica para que cada estudo 
pudesse ser analisado futuramente. Em 
1987, um ano antes de seu falecimento, se 
referiu a uma revisão sistemática de ECR 
sobre cuidados durante a gravidez e o par-
to como “um verdadeiro marco na história 
dos estudos randomizados e na avaliação 
dos cuidados ao paciente”; também suge-
riu que outras especialidades copiassem o 
método. Seu encorajamento e o aval de 
outros profi ssionais, levou à abertura do 
primeiro Centro Cochrane em Oxford, 
Reino Unido, em 1992, e posteriormente 
à organização sem fi ns lucrativos nome-
ada apenas como “Cochrane”, em 1993 
(www.cochrane.org).

Ainda na década de 1980, um grupo 
de pesquisadores epidemiologistas clíni-
cos estabeleceu os princípios do que vi-
ria a ser denominada medicina baseada 
em evidências, contando com o apoio de 
membros das universidades McMaster, no 
Canadá, e Oxford, no Reino Unido, bem 

como com a grande contribuição do Pro-
fessor David Sackett (1934-2015), cofun-
dador da Cochrane. 

O termo “evidence based medicine” só 
foi introduzido no vocabulário Medical Sub-
ject Heading (MeSH) em 1997 (www.ncbi.
nlm.nih.gov/mesh) e se refere a uma abor-
dagem prática da medicina, com o objetivo 
de melhorar e avaliar a assistência ao pa-
ciente. Esse método exige a integração cri-
teriosa das melhores evidências de pesqui-
sa com os valores do paciente para tomar 
decisões sobre cuidados médicos. Utiliza 
ferramentas de epidemiologia, estatística, 
metodologia científi ca e informática para 
a decisão clínica. Com isso, a abordagem 
baseada em evidências ajuda os médicos a 

Esse método exige 
a integração criteriosa 

das melhores evidências 
de pesquisa com os 

valores do paciente para 
tomar decisões sobre 

cuidados médicos.

" "
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ARTIGO

LIMITES A NÃO SEREM ULTRAPASSADOS

Dr. José Luiz Gomes do Amaral
Presidente da Associação Paulista de Medicina

bambu, ultrapassados seus limites, ele se 
quebra. Sabe-se que, ao vergá-lo, cria-se 
condições para que, liberado, ele retorne 
com energia e ultrapasse o ponto de re-
pouso. Impõe-se atentar para essa even-
tualidade.

Cabe-nos impedir que se quebre o bam-
bu, tirando-o das mãos dos que o defor-
maram. É tempo de ação e atenção.

*Dr. José Luiz Gomes do Amaral

Às vezes, somos tentados a julgar pes-
soas, menos pelo discurso integral ou con-
junto de suas ações, e mais por palavras 
ou atos isolados. Isso ocorre, sobretudo, 
quando as palavras ou os atos nos atin-
gem diretamente, seja no sentido posi-
tivo, seja no negativo. Corre-se então o 
risco de desconsiderar as várias faces da 
realidade, as consequências de tais julga-
mentos e os possíveis contextos futuros.

Como médico, senti-me brutalmente 
atingido ao ver, ao longo de tantos tristes 
anos, minha profi ssão agredida pela ação 
nociva de grupos autodenominados “pro-
gressistas” brasileiros: fomos, os médicos, 
excluídos do Conselho Nacional de Saúde, 
desfi gurados na “Lei do Ato Médico”, ba-
nalizados pela irresponsável multiplicação 
de escolas médicas e injustamente apon-
tados culpados pelas mazelas decorrentes 
da gestão corrupta e encharcada de ideo-
logia do nosso sistema público de saúde.

Se alguma esperança restava, dissipou-
-se ela totalmente com o Programa Mais 
Médicos, que degradou a formação e des-
moralizou a imagem do profi ssional de 

Medicina. Sob esse prisma, enquanto mé-
dico, não posso esconder profunda ojeriza 
aos que assim nos trataram e à saúde da 
nossa população.

Seria esta uma visão parcial, infl uencia-
da pela dor de tantas feridas recentes e 
ainda abertas, não fosse a ubiquidade da 
corrupção institucionalizada. O “aparelha-
mento” do Estado e o envenenamento das 
representações da sociedade chegam a tal 
extensão que não paira a menor dúvida 
da monstruosidade do conjunto de ações 
perpetradas pelos últimos (des)governos.

Alguns dos principais agentes de tal 
descalabro encontram-se parcialmente 
imobilizados, mas, com todas as letras, 
prometem reincidir. Dar-lhes poder será 
fatal, pois, voltarão com violência ainda 
maior.

A oportunidade que se nos apresenta é 
afastá-los, e defi nitivamente. Não os que-
remos. Estamos cansados deles.

O bambu é sempre lembrado por sua 
resiliência e fl exibilidade. Tais qualidades, 
as vejo plasmadas na sociedade brasilei-
ra. Entretanto, por mais fl exível que seja o 

VITOR CERVANTES GORNATI DEFENDE TESE DE DOUTORADO

DEFESA DE DOUTORADO 

Em 15 de outubro, o Dr. Vitor Cervantes Gornati (33 anos) reali-
zou sua defesa de tese de doutorado na Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. Com o tema “Desenvolvimento e apli-
cação prática de shunt vascular por punção: Estudo experimental 

Antonio Eduardo Zeratti, Erasmo Simão da Silva, Vitor Cervantes Gornati, Inez Ohashi Torres Ayres e Igor Rafael Sincos

em porcos”, teve como orientador o Prof. Dr. Erasmo Si-
mão da Silva. A banca foi composta pelo Prof. Dr. Antonio 
Eduardo Zeratti, Dra. Inez Ohashi Torres Ayres e Dr. Igor 
Rafael Sincos.
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ajuste em dez anos, em torno de 300%, enquanto os 
honorários médicos tiveram um discreto aumento em 
torno de 90%. Como disse o Dr. Marun David Cury, 
hoje, sem nenhum favor, apenas levando em conta a 
infl ação, o valor de uma consulta médica deveria ser de 
R$ 120,00 a R$ 150,00. Mas, mas... 

Enquanto na Europa, no Japão, os Governos inves-
tem na saúde com dinheiro arrecadado na cobrança do 
Imposto de Renda do cidadão, com hospitais de primei-
ra linha e honorários médicos dignos, o governo bra-
sileiro aceitou com grande alegria a implantação dos 
Planos de Saúde, trazendo-lhe uma grande vantagem, 
dispensando-o do investimento na Saúde Pública, onde 
o atendimento é repugnante e os honorários médicos, 
nojento, ofensivo. Ontem, um grande amigo que tem 
parentes na Espanha, numa de suas idas para visitá-
-los, fi cou surpreso com a informação de um deles, 
muito rico, que sua esposa preferiu dar à luz de seu 

ESPAÇO ABERTO

DEFESA PROFISSIONAL FOI TEMA DA ÚLTIMA REUNIÃO MENSAL

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

LEGALIZAÇÃO DO ABORTO: IRRACIONALIDADE OU RESPONSABILIDADE?

O aborto clandestino é um problema de saúde pública mundial e 
estudos sugerem que anualmente são praticados por 25,1 milhões 
de mulheres globalmente, sendo que 98% destes abortos aconte-
cem em países não desenvolvidos, segundo a Organização Mundial 
da Saúde. Obviamente, quando realizado sem as condições míni-
mas de higiene, sobretudo por pessoas não qualifi cadas, ou pela 
autoingestão de substâncias abortivas, temos um cenário perfeito 
para que ocorram as complicações. Destas, em média, cerca de 
5% dos abortos clandestinos levam a complicações fatais, como 
hemorragias graves e infecções, e dependendo do país, as fatalida-
des podem chegar a 22%. Numa conta rápida, morrem milhares de 
mulheres por ano no mundo em decorrência destes abortos.

No Brasil, os números também não são nada animadores. Embora 
faltem dados ofi ciais confi áveis, sabemos que o número de abortos 
clandestinos é alto, e o custo para a saúde pública é milionário, 
desviando recursos que poderiam ser utilizados para outros trata-
mentos num sistema de saúde pública precário como o nosso. 

Legalização do aborto é um assunto polêmico, já chegou às esfe-
ras do Supremo Tribunal Federal e não faltam argumentos contra ou 
a favor. Atualmente, o aborto provocado é permitido no país apenas 
em três circunstâncias muito bem defi nidas: risco de vida para a 
mãe, gravidez em caso de estupro ou feto anencefálico. 

Aqueles que são pró-aborto argumentam que o aborto provocado 
de forma segura antes da formação completa do feto, ou seja, na 
fase embrionária, não é um atentado contra a vida, algo proibido 
pela constituição brasileira. Além disso, o risco à saúde da gestante 
que pratica o aborto clandestino e o custo social que uma gravidez 
indesejada pode gerar para a família e para o país são enormes, jus-
tifi cando-se assim a prática legalizada e em ambientes adequados.

Na contramão do aborto estão principalmente as correntes re-
ligiosas, sobretudo a igreja católica e as igrejas evangélicas. Para 
os religiosos, a vida começa logo após a fecundação, portanto, a 
interrupção sumária da gravidez vai de encontro aos princípios da 
doutrina cristã. E o peso destas entidades no Brasil é enorme, haja 
visto o número de deputados da chamada bancada da bíblia no Con-
gresso Nacional. Logo, modifi cações na legislação sobre o aborto 

não seriam muito facilmente aprovadas.
Um país laico não deveria ter ideias fundamenta-

das em aspectos religiosos, mas sim em questões de 
cunho coletivo, principalmente sob os aspectos sociais 
e de saúde pública. Caso fosse legalizado o aborto por 
aqui, problema de quem faz ou de quem se submete 
ao procedimento. Não é direito da igreja ou da religião 
determinar o que o outro faz, principalmente se a pes-
soa em questão é seguidora de outra doutrina. Além 
disso, como tudo na vida, as religiões devem evoluir. 
É um absurdo científi co, por exemplo, a igreja católica 
ainda condenar o uso de preservativos em pleno sécu-
lo XXI, não só como meio de controle da contracepção, 
mas também como método de controle da dissemina-
ção das doenças sexualmente transmissíveis, só para 
mencionar a maior doutrina religiosa no Brasil.

Se muitas vezes não é possível fazer sexo com ra-
cionalidade, pelo menos devemos tratar o direito ao 
aborto com responsabilidade!

Foram excelentes as exposições sobre as mais variadas justifi cativas 
para defender os honorários médicos, presididas pelo caro Dr. Marcelo Ca-
lil Burihan, perante às operadoras de saúde, baseadas na lógica, no bom 
senso, no direito. A Dra. Gladys Tavares, gestora de Auditoria Médica Hos-
pitalar, falou com muita clareza, inteligência e honestidade, objetividade, 
sem contestação. Dr. Carlos Eduardo Varela Jardim, moderou a discussão 
com elegância e inteligência. Dr. Luiz Henrique Prescendo, advogado da 
SBACV-Nacional, destacou os direitos inalienáveis do exercício da profi ssão 
médica. Dr. Luiz Carlos Nakano, médico e advogado da SBACV-SP, reforçou 
e destacou os diretos de uma remuneração digna do médico, juntamente 
com o vice-diretor de Defesa Profi ssional, Dr. Márcio Barreto de Araujo. Dr. 
Marun David Cury, diretor de Defesa Profi ssional da APM, que incansavel-
mente, há décadas, defende também, brilhantemente o médico contra as 
injustiças sofridas pela desvalorização de seus honorários.

Porém, há tempos, há anos, provavelmente há vinte anos, que se luta 
pela defesa profi ssional do médico, exigindo remuneração digna, respeito-
sa, por parte das operadoras dos planos de saúde. Estas, numa pesquisa 
contábil e administrativa, fi caram provadas auferirem um aumento, um re-
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fi lho no Hospital Público, por conhecer o alto nível das acomodações hospitalares, e 
aprimorado atendimento médico.  Tem mais, o parente muito rico do meu amigo tem 
Plano de Saúde, excelente, pagando uma mensalidade de 60 euros. E meu amigo co-
mentou: enquanto isso eu pago uma mensalidade de meu Plano de Saúde no Brasil, 
inferior ao do meu parente, correspondente a 600 euros. 

Portanto, AMB, APM, CREMESP, CRMs de todos os estados brasileiros, Sindicato dos 
Médicos, sociedades de especialidades, deixem de lado, mas deixem mesmo de lado, 
suas rivalidades, suas preferências ideológicas partidárias, se unam na luta determina-
da, com pleno objetivo, promovendo uma união autêntica. Acabando com a desunião 
gritante dos médicos brasileiros. Chega de bla, bla, bla, de divagações, de oportunis-
mo, de conchavos. Chega do individualismo burro e destruidor.  Chega de promessas, 
superando-as pela conquista autêntica em defesa urgente da classe médica contra as 
injustiças massacrantes sofridas.   

Em minha opinião, só mesmo o contrato de um marqueteiro autêntico e inteligente, 
para, urgentemente, planejar um programa de convencimento, diretamente direcio-
nado a cada médico, da urgente e importantíssima união. Levantando, também, uma 
assinatura de um milhão e quinhentos mil médicos, clientes, e povo brasileiro em geral, 
permitido pela constituição brasileira, para apresentar, logo, no Congresso Nacional, 
um projeto de lei conquistando a plena defesa do médico, da enfermagem, dos técnicos 
de enfermagem, dos técnicos e funcionários que permitem o hospital público a ter uma 
assistência digna ao povo brasileiro. 

Amigos, o tempo urge.  Acooooordeeeem, colegas médicos. 

Dr. Rubem Rino
Associado da SBACV-SP 

“As difi culdades não foram criadas para 
abater, mas para serem abatidas”

“Ninguém é feliz, para ser feliz, mas 
para fazer alguém feliz”

EVENTO 

Com 380 profi ssionais presentes, foi 
realizado, nos dias 2 e 3 de novembro, 
o I Meeting SBACV - Nacional, no Hotel 
Maksoud Plaza, em São Paulo. O evento, 
idealizado e organizado pela Sociedade 
Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vas-
cular (SBACV), teve como foco a atuali-
zação e discussão dos principais estudos 
nacionais e internacionais, debate dos 
principais trials internacionais e highlights 
dos principais congressos mundiais da es-
pecialidade. 

Marcelo Moraes, Roberto Sacilotto, Bruno Naves, Marcelo Calil Burihan e Sérgio MeirellesRoberto Sacilotto

Marcelo Moraes, Roberto Sacilotto, Bruno Naves e Marcelo Calil Burihan Auditório

“Acompanhando as demandas dos nos-
sos associados, idealizamos o Meeting 
com um   formato defi nido a partir das dis-
cussões identifi cadas em fóruns e grupos 
de interação no WhatsApp”, afi rmou o pre-
sidente da SBACV, Dr. Roberto Sacilotto.

Durante o encontro, ocorreu também a 
3ª Reunião de Presidentes Regionais do 
ano, na qual os representantes de cada 
estado puderam contribuir com sugestões 
para o planejamento das ações a serem 
desenvolvidas em 2019.

“Muito grato a todos que colaboraram 
para o sucesso do I Meeting SBACV. Atu-
almente, há uma extensa literatura dispo-
nível na internet, mas nem sempre com 
o nível de confi ança adequado. Buscamos 
propiciar aos nossos associados um Pro-
grama com estudos científi cos, apresen-
tando conteúdos, técnicas e tratamentos 
baseados em pesquisas sérias, com exce-
lente nível de evidência e com relevância 
para aplicação no dia a dia”, acrescenta 
Dr. Sacilotto.

I MEETING SBACV - NACIONAL SUPERA EXPECTATIVAS
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Com a realização da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia 
Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP), da Sociedade Brasileira 
de Angiologia e Cirurgia Vascular – Nacional (SBACV), da Associação 
Paulista de Medicina (APM) e da Associação Médica Brasileira (AMB), 
foi realizado, em 20 de outubro, no auditório da APM, o Congresso 
Brasileiro das Ligas Acadêmicas de Cirurgia Vascular e Endovascular 
2018. O evento superou as expectativas, que somaram 300 acadê-
micos inscritos com uma média de 180 participantes.

Com a organização dos doutores Marcelo Calil Burihan, Ad-
nan Neser, Arual Giusti, Ivan Casella, Henrique Jorge Guedes 
e Roberto Sacilotto, o evento teve o objetivo de intensifi car e 
expandir os conhecimentos sobre áreas de estudo na Angiologia, 
Cirurgia Vascular, Angiorradiologia, Cirurgia Endovascular, bem 
como os métodos diagnósticos e terapêuticos invasivos e não 
invasivos com uma média de 180 participantes.

 O congresso cumpriu com o propósito de aumentar a qualida-
de e a relevância das ligas acadêmicas e incentivar a atualização 
contínua dos alunos e profi ssionais, e foi realizado em um am-
biente propício para o intercâmbio de experiências entre as Ligas 
de Cirurgia Vascular do Brasil. Teve também o intuito de aproxi-
mar o estudante de medicina e a especialidade por meio da tría-
de ensino, pesquisa e extensão. Com reuniões e aulas mensais, 
a Liga promove estudos epidemiológicos multicêntricos e ações 
sociais que expandam o conhecimento da população acerca das 
áreas da atuação dessa especialidade médica.

Na mesa de abertura estavam os doutores Marcelo Calil Bu-
rihan, Roberto Sacilotto, Adnan Neser e Henrique Jorge Guedes. 

O evento contou com quatro módulos, 50 pôsteres e 13 temas 
livres orais.  O primeiro módulo foi moderado pelo Dr. Adnan 
Neser, com a apresentação dos seguintes temas: Como elaborar 
um trabalho científi co (Dr. Ronald Flumignan); Trombose venosa 
profunda: o que devemos saber para um tratamento adequado 
(Dr. Antonio Eduardo Zerati); Varizes: do diagnóstico ao trata-
mento (Dra. Melissa Moraes); Tratamento endovascular da insu-
fi ciência venosa (Dr. Sergio Belczak).

Para o segundo módulo, com moderação do Dr. Arual Giusti, 
foram discutidos os temas Doença obstrutiva carotídea: quando 
indicar o tratamento clínico e a revascularização e como fazê-los 
(Dr. Gilberto Galego); Aneurisma de aorta abdominal: quando 
investigar, quando e como tratar (Sidnei Galego); e Aneurisma 
roto de aorta abdominal: diagnóstico e tratamento (Dr. Cesar 
Alberto Talavera Martelli).

O moderador do terceiro módulo foi o Dr. Henrique Guedes. 
Nele, foram apresentados os temas Medicina baseada em evi-
dências (Dr. Altino Ono Moraes); Linfangites e Erisipelas: do 
diagnóstico ao tratamento (Dr. Mauro Figueiredo); Doença arte-
rial obstrutiva periférica: quando e como devemos tratar o pa-
ciente com o melhor tratamento clínico (Dr. Valter Castelli Jr); e 
A evolução do diagnóstico e tratamento através da angiorradio-
logia (Dr. Felipe Nasser). 

Dr. Marcelo Calil Burihan foi o moderador do quarto e últi-
mo módulo, que reuniu os temas Dissecção de aorta tipo B / 
Aneurismas de aorta descendente: diagnóstico e tratamento (Dr. 
Silvestre Savino Neto); Abordagens terapêuticas e preventivas 
das complicações do pé diabético (Dr. Antonio Luiz de Araújo); e 
Trauma Vascular (Dra. Grace Carvajal Mulatti).

Ao fi nal do evento, foram premiados os melhores trabalhos.
O evento teve o patrocínio da FQM Farma, Medi e Venosan e 

o apoio da Liga Acadêmica Paulista de Angiologia e de Cirurgia 
Vascular.

CONGRESSO BRASILEIRO DAS LIGAS ACADÊMICAS 
DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR 2018 

Com número expressivo de participantes, evento teve programação científi ca elaborada para propagar os conheci-
mentos da especialidade entre os universitários de medicina de várias partes do País

CONGRESSO
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CONGRESSO



24 NOVEMBRO 2018

NOTA DE PESAR

NECROLÓGICO DE UM AMIGO: JOSÉ JOÃO LOPES

José João LopesJosé João Lopes e Henrique Guedes

Fui convidado para escrever algumas informações sobre o colega 
vascular de São Paulo, José João Lopes, falecido em 22/10/2018, víti-
ma de um T.C.E. após queda de um quadriciclo.

Nascido em 10/07/1954, morador da Mooca, Santista de coração, for-
mado na F.C.M. da Santa Casa de São Paulo, em 1978, na minha turma, 
fez estágio de Cirurgia Vascular no serviço do Prof. Mario Degni e traba-
lhava no seu consultório, operando seus casos no Hospital São Luiz do 
Morumbi. Casado em segundas núpcias, com Eloisa Ugolini, deixa dois 
fi lhos, Paula e Gabriel, duas enteadas, Edda e Lenah e cinco netos. 

Tive o privilégio de conviver com o Zé João por 46 anos e pude com-
partilhar da sua alegria de viver, da sua retidão de caráter e da sua 
amizade ímpar.

Perdemos todos, um ser humano de "primeira", e eu, um grande amigo.
A Regional de São Paulo da SBACV presta suas condolências à famí-

lia e os nossos votos de profundo pesar pelo ocorrido. 

Para a progressão a sócio efetivo:
1. Cópia simples do seu certifi cado do título de especialista, emitido pela SBACV/AMB;

2. Ser sócio aspirante por pelo menos três anos;
3. Ser sócio da APM/AMB; 

4. Proposta de efetivo preenchida em duas vias;
5. Duas fotos 3x4;

6. Estar quite com a SBACV-SP.

Para a progressão a sócio pleno:
1. Cópia simples da carteirinha do CRM;

2. Ser sócio aspirante por pelo menos três anos;
3. Proposta de pleno preenchida em duas vias;

4. Ter completado residência médica ou curso de especialização reconhecido pela SBACV, nas espe-
cialidades ou áreas objetivas da associação, anexando o comprovante à proposta;

5. Cópias simples do RG, CPF, foto 3x4 e do diploma de médico;
6. Estar quite com a SBACV-SP.

Endereço para envio: 
Rua Estela, 515, Bloco A, Conj. 62 - Vila Mariana 

CEP: 04011-002 – São Paulo (SP). 
Para maiores informações, entre em contato 

com a secretaria da  SBACV-SP via 
e-mail – secretaria@sbacvsp.org.br ou 

telefone: (11) 5087-4888.

CONVITE AOS SÓCIOS ASPIRANTES DA SBACV-SP

A SBACV-SP convida os seus sócios aspirantes a se tornarem sócios efetivos ou plenos. Mas o que é necessário? 

Dr. Henrique Jorge Guedes Neto
Membro associado da SBACV-SP
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NOTÍCIAS

adoção de hábitos alimentares saudáveis, o Minis-
tério da Saúde publicou em 2014 o Guia Alimentar 
para a População Brasileira que traz as diretrizes 
nacionais e as recomendações sobre alimentação 
adequada e saudável. Dentre elas, a regra de ouro 
que facilita a aplicação das recomendações – “Pre-
fi ra sempre alimentos in natura ou minimamente 
processados e preparações culinárias a alimentos 
ultraprocessados”.

Estudo aponta que 75% dos idosos 
usam apenas o SUS

Pela primeira vez, estudo traça o perfi l da saúde 
do idoso, o uso dos serviços de saúde, as limitações 
funcionais, as causas de hospitalizações, entre ou-
tras condições sociais que vão permitir aprimorar as 
políticas públicas para esta população

No Dia Nacional e Internacional do Idoso, cele-
brado no dia 1º de outubro, o Ministério da Saúde 
divulgou estudo com dados inéditos sobre o perfi l 
de envelhecimento desta população no Brasil. O Es-
tudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros 
(ELSI-Brasil) faz parte de uma rede internacional 
de grandes estudos longitudinais sobre o envelheci-
mento e traz informações sobre como a população 
está envelhecendo e os principais determinantes 
sociais e de saúde. A ideia é que esse estudo traga 
subsídios para a construção e adequação de novas 
políticas públicas para fortalecer a saúde do idoso. 

O Elsi- Brasil apontou que 75,3% dos idosos bra-
sileiros dependem exclusivamente dos serviços 
prestados no Sistema Único de Saúde, sendo que 
83,1% realizaram pelo menos uma consulta médica 
nos últimos 12 meses. Nesse período, foi identifi -
cado ainda 10,2% dos idosos foram hospitalizados 
uma ou mais vezes. Quase 40% dos idosos pos-
suem uma doença crônica e 29,8% possuem duas 
ou mais como diabetes, hipertensão ou artrite. Ou 
seja, ao todo, cerca de 70% dos idosos possuem 
alguma doença crônica.

 Informações:

Mais da metade dos jovens acompanhados no SUS
 têm alimentação inadequada

Dados do SISVAN apontam que muitos adolescentes têm ali-
mentação com produtos industrializados e/ou processados

Os adolescentes acompanhados pelos serviços de atenção bási-
ca, do Sistema Único de Saúde (SUS), estão se alimentando mal. 
Dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), 
apontaram que, em 2017, 55% deles consumiram produtos indus-
trializados, como macarrão instantâneo, salgadinho de pacote ou 
biscoito salgado. Além disso, 42% desses jovens ingeriram ham-
búrguer e/ou embutidos; e 43% biscoitos recheados, doces ou gu-
loseimas. Os números foram divulgados no dia 16 de outubro, data 
que é comemorada o Dia Mundial da Alimentação, e vem como um 
alerta para a má alimentação por esta parcela da população.

O balanço também trouxe dados por região, que mostram que 
o Sul do país é o que apresenta a maior quantidade de jovens 
consumindo hambúrguer e/ou embutidos; macarrão instantâneo, 
salgadinho de pacote ou biscoito salgado, com 54% e 59% respec-
tivamente. Já o Norte vem com o menor percentual nesses dois 
grupos, com 33% e 47%, respectivamente. Quando o assunto são 
biscoitos recheados ou guloseimas, a região Sul, também está na 
frente (46%), mas empatada com os jovens nordestinos (46%).

Quando falamos por sexo, os percentuais mostram que o con-
sumo de industrializados, fast foods e alimentos doces recheados/
guloseimas não se diferenciam muito, sendo um pouco maior nos 
meninos. O primeiro grupo de alimento, por exemplo, é consumi-
do por 58% deles, enquanto as adolescentes representam 54%. 
O segundo é alimento de 41% dos jovens do sexo masculino e 
38% do feminino. Já os recheados, são preferência de 42% deles 
e 41% delas.

Os maus hábitos à mesa têm refl etido na saúde e no excesso de 
peso dos adolescentes. Números da Pesquisa Nacional de Saúde 
do Escolar (PENSE) trouxeram que 7,8% dos adolescentes das 
escolas entre 13 e 17 anos estão obesos, sendo maior entre os 
meninos (8,3%) do que nas meninas (7,3%). O Sisvan revela que 
8,2% dos adolescentes (10 a 19 anos) atendidos na Atenção Bási-
ca em 2017 são obesos.

Incentivo a hábitos saudáveis 
O incentivo para uma alimentação saudável e a prática de ati-

vidades físicas é prioridade do Governo Federal. Para apoiar a 
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“Nós temos que cuidar da saúde dos brasileiros desde a infân-
cia para que eles tenham uma vida cada vez mais saudável. Isso 
signifi ca voltar nossas ações para uma alimentação saudável, para 
a promoção de atividades físicas, inibir o consumo do álcool e do 
tabaco, e ainda para as pessoas com idade acima de 60 anos, 
oportunizar o diagnóstico de doenças de forma cada vez mais pre-
coce. É dessa maneira que podemos oferecer à nossa população 
um envelhecimento saudável”, afi rmou o Ministro da Saúde, Gi-
berto Occhi.

O estudo apontou também que 85% da população com 50 anos 
ou mais, vivem em áreas urbanas. E, entre os relatos sobre os 
hábitos de comportamento, 43% dos idosos acompanhados pelo 
estudo disseram ter medo de cair na rua.

Fonte: Ministério da Saúde

Central Nacional Unimed transforma médicos em empresários 
líderes do mercado

Em muitos casos, o profi ssional médico incluiu em suas especia-
lizações clínicas, formação de gestão, fi nanças entre outras volta-
das à liderança

No Brasil, um a cada quatro médicos é cooperado do sistema 
Unimed. Somente na Central Nacional Unimed – uma das maio-
res operadoras do Sistema Unimed, cerca de 20 médicos ocupam 
cargos de liderança. Ao longo de 50 anos, o sistema tornou-se um 
case de gestão empresarial em saúde, o que permitiu que médicos 
se transformassem em empresários, e assim consolidassem o sis-
tema como a maior cooperativa de saúde do mundo.

No total, são mais de 114 mil médicos cooperados. Com uma 
capilaridade substancial, o sistema é o único da saúde privada pre-
sente em 84% do território nacional. São nove milhões de consul-
tas, 26 milhões de exames e 202 mil internações. No total, 2.554 
hospitais credenciados e 117 hospitais próprios.

Especialistas em cuidar de pessoas, médicos cooperados tiveram 
a oportunidade de descobrir uma nova vocação quando convidados 
a ocupar cargos de gestão dentro do Sistema Unimed. A rede que 
conta com Federações e Conselhos possibilita, desde sua origem, 
a participação de especialistas para exercer funções de liderança.

Especialistas em cuidar de pessoas, médicos cooperados tiveram 
a oportunidade de descobrir uma nova vocação quando convidados 
a ocupar cargos de gestão dentro do Sistema Unimed. A rede que 
conta com Federações e Conselhos possibilita, desde sua origem, 
a participação de especialistas para exercer funções de liderança.

Ter experiência prévia comprovada, exercer liderança estraté-
gica, ter formação em gestão fi nanceira, compliance, auditoria, 
conhecimento estatístico e de controladoria são uma das quali-
fi cações requeridas para exercer cargos de liderança na Central 
Nacional Unimed.

Dentro das habilidades requeridas, muitos médicos passaram a 
administrar suas carreiras chegando a ter até três jornadas de 
trabalho para dividir suas funções clínicas e administrativas. Em 
muitos casos, o profi ssional médico incluiu em suas especializa-
ções clínicas, formação de gestão, fi nanças entre outras voltadas 
a liderança.

Médicos ganham novo Código de Ética que 
terá vigênciano próximo ano

Após quase dez anos, os médicos brasileiros terão 
um novo Código de Ética, que entrará em vigor no 
dia 30 de abril de 2019

“As coisas mudam muito rápido na Medicina, 
por isso precisávamos dessa atualização do nosso 
Código de Ética, que foi feita após ampla consulta 
com todos os Conselhos e médicos do Brasil e com 
a própria sociedade civil. Tivemos quase três anos 
de análises e debates sobre os principais temas 
que precisavam ser modifi cados”, explica Jorge 
Carlos Machado Curi, representante do estado de 
São Paulo no Conselho Federal de Medicina e vi-
ce-presidente da Associação Paulista de Medicina.

Em relação à versão anterior, em vigor desde 
2009, o novo Código de Ética Médica incorpora ar-
tigos que tratam de assuntos relacionados a inova-
ções tecnológicas, em comunicação e nas relações 
em sociedade. Entre os destaques está o artigo que 
deixa mais claro, por exemplo, os limites para uso 
das redes sociais pelos profi ssionais. O texto atua-
lizado mantém o mesmo número de capítulos que 
abordam princípios, direitos e deveres dos médicos.

O atendimento via Telemedicina, por outro lado, 
fi cou de fora do novo Código de Ética Médica e ainda 
precisará ser regulamentado pelo CFM. O assunto 
é citado brevemente no Capítulo V do documento, 
sobre a Relação com Pacientes e Familiares:

É vedado ao médico:
Art. 37 Prescrever tratamento e outros procedi-

mentos sem exame direto do paciente, salvo em 
casos de urgência ou emergência e impossibilida-
de comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, 
fazê-lo imediatamente depois de cessado o impe-
dimento, assim como consultar, diagnosticar ou 
prescrever por qualquer meio de comunicação de 
massa.

1º O atendimento médico a distância, nos moldes 
da Telemedicina ou de outro método, dar-se-á sob 
regulamentação do Conselho Federal de Medicina.

Ainda segundo Curi, o prazo para a vigência do 
novo Código é amplo para que todos os profi ssio-
nais possam tomar conhecimento das regras e di-
reitos atualizados e eventualmente modifi quem al-
gum processo ou procedimento de trabalho.

No Brasil, o primeiro Código de Ética Médica foi 
publicado em 1867, inspirado no documento da As-
sociação Médica Americana. O último trabalho de 
revisão do Código havia sido realizado em 2007, 
sobre um documento que vigorava há quase duas 
décadas.  

Fonte: Associação Paulista de Medicina
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