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Prezados colegas,

O ano começou a todo vapor. O V Congresso Brasileiro Multidisci-
plinar de Acessos para Hemodiálise já está chegando! Suas quatro 
primeiras versões foram organizadas por um heroico grupo coorde-
nado pelo Dr. Fabio Linardi, com ajuda do Dr. Adnan Neser, Adilson 
Paschôa, João Corrêa e Rhumi Inoguti, entre outros. A partir deste 
ano, a Regional São Paulo associou o evento às suas atividades nor-
mais, mas manteve sua formatação e, principalmente, seu exemplar 
grupo que o organiza desde o princípio. Temos a parceria da Nacional 
que, prontamente, através de seu presidente, Dr. Roberto Sacilotto, 
incentivou a união para a realização do Congresso. Vários e impor-
tantes temas serão debatidos em mesas extremamente valiosas para 
nosso dia a dia.

A Regional continuará, neste ano, promovendo seus cursos, ne-
cessários para aprimoramento de seus associados. O 2º Curso de 
Educação Continuada em Cirurgia Vascular e Endovascular - CECACE, 
com apoio da Cordis, já tem suas datas defi nidas: 4 de maio, 29 de 
junho e 31 de agosto. Todos os módulos serão realizados na sede 
da Johnson, em São Paulo. Façam suas inscrições e estimulem seus 
residentes a participarem!

Também está perto o XVII Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular 
e Endovascular, de 16 a 18 de março, no Centro de Convenções Frei 
Caneca. Já temos quatro convidados internacionais confi rmados: Dr. 
Brajesh Lal, Dr. Fernando Monroy, Dr. Joerg Heckenkamp e Dr. David 
Dexter. Enviem seus temas correlatos para o Encontro e seus casos 
controversos para o VIII Interativo.

Ao apagar das luzes do mês de janeiro, o Conselho Federal de 
Medicina (CFM) impetrou uma portaria, sem discussão com seus pa-
res Regionais, a liberação da Telemedicina para consultas e procedi-
mentos on-line. Uma vergonha!! Infelizmente, neste momento onde 
estamos tentando fortifi car nossa Defesa Profi ssional e buscando a 
discussão de melhoria em honorários, seja com os planos privados 
ou com o SUS, o CFM muda o foco e contribui para mais um desa-
lento. É necessário termos bom senso. Precisamos lembrar de Es-
culápio, Hipócrates e tantos outros a partir dos quais mantemos a 
ética e a moral. Sêneca mandava “sentir o pulso”. Como, através da 
telemedicina? Jamais poderão acabar com a relação médico-paciente 
centrada no ouvir e principalmente no examinar. A quem interessa 
desvirtuar ainda mais esta relação? Telemedicina, a medicina do fu-
turo ou o fi m da medicina?

Mais uma batalha que teremos que enfrentar, mas...

Vamos em frente!
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DEFESA PROFISSIONAL

PLANEJAR É PRECISO

Dr. Marcio Barreto de Araujo
Vice-diretor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP

Saudações, caros associados!
Não parece, mas aquela bela imagem que ilustrava a 

folhinha de janeiro já se pôs no fi m da fi la, implacável ca-
lendário, logo o acompanhará, também, aquela do curto 
fevereiro.  E as contas chegando… 

Nós médicos, cirurgiões e gestores de nossas clínicas e 
consultórios, aproveitamos, nessa época de longos inter-
valos entre uma consulta e uma sessão de escleroterapia, 
e trocamos a seringa e o carimbo pela planilha de Excel 
ou, para os mais puristas, por aquela velha calculadora. 
É a hora de calcular, planejar, traçar metas e estratégias 
para o ano em curso. E planejamento se faz necessário 
em qualquer empresa ou negócio, sendo que essa tarefa 
não temos como delegar à secretária.  

A provocação é para instigar a todos para que parem 
e refl itam sobre a gestão de seus consultórios. A tarefa 
mínima é uma boa avaliação de seu fl uxo de caixa, ana-
lisando a expectativa de custos e receitas, comparando 
com os anos anteriores e realizando criteriosa avaliação 
do perfi l de sua clientela e se está em acordo com a pre-
cifi cação de seu atendimento. Já a tarefa complementar 
é após a identifi cação de seus pontos fortes e fracos agir 
sobre àqueles que oferecem oportunidades de melhoria 
e fortalecer os que te destacam. Quantos não trocariam 
isso tudo por “aquela" safena bilateral ou o permicath de 
"corpo fechado". Mas hoje, a maioria de nós, cirurgiões 
(ãs) vasculares, acaba tendo que ser também empresá-
rios e, como tal, não podemos negligenciar o planejamen-
to estratégico de nosso negócio. Já se foi o tempo em que 
a única preocupação era só ter alguém que atendesse 
bem o telefone. Só para efeito ilustrativo, o estado de 
São Paulo tem hoje mais de 53.000 empresas médicas 
inscritas e atuantes (Fonte: Cremesp).

E como sugestão fi nal, procure o seu contador. Con-
verse com ele se a sua empresa poderia benefi ciar-se de 
uma mudança no regime de tributação aderindo ao SIM-
PLES Nacional.  Indague se seu contrato social poderia 
ser modifi cado de alguma forma a benefi ciar-se de uma 
menor alíquota no ISS de sua cidade. Não se satisfaça 
com uma única opinião, pesquise, pergunte e se achar 
que podemos ajudá-lo, nós, da Defesa Profi ssional da 
SBACV-SP, estamos à sua disposição. 

Um excelente ano a todos! 
Forte Abraço! 

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

AGENDA

2019

Curso e Atualização em Cirurgia Vascular Aberta: 
Carótida e Troncos Supra-aórticos

Local: Hospital Israelita Albert Einstein - Unidade Morumbi 
(SP) e Hospital Municipal Vila Santa Catarina 
Informações: www.einstein.br/ensino/atualizacao/cirurgia_
vascular_aberta_carotida_e_troncos_supra_aorticos

14 a 16 

Março

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

1º Módulo do 2º Curso de Educação Continuada 
em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular (CECACE) 

Local: Johnson & Johnson 
Informações: secretaria@sbacvsp.org.br

04 
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

XVII Encontro São Paulo de Cirurgia 
Vascular e Endovascula e VIII Encontro Interativo 
de Cirurgia Vascular e Endovascular

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

16 a 18 
Maio

29
Junho

3º Módulo do 2º Curso de Educação Continuada em 
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular (CECACE)

Local: Johnson & Johnson  
Informações: secretaria@sbacvsp.org.br 

2º Módulo do 2º Curso de Educação Continuada 
em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular (CECACE) 

Local: Johnson & Johnson  
Informações: secretaria@sbacvsp.org.br 

31
Agosto

43º Congresso Brasileiro de Angiologia 
e de Cirurgia Vascular

Local: Centro de Convenções de Pernambuco – Recife (PE)  
Informações: www.sbacv-pe.com.br   ou (81) 99289-9875 

08 a 11  
OUTUBRO
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OS MÉDICOS NÃO ESTÃO IMUNES A PROBLEMAS 
RELACIONADOS A SAÚDE MENTAL, MUITO PELO CONTRÁRIO
Síndrome de burnout é muito mais frequente entre os médicos do que parece

Sintomas de doenças mentais são cada 
vez mais reconhecidos entre os brasilei-
ros, e com os médicos esse cenário não 
é diferente. A carreira médica é uma das 
que mais expõe os profi ssionais a situ-
ações de estresse intenso, onde, cons-
tantemente, são necessárias tomadas de 
decisões rápidas com margem de erro 
muito pequena ou ausente.

Além da pressão inerente à prática 
clínica, o médico está exposto a vários 
outros fatores adversos para o exercício 
profi ssional como falta de condições de 
trabalho, excesso de carga horária, pre-
cariedade da saúde pública, tensão da 
relação médico-paciente, contato com a 
dor, sofrimento e morte, que aumentam 
a vulnerabilidade e o desgaste emocional. 

“Sem dúvida, o médico é o profi ssional 
que lida com a pressão e a incerteza, com 
horas de trabalho extenuantes, plantões 
seguidos e, nos últimos anos, vivemos 
uma situação de crise na saúde pública 
brasileira, e isso infl uencia muito na pro-
dutividade e na autoestima profi ssional”, 
afi rma o presidente da Associação Psiqui-
átrica da América Latina (APAL) e diretor 
da Associação Brasileira de Psiquiatria 
(ABP), Dr. Antônio Geraldo da Silva. 

Embora o estresse seja uma reação fi -

siológica normal a várias circunstâncias 
do dia a dia, a intensidade e a reação in-
dividual é bastante variável. “Todo mundo 
passa por momentos de exaustão, mas 
a maneira como a pessoa lida com eles, 
pode ser um processo de adoecimento”, 
salienta Silva.

Síndrome de burnout

O processo de estresse profi ssional vem 
sendo observado mais atentamente nas 
últimas décadas após ter sido descrito 
pelo psicanalista alemão Freudenberger, 
na década de 70, com o nome de burnout 
syndrome. Essa síndrome caracteriza-se 
pela exaustão emocional, despersonali-
zação e esgotamento gerados por forte 
estresse causado pela natureza do pró-
prio trabalho que o indivíduo desempe-
nha associada às condições em que suas 
atividades se desenvolvem. 

De acordo com artigo do Archives of 
Internal Medicine, publicado em 2012, 
os médicos sofrem mais com a síndrome 
de burnout do que qualquer outro tra-
balhador. Em uma entrevista feita com 
médicos americanos (Medscape physician 
lifestyle), 46% dos médicos disseram ter 
sofrido com burnout em algum momen-
to da sua carreira. Esta síndrome ocorre 
principalmente em profi ssionais submeti-
dos a elevados níveis de estresse e pres-
são no ambiente de trabalho. 

Aqui no Brasil, o Conselho Federal de 
Medicina (CFM) deve fi nalizar ainda este 
semestre, uma pesquisa que irá revelar 
como está a saúde mental do médico bra-

“Todo mundo 
passa por momentos 
de exaustão, mas a 

maneira como a 
pessoa lida com eles, 
pode ser um processo 

de adoecimento”.
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sileiro. “Depois desse trabalho de iden-
tifi cação e cruzamento de dados, iremos 
interceder diante do cenário que se apre-
sentar”, explica o psiquiatra e conselheiro 
federal do CFM pelo estado do Piauí, Dr. 
Leonardo Luz. Ele acrescenta ainda que, 
como o médico está tão condicionado a 
tratar o outro, tem difi culdade de olhar 
para si e enfrentar os problemas. 

Para o psiquiatra forense, Dr. Guido 
Palomba, ter uma relação humana com 
os pacientes, uma alimentação saudável 
e praticar exercícios, é importante para 
manter a saúde mental. “Precisamos es-
tabelecer uma rotina diária. Atividades 
podem auxiliar os profi ssionais médicos 
a terem equilíbrio como forma de preven-
ção de doenças”.

O médico psiquiatra e delegado do 
Conselho Regional de Medicina do Esta-
do de São Paulo (Cremesp) e responsável 
pelo Serviço de Acolhimento Integrado 
do Núcleo de Apoio ao Estudante da Fa-
culdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (FMUSP), Dr. Arthur Hirschfeld 
Danila, explica que um estudo brasileiro 
também avaliou a síndrome de burnout 
entre médicos residentes, e revelou que 
os profi ssionais chegaram a altas taxas 
de exaustão emocional, mudança nas ca-
racterísticas intrínsecas da personalidade 
do profi ssional e reduzida sensação de 
realização pessoal. Além disso, 76% dos 
residentes apresentavam sinais e sinto-
mas de sonolência diurna patológica. [1]

Outros problemas relacionados 
à saúde mental

Além da síndrome de burnout, distúr-
bios como depressão, transtorno de an-
siedade e dependência química são co-
muns entre médicos. “Embora os estudos 
não tenham metodologia uniforme e as 
amostras aferidas não sejam totalmente 
comparáveis (por exemplo, a maioria dos 
estudos foca em populações específi cas, 
como médicos jovens, residentes, cirur-
giões), um desses estudos, publicado no 
periódico The Lancet, por exemplo, re-
vela que um quarto dos jovens médicos 
sofre de depressão, mais da metade sofre 
de síndrome de burnout e, em mais de 
10% podem ter pensamentos de suicí-
dio. Porém, altas taxas estão presentes 
na compulsão de álcool e transtornos de 
ansiedade. Sintomas como baixa qualida-
de de sono e sonolência diurna excessiva 
também são muito prevalentes”, acres-
centa o Dr. Danila. 

Na opinião da pediatra da Faculdade 
de Medicina da USP, presidente da Asso-
ciação Brasileira de Pediatria, diretora e 
primeira secretária da Associação Médica 
Brasileira (AMB), Carmita Helena Najar 
Abdo, o suicídio entre a classe médica 
pode ser considerado um ponto crítico. 
“O médico, apesar de ter as mesmas do-

Um estudo americano realizado anualmente (abaixo) mostra taxas de burnout de 
acordo com a jornada de trabalho. 

(https://www.medscape.com/slideshow/2019-lifestyle-burnout-depression-6011056#6)

Estudo americano realizado anualmente (abaixo) mostra taxas de burnout de acordo 
com o sexo.  

(https://www.medscape.com/slideshow/2019-lifestyle-burnout-depression-6011056#4)

Estudo americano realizado anualmente (abaixo) mostra taxas de burnout de acordo 
com as especialidades médicas. 

(https://www.medscape.com/slideshow/2019-lifestyle-burnout-depression-6011056#3)
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enças que a população em geral, como 
doenças cardiovasculares, hipertensão e 
as doenças de ordem mental, têm mais 
acesso a drogas lícitas. Para completar, 
diferentemente do que ocorre na maioria 
da população, o índice de suicídio na área 
médica ocorre entre as mulheres”, revela. 

“Quando falamos de mortalidade entre 
médicos brasileiros, os suicídios repre-
sentaram a segunda causa de morte dos 
profi ssionais médicos entre as causas ex-
ternas e foram mais frequentes entre as 
mulheres”, relata o médico psiquiatra e 
conselheiro do Cremesp, Dr. Edoardo Fi-
lippo de Queiroz Vattimo, de acordo com 
estudo realizado pelo Conselho Regional 
de Medicina de São Paulo, [2]

Síndrome de burnout e a depressão

De acordo com o Dr. Arthur Hirschfeld 
Danila, do Cremesp, há dúvidas em rela-
ção à separação dessas duas entidades 
clínicas, sendo que alguns autores defen-
dem a unicidade de sintomas para ambos 
diagnósticos, embora a ocorrência da sín-
drome de burnout seja reconhecidamen-
te um dos mediadores, ou facilitadores, 
para o desenvolvimento da depressão.

No entanto, a teoria mais aceita atual-
mente defende que o burnout seja uma 
doença de natureza sociopsicológica ocu-
pacional: as características individuais 
associadas as do ambiente e as do tra-
balho propiciariam o aparecimento dos 
fatores multidimensionais da síndrome.

“A síndrome de burnout é caracteriza-
da por diversos fatores como, exaustão 
emocional, falta de esperança, solidão, 
depressão, impaciência, irritabilidade, 
tensão, diminuição de empatia, sensação 
de baixa energia, fraqueza, preocupação, 
aumento da suscetibilidade para doen-
ças, baixa realização profi ssional, des-
personalização, entre outros. Enquanto o 
indivíduo que apresenta depressão tem o 
humor depressivo e/ou irritável, a perda 
do interesse e/ou da capacidade de sen-
tir prazer em atividades antes prazerosas 
(anedonia), redução da energia/disposi-
ção, lentidão e deteriorização do racio-
cínio, na concentração e memória, pen-
samentos de culpa, de cunho negativo, 
sentimentos de insegurança, de redução 
da autoestima e autoconfi ança”, explica 
Dr. Edoardo Filippo de Queiroz Vattimo. 

Ainda, segundo Vattimo, é fato que os 
médicos hoje em dia fazem, na média, 
de três a quatro atividades distintas, com 
alta jornada de trabalho e com baixa re-
muneração por atividade profi ssional rea-
lizada. “Essa equação não fecha, do pon-
to de vista emocional”, destaca.

Síndrome de Boreout 

Diferente da síndrome de burnout, que 
é o esgotamento causado pelo estresse, o 

boreout caracteriza-se pela falta de iden-
tifi cação e má atuação no trabalho, que 
resulta em baixo rendimento profi ssional.

As instituições hospitalares já conhe-
cem os resultados da síndrome de bur-
nout, na efi ciência e na falta de humani-
zação dos serviços, principalmente entre 
as equipes assistenciais. 

O que poucos falam é sobre outra sín-
drome, que acomete as instituições de 
forma invisível e onerosa, chamada sín-
drome de boreout. Nesta, o profi ssional 
não se identifi ca com aquilo que faz, atua 
mal e vagarosamente, apresentando re-
sultados de baixo desempenho, usando 
seu tempo para assuntos pessoais - de 
forma discreta para garantir seu status 
quo, para não ser identifi cado e manter 
a estabilidade de seu emprego, embora 
deteste as tarefas a serem desempenha-
das -, quando possível, se esconde atrás 
de reuniões intermináveis, comissões que 
o mantém longe de suas atividades ori-
ginais e prefere atuar dentro das tarefas 
desenhadas sem metas e sem resultados 
claros ou mensuráveis. 

Segundo o Gestor de Hotelaria Hospi-
talar e Mestre em Hospitalidade, Marcelo 
Boeger, o boreout pode ser caracterizado 
pelo sentimento de subutilização do cola-
borador, sua indiferença em relação aos 
resultados corporativos e enorme abor-
recimento ao executar as tarefas de sua 
responsabilidade. “As consequências são 
sempre sérias para a empresa. Pode afe-
tar toda sua equipe de trabalho e até para 
o cliente, devido à baixa produtividade, 
chegando em alguns casos mais extre-
mos até a sabotagem aos processos, 
atenção seletiva, absenteísmo e desuma-
nização”, explica.

Alguns sintomas são clássicos: desâ-
nimo, depressão, ansiedade, tendências 
de isolamento, sensação de esgotamento 
físico e emocional, sabotagem ao proces-
so, sofrimento e ansiedade diária antes 
de ir ao trabalho. “A euforia em esperar 
diariamente o horário de fi m da jornada 
e a escolha em não ser lembrado por sua 
liderança para realização de suas ativi-
dades, uma preguiça constante e a fuga 
de suas responsabilidades são facilmen-
te identifi cáveis a um olhar mais atento”, 
complementa Marcelo.

“O boreout é resultado de um distan-
ciamento do colaborador com o trabalho, 
por não ver mais sentido naquela ocupa-
ção, ou às vezes, pode acontecer por se 
sentir super qualifi cado para aquelas ta-
refas ou por não se identifi car com aqui-
lo que a empresa desenvolve ou produz 
– em suas metas e visões corporativas. 
Pode também se sentir pouco valorizado 
pelo baixo salário que recebe, quando 
comparado com o potencial que imagina 
ter, se frustrando por ter que se subme-
ter a atividades tão pouco desafi adoras”, 
fi naliza Boeger.

[1] Fonte: Asaiag et al. Avaliação da qua-
lidade de vida, sonolência diurna e burnout 
em Médicos Residentes.  Revista Brasileira de 
Educação Médica. 2010, 34(3):422-429.)

[2] Fonte: (Zila et al. Estudo da mortali-
dade dos médicos no Estado de São Paulo, 
Brasil, no período 2000-2009. Cad. Saúde 
Pública. 2013, 29(7):1461-1466.)
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REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Marcelo Calil Burihan, Simone Keiko S. Magalhães e Victor Hugo Costa Travassos da Rosa

SBACV-SP FARÁ PROTOCOLO DE PROFILAXIA 
PARA PREVENÇÃO DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO 
EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Documento será entregue ao governo federal com o objetivo de solicitar medicações 
na rede pública para prevenção da doença 

O presidente da Sociedade Brasileira de 
Angiologia e de Cirurgia Vascular – Re-
gional São Paulo (SBACV-SP), Dr. Marcelo 
Calil Burihan, participou de uma reunião, 
no dia 1 de fevereiro, na sede da Secre-
taria de Estado da Saúde. 

O objetivo do encontro foi abordar a ne-
cessidade de medicações na rede pública 
para prevenção de tromboembolismo ve-
noso e, por consequência, ajudar os pa-
cientes e minimizar os custos quando há 
complicação tromboembólica em pós-ope-
ratório. Dr. Marcelo relatou que a doença 
é a terceira maior causa de óbito no País. 

Atualmente, já existe uma preocupação 
do município de São Paulo com relação 
ao assunto, em alguns casos específi cos. 
No pós-operatório, determinados pacien-
tes preenchem um formulário e recebem 
a enoxaparina por um período de 15 dias. 
Porém, o intuito da SBACV-SP é que um 
número maior de pessoas possa ser aten-
dido como, pacientes oncológicos, obesos 
mórbidos que fazem cirurgia bariátrica e 
indivíduos que realizam cirurgia ortopédi-
ca, entre outros. 

Na ocasião, Dr. Marcelo foi recebido 
pelo responsável da Coordenadoria de 

Assistência Farmacêutica (CAF), Dr. Vic-
tor Hugo Costa Travassos da Rosa e a re-
presentante de Farmacologia, Dra. Simo-
ne Keiko S. Magalhães. 

Durante o encontro, fi cou acertada 
a criação de um protocolo de profi laxia 
para prevenção de tromboembolismo ve-
noso, elaborado pela SBACV-SP em con-
junto com o governo estadual e submeti-
do aos interesses da Secretaria de Estado 
da Saúde que será a responsável em 
entregar, posteriormente, esse documen-
to à Comissão Nacional de Incorporação 
de Tecnologias no SUS (CONITEC) para 
que haja também a aprovação no Minis-
tério da Saúde. “Estamos num momento 
oportuno tanto na esfera estadual quanto 
federal”, ponderou o coordenador de As-
sistência Farmacêutica (CAF), Dr. Victor 
Hugo Costa Travassos da Rosa. “Assim, 
uniremos nossas forças para termos mais 
êxito e alcançarmos nossos objetivos”, 
concluiu Dr. Marcelo. 

Coordenadoria de Assistência 
Farmacêutica (CAF)

A Coordenadoria de Assistência Far-

macêutica é responsável por consolidar, 
no âmbito do Estado, a Política Nacional 
de Medicamentos e a Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, destinadas a 
prover atenção integral à saúde da popu-
lação.  Sua missão é garantir e ampliar o 
acesso a medicamentos efi cazes, seguros 
e de qualidade, visando à integralidade 
do cuidado em saúde.

No contexto de suas atribuições, reali-
za a coordenação das atividades de sele-
ção, programação, aquisição, distribuição 
e dispensação de medicamentos essen-
ciais, bem como o planejamento, a imple-
mentação e o monitoramento das ações 
de assistência farmacêutica nos diferen-
tes níveis de atenção à saúde, de forma 
alinhada às Políticas de Saúde.

Formular diretrizes para o Uso Racional 
de Medicamentos, promover a padroniza-
ção e a atualização de protocolos de in-
tervenção terapêutica e dos respectivos 
esquemas de tratamento e participar da 
gestão da assistência farmacêutica, em 
especial nos aspectos relacionados à in-
corporação e avaliação de tecnologias em 
saúde, também estão entre seu rol de 
atividades.
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Reunião Científi caFEVEREIRO

21/2/2019 – 5ª feira – 20 horas

Local: 
Associação Paulista de Medicina (APM)

 Auditório Verde - 10º andar
Endereço:  

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

Estacionamento: 
Multipark – Rua Francisca Miquelina, 67

REUNIÃO ADMINISTRATIVA DE JANEIRO 

REUNIÃO MENSAL

dos módulos e  pôsteres nos intervalos, e 
o 2º Curso de Educação Continuada em 
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular 
(CECACE), além de outros assuntos.  

A participação de todos os associados 
é importante para que, junto à diretoria, 

discutam sobre pautas, projetos e eventos 
da SBACV-SP, além de fi carem a par das 
novidades e oportunidades que a entidade 
oferece aos seus membros.

A SBACV-SP conta com a presença de 
seus associados.

A primeira reunião administrativa do ano 
foi realizada em 31 de janeiro, na sede da 
SBACV-SP. Diversos temas foram apresen-
tados pelo Dr. Marcelo Calil Burihan, com a 
secretaria da Dra. Regina de Faria Bitten-
court Costa. Entre eles, a aprovação da Ata 
da reunião, a adesão de novos sócios, a 
parceria com IQG que resultará na criação 
do selo e terá os logos das instituições, os 
trabalhos científi cos das próximas reuni-
ões, os valores da anuidade e as campa-
nhas de Marketing nos veículos de Comu-
nicação. 

Na ocasião, também foram mencionados 
os próximos eventos que serão realizados 
pela Sociedade como, o XVII Encontro São 
Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular e 
VIII Encontro Interativo de Cirurgia Vascu-
lar e Endovascular, o 5º Congresso Brasilei-
ro Multidisciplinar de Acesso Vascular para 
Hemodiálise, que terá temas livres dentro Reunião Administrativa Marcelo Calil Burihan

NOVAS ADESÕES

Aspirantes:
Clariana Casali Rodrigues Fernandes
Fabio Maximiano Martini
Márcio Henrique Bombonatti
Wilton Luiz Custodio

 Sócios Aspirantes Residentes:
Aline Guilhermino Pissardini
Alessandro Xavier Moura

 Sócio Efetivo:
Vitor Cervantes Gornati

Sócios Remidos aprovados 
pela SBACV em 17/12/2018:

   Alexandre Nicastro Filho
  Carlos Eduardo Pereira
  Pedro Luiz Pinto Monteiro

Sócios aprovados em 31/1/2019:
Antonio Wilson Carvalho Salgueiro
Arnoud Bernard Philippe Rivayrand
Larissa Martucci
Maria Fernanda Cassino Portugal
Marina Vieira Balla
Sofi a Alencar Simons

 Sócios Plenos:
Anna Karina Paiva Sarpe
Nelise Luciano M. Guimarães
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ARTIGO CIENTÍFICO

SECCIONAIS

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

O DILEMA DA DOENÇA CAROTÍDEA ASSINTOMÁTICA

O manejo da doença carotídea extracra-
niana tem sido foco de interesse há mais 
de 50 anos, desde a introdução da endar-
terectomia de carótida (EC) para preven-
ção do acidente vascular cerebral isquêmi-
co (AVCI). Apesar do entusiasmo inicial, a 
EC não mudou a evolução do AVCI instala-
do e, somente no fi m da década de 60, foi 
estabelecido o papel da EC no tratamento 
do ataque isquêmico transitório (AIT) – os 
sintomas neurológicos decorrentes de fe-
nômenos embólicos que revertem comple-
tamente em 24 horas. Com o passar dos 
anos, a técnica da EC foi ganhando refi -
namentos que foram incluídos no rol dos 
candidatos à cirurgia de pacientes assinto-
máticos, porém, com estenoses carotídeas 
extracranianas graves.

Como a evolução não para, nas últimas 
décadas, testemunhamos o aparecimento e 
o aperfeiçoamento de uma nova ferramen-
ta para o tratamento da doença oclusiva 
extracraniana: angioplastia com colocação 
de stent (ACS). Essa “nova” modalidade de 
tratamento é considerada por muitos uma 
terapia minimamente invasiva, entretanto, 
a ACS não mostrou redução global no nú-
mero de complicações e de mortalidade no 
longo prazo em comparação com a EC.

Nos Estados Unidos, 90% das interven-
ções, em 2011, foram realizadas em pa-
cientes assintomáticos, em um universo de 
135 mil pacientes tratados.

Há literatura farta, tanto favorável quan-
to desfavorável à intervenção no universo 
de pessoas sem sintomas neurológicos. No 
entanto, nem sempre o procedimento é 
justifi cado, pois a intervenção não é isenta 
de riscos de isquemia cerebral.

Na análise dos estudos mais antigos 
(NASCET, ACAS, ECST, VACS), todos reco-
mendam EC para pacientes assintomáticos 
com estenose de pelo menos 60%. Entre-
tanto, é de fundamental importância consi-
derar a expectativa de vida desses pacien-

CARTA DO LEITOR

Escreva seus comentários, dúvidas ou sugestões para a Folha 
Vascular. Queremos que as opiniões dos associados e dos leitores 
sejam compartilhadas. 

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

Com organização do diretor da seccional, Dr. Luciano Rocha 
Mendonça, será realizado o  SIMAV - Simpósio sobre Imagem 
Vascular, no dia 28 de março, das 9 às 12 horas, no auditório da 
Mafra.  Em breve, a diretoria da seccional informará a grade de 
palestrantes e temas.

*Por Dr. Rogério Abdo Neser 

tes, idade, comorbidades e sexo (não está 
bem certo se as mulheres se benefi ciam 
tanto quanto os homens da EC). Levar em 
conta o risco para um grupo de pacientes 
é diferente de considerar para um paciente 
em particular.

Além disso, nem todos os centros apre-
sentam os mesmos índices de complica-
ções relacionadas ao procedimento. Por-
tanto, considerar o tratamento de pessoas 
que não apresentam sintomas neurológi-
cos está relacionado a uma responsabili-
dade enorme. Equipes médicas com baixo 
volume de procedimentos ou sem um trei-
namento substancial devem se questionar 
antes de realizar o procedimento.

Outro ponto fundamental é quando indi-
car a pesquisa da estenose carotídea em 
pacientes assintomáticos. De acordo com 
os Guidelines da Society for Vascular Sur-
gery (SVS), The American Society of Neu-
roimaging, American Stroke Association/
AHA Stroke Concil, entre outras sociedades 
médicas importantes, só é custo-efetiva a 
pesquisa em populações cujo risco de AVCI 
for maior ou igual a 20%. Portanto, fazer 
o rastreamento da população geral não é 
custo-efetivo.

Então, quem seriam os candidatos assin-
tomáticos a uma avaliação por exame de 
imagem da bifurcação carotídea? As dire-
trizes recentes sugerem a pesquisa apenas 
em populações específi cas, como pessoas 
acima de 60 anos, hipertensos, portadores 
de doença coronariana, tabagistas – na 
época da avaliação, diabéticos, portadores 
de doença arterial periférica ou familiares 
em primeiro grau de vítimas de AVCI. Nes-
te grupo, como era de se esperar, o risco 
é tão maior quanto mais fatores estejam 
presentes.

Além disso, as diretrizes da SVS reco-
mendam não fazer a triagem nos pacientes 
que apresentam sopro carotídeo isolada-
mente, ou seja, sem fatores de risco para 

doença aterosclerótica ou doença perifé-
rica ou coronariana instalada. Da mesma 
forma, o screening para doença carotídea 
assintomática em pacientes candidatos a 
reparo de aneurisma da aorta abdominal 
(AAA) também parece somente efetivo 
quando outros fatores de risco estejam 
presentes; diga-se de passagem, é mui-
to fácil encontrar pacientes portadores de 
AAA hipertensos, coronariopatas etc.

Devemos avaliar a indicação da pesqui-
sa das estenoses carotídeas com funda-
mentos objetivos, principalmente para não 
sobrecarregarmos desnecessariamente os 
serviços de saúde com uma avalanche de 
exames, que não são custo-efetivos, e tam-
bém para estimular os nossos residentes a 
refl etirem antes de solicitar algum exame. 
A medicina moderna está vinculada a inú-
meros exames extremamente úteis e mui-
tas vezes indispensáveis, porém, o critério 
para solicitar estes exames deve ser muito 
bem sedimentado para não nos tornarmos 
robôs e muitas vezes solicitarmos exames 
sem sabermos para que servem.

Também é necessária a refl exão quan-
do estivermos em frente a um paciente 
assintomático: vale o risco de indicar o 
tratamento? Em pleno século XXI, com a 
disponibilidade de antiagregantes poten-
tes e estatinas efi cientes, o best medical 
treatment não deve ser negligenciado.

Artigo publicado no Portal GEN Medicina: 
http://genmedicina.com.br/2018/04/02/o-dilema-da-doenca-carotidea-assintomatica-dr-rogerio-abdo-neser/

RIBEIRÃO PRETO
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A história de vida do Prof. Dr. Baptista 
Muraco Neto culmina com o sucesso na 
carreira profi ssional e acadêmica e confun-
de-se com o desenvolvimento da própria 
especialidade no País. 

Paulistano, nasceu em casa, no dia 1º de 
setembro de 1939. Filho de imigrantes ita-
lianos e de família humilde, sempre teve os 
pais como exemplos de caráter e determi-
nação. O pai, Américo Muraco era dono de 
um pequeno estabelecimento no mercado 
Municipal, e a mãe, Maria Conti Muraco, 
dona de casa, vivia otimista e feliz com o 
marido e o fi lho.  

Dedicado aos estudos, Dr. Muraco logo 
se destacou na escola e ganhou uma bolsa 
no Colégio Santo Alberto dos Padres Car-
melitas, onde cursou do Primário ao Cientí-
fi co. Foi lá também que exerceu pequenos 
trabalhos na secretaria. 

Em 1961, prestou vestibular e entrou 
para a Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo. Do ponto de vista 
acadêmico, sempre se dedicou à USP. Foi 
cirurgião vascular, professor assistente 
até chegar ao doutorado. Trabalhou no 
Hospital das Clínicas da faculdade, onde 
desenvolveu atividades didáticas, assis-
tência médica e pesquisa, e aposentou-se 

Dr. Baptista Muraco Neto: admirável trajetória 
profi ssional e grande contribuição à especialidade

Dr. Muraco publicou diversas pesquisas e projetos, e dedicou uma vida inteira à Faculdade de Medicina de São Paulo 

aos 70 anos. 
Profi ssionalmente, começou a carreira 

como instrumentador, depois como médi-
co passou a operar no Hospital 9 de Julho 
e Hospital Samaritano, onde permaneceu 
por mais de 20 anos. Só clinicou na Clíni-
ca de Moléstias Vasculares, a qual poste-
riormente passou a se chamar PLURIVASC 
Consultórios Associados.

 No início de sua profi ssão, cuidou por 
alguns anos, dos estagiários que vinham 
de fora de São Paulo e do Brasil e, dessa 
forma, fez centenas de amigos, todos de 
sucesso profi ssional e alguns de brilhante 
atividade universitária. Além disso, acom-
panhou a passagem de grandes residen-
tes como, Angelo Ferrari, depois seu fi lho, 
Roberto Assad, George Carchedi Luccas, 
Alexandre Anacleto, Márcia Morales, An-
dré Estenssoro, o amigo querido Paulo 
Guimarães, Sergio Kusniek, Luiz Ricardo 
Amaral Sales, e uma infi nidade de jovens 
promissores que hoje se destacam na es-
pecialidade. 

“Tenho a ousadia, sob minha ótica, de 
dizer que no Hospital das Clínicas tive um 
afi lhado que me dá orgulho e me emocio-
na, como o Prof. Dr. Nelson Wolosker, o 
maior e melhor currículo de cirurgia vascu-

lar, criador de uma escola de Medicina e de 
um número enorme de assistentes. E, em 
particular, também ganhei dois irmãos: o 
saudoso Berilo Langer e Paulo Kauffman, 
além do super amigo, brilhante, seguro, 
imenso conhecedor da especialidade, Ro-
berto Caffaro“, revela Muraco que, aos 79 
anos, ainda atende em seu consultório e 
trabalha nos Hospitais Albert Einstein e Sí-
rio Libanês, onde acompanha as cirurgias 
de seus pacientes.  

Ao longo de sua carreira teve muitos 
trabalhos publicados no Brasil e exterior, 
como autor principal ou como colaborador. 
Orientou vários doutores em suas pós-gra-
duações, participou de dezenas de bancas 
examinadoras, congressos, proferiu pales-
tras e foi, por diversas vezes, homenage-
ado com prêmios dos quais se orgulha e 
jamais se esquecerá. 

O tratamento da dor isquêmica de re-
pouso, na época em que não se resolvia 
esse problema com revascularização, e 
nem se pensava em endovascular, foi uma 
de suas pesquisas. “O tema me levou a 
pensar muito na evolução da doença arte-
riosclerótica, e com isso, mudei alguns de 
meus conceitos. Hoje considero uma doen-
ça benigna de evolução lenta em doentes 

 Informações:
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Dr. Baptista Muraco Neto

Mensagem aos jovens médicos
“Para os jovens que estão iniciando, 

diria que a Medicina é maravilhosa! 
O médico recebe honorários e tem o 
prazer, a alegria e orgulho de ver seu 
trabalho evitar um AVC, corrigir um 
aneurisma, aumentar a beleza femini-
na e salvar uma vida, além de cons-
truir um relacionamento de amizade 
com seus pacientes pelo resto da vida, 
quando exercida com dignidade. Po-
rém, diferentemente de outras profi s-
sões, o médico trabalha demais e de-
mora a se situar bem fi nanceiramente. 
Geralmente começa aos 45, 50 anos. 
Mas por outro lado, consegue manter 
suas atividades até o fi m da vida, se 
quiser, e terá uma velhice tranquila 
com independência fi nanceira”. 

não diabéticos e não hipertensos”, explica. 
Outras paixões dentro da carreira foram as 
deformidades vasculares congênitas, das 
quais se orgulha de poder ter se dedicado 
minuciosamente, e que o permitiram vá-
rias pesquisas e tratamentos. Também se 
entregou às cirurgias de varizes. “Vi o Dr. 
Jodrel, de Goiânia, operar com agulha de 
crochê. Depois de assisti-lo, introduzi o uso 
dessa técnica no Hospital das Clínicas, ao 
lado do Dr. Hiroshi Miyake”, enfatiza.

Participou da SBACV-SP a convite do 
amigo Dr. José Fernando Macedo e lamenta 
que, provavelmente, sua atuação na Facul-
dade de Medicina ocupou todo o tempo que 
dispunha, e por isso, não pode se dedicar 
muito mais à Sociedade.

Gratidão é uma palavra que sempre fez 
parte do vocabulário do Dr. Muraco. Sen-
do assim, faz questão de ressaltar a im-
portância que o Prof. Dr. Marcus Wolosker, 
um dos pioneiros da moderna cirurgia vas-
cular, teve em sua vida. “O Dr. Wolosker, 
meu ídolo, padrinho, amigo e orientador, 
sempre deteve grande conhecimento mé-
dico, cultural e humanístico, além de ser 
um maravilhoso pai e marido, e dono de 
uma dignidade intocável. Ele sempre terá 
minha gratidão por conta de tudo que me 
ensinou”, esclarece Dr. Muraco, que tam-
bém faz questão de agradecer a outros co-
legas que fi zeram parte de sua trajetória 
profi ssional e acadêmica.    

Agradecimentos
“Em especial, o meu muito obrigado 

ao Dr. João Carlos Anacleto que não quis 

ser professor titular, aos Drs. Júlio Cesar 
Marino, André Estenssoro, cirurgião endo-
vascular perfeito, Roberto Assad, Chris-
tiano Pecego e Marcelo Matielo com quem 
vivi muitos anos da minha vida, e os quais 
me fi zeram entender que em cirurgia não 
existe assistentes, mas amigos, e, mui-
tas vezes, melhores que os próprios ci-
rurgiões, a superdotada Dra. Marina Ar-
timonte Farjallat, Dra. Cynthia Mendes, 
Dr. Marcelo Teiveles e o gênio Dr. Paulo 
Guimarães.”  “Também não poderia deixar 
de agradecer aos Profs. Drs. Luis Edgard 
Puech Leão, Joaquim Bueno Neto, Victor 
Cury, Claudio Oscar Bellio, Pedro Puech 
Leão, Ricardo Aun, João Luiz Sandri, Ca-
lógero Presti, Cid Sitrângulo, Maximiniano 
Tadeu Vila Albers, Nelson De Luccia, Eras-
mo Simão, Walter Campos Junior, Anto-
nio Uchoa, Reinaldo Tovo, Celso Ricardo 
Bregalda Neves, Fernando Pischetti, meu 
amigão, Jose Fernando Macedo, João e 
Cleusa Belczak, Rubem Rino,  José Au-
gusto Costa e Roberto Sacilotto, parceiro 
constante e diário.” 

“Peço minhas desculpas se esqueci de 
mencionar algum amigo. Porém, estarão 
sempre vivos em meu coração. Também 
gostaria de agradecer à minha família, em 
especial minha esposa Helena Ciomara, 
companheira linda e amorosa e colega de 
profi ssão, aos meus fi lhos, Fabio e Már-
cia, meu genro Christian, e a meus netos, 
Stefano, Chiara e Maria Luiza. Minha tra-
jetória profi ssional de sucesso só foi pos-
sível, porque sempre tive minha família 
ao meu lado”, comemora.

TRABALHOS DE 21 DE FEVEREIRO

MESA DE DEBATES SOBRE ACREDITAÇÃO E QUALIDADE

Na Reunião Científi ca, de 21 de fevereiro, da SBACV-
-SP, ao invés da apresentação de trabalhos científi cos, 
haverá mesa de debates sobre acreditação e qualidade. 
Serão abordados temas como, o papel das acreditações, 
os modelos existentes e o programa desenvolvido em 
parceria com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Ci-
rurgia Vascular.

Na ocasião, estarão palestrando o diretor Técnico do 
Instituto Qualisa de Gestão/Heatlh Services Accredita-
tion (IQG/HSA), Dr. Bruno C. Farrás e a coordenadora 
do Programa de Distinção, Dra. Elizabeth Reis. 

Para o Dr. Farrás, os debates possibilitarão benefi ciar e 
facilitar o entendimento sobre os assuntos. “Atualmen-
te muito tempo e dinheiro têm sido gastos em mudan-
ças que não resultam em melhoria, ou que não valem 

o custo das interrupções e distrações que causam. Se não entendermos os 
verdadeiros custos do cuidado para cada condição de saúde, e que estes 
custos estão diretamente relacionados aos resultados, as organizações de 
saúde tornam-se incapazes de decidir como melhorar seus processos, re-
desenhar os cuidados e gerar valor”, conclui.

O encontro acontecerá às 20 horas, na Associação Paulista de Medicina 
(APM) - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278, Bela Vista - São Paulo - Auditório 
Verde – 10º andar.

Confi ra a programação: 

20h30 - 20h50 - Papel das Acreditações no Brasil e no Mundo -  Dr. Bruno C. Farrás 
20h50 - 21h10 - Cuidado Centrado no Paciente - Dra. Elizabeth Reis 
21h10 - 21h30 - Programa de Distinção de TEV - Dra. Elizabeth Reis 
21h30 - 22h00 - Perguntas e Discussões - Dr. Bruno C. Farrás e Dra. Elizabeth Reis
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EVENTO

Com realização da SBACV-SP, em parceria com a SBACV Nacional, será realiza-
do o 5º Congresso Brasileiro Multidisciplinar de Acesso Vascular para Hemodiálise, 
CBMAVH 2019, nos dias 15 e 16 de março de 2019, no Hotel Renaissance, em 
São Paulo.

Com convidados nacionais e internacionais, o evento, que espera receber cerca 
de 500 participantes, tem como objetivo propiciar atualização de conhecimentos 
técnico-científi cos dos profi ssionais de saúde utilizando uma metodologia mul-
tidisciplinar no tratamento do Acesso Vascular para hemodiálise, nas visões do 
cirurgião vascular, do nefrologista e da enfermagem.

Os palestrantes convidados estarão compartilhando suas abordagens nos di-
versos tópicos envolvidos na programação científi ca englobadas em conferências 
e módulos sobre trombose, experiências práticas, situações especiais, complica-
ções e novas tecnologias.

Os doutores Fabio Linardi (Presidente do Congresso), Marcelo Calil Burihan 
(Presidente da SBACV-SP), Roberto Sacilotto (Presidente da SBACV), Guilherme 
Yazbek, Ivan Casella, João Antônio Corrêa, Marcos Roberto Godoy, Miguel Riela, 
Rhumi Inoguti, Ricardo Franco Portiolli, Rodrigo Bruno Biagioni, Sidnei Galego, 
Wagner Moura Barbosa e Walter Campos Jr. fazem parte da comissão organiza-
dora.

Para informações complementares é só acessar o link 
https://acessovascular.sbacvsp.com.br/

CBMAVH 2019 SERÁ REALIZADO EM MARÇO

Evento tem o propósito de atualizar os conhecimentos
técnico-científi cos dos profi ssionais de saúde

15 de março | 2019

08h00 - Abertura 
Dr. Marcelo Calil Burihan (Presidente da SBACV-SP), 
Dr. Roberto Sacilotto (Presidente da SBACV-Nacional) e 
Dr. Fabio Linardi (Presidente do 5º CBMAVHD 
2019)

08h15 – 09h15 – Módulo 1 
Diálise no Brasil

Moderador: Dr. Marcelo Mazza (Presidente SBN)
Moderador: Dr. Roberto Sacilotto (Presidente 
SBACV-Nacional)
Moderador: Enf. Ricardo Gabriel Teodoro (Presi-
dente da SOBEN)
Moderador: Dr. Miguel Carlos Riella (Nefrologis-
ta e fundador da Fundação Pró-Renal Brasil)

08h15 – 08h30 - Epidemiologia no Brasil – 
Dr. Ricardo Sesso
08h30 – 08h45 - Real condição do acesso vascu-
lar – Dr. Fábio Linardi 
08h45 – 09h00 - Política SUS - Dra. Maria Inêz 
Gadelha
09h00 – 09h15 - Discussão 

09h15 – 10h15 – Módulo 2 
Fase Pré-Dialítica I

Moderador: Dr. Ricardo Franco
Moderador: Dr. Anderson Rodrigues

09h15 – 09h30 - Indicação do acesso. Importân-
cia de iniciar com acesso – Dr. Hugo Abensur
09h30 – 09h45 - É necessário estudos de ima-
gens em todos os pacientes? – Dra. Adriana Fer-
raz Vasconcelos
09h45 – 10h00 - O que é importante visualizar 
em um Doppler? – Dra. Erica Nardino
10h00 – 10h15 - Discussão

PROGRAMA

LIVRO

BREVE HISTÓRIA DA CIRURGIA “DANDO FUTURO AO PASSADO”

Livro do Prof. Dr. Alexandre Campos Moraes Amato aborda a cirurgia no Brasil e no 
mundo e a importância dos procedimentos invasivos nesse contexto

O livro Breve História da Cirurgia “Dando 
futuro ao passado”, da Editora Amato, escrito 
pelo Prof. Dr. Alexandre Campos Moraes Ama-
to, membro do departamento de Informática 
e Marketing da SBACV-SP, relembra, de for-
ma abreviada, os momentos mais importantes 
que culminaram no desenvolvimento atual da 
cirurgia no Brasil e no mundo. Cirurgiões im-
portantes, descobertas interessantes, curiosi-
dades e os pilares da cirurgia moderna, estão 
descritos na obra. 

Com profunda objetividade, síntese e leve-

za, o autor ressalta a história da Medicina vol-
tada para os procedimentos invasivos, e faz 
com que a leitura se torne enriquecedora e 
prazerosa. 

Resultado de vários anos de trabalho, pes-
quisas e prática profi ssional, o livro constitui 
um importante instrumento de apoio aos mé-
dicos da especialidade e estudantes de dife-
rentes áreas da Medicina. 

O livro pode ser obtido gratuitamente por 
meio do link www.amato.com.br/content/bre-
ve-historia-da-cirurgia ou pelo QRCode.
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10h00 – 10h15 - Coff ee break

10h45 – 12h00 – Módulo 3 
Fase Pré-Dialítica II

Moderador: Dr. Hermogenes Petean Filho 
Moderador: Dr. Wagner Moura 

10h45 – 11h00 - Tipos de FAV - Dra. Rhumi Inoguti 
11h00 – 11h15 - Fatores preditivos que infl uenciam 
no resultado das FAVs - Dr. Anderson Rodrigues
11h15 – 11h30 - Acesso em idosos e crianças - Dr. 
Susume Ikeda 
11h30 – 11h37 - Tema Livre
11h37 – 11h45 - Tema Livre
11h45 – 12h00 - Discussão
12h00 – 14h00 - Almoço 

14h00 – 15h15 – Módulo 4  
Urgência Dialítica I

Moderador: Dr. Fabio do Espirito Santo 
Moderador: Dr. Rodrigo Peixoto Campos 

14h00 – 14h15 - Tipos de cateter e locais anatômicos 
de inserção - Dr. Rodrigo Bruno Biagioni
14h15 – 14h30 - DP X HD com cateter como ponte - 
Dr. Domingos Candiota Chula
14h30 – 14h45 - Técnicas de punção guiada para in-
serção de cateter - Dr. Guilherme Yazbek
14h45 – 14h52 - Tema Livre 
14h52 – 15h00 - Tema Livre
15h00 – 15h15 - Discussão

15h45 – 17h00 – Módulo 5  
Urgência Dialítica II

Moderador: Dr. Adilson Ferraz Paschôa 
Moderador: Dr. Domingos Candiota Chula 

15h45 – 16h00 - Manuseio dos cateteres 
16h00 – 16h15 - Antibioticoterapia na infecção dos 
cateteres - Dr. Rodrigo Peixoto Campos 

16h15 – 16h30 - Fibrinolíticos nos cateteres - 
Dr. Fabio do Espirito Santo 
16h30 – 16h37 - Tema Livre
16h38 – 16h45 - Tema Livre
16h45 – 17h00 - Discussão

16 de março | 2019

08h15 – 09h15 – Módulo 6 
Monitoramento do Acesso

Moderador: Dr. Adnan Neser 
Moderador: Dr. Daniel Rinaldi 

08h15 – 08h30 - Multidisciplinaridade - Dr. 
Flavio Menezes 
08h30 – 08h45 - Papel da enfermagem no mo-
nitoramento do acesso – Enfa. Silvia Manfredi
08h45 – 09h00 - Exames de imagem - quando 
fazer e como conseguir - Dr. Marcos Roberto 
Godoy 
09h00 – 09h15 - Discussão

09h15 – 10h15 - Módulo 7 
Complicações das FAVs 

Moderador: Dr. Roberto F. Silva Pecoits Filho 
Moderador: Dr. Fabio Linardi 

09h15 – 09h30 - Dados clínicos que demons-
tram disfunção - Enfa. Sinaia Canhada 
09h30 – 09h45 - Complicações clínicas das 
FAVs - Dr. Renato Watanabe
09h45 – 10h00 - Complicações cirúrgicas das 
FAVs - Dra. Barbara D'Angnoluzzo Moreira 
10h00 – 10h15 - Discussão
10h15 – 10h45 - Coff ee break

10h45 – 12h00 – Módulo 8 – 
Tratamento Endovascular

Moderador: Dr. Walter Campos Jr 
Moderador: Dr. Ivan Benaduce Casella 

10h45 – 11h00 - Estenose central – Dr. Carlos 
Gustavo Coutinho Abath 
11h00 – 11h15 - Estenoses das anastomoses 
e no trajeto da FAV - Dr. Cristina Riguetti 
11h15 – 11h30 - Novas tecnologias - Dr. Sidnei 
Jose Galego
11h30 – 11h37 - Tema Livre
11h38 – 11h45 - Tema Livre
11h45 – 12h00 - Discussão
12h00 – 14h00 - Almoço

14h00 – 15h15
Módulo 9 – Esgotamento

Moderador: Dr. João Antônio Correa 
Moderador: Dr. Hermógenes Petean Filho 

14h00 – 14h15 - Superfi cialização arterial - 
Dr. Marcelo Paiva Ramos 
14h15 – 14h30 - Acessos alternativos - veia azi-
gos e trans hepático - Dr. Felipe Nasser 
14h30 – 14h45 - Defi nição de esgotamento e 
priorização de TX - Dr. Jose Carlos Costa Bap-
tista da Silva 
14h45 – 14h52 - Tema Livre
14h52 – 15h00 - Tema Livre
15h00 – 15h15 - Discussão
15h15 – 15h45 - Coff ee break

15h45 – 16h45 – Módulo 10 
Diálise Peritoneal

Moderador: Dr. Marcelo Mazza 
Moderador: Enfa. Silvia Manfredi 

15h45 – 16h00 - Técnicas de inserção de cate-
ter peritoneal - Dr. Domingos Candiota Chula 
16h00 – 16h15 - Manuseio e cuidados - 
Enfa. Camila Barbosa da Silva Barros 
16h15 – 16h30 - Complicações - Dr. Susume 
Ikeda 
16h10 – 16h45 - Discussão

PROGRAMA

AUMENTO NA ALÍQUOTA DO IPREM

Após manobras e sem diálogo, a Câmara Municipal de São Pau-
lo, na calada da noite, no crepúsculo do ano passado, alterou a 
contribuição previdenciária dos servidores públicos da Prefeitura 
do Município de São Paulo. 

O aumento foi de 11 para 14%. Na opinião do presidente da So-
ciedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV-SP), 
Dr. Marcelo Calil Burihan, a situação é muito preocupante e o 
governo não está dando brechas para conversas. “Nos últimos 
13 anos, a alíquota pulou de cinco para 14%, com reajustes em 
várias gestões. Uma vergonha, ressalta.

Enquanto os subsídios (salários) dos funcionários não têm rea-
juste (nem mesmo de acordo com a infl ação), nos últimos 20 anos 
(sim, isso mesmo, 20 anos!), o valor irrisório da gratifi cação de 

GOVERNO AUMENTA DE 11 PARA 14% A ALÍQUOTA DO IPREM 
PARA SERVIDORES PÚBLICOS DA CIDADE DE SÃO PAULO
Medida afeta a classe médica que irá pagar mais por sua aposentadoria

difícil acesso (singelos R$ 90,05) e da insalubridade/pericu-
losidade (medíocres R$ 30,56), não são reajustados há mais 
de cinco anos. “Imaginem 14% de alíquota para o IPREM, 
somados aos 27,5% de imposto de renda, são 41,5%. O que 
sobra? Daqui a pouco estarão todos pagando para trabalhar, 
afi rma Buhiran. 

Além do mais, a falta de materiais e as condições inade-
quadas de trabalho pioram a cada dia. Por isso, parte dos 
funcionários do município está em greve, principalmente da 
saúde e educação. Há um desamparo total de todos os lados. 
“A SBACV-SP se solidariza com seus associados, funcionários 
do munícipe, e fará ações no engajamento de melhorias,” 
declara Dr. Burihan.
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As reuniões da Liga Acadêmica Paulista 
de Cirurgia Vascular terão início no dia 16 
de fevereiro, com a apresentação do tema 
Profi laxia do Tromboembolismo Venoso, 
pelo Dr. Marcelo Calil Burihan. 

A Liga Paulista, que acontece na Asso-

Em maio, de 16 a 18, a SBACV-SP realizará o XVII Encontro São Paulo 
de Cirurgia Vascular e Endovascular e o VIII Encontro Interativo de Ci-
rurgia Vascular e Endovascular, no Centro de Convenções Frei Caneca, 
em São Paulo.

O evento terá discussões e palestras com temas abrangentes, do 
diagnóstico ao tratamento das doenças arteriais, venosas e linfáticas. 
Dentre os temas arteriais, serão tratadas as doenças carotídeas, aneu-
rismas periféricos, de aorta torácica e abdominal, doença obstrutiva 
periférica entre outras.

Já em relação às doenças venosas, haverá discussões sobre trombose 
venosa profunda (profi laxia e tratamento), fl ebites superfi ciais, trata-
mento de varizes (comparação entre as técnicas), tratamento estético 
e acessos venosos.

No Encontro Interativo, serão apresentados Casos Desafi os em uma 
sessão interativa com a participação da plateia. Os interessados em 
participar deverão encaminhar o(s) caso(s) que gostariam de apresen-
tar, para análise e julgamento da Comissão. Para cada caso, é necessá-
rio elaborar pergunta(s) com cinco alternativas cada (com a indicação 
da resposta correta), para votação da plateia.

Toda a programação foi cuidadosamente elaborada para cobrir as-
suntos considerados da maior relevância para os cirurgiões vasculares. 
O evento contará com a presença de alguns convidados internacionais. 
Já estão confi rmados os doutores Brajesh Lal, Fernando Monroy, Joerg 
Heckenkamp e David Dexter.

Para este ano serão mantidos os temas correlatos e casos clínicos, e a 
oportunidade para os colegas apresentarem suas atividades e resultados.  
Ambos encerram as inscrições em 31 de março de 2019.

Os participantes terão contato com expositores que trarão tudo que 

XVII Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular 
e o VIII Encontro Interativo de Cirurgia Vascular

2º CECACE inicia em maio

Eventos são considerados os mais importantes do Brasil dentro da especialidade

ciação Paulista de Medicina (APM), das 
8h30 às 12 horas, tem a coordenação dos 
doutores Marcelo Calil Burihan, Luis Carlos 
Uta Nakano, Ivan B. Casella, Adnan Ne-
ser, Henrique Jorge Guedes Neto e Arual 
Giusti. 

As próximas reuniões já têm datas 
agendadas para os dias 9 de março, 6 
de abril, 11 de maio, 15 de junho, 10 de 
agosto, 14 de setembro, 19 de outubro e 
23 de novembro.  Não haverá reuniões da 
Liga nos meses de maio e julho.

há de novo em termos de diagnóstico e tratamento da 
especialidade.

A comissão organizadora do Encontro SP é composta 
pelos doutores Marcelo Calil Burihan (presidente do En-
contro); Adnan Neser, Adilson Ferraz Paschôa, Antonio 
Eduardo Zerati, Bonno van Bellen, Calógero Presti, Ivan 
Benaduce Casella, Felipe Nasser, João Antonio Correa, 
José Carlos Costa Baptista-Silva, Marcelo Fernando Ma-
tielo, Marcelo Rodrigo de Souza Moraes, Rodrigo Bruno 
Biagioni, Rogério Abdo Neser, Sidnei José Galego, Valter 
Castelli Júnior e Walter Campos Júnior.

Para informações complementares dos eventos, é só 
acessar o site www.encontrosaopaulo.com.br

Os três módulos do 2º Curso de Educação Continuada em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular (CECACE) já têm datas 
agendadas. O primeiro Módulo será realizado no dia 4 de maio, o segundo em 29 de junho e o terceiro em 31 de agosto. 

O CECACE será realizado na Johnson & Johnson, das 8h às 17h30, com o apoio da Cordis.
Em breve, a secretaria da SBACV-SP disponibilizará informações sobre temas e palestrantes.
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ANUIDADES

Curso de Atualização em Cirurgia Vascular Aberta: 
Carótida e Troncos Supra-aórticos

Com a evolução da técnica endovascular, o treinamento dos 
futuros especialistas em doenças arteriais complexas, que 
exigem cirurgias abertas, fi cou defi citário, o que já se refl ete 
na prática assistencial. O desenvolvimento destas habilida-
des é essencial para a formação completa de um cirurgião 
vascular.

O curso Cirurgia Vascular Aberta: Carótida e Troncos Su-
pra-aórticos é o primeiro nacional teórico e prático de cirurgia 
aberta com este enfoque e foi criado para dar continuidade ao 
programa de Cirurgia Vascular Aberta, iniciado em 2018, com 
o curso de Atualização em Cirurgia Vascular Aberta: Aneuris-
ma da Aorta Abdominal Infra e Justarrenal.

Neste segundo módulo, o aluno irá conhecer protocolos 
de pré e pós-operatório, bem como os refi namentos técni-
cos para tratamento da doença carotídea extracraniana e dos 
troncos supra-aórticos. Além de aulas teóricas e práticas, o 
profi ssional terá a oportunidade de acompanhar transmissão 
ao vivo de procedimentos cirúrgicos e discussão de casos.

O curso, que será realizado de 14 a 16 de março, com carga 
horária de 24 horas, tem a coordenação dos doutores Marcia 
Morales, Alexandre Anacleto e Nelson Wolosker. No dia 14, ele 
será realizado das 8h às 17h30, no Hospital Israelita Albert 
Einstein - Unidade Morumbi. E nos dias 15 (das 7h às 18h) e 
16 (das 8h às 12h), no Hospital Municipal Vila Santa Catarina.

Outras informações sobre o curso estão disponíveis no link: 
www.einstein.br/ensino/atualizacao/cirurgia_vascular_aber-
ta_carotida_e_troncos_supra_aorticos

Rua Estela, 515, bloco E, conj. 21, Vila Mariana, São Paulo/SP – CEP 04011-904| CNPJ: 30.113.997/0001-57
Fone/Fax: (11) 5084-6493 / e-mail: secretaria@sbacv.com.br / contato@sbacv.com.br
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SBACV-SP OFICIALIZA PARCERIA COM O INSTITUTO 
QUALISA DE GESTÃO/HEALTH SERVICES ACCREDITATION

A iniciativa vai chancelar o programa de Distinção de Prevenção de Tromboembolismo 
Venoso e possibilitar melhoria do atendimento ao paciente

A parceria entre a SBACV–SP e o Instituto Qualisa de Gestão/Health 
Services Accreditation (IQG/HSA) vai validar a qualidade dos protocolos 
hospitalares no programa de Distinção de Prevenção de Tromboembo-
lismo Venoso (TEV), com um selo que terá os logos das instituições.

O programa leva em consideração o compromisso das entidades na 
profi laxia antitrombótica por meio de padrões de excelência, indica-
dores de desempenho, resultado de protocolos e diretrizes da prática 
clínica, baseados em evidências científi cas nacionais e internacionais, e 
busca manter um time clínico coeso, além de auxiliar na melhoria do 
atendimento ao paciente. 

As Instituições Certifi cadas por Distinção demonstram comprometi-
mento com um alto padrão de serviço, sinalizando à comunidade e ao 
mercado que a qualidade dos cuidados prestados é gerida de forma 
efi caz para atender as necessidades exclusivas e especializadas de 
cada indivíduo. 

A chancela é outorgada mediante padrões com base em requisitos, 
normas e padrões nacionais e internacionais, e o serviço certifi cado 
reconhecido internacionalmente.  

Além de trazer um reconhecimento para a instituição, o selo garan-
te também benefícios para os profi ssionais que ali desenvolvem suas 
atividades e estabelece uma base comum de atendimento e uso da 
efetividade das intervenções realizadas. “Mais que um diferencial, a 
Certifi cação por Distinção distingue os profi ssionais e os serviços com-
promissados com a excelência dos serviços oferecidos”, explica o diretor 
Técnico do IQG/HSA, Dr. Bruno Cavalcanti Farrás.

Modelo de certifi cação
Primeiramente, o IQS/HSA apresentará à SBACV–SP o modelo de 

construção para desenvolvimento da Certifi cação por Distinção. Depois, 

em conjunto com a Sociedade, serão defi nidos os padrões 
e critérios específi cos desenvolvidos. Em seguida, serão 
estabelecidos os protocolos indicadores obrigatórios e os 
recomendados, e o instrumento será validado pelo comitê 
técnico do IQS/HSA. Na sequência serão escolhidos dois 
serviços para realização do projeto piloto. 

O modelo tem como padrão três visitas de avaliação com 
a presença de avaliadores habilitados, com ampla experi-
ência e conhecimento técnico, de maneira a proporcionar 
uma visita construtiva. Na primeira visita de avaliação é 
realizada a avaliação de diagnóstico, na segunda, avaliação 
de acompanhamento e na terceira, avaliação para a certifi -
cação. Durante os processos de avaliação, a SBACV-SP não 
acompanhará e não terá acesso aos documentos gerados. 

A validade do certifi cado é de dois anos, com manuten-
ção a cada seis meses.

Para o presidente da SBACV-SP, Dr. Marcelo Calil Burihan, 
a parceria trará uma maior exposição da Sociedade dentro 
dos hospitais, fundamentando os protocolos de acordo com 
as diretrizes da especialidade. 

 O diretor Técnico do IQG/HSA, Dr. Farrás compartilha da 
mesma opinião e acredita que haverá um reconhecimento 
do mercado com os critérios de qualidade e segurança na 
prevenção de Tromboembolismo Venoso, motivo de alta 
mortalidade nas instituições brasileiras. 

Ainda de acordo com o Dr. Farrás, o sistema de saúde 
tem enfrentado diversas pressões para oferecer o melhor 
atendimento, operar de forma mais efi ciente e buscar me-

ESPAÇO ABERTO

Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP

ODE DA VASCULAR

Avante! Vascular.
Nasces-te de um trovão
Numa enfermaria
Sem qualquer euforia.

Percorres-te longos caminhos
Abertos e plenos de perigos,
Mas, a perseverança fez de ti
E de tua irmã angiologia
A então realidade do dia a dia.

Essa ode da vascular foi escrita pelo meu grande amigo, Prof. Dr. Fernando Silveira 
Picheth, fundador e diretor do Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular da Faculdade 
de Medicina Católica de Curitiba, capital do Paraná, até sua aposentadoria, após esta-
giar no Grupo de Vasos da Faculdade de Medicina da USP, HC, dirigido pelo professor 
Luiz Edgard Puech Leão. Trata-se de uma criatura Inteligente, diferenciada, culta, um 
fi lósofo humilde, que já escreveu excelentes artigos.

Abandonas-te a desesperança,
Quando em sendas luminosas
Abraças-te as portas estreitas
Da especialidade nascida feita.

Alças-te a altos reais
Da inteligência e da sabedoria:
Tanto na prática
Como na teoria. 

Fernando Silveira Picheth – 25/7/2018
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SELO IQG

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

O FIM DA CHANCELA DA SBACV AOS CURSOS E EVENTOS PRIVADOS

usar o nome da SBACV como chamariz 
para divulgação. 

Pelas regras atuais, a SBACV pode dar 
a sua chancela, comumente chamada de 
“apoio”, a cursos e congressos de tercei-
ros, desde que cumpridas algumas exigên-
cias como o organizador seja sócio titular 
ou efetivo e que sejam repassados 5% 
dos valores cobrados a título de inscrições. 
Entretanto, nem sempre há transparência 
nesses repasses. Além disso, a SBACV, 
pelo menos na maioria das vezes, nunca foi 
efetivamente participante ativa das comis-
sões científi cas que elaboram esses cursos 
e congressos, se foi, tinha um papel secun-
dário. No fi m das contas, a SBACV dava o 
apoio, recebia umas migalhas e ajudava a 
dar credibilidade a cursos e eventos nem 
sempre sérios e comprometidos em divul-
gar conhecimento científi co.

Em decisão unânime, tomada pela di-
retoria da nacional e pelos presidentes 
das regionais, em reunião ocorrida em 31 
de janeiro de 2019, a SBACV suspendeu 
o apoio da nossa sociedade aos cursos e 
eventos privados que vêm se multiplicando 
há anos em nosso país.

Cursos e congressos particulares, num 
país democrático e livre como o nosso, 
são perfeitamente aceitáveis, nada contra, 
entretanto já havia passado da hora da 
nossa sociedade se posicionar em relação 
ao apoio a esses eventos. Embora exis-
tam cursos sérios, elaborados por pesso-
as sérias, não há dúvida, e todos sabem 
disso, há inúmeros eventos cuja fi nalida-
de primordial é o lucro, não a divulgação 
de conhecimento. Como eu citei há pouco, 
nada contra, porém, aqueles que têm esse 
objetivo, que se mantenham por si só, sem 

A decisão fi nal sobre o apoio fi cará para a 
reunião da câmara de representantes, em 
outubro. Mas até lá, quem quiser organizar 
seu evento, fará sem a chancela da SBACV.

ESPAÇO ABERTO

lhores resultados a todo instante. “Se por um lado, a demanda por 
cuidados de saúde vem aumentando, por outro nota-se uma diminuição 
da força de trabalho e também da produtividade, na qual diversos fato-
res têm contribuído para essa realidade como, crise política, econômica 
e fi nanceira, entrada de novos players no mercado, oscilação do dólar, 
entre outros fatores. Avaliando o desempenho das instituições, muitos 
estudiosos atribuem os resultados, nem sempre dentro do esperado, à 
incapacidade em gerir as operações, enquanto outros sustentam a ideia 
de que em muitas instituições o forte trabalho que esta sendo desenvol-
vido em tecnologia, tem proporcionado pouca atenção aos processos de 
trabalho gerando riscos aos pacientes e inefi ciência do sistema”, declara.

Segundo o Dr. Farrás, ao longo da história, a área da saúde passou 
por uma série de mudanças. Porém, atualmente, o cuidado é centrado 
no paciente, e busca lidar com sua complexidade e entender o indivíduo 
como um todo e, assim, elaborar um plano de manejo comum, sendo ele 
membro ativo dessa equipe. “Precisamos entender que o trabalho coor-
denado, associado a uma comunicação efetiva e a retirada de barreiras 
que muitas vezes são responsáveis pelo desperdício de tempo e recur-
sos, e que culmina em atrasos ou mesmo perda de valor para paciente 
nas instituições, têm mobilizado bastante as lideranças de todo o mundo, 
entendendo que a geração de valor ao paciente e ao negócio para o al-
cance da sustentabilidade é o melhor a se fazer. Por fi m, entendo que os 
processos de tomada de decisão, entendimento de qualidade e negócio 
devem caminhar no mesmo sentido, obtendo como resultado a geração 
de valor tanto para a instituição como ao paciente”, fi naliza.

O IQG/HSA 
O Instituto Qualisa de Gestão (IQG) é uma empresa estabelecida há 

mais 25 anos no Brasil com foco na disseminação dos conceitos de ges-
tão da qualidade, orientados pelo compromisso com a manutenção da 
competitividade e sustentabilidade das instituições prestadoras de ser-
viços de saúde.  

Desde 2006, após uma parceria com uma empresa canadense, tornou-
-se uma empresa internacional com uma nova estrutura a HSA - Health 
Services Accreditation, mantendo seu objetivo de melhorar a qualidade 
e segurança da assistência nas instituições de nosso país.

Hoje a Health Services Accreditation (HSA) é a maior Acreditadora pri-
vada do mundo, com um Market share superior a 60% no Brasil. Os pro-
cessos de avaliação de desempenho da qualidade e segurança propor-

cionam aos decisores políticos a oportunidade de garantir 
a melhoria do sistema de saúde e prestação de contas, 
envolvendo todos os participantes do sistema de saúde.

Recentemente, avanços importantes na área da tec-
nologia da informação, prestação de contas do sistema 
de saúde e dos pacientes têm impulsionado forte avanço 
da Certifi cação por Distinção apoiadas pelas Sociedades 
Médicas.
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RESIDÊNCIA DE ANGIOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR 
DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU/UNESP

O Serviço de Residência de Angiologia, 
Cirurgia Vascular e Endovascular do Hos-
pital das Clínicas da Faculdade de Medici-
na de Botucatu foi criado em 1972, pelos 
professores Francisco de Humberto Abreu 
Maffei, Sidnei Lastória e Luiz Carlos Loren-
zi. Este se destaca pelo pioneirismo e van-
guarda em procedimentos vasculares e 
nas pesquisas científi cas, básica e clínica. 

Por conta de sua excelência nos atendi-
mentos, atualmente, vem sendo procura-
do por pacientes e profi ssionais de saúde 
de várias localidades do Brasil, pois ofe-
rece ampla diversidade de intervenções 
cirúrgicas. Nesse aspecto, destaca-se pela 
ampla atuação em Cirurgia Endovascular, 
pois é credenciado como centro de refe-
rência na área para uma população de 
aproximadamente quatro milhões de ha-
bitantes.    

Como fruto da experiência adquirida ao 
longo dos anos de atividade, a disciplina 
de Cirurgia Vascular e Endovascular publi-
cou o livro “Doenças Vasculares Periféri-
cas”,   lançado inicialmente em 1985, e 
por grande sucesso e aceitação, hoje se 
encontra em sua 5ª edição (2015), sendo 
a referência adotada para a prova de título 
de especialista em Cirurgia Vascular desde 
a sua publicação inicial. 

Atualmente o serviço conta com os se-
guintes profi ssionais:

HC – Botucatu/ Docentes
Prof. Emérito Dr. Francisco Humberto 

de Abreu Maffei; Prof. Titular Dr. Winston 
Bonetti Yoshida; Prof. Adjunto Livre Do-
cente Dr. Hamilton Almeida Rollo; Profa. 
Assistente Dra. Regina Moura; Profs. As-
sistentes Dr. Marcone Lima Sobreira e Dr. 
Matheus Bertanha e Prof. Colaborador  Dr. 
Ricardo de Alvarenga Yoshida. 

Médicos
Médico Especialista em Cirurgia Vascu-

lar, Angiorradiologia e Cirurgia Endovascu-
lar e Ecografi a Vascular com Doppler: Dr. 
Rodrigo Gibin Jaldin; Dra. Paula Angeleli; 
Dra. Karina Marcellino Boldon; Dra. Maria-
na Thais Silva Secondo; Dr. Jamil Victor de 
O. Mariúba e Dr. Rafael Elias F. Pimenta.

Psicóloga
Clarissa Cabianca Ramos 

HEB - Bauru
Médico Especialista em Cirurgia Vascu-

lar e Ecografi a Vascular com Doppler, Drs. 
Luiz Mário Bueno Júnior e Richard Zugai-
be Filho; Médico Especialista em Cirurgia 
Vascular e Endovascular, Drs. Daniel Cola-
res Vasconcelos e Daniel Seiji Kawai. 

O Serviço de Angiologia, Cirurgia Vas-

cular e Endovascular da Faculdade de Me-
dicina de Botucatu utiliza, como cenário 
de atividades profi ssionais e de ensino em 
nível de residência médica, o Hospital das 
Clínicas de Botucatu e o Hospital Estadual 
Bauru. Todas as atividades em Centro Ci-
rúrgico, Hemodinâmica, Laboratório Vas-
cular, Cirurgia Ambulatorial são orientadas 
e supervisionadas pelos docentes e médi-
cos da equipe de Cirurgia Vascular.

Hospital das Clínicas de Botucatu
O principal cenário de ensino é o Hos-

pital das Clínicas de Botucatu, que conta 
com 415 leitos e 52 de UTI (30 adultos, 
15 neonatal e sete pediátricos), 194 con-
sultórios médicos. Realiza em média, dois 
milhões de exames, 600 mil consultas, 
20 mil internações e 11 mil cirurgias por 
ano (abrangendo procedimentos eletivos, 
urgências e emergências). A unidade de 
internação da Cirurgia Vascular conta com 
13 leitos.

 O Centro Cirúrgico, com 16 salas e 
cinco aparelhos móveis de radioscopia, 
permite a realização de cirurgias abertas 
convencionais e de procedimentos endo-
vasculares/híbridos. Também há atividade 
cirúrgica no Setor de Cirurgia Ambulatorial 
(Confecção de Fístula para Hemodiálise e 
Flebectomia de Trajetos, por exemplo).

O Serviço conta também com o Setor 
de Hemodinâmica e Angiografi a Digital, 
onde se realiza a grande maioria dos pro-
cedimentos diagnósticos e terapêuticos na 
área de Cirurgia Endovascular.  Dispõe de 
dois equipamentos de angiografi a digital 
fi xos com toda a tecnologia necessária 
para a adequada realização destes proce-
dimentos, desde angioplastia em artérias 

das extremidades até correção endovas-
cular de aneurismas de aorta abdominal 
e torácica, passando pelas técnicas inter-
vencionistas com embolizações de MAVs e 
aneurismas, implante de cateteres total-
mente e parcialmente implantáveis e an-
gioplastias para salvamento de FAVs para 
hemodiálise. Um dos aparelhos conta com 
recurso de: tomografi a e IVUS. É impor-
tante lembrar que o volume encontra-se 
em franco crescimento, uma vez que tra-
ta-se do único hospital da região creden-
ciado para realização de procedimentos de 
alta complexidade pelo SUS, abrangendo 
as regiões administrativas de  Bauru e Bo-
tucatu.

Além disso, há também o Laboratório 
Vascular, unidade de diagnóstico vascular 
não-invasivo, que dispõe de três apare-
lhos de ultrassom (02 GE: 01 Vivid 7, 01 
Logiq 7 e 01 Esaote: My Lab 25), sendo 
dois fi xos e um portátil, confi gurados para 
realização de exames vasculares (diag-
nósticos e procedimentos terapêuticos 
eco-guiados, seguimento de pacientes 
submetidos a procedimentos endovas-
culares e cirúrgicos convencionais), de 
uso único e exclusivo pelos médicos, re-
sidentes e docentes da cirurgia vascular. 
Em levantamento, de 1 de março a 30 de 
novembro de 2015, foram realizados no 
laboratório 3.874 exames/procedimentos. 
Nesse mesmo espaço, foi realizado ainda 
Dopplerometria arterial, Teste de Esforço 
em Esteira Ergométrica e Fotopletismo-
grafi a.

Além de procedimentos cirúrgicos con-
vencionais e endovasculares e da atuação 
em laboratório vascular não-invasivo, o 
serviço de Cirurgia Vascular e Endovas-

Equipe do Serviço de Residência de Angiologia,Cirurgia Vascular e Endovascular
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Prof. Titular Dr. Winston Bonetti Yoshida
Responsável pelo Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular 

da Faculdade de Medicina de Botucatu/UNESP

cular reúne  ambulatórios especializados em 
diversas sub-áreas: Acessos para hemodiáli-
se e quimioterapia, Escleroterapia de varizes e 
telangectasias, Anticoagulação, Claudicação, 
Angiodisplasias, Seguimento Endovascular, Ca-
sos-Novos, Retornos e Interconsultas, Triagem, 
Curativos pós-operatórios e de Úlceras Crônicas 
e de Úlceras Venosas, sendo este último realiza-
do conjuntamente com a Disciplina de Derma-
tologia.

O hospital conta também com o setor de cirur-
gia ambulatorial, onde são feitos escleroterapia 
com espuma de telangiectasias, microvarizes, 
MAV e fl ebectomias. 

Hospital Estadual Bauru
O Hospital Estadual Bauru iniciou suas ativida-

des em 4 de novembro de 2002. Atende exclusi-
vamente pacientes oriundos do Sistema Único de 
Saúde – SUS, e abrange a região compreendida 
pelo DRS-VI/Bauru, que compreende 68 municí-
pios, com população estimada de 1,8 milhão de 
pessoas. São oferecidas, atualmente, mais de 30 
especialidades médicas.  Atualmente, o hospital 
conta com os seguintes recursos: capacidade: 
318 leitos; Centro Cirúrgico Ambulatorial: duas 
salas de cirurgia, 20 leitos para recuperação pós-
-cirúrgica; 12 salas de cirurgia e 16 leitos para 
recuperação pós- cirúrgica. 

Hospital Estadual de Botucatu
Este novo hospital foi inaugurado em abril de 

2014, com 80 leitos e quatro salas cirúrgicas. Os 
residentes fazem cirurgia de varizes semanal-
mente.

O Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascu-
lar da Faculdade de Medicina de Botucatu/UNESP 
conta ainda com três médicos residentes do pri-
meiro ano (R3) e três do segundo (R4), além de 
um residente em área de atuação em Ultrassom 
e um em Cirurgia Endovascular (R5), e tem con-
vênio com Hospital Augusta na cidade de Dus-
seldorf-Alemanha onde o R4 permanece durante 
o período de 30 dias, e participa diretamente de 
todos os procedimentos realizados pela equipe 
daquele serviço. Neste período, o residente dis-
põe também de alimentação.

O Serviço de Cirurgia Vascular do HC/Bo-
tucatu realizou, entre 1 março a 30 novembro 
de 2015, 726 exames ultrassonográfi cos (TVP, 
arterial, aorto-ilíaco e carótidas), 269 cirurgias 
(enxertos, correção de aneurismas, FAVs, am-
putações), 350 escleroterapias. Procedimentos 
endovasculares: AAA-46, carótidas-10, fi ltro de 
veia cava-13, stent + angioplastia-95, exames 
diagnósticos-125. Em 2018, foram realizados 
2.477 exames  ultrassonográfi cos. Cada médico 
residente (R3 e R4) participou em média de 380 
exames diagnósticos, 120 procedimentos endo-
vasculares e 260 exames ultrassonográfi cos em 
2018. O R5 participou de 500 procedimentos na 
Unidade de  hemodinâmica. 

Já o HEB/Bauru, faz aproximadamente 150 ci-
rurgias abertas e cerca de 110 exames diagnós-
ticos e procedimentos endovasculares. 

ARTIGO

MEDICINA COM M MAIÚSCULO

A educação no Brasil perdeu, de bons tempos para cá, a inter-rela-
ção com a boa formação, tornando-se simplesmente um negócio para a 
maioria dos donos de escolas e faculdades. O refl exo da mercantilização 
é sentido em várias etapas dos estudos, com desdobramentos importan-
tes em toda a sociedade.

No Ensino Fundamental, I ou II, muitas crianças passam de ano mal 
sabendo ler ou formular uma oração com sujeito, verbo e predicado. 
Assim, começam a ruir sonhos de milhões de brasileiros que, amanhã, 
provavelmente não terão boas oportunidades no mercado de trabalho e 
comporão a parcela mais vulnerável.

No Ensino Médio, estudantes despreparados também recebem diplo-
mas completamente crus. Vários ultrapassam essa fase, analfabetos, se-
mianalfabetos ou analfabetos funcionais - aqueles que não conseguem 
compreender uma frase simples ou se expressar por meio de letras e 
números em situações cotidianas. Aliás, três em cada dez brasileiros in-
tegram esse grupo.

É uma catástrofe para a vida dessas pessoas e para o País, já que 
não se constrói uma nação digna e justa sem conhecimento e formação 
adequada. Isso explica porque estamos onde estamos mesmo sendo um 
Brasil abençoado por Deus e bonito por natureza, como cantado em nos-
sa MPB.

A visão destorcida do ensino transforma gente em gado, e só ganha 
com isso quem lucra com o negócio educação. Aqui, incluo os políticos, 
regados à mordomia, mas sem qualquer compromisso público, e os maus 
empresários.

Esta segunda casta, a dos maus empresários, apadrinhada pela primei-
ra, dos péssimos políticos, vem destruindo também a capacitação uni-
versitária. É corriqueiro vermos bons jornalistas reclamando da formação 
dos novos repórteres pelas faculdades. A Ordem dos Advogados do Bra-
sil, por sua vez, reprova todos os anos a maioria dos graduados que se 
submetem a seu exame, por insufi ciência, e por aí vai.  O fenômeno se 
repete por todas as profi ssões.         

Na medicina, o estrago é risco à saúde pública. Conforme atentam 
provas realizadas pelo Conselho Regional (Cremesp) ao longo da última 
década, a maioria de nossos “doutores” recebe seu diploma e vai para a 
linha de frente do atendimento sem a mínima base. 

Na avaliação aos recém-formados de 2018, dos 3.174 participantes, 
38,2% não conseguiram a nota mínima. Dentre as questões, 86% erra-
ram a abordagem a pacientes vítimas de acidente de trânsito e outros 
69% não sabiam as diretrizes para medir a pressão arterial. Mais 68% 
dos médicos não acertaram a conduta que deve ser realizada para pa-
cientes infartados.

Quer dizer, cada vez mais, ao entrarmos em um consultório para uma 
consulta, teremos de fazer o sinal da cruz e seja o que Deus quiser. Uma 
situação simplesmente inadmissível, em se tratando de saúde e vida de 
cidadãos.

Esperamos que o novo Governo cumpra mesmo as promessas de cam-
panha e passe o Brasil a limpo em todos os aspectos, a começar pela 
educação. No que tange a nossa saúde, todos nós, pacientes, queremos 
e temos por direito constitucional o melhor: uma Medicina com M mai-
úsculo.

Dr. Antonio Carlos Lopes
Presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica

*Por Dr. Antonio Carlos Lopes
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Para a progressão a sócio efetivo:
1. Cópia simples do seu certifi cado do título de especia-
lista, 
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;

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? 

4. Ter completado residência médica ou curso de especializa-
ção reconhecido pela SBACV, nas especialidades ou áreas ob-
jetivas 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.

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 docu-
mentação, 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 ob-

jetivos da SBACV, que apresentarem à regional da SBACV da Unidade 
da Federação (UF) onde o candidato exerce sua atividade profi ssional, 
ou, não havendo, a mais próxima, solicitação 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 Regional de Medicina 

(CRM) do estado onde exerça sua atividade profi ssional, encaminhan-
do 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 pertencentes à categoria Efetivo ou Titular;

• Ter completado residência médica ou curso de especialização reco-
nhecido pela SBACV, nas especialidades 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.

INFORMES DA DIRETORIA

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 tesou-
raria da SBACV.

*Observa-se que possuir o Título de Especialista signifi ca que 
o candidato 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 publi-

cação ou publicado há, no máximo, seis meses da data da pro-
posta, na qualidade 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 acumular 100 pontos nos cinco 
anos que antecederam ao pedido de progressão, 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 tesouraria da SBACV.
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RESOLUÇÃO CFM nº 2.227/2018

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições 
conferidas pela Lei      nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, regula-
mentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, modifi cado 
pelo  Decreto nº 6.821, de 14  de abril  de 2009 e pela Lei        nº 
11.000, de 15 de dezembro de 2004, e consubstanciado na Lei nº 
6.828, de 29 de outubro de 1980, e na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro 
de 1999, e

CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Federal de Medicina 
(CFM) disciplinar o exercício profi ssional médico e zelar pela boa prá-
tica médica no país;

CONSIDERANDO a constante inovação e o desenvolvimento de 
novas tecnologias de informação e comunicação que facilitam o in-
tercâmbio de informação entre médicos e entre estes e os pacientes;

CONSIDERANDO que a despeito das consequências positivas da 
telemedicina existem muitos preceitos éticos e legais que precisam 
ser assegurados;

CONSIDERANDO que a telemedicina deve favorecer a relação 
médico-paciente;

CONSIDERANDO que as informações sobre o paciente identifi ca-
do só podem ser transmitidas a outro profi ssional com prévia permis-
são do paciente, mediante seu consentimento livre e esclarecido e 
com protocolos de segurança capazes de garantir a confi dencialidade 
e integridade das informações;

CONSIDERANDO que o médico que utilizar a telemedicina sem 
examinar presencialmente o paciente deve decidir com livre arbítrio e 
responsabilidade legal se as informações recebidas são qualifi cadas, 
dentro de protocolos rígidos de segurança digital e sufi cientes para 
emissão de parecer ou laudo;

CONSIDERANDO o teor da “Declaração de Tel Aviv sobre respon-
sabilidades e normas éticas na utilização da Telemedicina”, adota-
da pela 51ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, em Tel 
Aviv, Israel, em outubro de 1999;

CONSIDERANDO que o registro digital para atuar por telemedici-
na deve ser obrigatório e confi dencial nos termos das leis vigentes e 
dos Princípios de Caldicott (2013), do National Health Service (NHS), 
que defi nem:

I - que seu uso deve ser necessário, justifi cado e restrito àqueles 
que deles precisem;

II - que todos aqueles que os utilizem devem ser identifi cados, 
estar conscientes de sua responsabilidade e se comprometer tanto a 
compartilhar como a proteger os dados e informações a que tiverem 
acesso e forem colocados à disposição dos médicos ou anotados em 
Sistemas de Registro Eletrônico/Digital de Saúde;

CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 12.842, de 10 de julho 

de 2013, que dispõe sobre o exercício da medicina;
CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 12.965, de 

23 de abril de 2014, que estabelece princípios, garantias, 
direitos e deveres para o uso da internet no Brasil;

CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 13.709, de 
14 de agosto de 2018, que dispõe sobre proteção de dados 
pessoais;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº 
1.638/2002, que defi ne prontuário médico;

CONSIDERANDO o art. 4º da Resolução CFM nº 
1.490/1998, que prevê a qualifi cação de um auxiliar mé-
dico visando eventual impedimento do titular durante o 
ato cirúrgico;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº 
1.821/2007, que aprova as normas técnicas concernen-
tes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para 
guarda e manuseio dos documentos dos prontuários dos 
pacientes;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº 
1.627/2001, que defi ne e regulamenta o Ato Profi ssional 
de Médico;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CFM nº 
1.958/2010, que defi ne e regulamenta o ato da consulta 
médica; e

CONSIDERANDO o decidido na sessão plenária de 13 
de dezembro de 2018, realizada em Brasília,

RESOLVE:
Art. 1º Defi nir a telemedicina como o exercício da me-

dicina mediado por tecnologias para fi ns de assistência, 
educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e pro-
moção de saúde.

Art. 2º A telemedicina e a teleassistência médica, em 
tempo real on-line (síncrona) ou off- line (assíncrona), por 
multimeios em tecnologia, é permitida dentro do território 
nacional, nos termos desta resolução.

Art. 3º Nos serviços prestados por telemedicina, os 
dados e imagens dos pacientes devem trafegar na rede 
mundial de computadores (internet) com infraestrutura, 
gerenciamento de riscos e requisitos obrigatórios para as-
segurar o registro digital apropriado e seguro, obedecen-
do às normas do CFM pertinentes a guarda, manuseio, 
integridade, veracidade, confi dencialidade, privacidade e 
garantia do sigilo profi ssional das informações.

Publicada no D.O.U. de 6 de fevereiro de 2019, Seção I, p. 58
Defi ne e disciplina a telemedicina como forma de prestação de serviços médicos mediados por tecnologias.
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§ 1º Os sistemas informacionais para teleassistência médica de-
vem atender aos padrões de representação, terminologia e interope-
rabilidade de informações de forma a possibilitar o Sistema de Regis-
tro Eletrônico/Digital unifi cado do paciente.

§ 2º Deve ser utilizado um Sistema de Registro Eletrônico/Digital 
de informação, proprietário ou de código aberto, que capture, arma-
zene, apresente, transmita ou imprima informação digital e identifi -
cada em saúde, e que atenda integralmente aos requisitos do Nível 
de Garantia de Segurança 2 (NGS2) e o padrão ICP-Brasil.

§ 3º Devem ser preservados todos os dados trocados por imagem, 
texto e/ou áudio entre médicos, entre médico e paciente e entre mé-
dico e profi ssional de saúde.

§ 4º A guarda das informações relacionadas ao atendimento rea-
lizado por telemedicina deverá atender à legislação vigente e estará 
sob responsabilidade do médico responsável pelo atendimento.

§ 5º A interoperabilidade deve garantir, com utilização de pro-
tocolos abertos e fl exíveis, que dois ou mais Sistemas de Registro 
Eletrônico/Digital sejam capazes de se comunicar de forma efi caz e 
assegurando a integridade dos dados.

 Art. 4º A teleconsulta é a consulta médica remota, mediada por 
tecnologias, com médico e paciente localizados em diferentes espa-
ços geográfi cos.

§ 1º A teleconsulta subentende como premissa obrigatória o prévio 
estabelecimento de uma relação presencial entre médico e paciente.

§ 2º Nos atendimentos por longo tempo ou de doenças crônicas, 
é recomendado consulta presencial em intervalos não superiores a 
120 dias.

§ 3º O estabelecimento de relação médico-paciente de modo virtu-
al é permitido para cobertura assistencial em áreas geografi camente 
remotas, desde que existam as condições físicas e técnicas recomen-
dadas e profi ssional de saúde.

§ 4º O teleatendimento deve ser devidamente consentido pelo pa-
ciente ou seu representante legal e realizado por livre decisão e sob 
responsabilidade profi ssional do médico.

§ 5º Em caso de participação de outros profi ssionais de saúde, 
estes devem receber treinamento adequado, sob responsabilidade 
do médico pessoa física ou do diretor técnico da empresa interme-
diadora.

Art. 5º Nas teleconsultas são obrigatórios os seguintes registros 
eletrônicos/digitais: I - identifi cação das instituições prestadoras e 
dos profi ssionais envolvidos;

II - termo de consentimento livre e esclarecido; III - identifi cação 
e dados do paciente;

IV - registro da data e hora do início e do encerramento; V - iden-
tifi cação da especialidade;

VI - motivo da teleconsulta;
VII - observação clínica e dados propedêuticos; VIII - diagnóstico;
IX - decisão clínica e terapêutica;
X - dados relevantes de exames diagnósticos complementares; XI 

- identifi cação de encaminhamentos clínicos;
XII - produção de um relatório que contenha toda informação clí-

nica relevante, validado pelos profi ssionais intervenientes e arma-
zenado nos Sistemas de Registro Eletrônico/Digital das respectivas 
instituições; e

XIII - encaminhamento ao paciente de cópia do relatório, assina-
do pelo médico responsável pelo teleatendimento, com garantia de 
autoria digital.

Art. 6º A teleinterconsulta é a troca de informações e opiniões en-
tre médicos, com ou sem a presença do paciente, para auxílio diag-
nóstico ou terapêutico, clínico ou cirúrgico.

Parágrafo único. Na teleinterconsulta a responsabilidade profi ssio-
nal do atendimento cabe ao médico assistente do paciente. Os de-

mais médicos envolvidos responderão solidariamente na 
proporção em que contribuírem para eventual dano.

Art. 7º O telediagnóstico é o ato médico a distância, 
geográfi ca e/ou temporal, com a transmissão de gráfi cos, 
imagens e dados para emissão de laudo ou parecer por 
médico com Registro de Qualifi cação de Especialista (RQE) 
na área relacionada ao procedimento.

Art. 8º A telecirurgia é a realização de procedimento 
cirúrgico remoto, mediado por tecnologias interativas se-
guras, com médico executor e equipamento robótico em 
espaços físicos distintos.

§ 1º A telecirurgia somente poderá ser realizada em 
infraestrutura adequada e segura, com garantia de fun-
cionamento de equipamento, largura de banda efi ciente 
e redundante, estabilidade do fornecimento de energia 
elétrica e segurança efi ciente contra vírus ou invasão de 
hackers.

§ 2º A equipe médica principal deve ser composta, no 
mínimo, por médico operador do equipamento robótico 
(cirurgião remoto) e médico responsável pela manipulação 
instrumental (cirurgião local).

§ 3º O médico operador do equipamento robótico (ci-
rurgião remoto) deve ser portador de RQE na área corres-
pondente ao ato cirúrgico principal, com registro no CRM 
de sua jurisdição.

§ 4º O médico executor da manipulação instrumental 
(cirurgião local) deve ser portador de RQE na área corres-
pondente ao ato cirúrgico principal, com registro no CRM 
de sua jurisdição, e capacitado a assumir o ato operatório 
de modo presencial.

§ 5º O médico local deverá se responsabilizar pela inter-
venção cirúrgica em situação de emergência ou em ocor-
rências não previstas, tais como falha no equipamento ro-
bótico, falta de energia elétrica, fl utuação ou interrupção 
de comunicação.

§ 6º A telecirurgia robótica deve ser explicitamente con-
sentida pelo paciente ou seu representante legal e realiza-
da por livre decisão e sob responsabilidade profi ssional dos 
médicos envolvidos no ato cirúrgico.

§ 7º Na telecirurgia são obrigatórios os seguintes regis-
tros em prontuários: I - identifi cação da instituição presta-
dora e dos profi ssionais envolvidos;

II - termo de consentimento livre e esclarecido; III - 
identifi cação e dados do paciente;

IV - identifi cação dos médicos participantes do ato ope-
ratório; V - registro da data e hora do início e do encer-
ramento;

VI - identifi cação do equipamento robótico utilizado 
(marca e modelo); 

VII - identifi cação da especialidade;
VIII - diagnóstico pré-operatório; IX - cirurgia realizada;
X - técnica anestésica empregada; 
XI - descrição dos tempos cirúrgicos; XII - achados ope-

ratórios;
XIII - lista de material empregado, inclusive órtese e 

prótese; XIV - diagnóstico cirúrgico;
XV - identifi cação de encaminhamentos clínicos;
XVI - produção de relatório que contenha toda informa-

ção clínica relevante, validado pelos profi ssionais interve-
nientes e armazenado nos Sistemas de Registro Eletrôni-
co/Digital da instituição; e

XVII - encaminhamento ao paciente de cópia do relató-
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rio, assinado pelo médico responsável pela telecirurgia, com garantia 
de autoria digital.

§ 8º A teleconferência de ato cirúrgico, por videotransmissão sín-
crona, pode ser feita para fi ns de ensino ou treinamento, desde que 
o grupo de recepção de imagens, dados e áudios seja composto por 
médicos.

§ 9º Na teleconferência, os objetivos do treinamento não devem 
comprometer a qualidade assistencial nem gerar aumento desneces-
sário do tempo de procedimento que possa comprometer a recupe-
ração pós-cirúrgica do paciente, em obediência ao normatizado no 
Código de Ética Médica.

Art. 9º O telediagnóstico deve ser realizado segundo diretrizes 
científi cas propostas pela Associação de Especialidade vinculada ao 
método, reconhecida pela Comissão Mista de Especialidades, consti-
tuída conforme Decreto nº 8.516, de 10 de setembro de 2015.

§ 1º As diretrizes devem ser encaminhadas ao CFM para análise 
a aprovação.

§ 2º Excetuam-se os procedimentos regulamentados por resolu-
ção específi ca do CFM.

Art. 10. A teletriagem médica é o ato realizado por um médico 
com avaliação dos sintomas, a distância, para defi nição e direciona-
mento do paciente ao tipo adequado de assistência que necessita ou 
a um especialista.

§ 1º O médico deve destacar e registrar que não se trata de um 
diagnóstico médico.

§ 2º Na teletriagem o estabelecimento de saúde deve oferecer 
e garantir todo o sistema de regulação para encaminhamento dos 
pacientes.

Art. 11. O telemonitoramento é o ato realizado sob orientação e 
supervisão médica para monitoramento ou vigilância a distância de 
parâmetros de saúde e/ou doença, por meio de aquisição direta de 
imagens, sinais e dados de equipamentos e/ou dispositivos agrega-
dos ou implantáveis nos pacientes em regime de internação clínica 
ou domiciliar, em comunidade terapêutica, em instituição de longa 
permanência de idosos ou no translado de paciente até sua chegada 
ao estabelecimento de saúde.

Parágrafo único. O telemonitoramento inclui a coleta de dados 
clínicos, sua transmissão, processamento e manejo sem que o pa-
ciente precise se deslocar até uma unidade de saúde.

Art. 12. No telemonitoramento ou televigilância, as seguintes pre-
missas devem ser atendidas:

I - a coordenação do serviço de assistência remota deverá promo-
ver o treinamento dos profi ssionais de saúde locais que intermedia-
rão o atendimento;

II - indicação e justifi cativa de uso da telemedicina assinada pelo 
médico assistente do paciente;

III - garantia de segurança e confi dencialidade tanto na transmis-
são como no recebimento de dados;

IV - a transmissão dos dados deve ser realizada sob a responsabi-
lidade do médico encarregado pela assistência regular do paciente; e

V - a interpretação dos dados deve ser feita por médico regular-
mente inscrito no CRM de sua jurisdição e com RQE na área relacio-
nada ao procedimento.

Art. 13. A teleorientação é o ato médico realizado para preen-
chimento a distância de declaração de saúde e para contratação ou 
adesão a plano privado de assistência à saúde.

Parágrafo único. Na teleorientação são vedadas indagações a 
respeito de sintomas, uso de medicamentos e hábitos de vida.

Art. 14. A teleconsultoria é o ato de consultoria mediada por tec-
nologias entre médicos e gestores, profi ssionais e trabalhadores da 
área da saúde, com a fi nalidade de esclarecer dúvidas sobre proce-
dimentos, ações de saúde e questões relativas ao processo de tra-

balho.
 Art. 15. Ao médico é assegurada a liberdade e com-

pleta independência de decidir se utiliza ou recusa a te-
lemedicina, indicando a consulta presencial sempre que 
entender necessário.

Art. 16. No caso de prescrição médica a distância, esta 
deverá conter obrigatoriamente: I - identifi cação do médi-
co, incluindo nome, CRM e endereço;

II - identifi cação e dados do paciente; III - registro de 
data e hora;

IV - assinatura digital do médico ou outro meio legal 
que comprove a veracidade do documento.

Art. 17. Em caso de emergência ou quando solicitado 
pelo médico responsável, o médico que emitir parecer a 
distância poderá prestar o devido suporte diagnóstico e 
terapêutico.

Art. 18. O paciente ou seu representante legal deve-
rá autorizar a transmissão das suas imagens e dados por 
meio de consentimento informado, livre e esclarecido, por 
escrito e assinado, ou de gravação da leitura do texto e 
concordância, devendo fazer parte do Sistema de Registro 
Eletrônico/Digital do teleatendimento ao paciente.

Parágrafo único. É preciso assegurar consentimento 
explícito, no qual o paciente deve estar consciente de que 
suas informações pessoais podem ser compartilhadas e 
sobre o seu direito de negar permissão para isso.

Art. 19. As pessoas jurídicas que prestarem serviços 
de telemedicina deverão ter sede em território brasileiro 
e estar inscritas no Conselho Regional de Medicina do es-
tado onde estão sediadas, com a respectiva responsabili-
dade técnica de médico regularmente inscrito no mesmo 
Conselho.

§ 1º Existindo fi liais ou subsedes, estas deverão ter 
inscrição própria no CRM de sua jurisdição, com a respec-
tiva responsabilidade técnica.

§ 2º O médico poderá assumir responsabilidade técni-
ca por até 2 (duas) empresas e/ou fi liais.

§ 3º No caso de o prestador ser pessoa física, este 
deverá ser médico devidamente inscrito no Conselho Re-
gional de Medicina de sua jurisdição.

Art. 20. Os Conselhos Regionais de Medicina deverão 
estabelecer constante vigilância e avaliação das ativida-
des de telemedicina em seus territórios, no que concerne 
à qualidade da atenção, relação médico-paciente e pre-
servação do sigilo profi ssional.

Art. 21. Os serviços de telemedicina jamais poderão 
substituir o compromisso constitucional de garantir assis-
tência integral e universal aos pacientes.

Art. 22. Fica revogada a Resolução CFM nº 1.643/2002, 
publicada no D.O.U. de 26 de agosto de 2002, Seção I, p. 
205, e todas as disposições em contrário.

Art. 23. Esta resolução entra em vigor 90 dias após 
sua publicação.

Brasília, DF, 13 de dezembro de 2018.

CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LIMA
Presidente

HENRIQUE BATISTA E SILVA
Secretário-geral

TELEMEDICINA
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ARTIGO CIENTÍFICO

TROMBOSE VENOSA PROFUNDA
*Por Dr. Ulisses Ubaldo Mattosinho Mathias 

Positivo

TVP confirmada
Tratamento

Positivo

Duplex Venoso 

Negativo

Negativo

Seguimento 
Repetir Duplex em 3 a 
7 dias ou Flebografia

Ausência 
TVP

D-dímero

Sintomas clínicos/suspeita TVP

Determinar probabilidade prè-teste - Critérios de Wells

Probabilidade Moderada ou alta

Positivo

Duplex Venoso TVP confirmada
Tratamento

Baixa Probabilidade

PositivoNegativo

Negativo
Ausência TVP

D-dímero

− ositivo > 500 ng/ml

ECOGRAFIA VASCULAR
Exame preciso e não invasivo. O aumento da ecogenicidade luminal 

e a perda da compressividade da parede venosa fazem o diagnóstico.

Outros exames
Flebografi a, angiotomografi a e angiorressonância têm poucas apli-

cações na prática clínica, exceto nos casos em que persistam dúvidas 
diagnósticas.

Roteiro diagnóstico
O uso racional de um roteiro auxilia nas decisões clínicas, principal-

mente para o início de tratamento em pacientes com alta probabilida-
de de ocorrência de TVP. (Fluxograma) A pontuação de Wells (tabela 
1) é um instrumento efi ciente para a estratifi cação de pacientes de 
baixo, moderado e alto risco.

Tratamento da TVP não complicada
Pode ser domiciliar ou hospitalar, sempre com uso de anticoagulan-

tes. O tratamento domiciliar pode ser utilizado com máximo critério. 
O paciente e os familiares devem estar em condições de compreen-
der os detalhes da doença e o tratamento, bem como ter facilidade 
de acesso ao hospital, caso seja necessário. Trata-se de opção con-
troversa até mesmo entre especialistas. No tratamento hospitalar, o 
paciente permanece internado de 3 a 5 dias, até o ajuste da dose de 
anticoagulante e a regressão dos sintomas. Classicamente, o trata-
mento é feito com uma heparina não fracionada (HNF) ou de baixo 
peso molecular (HBPM).

A HNF é usada na dose de 18 U/kg/h, após um bolus de 80 U/
kg, e o controle deve manter o TTPA no valor inicial de 1,5 a 2,5. A 
HBPM (enoxaparina) é aplicada na dose de 1 mg/kg, 2 vezes/dia, ou 
1,5 mg/kg a cada 24 h, e não necessita de controle laboratorial. A 
heparina será substituída por anticoagulante oral, varfarina ou novo 
anticoagulante oral (NOAC).

O controle da dose da varfarina é feito mantendo o RNI entre 2,0 
e 3,0. O fondaparinux é o medicamento mais usado no exterior, mas 
pouco disponível no Brasil. Trata-se de um medicamento anti-Xa se-
letivo. O fi ltro de veia cava, para evitar o TEP, é usado quando o an-
ticoagulante se mostra inefi caz ou está contraindicado.

Recentemente, outra classe de medicamentos tornou-se disponí-
vel: são os NOACs. Já dispomos de diversos representantes, apixa-
bana, dabigatrana edoxabana, rivaroxabana, cada um com sua par-
ticularidade posológica. Os NOACs têm a favor a não necessidade de 
controles laboratoriais da dose, além de parecerem ter menos risco 
hemorrágico. Em comum, possuem o cuidado na prescrição em pa-
cientes renais crônicos, principalmente quando clearance de creatini-

O tromboembolismo venoso (TEV) e suas apresenta-
ções, trombose venosa profunda (TVP) e embolia pulmo-
nar (TEP), constituem a principal causa de morte evitável 
em ambiente hospitalar.

Diariamente, recebemos nos consultórios e pronto-a-
tendimentos pacientes com queixa de dor e edema na 
perna; por isso, devemos ter o cuidado de não negligen-
ciar uma doença potencialmente grave e nem dispender 
tempo ou realizar exames desnecessários para a avalia-
ção desses pacientes.

O conhecimento dos fatores relacionados e a compre-
ensão dos fenômenos de coagulação e fi brinólise nos au-
xiliam na prevenção e no tratamento correto dessas do-
enças. Estes, por sua vez, previnem o aparecimento da 
síndrome pós-trombótica (SPT), situação que comprome-
te a qualidade de vida e a capacidade laboral do paciente.

FATORES DE RISCO
Entre os fatores de risco, podemos citar idade, tabagis-

mo, uso de álcool, cirurgias, traumas, varizes, imobilização 
(p. ex., internações, doenças neurológicas, viagens pro-
longadas) e câncer. TVP prévia e fl ebites superfi ciais tam-
bém estão relacionadas, além de, no caso de mulheres, 
gestação, uso de anticoncepcionais ou reposição hormo-
nal. Na atualidade, a presença de cateter venoso central 
é um fator importante. Por fi m, as doenças infl amatórias 
intestinais e colagenoses, em especial o lúpus eritematoso, 
também fazem parte dos fatores de risco.

Devemos particularizar alguns desses fatores, como:
• Cirurgias: procedimentos abdominais/torácicos eleti-

vos acima de 30 min e cirurgias ortopédicas (quadril ou 
joelho) e ginecológicas

• Câncer: diversos estudos demonstram risco aumentado 
de TVP nesses pacientes. Existem situações em que o epi-
sódio de TVP precede o diagnóstico do câncer ainda oculto.

Fisiopatologia
A tríade de Virchow descreve componentes importantes 

para o aparecimento da TVP: estase sanguínea, estado de 
hipercoagulabilidade e lesão endotelial. No entanto, atu-
almente, está claro que a causa é multifatorial, envolven-
do fenômenos infl amatórios, de coagulação e fi brinólise.

Diagnóstico
A anamnese é importantíssima para identifi car os fato-

res de risco. As manifestações são diversas, podendo ser 
assintomáticas ou apresentarem vários sinais e sintomas, 
como dor, edema e eritrocianose. Febre pode estar pre-
sente, embora não seja comum. Sinais classicamente vis-
tos são panturrilha empastada e dolorosa (sinal da Ban-
deira), com dor à dorsifl exão do pé (Homans), e turgência 
venosa superfi cial. Dor à palpação dos trajetos venosos 
profundos também pode ser verifi cada.

LABORATÓRIO
Hemograma, bioquímica e outros exames não apre-

sentam alterações específi cas.

D-dímero
Produto de degradação da fi brina, seu uso é limitado 

pela baixa especifi cidade, podendo ser positivo em diver-
sas situações (cirurgias, traumas, sepses e gravidez). Va-
lores abaixo do normal indicam probabilidade muito baixa 
de TVP, mas este exame não deve ser utilizado como úni-
co parâmetro diagnóstico. Referências:

− Negativo < 350 ng/ml
− Intermediário: 351 a 500 ng/ml
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recursos, estão três cidades de médio e grande porte, 
todas situadas no estado do Pará: Cametá (R$ 67,54), 
Bragança (R$ 71,21) e Ananindeua (R$ 76,83). 

Entre as capitais, Campo Grande (MS) assume a pri-
meira posição, com um gasto anual de R$ 686,56 por 
habitante. Em segundo e terceiro lugares aparecem São 
Paulo (SP) e Teresina (PI), onde a gestão local desembol-
sou, respectivamente, R$ 656,91 e R$ 590,71 por habi-
tante em 2017. 

Em desvantagem, estão situadas Macapá (AP), com 
R$ 156,67; Rio Branco (AC), com R$ 214,36; além de 
Salvador (BA) e Belém (PA), onde os valores fi caram 
próximos de R$ 245 por pessoa. 

Serviços crescem e sobrecarregam fi nanças dos 
municípios

Apesar do baixo valor per capita aplicado em algumas 
regiões do País, grande parte dos municípios brasileiros 
estão se vendo cada vez mais sobrecarregados, investin-
do, em média, quase 30% de seus orçamentos na saúde. 
Esse cenário, segundo avaliação feita pelo Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM) sobre os gastos das prefeituras 
com saúde, decorre de dois fenômenos: a queda da parti-
cipação do Governo Federal no fi nanciamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e a manutenção dos gastos esta-

Financiamento no SUS

Metade das prefeituras gasta menos de R$ 403, ao ano, na saúde de cada 
habitante

Cerca de 2.800 municípios brasileiros gastaram menos de R$ 403,37 na saúde 
de cada habitante durante todo o ano de 2017. Segundo a análise do Conselho 
Federal de Medicina (CFM) sobre as contas da saúde, esse foi o valor médio 
aplicado pelos gestores municipais com recursos próprios em Ações e Serviços 
Públicos de Saúde (ASPS), declaradas no Sistema de Informações sobre os Orça-
mentos Públicos em Saúde (Siops), do Ministério da Saúde.

O levantamento mostra, por exemplo, que os municípios menores (em termos 
populacionais) arcam proporcionalmente com uma despesa per capita maior. Em 
2017, nas cidades com menos de cinco mil habitantes, as prefeituras gastaram 
em média R$ 779,21 na saúde de cada cidadão – quase o dobro da média na-
cional identifi cada. Além disso, os municípios das regiões Sul e Sudeste foram os 
que apresentaram uma maior participação no fi nanciamento do gasto público em 
saúde, consequência, principalmente, de sua maior capacidade de arrecadação.

Ranking nacional – Entre os mais altos valores per capita naquele ano, estão 
os das duas menores cidades do País. Com apenas 839 habitantes, Borá (SP) 
lidera o ranking municipal, tendo aplicado R$ 2.971,92 para cada um dos 812 
munícipes. Em segundo lugar, aparece Serra da Saudade (MG), cujas despesas 
em ações e serviços de saúde alcançaram R$ 2.764,19 por pessoa. 

Na outra ponta, entre os que tiveram menor desempenho na aplicação de 

ARTIGO CIENTÍFICO

Existem recomendações do American College of Chest 
Physicians (ACCP) para a remoção de trombos no seg-
mento ilíacofemoral. Além disso, já é realidade em mui-
tos serviços, a utilização, na fase aguda, de fi brinólise 
química e/ou mecânica, seguida de correção das lesões 
venosas, quando presentes, por meio de angioplastia e 
implante de stents, com diversos trabalhos demonstrando 
a efi cácia de tais procedimentos. Além do tratamento do 
evento agudo, serviria para reduzir a incidência da SPT.
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na < 30 e não são indicados quando o clearance de creatinina < 15.
• Apixabana, dabigatrana e edoxabana: 2 vezes/dia
• Dabigatrana e edoxabana: necessidade de tratamento inicial com 

heparina
• Rivaroxabana: dose única diária, exceto no início do tratamento 

(2 vezes/dia).
Devemos respeitar as orientações de bula do medicamento esco-

lhido, evitando o uso off label e adaptações pessoais. Além disso, o 
paciente deve ser orientado com relação ao decúbito, mantendo os 
membros inferiores elevados nos primeiros dias, se não houver con-
traindicação, e evitar o repouso absoluto.

Quanto aos tratamentos invasivos, temos grandes perspectivas. 

Dr. Ulisses Ubaldo Mattosinho Mathias
Cirurgião vascular e Vice-diretor de 

Publicações da Sociedade Brasileira 
de Angiologia e de Cirurgia Vascular 

– Regional São Paulo (SBACV-SP)
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duais ao longo dos últimos dez anos.
Segundo os dados ofi ciais, nos últimos dez anos, só as despesas municipais 

com recursos próprios aumentaram quase 50%, passando de R$ 55,7 bilhões, 
em 2008, para R$ 82,5 bilhões, em 2017, em valores atualizados pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). “O município é o ente do 
poder público mais próximo do cidadão e, portanto, mais suscetível às pres-
sões diretas da população. Além disso, é o maior responsável pela entrega dos 
serviços do SUS na atenção primária e na urgência e emergência, que são as 
portas de entrada do sistema, e mesmo na média complexidade”, explica o 
diretor da consultoria Monitor Saúde, Januário Montone.

Segundo o especialista, a crise econômica dos últimos anos agravou a situ-
ação e, apesar de uma pequena melhora em 2017, os gastos em saúde ainda 
não recuperaram o patamar per capita de 2014. “A União e os estados tiveram 
maior capacidade de se ajustar com a queda de receitas – os que quebraram 
simplesmente deixaram de honrar seus compromissos e de atender a popula-
ção –, mas os municípios têm uma capacidade infi nitamente menor de ajuste”, 
destacou.

Em 2008, as prefeituras assumiam 29,3% do gasto público. Esse percentu-
al em 2017 alcançou 31,4%. Já a União, que na década de 90 chegou a ser 
responsável por 75% do fi nanciamento da saúde no Brasil, praticamente se 
manteve próxima de 43% na última década. No caso dos estados, o índice 
teve pouca variação no período, oscilando entre 26,8% a 25% das despesas.

Ministro da Saúde defende gestão democrática para o SUS

Mandetta também se colocou à disposição do Conselho Nacional de Saúde 
para diálogo permanente e assegurou ainda que não irá tomar decisões 
monocráticas

O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reforçou o compromisso em 
coordenar a pasta e gerir o Sistema Único de Saúde (SUS) de forma demo-
crática e participativa. “Todos os secretários nacionais e este ministro estão à 
disposição para esclarecimentos e para o debate conjunto. Podem esperar de 
mim uma relação franca e aberta, com muita vontade de descobrir caminhos e 
questionar para que possamos construir nossa verdade coletiva”, assegurou. A 
declaração foi dirigida a representantes de entidades e movimentos represen-
tativos de usuários do SUS, de trabalhadores, do governo e de prestadores de 
serviços que integram o Conselho Nacional de Saúde (CNS), durante a primei-
ra reunião do ano do grupo, no dia 31 de janeiro, em Brasília.

O ministro também defendeu a necessidade de avançar em melhores práti-
cas para o SUS, revendo ou mesmo reforçando políticas já existentes. “Tudo o 
que eu ouvir, vou analisar, auditar e procurar saber mais. Aquilo que for para 
ser alterado vai ser proposto na mesa do espaço público, em debate conjunto. 
Não tenho medo de nenhuma discussão, nem de manifestação porque esta-
mos em um espaço democrático. Não vou tomar decisões monocráticas, assim 
como também não vou deixar nenhum assunto sem o seu devido questiona-
mento”, garantiu.

Na ocasião, o ministro também apresentou temas prioritários como reestru-
turação da Atenção Básica a partir da criação da Secretaria Nacional de Aten-
ção Básica, a tecnologia da informação, o aperfeiçoamento do programa Mais 
Médicos para garantir que populações mais vulneráveis sejam benefi ciadas 
com a oferta de assistência e a reorganização da forma de contratualização 
de hospitais pelos gestores do SUS (governos federal, estaduais e municipais) 
conferindo mais efetividade na prestação dos serviços públicos.

“O sistema não pode ser estático e ofertar somente o que já possui. É ne-
cessário reconhecer a demanda e inverter a linha de raciocínio para organizar 
o sistema a partir das necessidades das pessoas”, avaliou Mandetta.

Prevenção e promoção da saúde
A proposta de prevenção à obesidade, hipertensão e doenças cardiovascu-

lares, por meio do cuidado conjunto das áreas de nutrição 
e educação física também foi apresentada aos conselheiros 
pelo ministro Luiz Henrique Mandetta. A ideia é integrar às 
ações de saúde, que incluem orientação quanto a escolhas 
mais saudáveis na alimentação, a prática de atividade física 
e, assim, promover o bem-estar da população e evitar o 
surgimento de doenças preveníveis.

O ministro também apresentou desafi os na área da assis-
tência aos indígenas e a necessidade de interlocução com 
outros órgãos de governo para promover efi ciência e melho-
ria de atendimento a esta população que vive, muitas vezes, 
em áreas longíquoas. Ao informar que realiza diagnóstico 
dessa assistência, mais uma vez, o ministro insistiu que não 
se furtará em questionar práticas atuais para reafi rmá-las 
ou mesmo promover transformações quando for necessário 
para a garantia da oferta dos serviços em saúde.

O ministro também afi rmou conhecer de perto o SUS, 
uma vez que já atuou como médico em hospitais públicos 
e, também, atuou como secretário municipal de saúde por 
cinco anos. “Não há nenhum espaço dentro do SUS que me 
seja alheio e que eu não tenha experimentado principalmen-
te no âmbito do município, que é onde tudo acontece, onde 
a população está. Tenho certeza que o nosso ponto de con-
vergência deve ser o princípio da equidade para diminuir as 
desigualdades com racionalidade e intensidade na tomada 
de decisões”, disse.

Fonte: Ministério da Saúde

CFM esclarece que Resolução 2.216/18 mantém 
exigência do Revalida para médicos estrangeiros

A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 
2.216/18, que dispõe sobre as atividades no Brasil de médi-
cos estrangeiros e brasileiros formados no exterior, em nada 
altera a obrigatoriedade da revalidação do diploma por uni-
versidades públicas brasileiras. É o que esclarece nota do 
CFM, que refuta informações veiculadas em canais de redes 
sociais e na internet acerca dessa Resolução.

“O artigo 2º da norma estabelece enfaticamente que os 
diplomas de graduação em medicina expedidos por facul-
dades estrangeiras somente serão aceitos para registro nos 
Conselhos Regionais de Medicina quando revalidados por 
universidades públicas”, enfatiza o CFM. A nota diz, ainda, 
que a Resolução nº 2.216/18 atende o que está preconizado 
na chamada Lei da Imigração, editada recentemente.

O texto esclarece, ainda, que permanece vigente o pará-
grafo 2º do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção, que também determina a obrigatoriedade da revalida-
ção do diploma para sua validade no território nacional. “O 
CFM reitera o seu compromisso com a promoção e a preser-
vação do ético desempenho da medicina na República, man-
tendo sua posição absolutamente contrária à possibilidade 
de profi ssionais sem registro e revalidação atuarem no País”, 
enfatiza a autarquia.

Para informações complementares é só acessar o site do 
Conselho Federal de Medicina.  

Fonte: CFM
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