Nº 219 - MARÇO

Biênio 2018 / 2019

INFORMATIVO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA VASCULAR - SP
Impresso fechado pode ser aberto pela ECT

HONORÁRIOS MÉDICOS:
A ETERNA DISCUSSÃO
Comissão criada foi assertiva nas negociações sobre
reajustes de consultas e procedimentos médicos
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SERVIÇO

MESTRE VASCULAR

CBMAVH 2019 propiciou atualização de conhecimentos
técnico-cientíﬁcos aos participantes

Residência de Cirurgia Vascular do Hospital Ipiranga há
35 anos presta assistência à população

Dr. Márcio Villaça: autor do projeto de criação das primeiras
Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Bragança Paulista
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Prezados colegas,
Após realização de um belo e empolgante evento (V Congresso
Brasileiro Multidisciplinar de Acesso Vascular para Hemodiálise), no
qual agradeço toda colaboração da comissão organizadora, juntamos
esforços agora para a realização dos Cursos de Educação Continuada
e do XVII Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular.
O Encontro São Paulo será realizado dias 16 a 18 de maio, no Centro de Convenções Frei Caneca e já tem a conﬁrmação garantida de
seis expoentes convidados internacionais: Dr. Joerg Heckemkamp,
da Alemanha; Drs. David Dexter, Joseph Ricotta e Brajesh Lal, dos
Estados Unidos; Dr. Fernando Monroy, da Colômbia; e Dr. Giancarlo
Agnelli, da Itália.
Conclamo a toda comunidade vascular para participar deste que
será um dos mais elaborados eventos de nossa especialidade. A Comissão Organizadora está trabalhando com aﬁnco para que tudo saia
a contento. Teremos dentro do Encontro São Paulo, o VIII Encontro
Interativo. Participem, enviem seus casos desaﬁadores para que possamos passar a tarde de quinta-feira discutindo intensamente sobre
diversos temas. Serão premiados os melhores casos desaﬁadores do
Encontro Interativo, o maior número de acerto da plateia e os melhores temas correlatos do Encontro São Paulo. Para este último, mantivemos o prêmio especial: Pacote completo para o Congresso do SVS.
Em contrapartida, as várias manifestações perante a Resolução do
Conselho Federal de Medicina em relação à Telemedicina, surtiram
efeito. O CFM suspendeu a resolução. Desta forma, as discussões dos
temas polêmicos da Resolução podem ser melhor discutidas.
As reuniões na Associação Paulista de Medicina sobre Honorários
Médicos, continuam. Neste encarte, novamente, está à disposição dos
leitores as novas tabelas acordadas pela APM com os planos de saúde.
Nossa batalha é insistente perante essas melhorias. Aqui agradeço aos
nossos colegas da Defesa Proﬁssional, Dr. Luis Nakano e Dr. Marcio
Araujo, e também ao Dr. Carlos Varela, que mantêm esta luta.
A última reunião cientíﬁca trouxe um tema extremamente importante: a qualidade e acreditação hospitalar. Dentre os assuntos discutidos, o certiﬁcado de Protocolo de tromboembolismo hospitalar
em associação ao IQG-SBACV-SP foi muito bem acolhido pelos colegas. A parceria levará o nome da SBACV-SP para dentro dos hospitais e validará as certiﬁcações.
Neste mês de março, teremos, na reunião cientíﬁca, três excelentes trabalhos que serão apresentados e concorrerão às premiações
ao ﬁnal do ano. Não deixem de participar.
Vamos em frente...

DEFESA PROFISSIONAL

QUAL A DIFERENÇA DAS RESPONSABILIDADES
SUBJETIVA E OBJETIVA
No direito brasileiro adota-se a teoria
dualista da responsabilidade civil, dividindo-a em responsabilidades subjetiva e objetiva.
Na responsabilidade subjetiva, onde
se enquadra a atividade médica autônoma, a culpa deve ser provada pelo
paciente, mesmo que em alguns casos,
esta, seja de difícil demonstração. A
culpa é dada por negligência, imperícia
ou imprudência.
Em se tratando de estabelecimento
hospitalar, a responsabilidade é objetiva, onde a culpa não se discute. Deve-se
existir o nexo de causalidade, ou seja,
independente de culpa, o estabelecimento deve ressarcir na presença de dano.
Por isso, ﬁque muito atento aos polos
constantes em um processo por erro
médico, pois quando temos apenas o

médico como réu, a responsabilidade
será subjetiva, baseada no código civil onde temos que provar que houve
negligência, imperícia ou imprudência.
No caso em que temos arrolado além
do médico, uma clínica ou hospital,
podemos estar diante de uma responsabilidade objetiva, onde a legislação
consumerista (código de defesa do
consumidor) pode ser aplicada, e ela
é baseada no conceito de responsabilidade objetiva onde, se o juiz assim o
julgar, poderá inverter o ônus da prova
em que o paciente não precisa provar
o que alega, mas a parte contrária tem
que provar que é inocente.
O melhor sempre é prevenir: manter
uma relação médico-paciente adequada, boa documentação e praticar todos
os atos dentro da ética e boa moral.

AGENDA

2019
Abril

27

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

Local: São Paulo Convention Center

Informações: secretaria@sbacvsp.org.br

Maio

25

Junho

29

Agosto

31
Maio

16 a 18

Dr. Marcelo Calil Burihan

Presidente da SBACV-SP 2018-2019

Dr. Luis Carlos Uta Nakano
Diretor de Defesa Proﬁssional da SBACV-SP

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

1º Curso de Educação Continuada em Úlceras
Vasculares e Curativos

Local: Associação Paulista de Medicina

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

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

Local: Johnson & Johnson

Informações: secretaria@sbacvsp.org.br

Outubro

43º Congresso Brasileiro de Angiologia
e de Cirurgia Vascular

08 a 11

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

Informações complementares: SBACV-SP - Tel.: (11) 5087-4888 | e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br
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lidade e de performance. As sociedades
de especialidades também necessitam
negociar suas tabelas pormenorizadas”,
explica.
De acordo com o Dr. Varela, a Sociedade e seus associados devem recorrer à Comissão todas as vezes que não
houver um consenso no índice de reajuste dos prestadores de serviço com as
operadoras de saúde suplementar. “Em
uma situação econômica difícil e sem
perspectivas de melhoria em um prazo curto, com inﬂação geral baixa (índice de IPCA em 2018, foi de 3,86%),
a situação do médico se torna mais
cansativa, desgastante e sem um au-

HONORÁRIOS MÉDICOS: A ETERNA DISCUSSÃO
Reuniões em 2018 com operadoras de planos de saúde tiveram um balanço positivo

mento proporcional em seus ganhos. A
competitividade no meio, decorrente do
aumento de médicos oriundos de centenas de escolas médicas é uma realidade
irremediável. Portanto, todos os centavos que conseguirmos movimentar nos
reajustes, por meio da atividade associativa (SBACV-SP) juntamente com a
comissão de Negociação, não devem ser
desperdiçados”, avalia.
Do ponto de vista do Dr. Marun é preciso que o médico tenha seu valor reconhecido e respeitado pelas operadoras.
“Um dos principais pontos para assegurar atendimento médico de qualidade é
a valorização proﬁssional”, comenta.

No meio desse cenário e para não
perder a clientela, Dr. Varela revela que
há médicos que não alteraram o valor
da consulta durante três anos. “A boa
qualidade com baixo preço chega a um
limite mínimo e impede a boa prática
médica. E parafraseando Luis de Camões, em um pequeno trocadilho, ’Negociar é Preciso’”.
Para 2019, Dr. Marun declara que
as negociações continuam. “Estamos
avançando ano a ano. Temos que continuar negociando sempre para buscar
as defasagens existentes. Novos parâmetros para honorários médicos estão
previstos para este ano”, adiantou.

CONVITE AOS
SÓCIOS ASPIRANTES
DA SBACV-SP
Após vários anos de espera, a classe
médica pôde comemorar, ainda que de
maneira discreta, o reajuste de 12,70%
nos valores de consultas e procedimentos
médicos. O novo índice foi adotado após
várias reuniões ao longo de 2018, entre a
Comissão Estadual de Negociação - composta pela Associação Paulista de Medicina
(APM), Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo (Cremesp) e Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp),
com apoio da Academia de Medicina de
São Paulo, das sociedades de especialidades e Regionais da APM – e representantes de operadoras de planos de saúde
para negociar reajustes de consultas e
procedimentos médicos, além dos acertos
contratuais necessários.
Na opinião do Dr. Carlos Eduardo Varela Jardim, membro da diretoria da
Sociedade Brasileira de Angiologia e de
Cirurgia Vascular - SP, as conquistas foram muito interessantes, haja vista que
as operadoras há muito tempo não reajustavam os honorários médicos (uma
operadora pagava em 2018, R$ 25,00
por uma consulta médica). Além disso,
o empenho das entidades citadas acima, conseguiu apresentar uma mesa
de negociação com diplomacia e persuasão, ao mesmo tempo em que soube
usar, de forma ética e legal, a pressão
da mídia oﬁcial e das mídias sociais
quando algumas operadoras não abriram oportunidade para a apresentação
de negociação.
“Indubitavelmente houve um avanço, porque mesmo com a Lei Nº 13.003
de 2014 (lei relacionada a reajustes de

4

MARÇO 2019

“É preciso
que o médico
tenha seu valor
reconhecido e
respeitado pelas
operadoras”
proﬁssionais e empresas prestadoras de
serviços) e com a regulamentação de
reajustes de honorários médicos pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por resolução normativa,
parte das operadoras de saúde não estava respeitando os preceitos estipulados em legislações. É muito discrepante
que apenas uma pessoa jurídica composta por um, dois ou quatro médicos,
tendo em vista um mercado inﬂado de
uma crescente oferta de médicos formados nas mais diversas faculdades,
consiga argumentação de reajuste com

algumas operadoras de saúde que faturam na ordem de bilhões de reais e
com lucro líquido da ordem de milhões
de reais. Realmente uma briga desigual,
desproporcional. A Comissão Estadual
tem a capacidade de diminuir em parte
essa discrepância na tentativa de negociação”, pondera Dr. Carlos.
O diretor de Defesa Proﬁssional da Associação Paulista de Medicina (APM), Dr.
Marun David Cury também compactua
da mesma opinião ao aﬁrmar que, de
modo geral, as reuniões no ano passado, com operadoras de planos de saúde
tiveram um balanço positivo. No entanto, reforçou a necessidade de maior fortalecimento e união das sociedades de
especialidades no sentido de pressionar
as empresas para ampliar as melhorias. “Nós, negociamos em bloco pela
APM, mas todas as sociedades devem
também chamar as operadoras para
negociar suas particularidades. Principalmente mostrando indicador de qua-

A SBACV-SP convida os seus sócios aspirantes a se tornarem sócios efetivos
ou plenos. Mas o que é necessário?
Para a progressão a sócio efetivo:
1. Cópia simples do seu certificado
do título de especialista, emitido pela
SBACV/AMB;
2. Ser sócio aspirante por pelo menos
três anos;
3. Ser sócio da APM/AMB;
4. Proposta de efetivo preenchida em
duas vias;
5. Duas fotos 3x4;
6. Estar quite com a SBACV-SP.
Para a progressão a sócio pleno:
1. Cópia simples da carteirinha do
CRM;
2. Ser sócio aspirante por pelo menos
três anos;
3. Proposta de pleno preenchida em
duas vias;
4. Ter completado residência médica
ou curso de especialização reconhecido pela SBACV, nas especialidades ou
áreas objetivas da associação, anexando o comprovante à proposta;
5. Cópias simples do RG, CPF, foto 3x4
e do diploma de médico;
6. Estar quite com a SBACV-SP.
Endereço para envio:
Rua Estela, 515, Bloco A, Conj. 62 - Vila
Mariana CEP: 04011-002 – São Paulo (SP).
Para maiores informações, entre em
contato com a secretaria da SBACV-SP via
e-mail – secretaria@sbacvsp.org.br ou
telefone: (11) 5087-4888.

Carlos E. Varela Jardim

Marun David Cury
MARÇO 2019
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REUNIÃO MENSAL

REUNIÃO MENSAL

MESA DE DEBATES SOBRE ACREDITAÇÃO E QUALIDADE

com indicadores traz ainda o compromisso com as instituições. Os resultados garantem e se sustentam por muito tempo”, ressaltou.
Na discussão, foram lembrados os procedimentos para as chamadas
cirurgias seguras, que também têm toda uma série de rotinas e começam
na individualização do cuidado com o paciente. “Quem é esse paciente,
o que ele realmente precisa fazer e quais os riscos inerentes dele pelas
suas enfermidades e pela sua condição de saúde? Então, temos que nos
preocupar com os perigos dos nossos processos, desde a indicação cirúrgica até o acompanhamento e follow-up do primeiro ano. Por isso, temos
sempre os dois lados, o lado relacionado aos riscos do paciente e o lado
relacionado aos perigos dos nossos processos na implantação dessa assistência. A mudança começa pela alta administração e pela vontade da
governança em querer mudar”, aﬁrmou.
Após as apresentações, foi aberto espaço para perguntas e discussões
entre a plateia e os debatedores.
Dentro do contexto, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi citado pelo
presidente da SBACV-SP, Dr. Marcelo Calil Burihan. “Se pegarmos como
exemplo um paciente do SUS e precisarmos fazer o uso da proﬁlaxia
após uma cirurgia oncológica ou bariátrica, muitos não poderão ser
avaliados, porque não terão acesso à medicação prescrita e também
não terão dinheiro para comprar. Então, talvez, a checklist tenha que
ser diferenciada para cada instituição”, salientou.
“É por isso que existem os limites de certos indicadores. Alguns são
limites mais baixos porque sabemos da realidade da saúde pública. Podemos pensar em patamares que comecem por níveis baixos, porque
algumas instituições públicas não vão conseguir passar de certas categorias pelo contexto em que estão inseridas. Mas, acredito que seja

A Reunião Cientíﬁca de 21 de fevereiro, da SBACV-SP, foi substituída
por uma mesa de debates sobre acreditação e qualidade, realizada na
Associação Paulista de Medicina (APM). Foram abordados temas como, o
papel das acreditações, os modelos existentes e o programa desenvolvido
em parceria com a Regional São Paulo.
Na ocasião, estiveram palestrando o diretor Técnico do Instituto Qualisa
de Gestão/Heatlh Services Accreditation (IQG/HSA), Dr. Bruno C. Farrás e
a coordenadora do Programa de Distinção, Dra. Elizabeth Reis.
Dentro da programação foram discutidos os temas: Papel das Acreditações no Brasil e no Mundo (Dr. Bruno C. Farrás); Cuidado Centrado no
Paciente e Programa de Distinção de TEV (Dra. Elizabeth Reis).
Inicialmente, o Dr. Farrás falou sobre acreditação, a qual muitas vezes
acaba sendo confundida como órgão ﬁscalizador. “A acreditação constitui
no mais antigo processo de avaliação externa de serviços de saúde. É um
processo de educação continuada, periódico e voluntário. Temos que entender que as organizações o utilizam para a implementação e avaliação
dos serviços em que atuam, compreendendo que a sua melhoria deva ser
permanente”, explicou.
Ainda, segundo o Dr. Farrás, a década de 90 foi um período de muitas
mudanças, no que diz respeito à qualidade dentro das instituições de saúde. “Foi nessa época que se começou a pensar muito em segurança do
paciente e não mais somente nos erros do sistema. Foi reconhecido que
as pessoas não erravam por si só, e sim, porque o sistema estava com
alguma falha. A partir dos anos 2000, com a constatação dessa situação e
com o engajamento do corpo clínico, o cuidado central passou a ser no paciente. Por isso, o IQG entende que as certiﬁcações por distinções acabam
sendo um nicho das especiﬁcidades de cada departamento, de cada setor
de um hospital, mas sempre lembrando que o sistema vai colaborar com
toda a funcionalidade do projeto. Além disso, atualmente, muito se fala
em resultados dos desfechos, principalmente nos Estados Unidos, Canadá
e países da Europa”, aﬁrmou.
Alguns estudos destacam a alta mortalidade anualmente nos Estados
Unidos, vítimas de acidentes relacionados à falha na assistência médica e
não decorrentes da doença que provocou sua internação. “Para termos
ideia do quanto esse número é alto, ele acaba sendo a oitava causa de
morte, superando a Aids, câncer de mama e acidentes com veículos”,
revelou Dr. Farrás.
Outro dado da Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico aponta que um a cada 10 pacientes, sofre desnecessariamente
efeitos deletérios por algum erro em algum momento do seu tratamento.
Mais de 10% das despesas médicas estão destinadas a corrigir erros médicos por infecções hospitalares. “Quem trabalha nesses grandes serviços
sabe o quanto é difícil termos um time coeso e engajado e que tenha uma

propriedade do que é feito, ou seja, casos bem discutidos,
planejamento e projeto terapêutico adequado. Porém, essa
realidade vem mudando no Brasil. Já existe um compromisso com o resultado e com desfecho. Temos que trabalhar com a otimização desses processos e com a melhoria
da integração desses proﬁssionais. É isso que temos focado
muito nas instituições com as quais temos trabalhado em
nosso país”, comentou.
Ele também falou sobre a realidade dos países sul-americanos. “Temos gasto muito dinheiro, mas com pouca efetividade. Valor e saúde nada mais são do que um trabalho
em equipe com uma comunicação adequada e eﬁcaz, subtraído pelo tempo, recurso, conhecimento, suposições, funções e ego. Tudo isso vai gerar valor. Valor para o paciente
e para a instituição”, concluiu.
Na sequência, a coordenadora do Programa de Distinção,
IQG/HSA, Dra. Elizabeth Reis, aclarou sobre a parceria com
a sociedade. “Nessa linha que o Dr. Farrás dissertou sobre
acreditação, qualidade, segurança e saúde, além de certiﬁcações nacionais e internacionais, nós dispomos de alguns
programas especíﬁcos conforme a valorização do proﬁssional dentro do programa. Nós seguimos as diretrizes brasileiras e algumas referências internacionais. Falando do
programa especiﬁcamente de distinção na prevenção de
tromboembolismo venoso, a certiﬁcação por distinção e os
processos de acreditação demonstram o compromisso das
organizações de prestar conta da qualidade dos serviços
que oferecem. São processos voluntários que as instituições mostram as boas práticas de qualidade e segurança,
resultados, objetivos e desfechos de protocolo. Então, é
isso que a certiﬁcação por distinção valida; o compromisso
das organizações em mostrar e se esforçar continuamente.
Isso envolve experiência prática, como o preenchimento de
pré-requisitos em gestão de protocolos, além da valorização do proﬁssional, para que seja chancelado pela sociedade e especialidade”, explicou.
Para a Dra. Elizabeth, o serviço de distinção permite analisar as estratégicas de gestão e as capacidades técnicas e
cientíﬁcas disponíveis no trabalho. “A gente trabalha muito
a gestão por conhecimento, estrutura para qualidade e segurança. Os serviços merecedores desse mérito serão conhecidos positivamente pelo seu desempenho, resultados
obtidos e pela cultura de qualidade e segurança. Trabalhar

NOVAS ADESÕES

Reunião Cientíﬁca

28/3/2019 – 5ª feira – às 20 horas

Aspirantes Residentes:

Aspirantes:

Camila Tamassia Marcato
Fábio Filocomo Barrese
Jaliése Dantas Fernandes Morais
Kamilla Marques Boute
Rafaela Sperandio Faria
Patricia Weiber Schettini Figueiredo
Valeska de Brito Moreira Klein

Cesar Navarro Morales
Danilo Argollo Pirutti Silva
Diego Caetano da Silva Varella
Diogo Takemoto
Fernando Augusto Lopes Marques
Marcela Anellaneda Kaminagakura
Marcos Vinícius Melo de Oliveira
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Reunião administrativa
Na reunião administrativa, o presidente da SBACV-SP,
Dr. Marcelo Calil Burihan, com a secretaria do Dr. Sidnei
Galego, apresentaram e discutiram diversos temas como:
anuidades da SBACV-SP para 2019, conﬁrmação dos nomes dos convidados internacionais para o XVII Encontro
São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular, ações do
5º Congresso Brasileiro Multidisciplinar de Acesso Vascular para Hemodiálise - CBMAVH 2019, datas e formatos
do CECEV e CETEV, local do jantar de confraternização
da SBACV-SP para dezembro de 2019, questionário aos
associados no site da SBACV-SP, formato e datas do 2º
CECACE. Foi apresentado também o 1º Curso de Educação Continuada em úlceras vasculares e curativos, com a
organização dos doutores Sérgio Tiossi e Rina Porta, que
será no dia 25 de maio, na APM; e a solicitação de temas e
palestrantes da regional São Paulo para o Congresso BraMarcelo Calil Burihan, Elizabeth Reis e Bruno Farrás
sileiro de Cirurgia Vascular, em outubro, no Recife (PE).

Março
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importante começar a trazer a discussão à tona para incentivá-las a seguir pelo menos as boas práticas dentro
do hospital e naquilo que podem realizar. É importante
fazer articulações para que, com o tempo, as autoridades
se convençam que vale a pena investir nisso”, concluiu a
Dra. Elizabeth.
Dr. Farrás complementa que os debates possibilitam
beneﬁciar e facilitar o entendimento sobre os assuntos.
“Atualmente muito tempo e dinheiro têm sido gastos em
mudanças 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, redesenhar os cuidados e gerar valor, conclui.
Finalizando, a certiﬁcação de uma instituição de saúde
passa pela implementação de protocolos, os mais diversos possíveis e especíﬁcos para cada caso ou tratamento
em particular. A adoção destes protocolos pela instituição,
no entanto, não signiﬁca que o proﬁssional da área de
saúde, principalmente o médico, esteja engessado e não
possa agir de acordo com sua experiência clínica, entretanto, deve haver uma justiﬁcativa plausível para que a
sua conduta fuja da padronização.
Ao ﬁnal da reunião, Dr. Marcelo agradeceu pelas exposições dos temas e pela parceria com o IQG.

Marcelo Scuderi
Pleno:
João Paulo Tardivo
Efetivos:
Carlos Alberto Aparecido Razaboni
Fernando Daiggi
Juliana Puggina

Local:
Associação Paulista de Medicina (APM)
Anﬁteatro Nobre – 9º andar
Endereço:
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278,
Bela Vista - São Paulo – SP
Estacionamento:
Multipark – Rua Francisca Miquelina, 67
MARÇO 2019
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Análise comparativa das propriedades
biomecânicas da aorta com diâmetro normal
e aortas com aneurisma. Impacto da idade
Autores: Erasmo Simão da Silva e Madhavan Lakshmi Raghavan
Instituições: Laboratório de Investigação Médica 02 – HCFMUSP. Departamento de Bioengenharia da Universidade de Iowa
Contexto: As propriedades biomecânicas da parede dos Aneurismas da
Aorta Abdominal contribuem para o desenvolvimento de modelos matemáticos utilizados na previsão de crescimento e rotura dos aneurismas. A
comparação destas propriedades em aortas não aneurismáticas demarca
as diferenças e estabelecem um parâmetro de controle para a análise acurada destes resultados.
Objetivo: Comparar a resistência da parede da aorta sem dilatação com
a de aneurismas através de testes biomecânicos uniaxiais de espécimes
obtidos em necropsia.
Método e Casuística: Amostras de 40 aneurismas da aorta abdominal,
19 da aorta abdominal de indivíduos com mais de 60 anos e 11 da aorta
abdominal de indivíduos com menos de 60 anos (coletados em necropsia)
foram analisadas com teste destrutivo uniaxial.
Resultados: Do ponto de vista de resistência da parede, os segmentos retirados de aortas abdominais sem aneurismas em indivíduos com
mais de 60 anos comparados aos segmentos coletados dos aneurismas
mostraram comportamento semelhante (respectivamente tensão de falência: 11.77 N/cm x 12.16 N/cm, p=0.66). Os segmentos de aorta dos
indivíduos com menos de 60 anos mostraram-se mais resistentes que os
segmentos de aorta abdominal sem dilatação com mais de 60 anos e com
aneurisma (respectivamente, tensão de falência: 23.52 N/cm, 11.77 N/cm
e 12.16 N/cm, p= 0.003).
Conclusão: A premissa que o aneurisma da aorta abdominal é determinado por uma fraqueza da parede aórtica não foi corroborada por este estudo. Testes multiaxiais e de insuﬂação de espécimes inteiros necessitam
ser realizados para conﬁrmar os resultados do presente estudo.
Moderador: Dr. Roberto Augusto Caffaro

O uso de contraste por microbolhas
em ultrassonograﬁa na vigilância após
correção endovascular de aneurisma
de aorta abdominal
Autores: Carolina Brito Faustino; Nelson Wolosker; Carlos Augusto
Pinto Ventura; Andre Brunheroto
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Introdução: O ultrassom com injeção de contraste por microbolhas
(CMUS) é uma modalidade diagnóstica, cujos estudos internacionais
recentes demonstram boa acurácia no seguimento de complicações
após EVAR; no entanto, há poucos estudos nacionais que abordem
esse método de seguimento, ainda pouco utilizado e difundido no Brasil. O objetivo desse estudo, é descrever a experiência do Hospital
Israelita Albert Einstein (HIAE) no seguimento de EVAR com CMUS,
descrevendo a técnica empregada, os principais achados, as diﬁculdades e comparações com outros métodos de seguimento.
Métodos: Foram avaliados 21 pacientes, entre 2015 e 2017, em
seguimento pós-operatório de EVAR, no HIAE. Todos os pacientes são
do sexo masculino, com idades entre 65 e 83 anos (média 80 anos,
mediana 73 anos). Em todos os casos, foi realizada a USGD, seguida
pela posterior injeção de contraste de microbolhas (Sonovue® Bracco). Foram analisadas as indicações dos exames, as complicações dos
exames, o diagnóstico das lesões, nos casos que evidenciavam vazamentos, a origem dos mesmos, e uma comparação entre o exame
sem contraste e o exame com contraste realizado pelo avaliador. Para
comparar o exame Doppler colorido (USDG) com o exame contrastado
(CMUS), utilizamos os seguintes parâmetros: a conﬁrmação ou a detecção de vazamento no interior do saco aneurismático, a mensuração
de suas dimensões assim como a análise do tipo de vazamento.
Resultados: Dos 22 pacientes avaliados, 10 apresentaram complicações evidenciadas pelo método; sendo sete pacientes diagnosticados
com Endoleak, dois pacientes com estenose em ramo de endoprótese
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e um paciente com dissecção em Artéria Ilíaca Externa.
Em relação aos sete casos com endoleak diagnosticados,
em apenas um caso não se caracterizou a origem do vazamento. Em dois, desses sete casos, o vazamento não
foi identiﬁcado no modo USGD. E ainda, em outros dois
casos, nos quais a USDG já havia identiﬁcado o vazamento, houve uma caracterização ainda melhor do mesmo,
após a injeção do contraste. Não houveram complicações
relacionadas à realização do exame com contraste.
Conclusão: Assim, o CMUS já é uma técnica bastante estudada e utilizada internacionalmente para seguimento após EVAR, com acurácia semelhante à angiotomograﬁa, porém pouco difundida em nosso país. Em
teoria, pode ser mais conﬁável que a ATC na classiﬁcação e avaliação do vazamento, já se demonstrou um
método seguro e não inferior a ATC no diagnóstico de
complicações, podendo ser utilizado no seguimento e
apenas complementado pela ATC para melhor condução
terapêutica, quando houver indicação de intervenção.
Tem indicação, ainda, em casos de crescimento de saco
aneurismático, sem achado de vazamento pela ATC. E
seguimento de endoleaks tipo II, com redução de custos,
exposição a contraste iodado e radiação. A experiência
de vários anos da nossa instituição (HIAE) demonstra
a possibilidade e eﬁcácia dessa técnica em nosso país,
comprovando suas indicações e resultados.
Moderador: Dr. Marcos Roberto Godoy

Tratamento fármaco-mecânico
de ﬂegmasia cerúlea dolens de
membro superior: relato de caso
Autores: Marina Raphe Matar; Saulo Rodrigues Barroso; Sidnei José Galego; Thais Chehuen Bicalho; João
Antônio Corrêa
Instituição: Faculdade de Medicina do ABC
Objetivo: Relatar caso de ﬂegmasia cerúlea dolens de
membro superior direito tratado com sucesso por trombectomia fármaco-mecânica e angioplastia com balão e implante de stent em veia subclávia direita.
Material e Métodos: Relato de caso de paciente de sexo
feminino, de 45 anos de idade, com diagnóstico de mutação
do gene da protrombina e história prévia de trombose venosa profunda em membro superior direito, que procurou
o Pronto-Socorro com dor e edema em braço direito e cianose em mão direita, com início dos sintomas há dois dias.
O diagnóstico foi realizado com auxílio do ultrassom doppler venoso e da ﬂebograﬁa do membro superior direito. O
tratamento realizado foi a anticoagulação com heparina de
baixo peso molecular em dose terapêutica e a combinação
de infusão de ﬁbrinolítico por cateter, trombectomia mecânica, angioplastia venosa com balão e implante de stent em
veia subclávia direita. Todo o tratamento foi realizado em
uma única sessão.
Resultados: Após tratamento proposto, obteve-se
sucesso clínico e perviedade total da veia. Os sintomas
foram aliviados signiﬁcativamente após o tratamento em
dois dias. A paciente recebeu alta em quatro dias com
anticoagulação oral.
Conclusão: Abordagens endovasculares estão se tornando frequentes no tratamento de trombose venosa
profunda complicada e vêm alcançando bons resultados.
Neste caso, os sintomas foram rapidamente aliviados, com
a combinação de trombectomia fármaco-mecânica, angioplastia com balão de veia subclávia direita e implantação
de stent, demonstrando que a técnica endovascular, neste
caso, mostrou-se um bom método de tratamento.
Moderador: Dr. Fábio Henrique Rossi

RESIDÊNCIA DE CIRURGIA VASCULAR DO HOSPITAL IPIRANGA
Dentre os serviços de Cirurgia Vascular no estado de São Paulo, alguns se
destacam por sua tradição na formação
de médicos especialistas humanos e que
exercem a medicina em sua plenitude.
Neste contexto, o Serviço de Cirurgia
Vascular do Hospital Ipiranga vem contribuindo há 35 anos na assistência médica à população, e, há praticamente
30 anos, na formação de especialistas
(reconhecida pelo MEC) a partir de esforços do saudoso Prof. Dr. José Mário
Reis. Atualmente, pauta-se ainda pelo
desenvolvimento da especialidade por
meio da realização de pesquisas, estando associado à Universidade Nove de
Julho, incluindo a formação acadêmica
no internato.
Capital Humano
A supervisão do Serviço encontra-se
hoje sob os cuidados do Prof. Dr. Fábio
J. B. Sotelo e a coordenação de ensino
aos cuidados dos Drs. Lucas A. Portela e
Armando Lisboa Castro.
O Serviço conta ainda com dez colaboradores e assistentes: Dr. Valter Furlan, Dr. Joaquim Storani Neto, Dr. Celso
Alves, Dr. Artur José Gaspar Merlini, Dr.
Thiago Name Villari, Dra. Sayonê Moura, Dr. Sérgio Vitasovic Gomes, Dr. César Navarro Morales, Dra. Anna Karina
Sarpe e Dr. Gustavo Miranda.
O quadro de formação dispõe de uma
vaga de residência médica com bolsa e
duas vagas de estágio por ano, reconhecida pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV). O
Serviço oferece ainda a possibilidade de
um treinamento continuado em Cirurgia

Endovascular e Ultrassonograﬁa Doppler
após a formação básica, além de contribuir com a formação de médicos cirurgiões gerais, por meio de seu estágio em
Cirurgia Vascular, para os programas de
residência médica em Cirurgia Geral do
Hospital Ipiranga e da Universidade de
Santo Amaro (UNISA).
Estrutura física e Produtividade
A estrutura do Hospital Ipiranga para
o Serviço compõe-se de: andar ambulatorial próprio acessível, incluindo salas
de curativo, podologia, claudicometria,
sala de pequenas cirurgias e ultrassonograﬁa. Além disso, apresenta leitos
cirúrgicos eletivos (incluindo hospital-dia), para urgências, e presta atendimento ao pronto-socorro, UTI e nefrologia. O centro cirúrgico conta com duas
salas de apoio próprias, equipadas com
radioscopia, ultrassonograﬁa e suporte
para procedimentos de grande porte. As
atividades teórico-didáticas são desenvolvidas em anﬁteatro com capacidade
para 150 pessoas.
O Serviço contribui com o Sistema
Único de Saúde (SUS) por meio de 9.600
consultas ambulatoriais e 610 curativos
especializados por ano. Anualmente são
realizadas aproximadamente, 720 cirurgias em centro cirúrgico, além de 288
procedimentos de menor porte em centro cirúrgico ambulatorial.
Formação Teórica
A educação médica está centrada no
pilar da busca ativa, formação interativa
e reuniões contínuas semanais (aulas, seminários, discussão de casos clínicos e ar-

tigos cientíﬁcos) e multidisciplinares. Isto
tem implicado na contribuição para a sociedade de médicos capazes de interpretação de textos cientíﬁcos, crítica em decisões clínicas e aproveitamento nas provas
de título de especialista pela SBACV.
Metas
O Serviço apresenta como meta, após
a reforma estrutural iniciante no hospital, a construção da sala híbrida e a ampliação para a inclusão/associação das
áreas de atividade da cirurgia cardíaca
e radiologia intervencionista, o que na
opinião do diretor das Clínicas Cirúrgicas
do Hospital Ipiranga, Prof. Dr. Fábio J. B.
Sotelo possibilita maiores condições de
trabalho e aprendizado. “Assim, poderemos ampliar os horizontes de formação,
produção cientíﬁca e atendimento médico holístico aos pacientes”, assegura.
A inclusão de uma pós-graduação
stricto sensu está entre os objetivos futuros a serem alcançados.

Prof. Dr. Fábio J. B. Sotelo
Diretor das Clínicas Cirúrgicas do Hospital Ipiranga

Equipe do Serviço do Hospital Ipiranga
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PROGRAMA

16 de maio de 2019. Quinta-feira
08h00 – 08h15 ABERTURA

09h21 – 09h50 - Discussão
09h50 – 10h00 - Homenagem
10h00 – 10h30 - Intervalo

08h15 – 10h00 - MÓDULO I
FLEBOESTÉTICA

10h30 – 12h10 - MÓDULO IV
CONTROVÉRSIAS VASCULARES

08h15 – 08h19 - Técnica: Escleroterapia líquida
08h19 – 08h23 - Técnica: Escleroterapia com espuma
08h23 – 08h30 - TC-01
08h30 – 08h34 - Técnica: Laser
08h34 – 08h38 - Cirurgia estética
08h38 – 08h45 - TC-02
08h45 – 10h00 - O que fazer? Apresentação de casos clínicos – Discussões
10h00 – 10h30 - Intervalo

10h30 – 10h42 - A tromboaspiração é eﬁcaz na trombose venosa
profunda do segmento fêmoro-poplíteo?
10h42 – 10h49 - TC-06
10h49 – 11h01 - O que aprendemos com o tratamento endovascular da síndrome da congestão pélvica
11h01 – 11h13 - Novidades no tratamento da síndrome de Klippel
Trenaunay
11h13 – 11h20 - TC-07
11h20 – 11h32 - Tratamento das iatrogênicas endovasculares
11h32 – 11h39 - TC-08
11h39 – 11h51 - Linfedema: Como montar uma estrutura básica de
tratamento. Perspectivas futuras
11h51 – 12h10 - Discussão
12h30 – 13h30 - Simpósio Satélite Sigvaris

Inscrições podem ser feitas pelo site do evento

10h30 – 12h00 - MÓDULO II
DEFESA PROFISSIONAL / EDUCAÇÃO MÉDICA

De 16 a 18 de maio, a SBACV-SP realizará o XVII Encontro
São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular e o VIII Encontro Interativo de Cirurgia Vascular e Endovascular, no Centro
de Convenções Frei Caneca, em São Paulo.
O Encontro São Paulo 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, aneurismas periféricos,
de aorta torácica e abdominal, doença obstrutiva periférica
entre outras.
Já em relação às doenças venosas, haverá discussões sobre
trombose venosa profunda (proﬁlaxia e tratamento), ﬂebites
superﬁciais, tratamento de varizes (comparação entre as técnicas), tratamento estético e acessos venosos.
Toda a programação foi cuidadosamente elaborada para cobrir assuntos considerados da maior relevância para os cirurgiões vasculares. O evento contará com a presença de seis
convidados internacionais, os doutores Joerg Heckemkamp,
da Alemanha; David Dexter, Joseph Ricotta e Brajesh Lal, dos
Estados Unidos; Fernando Monroy, da Colômbia; e Giancarlo
Agnelli, da Itália.
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.
No Encontro Interativo, serão apresentados Casos Desaﬁos
em uma sessão interativa com a participação da plateia. Os
interessados em participar deverão encaminhar o(s) caso(s)
que gostariam de apresentar, para análise e julgamento da
Comissão. Para cada caso é necessário elaborar pergunta(s)
com cinco alternativas cada (com a indicação da resposta correta), para votação da plateia.
Os participantes terão contato com expositores que trarão
tudo que há de novo em termos de diagnóstico e tratamento
da especialidade.
A comissão organizadora do Encontro São Paulo é composta
pelos doutores Marcelo Calil Burihan (presidente do Encontro);
Adnan Neser, Adilson Ferraz Paschôa, Antonio Eduardo Zerati, Bonno van Bellen, Calógero Presti, Ivan Benaduce Casella,
Felipe Nasser, João Antonio Corrêa, José Carlos Costa Baptista-Silva, Marcelo Fernando Matielo, 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 e inscrições,
é só acessar o link www.encontrosaopaulo.com.br ou entrar
em contato com a Meeting, pelo telefone (11) 3849-0379.

10h30 – 10h40 - Compliance da indústria farmacêutica multinacional
10h40 – 10h50 - Compliance da indústria de materiais médicos
10h50 – 11h10 - Como evitar o processo por erro médico
11h10 – 11h20 - Medicina e mídias sociais
11h20 – 11h30 - Ensino da vascular em 3 anos
11h30 – 11h40 - Medicina do futuro
11h40 – 12h00 - Discussão
12h30 – 13h30 - Simpósio Satélite Farmoquímica
14h00 – 17h15 - VIII Encontro Interativo
14h00 – 14h12 - Caso 1
14h12 – 14h24 - Caso 2
14h24 – 14h36 - Caso 3
14h36 – 14h48 - Caso 4
14h48 – 15h00 - Caso 5
15h00 – 15h12 - Caso 6
15h12 – 15h24 - Caso 7
15h30 – 15h45 - Intervalo
15h45 – 15h57 - Caso 8
15h57 – 16h09 - Caso 9
16h09 – 16h21 - Caso 10
16h21 – 16h33 - Caso 11
16h33 – 16h45 - Caso 12
16h45 – 16h57 - Caso 13
16h57 – 17h09 - Caso 14
17h15 - Encerramento VIII Encontro Interativo
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17 de maio de 2019. Sexta-feira
08h00 – 09h50 - MÓDULO III
VARIZES
08h00 – 08h12 - Como evitar complicações no procedimento
cirúrgico convencional de varizes
08h12 – 08h19 - TC-03
08h19 – 08h31 - Como evitar complicações na termoablação
com laser e radiofrequência
08h31 – 08h38 - TC-04
08h38 – 08h50 - Como evitar complicações no tratamento das
varizes com microespuma
08h50 – 08h57 - TC-05
08h57 – 09h09 - Biologics in the treatment of venous ulcers
09h09 – 09h21 - Compression therapy after intervention for
varicose veins: latest guidelines from the AVF

14h00 – 16h00 - MÓDULO V
DOENÇA ARTERIAL OBSTRUTIVA CRÔNICA / OBSTRUÇÃO
ARTERIAL AGUDA
14h00 – 14h12 - Resultados a longo prazo da angioplastia do segmento fêmoro-poplíteo TASC-II D
14h12 – 14h19 - TC-09
14h19 – 14h31 - O tratamento cirúrgico com pontes distais continua
sendo a melhor conduta para as oclusões de poplítea com reenchimento distal?
14h31 – 14h38 - TC-10
14h38 – 14h50 - O tratamento endovascular é hoje a melhor conduta nas oclusões de poplítea com reenchimento distal?
14h50 – 14h57 - TC-11
14h57 – 15h09 - Como vencer a calciﬁcação das artérias distais
15h09 – 15h21 - Quando e como realizar o tratamento endovascular
na oclusão arterial aguda de membro inferior?
15h21 – 16h00 - Discussão
16h00 – 16h30 - Intervalo

16h30 – 18h00 - MÓDULO VI
ANEURISMAS DE AORTA/DISSECÇÕES
16h30 – 16h42 - Como aprimorar o estudo na dissecção aórtica: Papel da
reconstrução de superfície e utilização de ferramentas
16h42 – 16h49 - TC-12
16h49 – 17h01 - Qual a melhor abordagem nos aneurismas ou dissecções
com comprometimento da artéria subclávia esquerda?
17h01 – 17h08 - TC-13
17h08 – 17h20 - Há ainda espaço para a abordagem cirúrgica convencional da
dissecção do tipo B ou do aneurisma de aorta torácica descendente?
17h20 – 17h27 - TC-14
17h27 – 17h39 - Quando e como tratar uma dissecção do tipo B não complicada
17h39 – 18h00 - Discussão

18 de maio de 2019. Sábado
08h00 – 10h00 - MÓDULO VII
ANEURISMA DE AORTA
08h00 – 08h12 - Aspectos estruturais e anatômicos que influenciam na
ruptura da parede da aorta

08h12 – 08h19 - TC-15
08h19 – 08h31 - Quando escolher uma endoprótese ramiﬁcada/fenestrada
nos aneurismas de aorta toracoabdominais
08h31 – 08h38 - TC -16
08h38 – 08h50 - Endoprótese de baixo perﬁl: O futuro chegou?
08h50 – 08h57 - TC-17
08h57 – 09h09 - Tratamento das infecções de prótese/endoprótese de aorta
09h09 – 09h21 - Como evitar e tratar o Endoleak tipo II
09h21 – 10h00 - Discussão
10h00 – 10h30 - Intervalo

10h30 – 12h15 - MÓDULO VIII
CARÓTIDA
10h30 – 10h42 - Quando priorizar a intervenção de carótidas no pré-operatório de cirurgias cardíacas?
10h42 – 10h49 - TC-18
10h49 – 11h01 - Há novidades no tratamento endovascular da estenose carotídea?
11h01 – 11h08 - TC-19
11h08 – 11h20 - CREST-2 What will it tell us and when
11h20 – 11h27 - TC-20
11h27 – 11h39 - O papel do Doppler transcraniano na indicação dos
procedimentos carotídeos
11h39 – 11h51 - Quando indicar o tratamento cirúrgico na fase aguda do AVC?
11h51 – 12h15 - Discussão
12h30 – 13h30 - Simpósio Satélite

14h00 – 16h00 - MÓDULO IX
PÉ DIABÉTICO
14h00 – 14h12 - Métodos radiológicos para diagnóstico da gravidade do pé diabético
14h12 – 14h19 - TC-21
14h19 – 14h31 - Métodos adjuvantes no tratamento das lesões do
pé diabético: matriz de colágeno, vácuo, fotodinâmica)
14h31 – 14h38 - TC-22
14h38 – 14h50 - Oxigenioterapia hiperbárica para infecções de pé
diabético
14h50 – 14h57 - TC-23
14h57 – 15h09 - Classiﬁcação WIfI: qual sua importância prática
15h09 – 15h16 - TC-24
15h16 – 15h28 - Reabilitação para pé diabético
15h28 – 16h00 - Discussão
16h00 – 16h30 - Intervalo

16h30 – 18h15 - MÓDULO X
TVP
16h30 – 16h42 - Perspectivas futuras da anticoagulação
16h42 – 16h49 - TC-25
16h49 – 17h01 - Tratamento do tromboembolismo venoso no paciente com câncer. Qual a melhor opção nos dias atuais?
17h01 – 17h08 - TC-26
17h08 – 17h20 - O TEV contraindica a anticoncepção hormonal
17h20 – 17h32 - Como estratiﬁcar a prevenção de trombose no paciente com câncer em tratamento quimioterápico e em pós-operatório de cirurgia oncológica?
17h32 – 17h44 - TEV em cirurgia de varizes (cirurgia convencional/
espuma/laser/RF)
17h44 – 18h15 - Discussão
18h15 - Encerramento / Premiação
MARÇO 2019
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CBMAVH 2019 supera as expectativas e deverá
ser realizado a cada dois anos
Congresso reuniu cirurgiões vasculares, nefrologistas e enfermeiros para atualização de conhecimentos técnico-cientíﬁcos
O 5º Congresso Brasileiro Multidisciplinar de
Acesso Vascular para Hemodiálise, CBMAVH
2019, que aconteceu nos dias 15 e 16 de março, no Hotel Renaissance, em São Paulo, com
a realização da SBACV-SP em parceria com a
SBACV Nacional e apoio da Sociedade Brasileira
de Nefrologia (SBN), reuniu 438 participantes.
O evento teve como objetivo principal propiciar atualização de conhecimentos técnico-cientíﬁcos dos proﬁssionais de saúde, utilizando
uma metodologia multidisciplinar no tratamento do Acesso Vascular para Hemodiálise, nas
visões do cirurgião vascular, do nefrologista e
da enfermagem.
O programa apresentou dez módulos que trataram de temas como: Diálise no Brasil, Fase
Pré-Dialítica I, Fase Pré-Dialítica II, Urgência
Dialítica I, Urgência Dialítica II, Monitoramento
do Acesso, Complicações das FAVs, Tratamento
Endovascular, Esgotamento e Diálise Peritoneal.
Os palestrantes convidados, com amplo conhecimento no tema Acesso Vascular, compartilharam suas abordagens, nos diversos tópicos
envolvidos no programa cientíﬁco, englobadas
em conferências e módulos sobre trombose, experiências práticas, situações especiais,
complicações e novas tecnologias. Entre eles,
estavam os doutores Adriana Ferraz de Vasconcelos, Anderson Rodrigues, Barbara D´Agnoluzzo Moreira, Carlos Gustavo Coutinho Abath,
Cristina Ribeiro Riguetti Pinto, Daniel Rinaldi
dos Santos, Domingos Candiota Chula, Erica
Patrício Nardino, Fábio Espírito Santo, Fabio Linardi, Felipe Nasser, Flavio Menezes de Paula,
Kenji Nishinari, Marcelo Paiva Ramos, Marcos
Roberto Godoy, Maria Inez Pordeus Gadelha,
Renato Watanabe, Rhumi Inoguti, Ricardo Sesso, Rodrigo Bruno Biagioni, Rodrigo Peixoto
Gomes, Ruy de Lima Cavalcanti Neto, Sidnei
José Galego e Susume Ikeda. E os enfermeiros
Antônio Carlos da Silva, Bárbara Helena Beraldo Moretto, Camila Barbosa da Silva Barros e
Sinaia Canhada.
O evento contou com a moderação dos
doutores Adilson Ferraz Paschôa, Adnan Neser, Anderson Rodrigues, Daniel Rinaldi dos
Santos, Fabio Espírito Santo, Fabio Linardi,
Ivan Benaduce Casella, João Antônio Corrêa,
Marcelo Mazza, Ricardo Franco, Roberto Sacilotto, Rodrigo Peixoto Gomes, Wagner Moura
Barbosa e Walter Campos Jr; e dos enfermeiros Elias Gabriel da Silva, Ricardo Gabriel Teodoro e Silvania Lucena Simões.

12

MARÇO 2019

Nas apresentações dos temas livres estavam
os doutores Accácio Junqueira de Andrade,
Amanda Thurler, Fernandes Tavares Andrade,
Guilherme de Castro Santos, Heitor Carvalho,
Isabel Tavares, Karen Fengler, Lara Knepp Costa Rossi e Rafael Alencar Soares de Souza.
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. ﬁzeram parte da comissão organizadora.
O Dr. Marcelo Calil Burihan, que fez a abertura, falou sobre a importância da realização
de um congresso como esse. “O acesso venoso
para hemodiálise é de extrema relevância, não
somente para o cirurgião vascular, mas também
para o nefrologista e para o enfermeiro que lida
com a hemodiálise. Essa abordagem multiproﬁssional faz com que o evento seja extremamente importante e signiﬁcativo”, explicou.
Em seguida, o Dr. Sacilotto também destacou a realização do congresso. “Essa integração
com a nefrologia, cirurgia vascular e enfermagem é fundamental para o tratamento do paciente com insuﬁciência renal crônica. A confecção da fístula artéria venosa para hemodiálise
é um procedimento que exige uma experiência
na manipulação dos vasos de pequeno calibre,
e é muito técnico. Deve ser realizado por nós,
cirurgiões vasculares. Sabemos que o resultado
desse procedimento depende da sobrevida do
paciente a longo prazo. A atualização e conscientização de conceitos, nos ajudarão a melhorar a qualidade de vida desses pacientes que
apresentam várias comorbidades e uma expectativa de vida limitada”, comentou.
Para o Dr. Linardi, após um período de lacuna, o Congresso superou as expectativas e
provou que esse é um tema muito importante
para essas especialidades e, principalmente,
para os pacientes renais crônicos que já têm
um sofrimento além da conta. Na opinião dele,
o evento deverá voltar a ser realizado num menor espaço de tempo. “A ideia agora, é colocar
na agenda da Sociedade e fazer a cada dois
anos”, enfatizou.
Dentro do congresso, houve apresentações
de temas livres e pôsteres. Ao ﬁnal do evento,
os melhores foram premiados.

Palestrantes

Accácio Junqueira de
Andrade

Adilson Ferraz
Paschôa

Adnan Neser

Adriana Ferraz de
Vasconcelos

Amanda Thurler

Anderson Rodrigues

Carlos Gustavo
Coutinho Abath

Cristina Ribeiro
Riguetti Pinto

Daniel Rinaldi
dos Santos

Domingos Candiota
Chula

Elias Gabriel da SIlva

Erica Patricio Nardino

Fabio Espirito Santo

Flavio Menezes de
Paula

Guilherme de Castro
Santos

Heitor Carvalho

Isabela Tavares

Ivan Benaduce Casella

João Antônio Corrêa

Maria Inez Pordeus
Gadelha

Rafael Alencar Soares
de Souza

Ruy de Lima Cavalcanti Neto

Sidnei José Galego

Marcelo Mazza

Roberto Sacilotto

Marcelo Paiva Ramos Marcos Roberto Godoy

Rodrigo Bruno Biagioni

Rodrigo Peixoto
Campos

Antonio Carlos da Silva Barbara D´Agnoluzzo
Moreira

Bárbara Helena
Beraldo Moretto

Camila Barbosa
da Silva Barros

Fabio Linardi

Felipe Nasser

Fernandes Tavares
Andrade

Karen Fengler

Kenji Nishinari

Lara K. Costa Rossi

Marcelo Calil Burihan

Renato Watanabe

Rhumi Inoguti

Ricardo Franco

Ricardo Gabriel
Teodoro

Ricardo Sesso

Silvania L. Simões

Sinaia Canhada

Susume Ikeda

Wagner Moura
Barbosa

Walter Campos Jr.
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Temas Livres
1º colocado
Título: Análise dos resultados técnicos e clínicos no tratamento endovascular de pacientes portadores de obstrução venosa central
Autores: Isabela Rodrigues Tavares, Fabio Henrique Rossi, Nilo Mitsuru
Izukawa, Antonio Kambara, Camila Aloise Cruz, Caio Djin Madueno, Filipe da
Silva Terra, Gabriela Bastos Borim, Luiz
Felipe de Azeredo Bastos Leão Vieira e
Victor Andrade Nunes
2º colocado
Título: Angioplastia de veias centrais
e de veias ilíacas para a passagem de
cateter de hemodiálise de longa permanência. Uma opção antes de considerar
acessos de exceção
Autores: Fernandes Tavares Andrade, George Dias Brandão, Rodrigo Bruno
Biagioni, Felipe Nasser, Marcelo Calil Burihan e José Carlos Ingrund

3º colocado
Título: Estudo de diferença de custos de
utilização e confecção entre acessos para
hemodiálise de longa permanência
Autores: Accácio de Almeida Abussamra
Junqueira de Andrade, Afonso Cesar Polimante, Alexandre Sacchetti Bezerra, Rafael Vilhena de Carvalho Furst e João Antônio
Corrêa

Pôsteres
1º colocado:
Título: Prótese arteriovenosa áxilo-axilar
ipsilateral como alternativa de acesso em
pacientes em uso crônico de cateter - série
de caso
Autores: Guilherme de Castro Santos,
Camilo Meygede Brito, Iziz Ferreira, Valadão,
Ricardo Jayme Procópio e Túlio Pinho Navarro
2º colocado:
Título: Punção de cateter translombar em
veia cava inferior e em paciente com falência vascular – Relato de Caso
Autores: Guilherme de Castro Santos,

Elisa Lima Alves, Ricardo Jayme Procópio e
Túlio Pinho Navarro
3º colocado:
Título: Acompanhamento ecográﬁco de
fístulas arteriovenosas para hemodiálise em
hospital de referência na Bahia
Autores: Lucas Santos Guimarães, Ana
Clarice de Carvalho Bacelar, Fábio Luis Barbosa Andrade e Marcelo José Carlos Alencar

Fabio Linardi, Fabio Luis Barbosa Andrade e Marcelo
Calil Burihan

Fabio Linardi, Guilherme de Castro Santos e Marcelo
Calil Burihan

Fabio Linardi, Fernandes Tavares Andrade e Marcelo
Calil Burihan

Fabio Linardi, João Antônio Corrêa e Marcelo Calil Burihan

O CBMAVH 2019 contou com o apoio das
empresas BD, Bard, Gore, Ivasive SP, Medcorp, Medtronic, Merit Medical, Mindray,
Penumbra, Di Livros, Editora Três e TV Med.

CECACE

2º CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA EM ANGIORRADIOLOGIA E
CIRURGIA ENDOVASCULAR PARA RESIDENTES DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Educação Continuada é o que mantém a medicina viva e com o objetivo de contribuir com a qualidade
do ensino em nossa especialidade, a Cordis e a SBACV-SP desenvolveram juntas essa atividade para
colaborar no desenvolvimento dos residentes da Cirurgia Endovascular do estado de São Paulo.
A atividade acontecerá durante 3 sábados nos meses de abril, junho e agosto de 2019 em São Paulo/SP.
Dia

27
Abril

Dia

29
Junho

Dia

31

Agosto

PÚBLICO ALVO
Residentes / Recém-Egressos / Associados quites com a SBACV-SP.
TEMAS - MÓDULOS
Membros Inferiores / Vasos Supra Aórticos e Embolização / Aneurisma de Aorta Abdominal
Realização

Para se inscrever, envie um email para secretaria@sbacvsp.org.br ou
pelos telefones: (11) 5087-4888/ 5087-4889 até dia 15/04/2019
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ÍNDICE DE PRESSÃO TORNOZELO-BRAQUIAL
POR ULTRASSOM DOPPLER NA PRÁTICA CLÍNICA
* Por Dr. Ronald Flumignan
O físico austríaco Johann Christian Andreas Doppler (1803-1853) observou as
diferentes colorações assumidas por certas estrelas e questionou o motivo desse
fenômeno. Em 1842, ele descobriu o efeito
modiﬁcador da frequência de vibração causada pelo movimento relativo entre a fonte
e o observador. O “efeito Doppler”, como
se tornou conhecido, ainda é usado, por
exemplo, em teorias cientíﬁcas modernas
para a origem do multiverso primitivo (Big
Bang e the redshift) e também em radares,
na navegação, no estudo do movimento
das estrelas e na Medicina.
Nas doenças vasculares, o efeito Doppler
aplica-se à mudança de frequência causada pela velocidade das células sanguíneas
(glóbulos vermelhos e brancos). O aparelho Doppler portátil mais usado na prática
clínica utiliza ultrassom de ondas contínuas
produzido por cristais piezoelétricos. Um
cristal emite continuamente o sinal de ultrassom enquanto o outro capta o eco, ou
seja, o ultrassom reﬂetido pela estrutura
de interesse. Esse dispositivo trabalha com
frequências entre 5 e 10 MHz; a menor (5
MHz) captura vasos mais profundos por seu
maior poder de penetração tecidual, já a
maior (10 MHz) captura vasos mais superﬁciais, tornando-se melhor para o estudo
dos vasos distais dos membros.
A simplicidade do ultrassom Doppler é,
sem dúvida, o que mais contribui para sua
adoção como ferramenta vascular preliminar. Como se trata de um detector de velocidade do sangue, pode ser usada para
determinar a pressão sistólica das artérias,
alvos do estudo. Sua aplicação mais frequente é na aferição das pressões sistólicas dos membros para efeito comparativo,
como no índice tornozelo-braço (ITB).
Nesse caso, torna-se também necessário
um esﬁgmomanômetro que será usado em
determinados segmentos dos membros superiores e inferiores para ocluir o ﬂuxo sanguíneo temporariamente e, por conseguinte, avaliar a pressão arterial relacionada.
A correlação entre o tamanho do manguito pneumático e a circunferência do
tornozelo não está bem estabelecida, devendo-se adotar a mesma razão utilizada
no membro superior. Portanto, o manguito
pneumático deve cobrir, no mínimo, 40%
da circunferência do membro em que se
medirá a pressão arterial sistólica. Esquematicamente, a técnica para se obter o ITB
com qualidade seria:
• Certiﬁcar-se de que o paciente não fumou, pelo menos, 2h antes do teste
• Posicionar o paciente em decúbito dorsal
com a cabeça e os calcanhares completa-

mente apoiados no leito. Mantê-lo em repouso por 5 a 10 min
• Pedir ao paciente para permanecer
imóvel durante o exame
• Colocar o esﬁgmomanômetro em torno
de, pelo menos, 40% do membro, aplicar
o gel no sensor Doppler e posicioná-lo na
zona de pulso em um ângulo de 60° com a
provável trajetória do vaso analisado (normalmente, 45° a 60° com a pele). Mover
a sonda até o som mais nítido se tornar
audível
• Deve-se insuﬂar o manguito progressivamente até 20 mmHg acima do nível de
desaparecimento do sinal de ﬂuxo e, então,
deﬂacionar lentamente para detectar o nível de pressão no reaparecimento do sinal
• A sequência de aferições da pressão
arterial sistólica deve ser, preferencialmente, braço direito, tornozelo direito, tornozelo esquerdo, braço esquerdo e, outra vez,
braço direito (repetido para evitar valores
falsamente altos resultantes de ansiedade
ou do “efeito do avental branco”).
A seguir, divida o valor da pressão da
artéria alvo pelo valor da pressão da artéria braquial. Normalmente, o ITB expressa, em número absoluto (sem unidade de
medida), o maior valor obtido nas artérias
tibiais e braquiais. Similarmente, pode-se
determinar o índice de pressão da artéria
poplítea ou das artérias dos braços em relação um ao outro.
O valor normal do ITB varia entre 0,9 e
1,4.1 Resultados menores que 0,9 indicam
obstrução arterial, normalmente crônica
(OAC), e estão correlacionados com risco 2 a 3 vezes maior de morte (inclusive
cardiovascular). O valor do ITB também
está relacionado com sintomas de OAC e
sua gravidade: ITB entre 0,7 a 0,8 indica
claudicação intermitente, 0,4 a 0,5, dor ao
repouso, e 0,2 a 0,3, gangrena e úlceras
não cicatrizadas.
ITB maior que 1,4 sugere enrijecimento arterial, normalmente por calciﬁcação
arterial medial, e também aponta maior
risco de eventos cardiovasculares e mortalidade. Essa situação é mais prevalente em
pacientes idosos, principalmente naqueles com diabetes ou doença renal crônica.
Nesses casos, costumam ser necessários
estudos não invasivos adicionais, como registro do volume de pulso, que indica uma
forma de onda não afetada pela calciﬁcação medial da artéria. Outra possibilidade
é a aferição do índice hálux-braço, já que
as artérias digitais tendem a se manter
preservadas dessa calciﬁcação. Importante
ressaltar que se deve usar manguito apropriado, com tamanho reduzido, para aferir

Exemplo do aparelho – ultrassom Doppler

Créditos das imagens: Dr. Ronald Flumignan

PREMIAÇÕES

Exemplo de manuseio – ultrassom Doppler

a pressão do hálux.
Para diagnóstico e acompanhamento da
OAC, deve-se interpretar o ITB de cada
membro inferior, separadamente. Para estratiﬁcação de risco cardiovascular, utilizar
o menor ITB entre os dois membros.
Todavia, quem deve ser submetido a
esse método na prática clínica? Segundo
o guideline publicado em 2018 pela European Society for Vascular Surgery, o ITB
deve ser realizado em todas as seguintes
situações:¹
• Pacientes com suspeita clínica de OAC
• Ausência de pulso nas extremidades
inferiores e/ou sopro arterial
• Claudicação intermitente ou sintomas
sugestivos de OAC
• Ferida na extremidade inferior sem cicatrização
• Pacientes com risco de desenvolver
OAC em decorrência de seus antecedentes
MARÇO 2019
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clínicos (doenças ateroscleróticas coronárias
ou arteriais periféricas, aneurisma de aorta
abdominal, doença renal crônica, insuﬁciência
cardíaca congestiva)
• Indivíduos assintomáticos clinicamente livres, mas com risco de OAC (> 65 anos; < 65
anos, mas classiﬁcados com alto risco cardiovascular de acordo com as diretrizes da European Society of Cardiology;1 > 50 anos com
histórico familiar de OAC).
O ITB também pode ser mensurado com
outros dispositivos, como o duplex ultrassom,
o ultrassom em modo B associado à cor (p.
ex., VScan®) ou, mesmo, o estetoscópio. No
entanto, quando comparado com o escore de
cálcio coronariano e a espessura médio-intimal da carótida (ao ultrassom vascular modo
B), o ITB obtido pelo ultrassom Doppler contínuo é mais barato e pouco demorado.
Portanto, o ITB é uma das ferramentas mais
simples, de baixo custo e de maior importância para o diagnóstico, triagem e segmento de
doença arterial periférica, o que torna relevante saber usá-lo. A simplicidade do exame
de ultrassom Doppler contínuo é, sem dúvida,
o fator que mais contribui para a adoção desse dispositivo como ferramenta vascular preliminar à beira do leito.

“EM BUSCA DA TERRA DO NUNCA!”

RESIDÊNCIA EM CIRURGIA VASCULAR: QUEM ESTAMOS FORMANDO?

O autor do enredo do ﬁlme “Em busca da terra do nunca”, o dramaturgo inglês,
James M. Barrie foi de uma felicidade ímpar ao publicar essa história, que o inspirou
a escrever sua obra prima, “Peter Pan”, uma ﬁcção que encanta todas as idades.
Plagiando-o, eu diria:
O Brasil está vivendo uma harmonia completa em todos os níveis. O mais simples
dos brasileiros tem como instrução mínima o colegial autêntico, porque o ensino é
de muito bom nível, morando numa casa de alvenaria com número de cômodos
proporcionais ao tamanho de sua família, tendo um rendimento ﬁnanceiro, fruto
exclusivo do seu trabalho, com 100% de empregados, capaz de fazer frente às suas
necessidades de sobrevivência. Sua saúde é plena com uma assistência médica
facilitada por postos de saúde próximos a sua comunidade, que atendem com hora
marcada respeitada, num tempo necessário. Os hospitais, bem equipados, com número de médicos suﬁcientes para examinar, internar, operar a todos que necessitam,
com todo equipamento e conforto que um ser humano merece. Os médicos desses
hospitais públicos recebem um salário condizente com a sua responsabilidade de
salvar vidas, proporcional ao dos médicos em atividade particular. As ﬁrmas intermediadoras da assistência médica pagam honorários de consulta e de procedimentos
médicos, rapidamente, que fazem inveja a muitos países de primeiro mundo, e têm
todos os médicos com requisitos exigidos e credenciados.
As escolas médicas, todas de alto nível, que formam os proﬁssionais da saúde,
são em número que satisfazem a necessidade populacional, isto é, um médico para
cada mil habitantes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, em todo território nacional, indistintamente. A reciclagem dos conhecimentos médicos é facilitada
pelo tempo disponível do médico, pelo baixo custo da mesma, sem prejudicar o
orçamento, o relacionamento familiar e recreativo de cada um. O relacionamento
médico-paciente é digno de louvor. O transporte coletivo é feito com todos sentados,
rápido e seguro. A cobrança de impostos é revertida em benefício real do bem-estar
da população: educação, saúde, transporte, estradas, justiça rápida e eﬁciente, serviços públicos com atendimentos e soluções precisas, quase instantâneas, pesquisa
cientíﬁca com mais de 5000 pesquisadores se destacando no cenário mundial.
Os políticos, sempre atentos, protegem, com toda a lisura, conscientemente, a
harmonia dessa felicidade justa do povo em geral. Os empresários abdicam parte do seu ganho pagando bem seus funcionários, além de oferecer-lhes cursos de
especialização e recreação salutar nos ﬁns de semana. A violência é praticamente
zero porque a mente da população é dominada pela crença em Deus, fortalecida
pela religiosidade e a obediência às Leis é invejável, impedindo o reinado do mal. O
relacionamento entre as pessoas é admirável, todos se cumprimentando com bom
dia, boa tarde, boa noite, até logo, bom ﬁm de semana, Feliz Natal, Feliz Ano Novo,
parabéns, disponha, sucesso, paz e amor, vá com Deus. A classe média respeitada,
crescendo pela diminuição do número de pobres, que só o regime democrático concede, o Estado servindo ao povo, graças ao respeito à liberdade de pensamento, ao
trabalho construtivo, a sabedoria, a inteligência, com todos tendo direito ao progresso justo que a Lei permite.
“A esperança é a última que morre”. “A esperança é muito mais estimulante que a
sorte”. Nietzsche - “Quem não sabe dar não sabe sentir nada”. Nietzsche
Vale a pena sonhar aguardando sua concretização lá na frente. O Brasil se
humanizará.

Instituída pelo Decreto nº 80.281, de 5 de setembro de 1977, a residência
médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos,
sob a forma de curso de especialização. Funciona em instituições de saúde,
sob a orientação de proﬁssionais médicos de elevada qualiﬁcação ética e
proﬁssional, sendo considerada o “padrão ouro” da especialização médica.
O mesmo decreto criou a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).
O Programa de Residência Médica, cumprido integralmente dentro de uma
determinada especialidade, confere ao médico residente o título de especialista. A expressão “residência médica” só pode ser empregada para programas que sejam credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica.
O texto acima foi retirado do portal do MEC, disponível em http://portal.mec.gov.br/residencias-em-saude, e ressalta aspectos importantes
na formação dos proﬁssionais. Dentro do mesmo portal, em página especíﬁca, http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/resolucao02_2006.pdf,
são discriminados alguns requisitos para que os programas de residência
médica em cirurgia vascular sejam reconhecidos pela Comissão Nacional
de Residência Médica:

Referência bibliográﬁca
1.
Aboyans V, Ricco JB, Bartelink MEL,
Björck M, Brodmann M, Cohnert T et al. Editor’s Choice – 2017 ESC Guidelines on the
Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial
Diseases, in collaboration with the European
Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur J
Vasc Endovasc Surg. 2018 Mar;55(3):305-68.
Artigo Publicado no Portal GEN Medicina:
http://genmedicina.com.br/2019/03/11/
indice-de-pressao-tornozelo-braquial-por-ultrassom-doppler-na-pratica-clinica-dr-ronald-ﬂumignan/

“A vida que não passamos em revista,
sem reﬂexão, não vale a pena viver”
- Sócrates -

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

Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP

c) Centro Cirúrgico 30% carga horária anual do programa.
Para o treinamento de cada médico residente são exigidas, no mínimo,
150 cirurgias, sendo o mínimo de 50 cirurgias arteriais por ano de programa, e pelo menos 30% de cirurgias de grande porte:
1-cirurgias de pequeno porte, tais como: acessos vasculares, fístulas
arteriovenosas, radiologia vascular, pequenas amputações e desbridamentos: mínimo de 30%;
2-cirurgias de médio porte, tais como: embolectomias; enxertos fêmuro-poplíteos, fêmuro-femurais, axilo-femurais, ilíaco-femurais, distais;
cirurgias venosas; amputações, simpatectomias e radiologia vascular:
mínimo de 40%;
3-cirurgias de grande porte, tais como: cirurgia das artérias carótidas,
aneurismas, enxertos aortoilíacos e femurais, re-operações arteriais: mínimo de 30%.
d) Urgência e Emergência: 10% carga horária anual do Programa
Pronto Atendimento Pronto-Socorro.

fazendo cair a qualidade do atendimento e colocando em
risco, muitas vezes, a vida de pessoas, e contribui para o
achatamento dos honorários médicos. Não é uma questão
de reserva de mercado, longe disso, mas a presença de
um número maior de proﬁssionais, com formações deﬁcitárias, faz com que a competição seja desleal com aqueles
que têm uma formação adequada.
Não basta um clamor para o controle e limitação à autorização para a abertura de novas escolas médicas (o Brasil está no topo dos países com mais escolas médicas no
mundo), as sociedades de especialidades devem exigir e
supervisionar o controle para a abertura de novos cursos
de residência médica. Quanto aos estágios, a questão é
também delicada, talvez um pouco mais fácil de controlar,
pois não depende de decisões políticas em esferas mais
altas, como o ministério da educação; cabe à SBACV ﬁscalizar e, periodicamente, rever as condições dos serviços
que oferecem estes cursos e pressionar para que os concursos para obtenção de títulos de especialista sejam os
mais justos possíveis, porém, que avaliem adequadamente a formação do indivíduo para que os aprovados possam
ser chamados de “cirurgiões vasculares”.
Aﬁnal, quem serão os médicos que cuidarão de nós
no futuro?
Até o próximo artigo!

Diante destas pequenas considerações (existem muitas outras exigências
para que um curso de residência médica exista), a pergunta que vem à mente é: quantos serviços realmente estão capacitados para oferecer um treinamento adequado aos médicos residentes? Serviços de residência médica em
instituições particulares com atendimento exclusivo, ou quase exclusivo, de
planos de saúde, obviamente existem exceções, oferecem estas condições?
Será uma forma de obter mão de obra barata?
O reﬂexo disto é uma avalanche de residentes egressos de pseudo cursos,

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

SECCIONAIS

CAMPINAS – JUNDIAÍ

RIBEIRÃO PRETO

No dia 25 de março, às 19h30, o Dr.
Mauro Figueiredo Carvalho de Andrade
(USP) apresentará o tema “Insuﬁciência linfática dos membros”, na reunião cientíﬁca da seccional Campinas.
O encontro será realizado na sede da
SMCC - Rua Delﬁno Cintra, 63 – Centro
– Campinas (SP).
Após a palestra, será oferecido um
jantar aos participantes, patrocinado
pela empresa Medi.

Com organização do diretor da seccional,
Dr. Luciano Rocha Mendonça, será realizado
o SIMAV - Simpósio de Imagem Vascular,
no dia 23 de março, das 9 às 13 horas, no
auditório Cirúrgica Mafra - Av. 9 de julho,
1705 - Ribeirão Preto - SP.
A Mesa 1 será sobre Carótidas com a
apresentação dos temas: Diagnóstico e Seguimento com EVD - Dr. Mohamed H. Saleh e Diagnóstico e Seguimento com ATC e
ARNM – Dr. Tito Paladino.
TVP é o assunto da Mesa 2, com os te-

mas: Diagnóstico e Seguimento com EVD
– Dr. José Eduardo M. Barbosa; e Diagnóstico e Seguimento com ATC e ARNM – Dr.
Tito Paladino.
E a Mesa 3 abordará sobre AORTA e DAP,
com os temas: Diagnóstico e Seguimento
com EVD – Dr. José Eduardo M. Barbosa e
Diagnóstico e Seguimento com ATC e ARNM
– Dr. Tito Paladino.
Os palestrantes são de São Paulo e
as empresas Mafra, Philips e DIC são as
apoiadoras do encontro.
MARÇO 2019
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Apresentação de TCC mobiliza equipe do Serviço
Vascular do Hospital Ipiranga

O tema “Proﬁlaxia do Tromboembolismo Venoso” foi
apresentado pelo Dr. Marcelo Calil Burihan, na primeira
reunião do ano da Liga Acadêmica Paulista de Angiologia e de Cirurgia Vascular, que teve início no dia 16
de fevereiro, com a participação de 110 acadêmicos.
E, no dia 9 de março, Dr. Marcelo Calil Burihan
também apresentou o tema “Pé Diabético”.
As próximas reuniões da Liga Paulista já têm datas
agendadas para os dias 6 de abril, 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.
Os encontros acontecem na Associação Paulista de
Medicina (APM), das 8h30 às 12h, com a coordenação dos doutores Marcelo Calil Burihan, Luis Carlos
Uta Nakano, Ivan B. Casella, Adnan Neser, Henrique
Jorge Guedes Neto e Arual Giusti.

A equipe do Serviço Vascular do Hospital Ipiranga, formada por 32 proﬁssionais, se reuniu no restaurante Varanda
- Unidade Faria Lima, em São Paulo, no
dia 20 de fevereiro para a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso de dois de
seus residentes.
Dr. Carlos Alberto Pitta Júnior apresentou o trabalho “Análise da terapia
com plasma rico em plaquetas na cicatrização das feridas de pacientes diabéticos do Hospital Ipiranga”. Fizeram
parte da banca, os professores doutores

Fábio J. B. Sotelo (orientador), Lucas A.
Portela, Armando Lisboa Castro, Thiago
Name Villari e Moise Dalva.
A Dra. Marina Gonzales Toledo dissertou sobre o tema “Avaliação dos resultados de cateteres totalmente implantáveis em região cervical e braquial de
pacientes em tratamento para quimioterapia”, com banca composta pelos professores doutores Sayonê Moura (orientadora), Fábio J. B. Sotelo, Artur José
Gaspar Merlini, Sérgio Vitasovic Gomes
e Celso Alves.

Ambos os trabalhos cientíﬁcos foram
produzidos no Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Ipiranga durante os dois
anos de formação dos graduandos. Os
temas são de alta relevância atual e vão
contribuir em muito para a especialidade.
Ao ﬁnal, Dr. Carlos Pitta e Dra. Maria Toledo foram aprovados em suas
apresentações e receberam seus certiﬁcados, juntamente com a banca examinadora. Após a importante atividade
cientíﬁca, a noite continuou com uma
grande confraternização e jantar.

Armando Lisboa Castro, Fábio J. B. Sotelo, Thiago Name Villari, Carlos Alberto Armando Lisboa Castro, Marina Gonzales Toledo, Fábio J. B. Sotelo, Artur J.Gaspar
Pitta Júnior, Moise Dalva e Lucas A. Portela
Merlini, Sayonê Moura, Celso Alves, Sérgio Vitasovic Gomes e Lucas A. Portela

Novo professor adjunto da disciplina de Cirurgia
Vascular e Endovascular da UNIFESP
Em 14 de fevereiro, foi realizado, pela
Disciplina de Cirurgia Vascular e Endovascular da Unifesp - Escola Paulista de
Medicina, o concurso público para professor adjunto da Disciplina em substituição

a aposentadoria do Professor Dr. Newton
de Barros Junior. Foi aprovado em primeiro lugar o candidato Vladimir Tonello
Vasconcelos. Foi também aprovada, em
segundo lugar, a candidata Carolina Quei-

roz Flumignan. Participaram da banca os
professores: Ana Tanuri, Jane Tomimori,
Marconi Sobreira, Roberto Saad e Onivaldo Cervantes, como presidente, Prof.
Gaspar de Jesus Lopes.

2º CECACE inicia em abril
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 27 de abril, o segundo em 29 de junho e o terceiro em 31 de agosto.
O primeiro módulo do CECACE acontecerá no São Paulo Convention Center, das 8h às 17h30, e os outros dois módulos serão
realizados na Johnson & Johnson, no mesmo horário. O curso conta com o apoio da Cordis.
Em breve, a secretaria da SBACV-SP disponibilizará informações sobre temas e palestrantes.
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Roberto Saad, Carolina Flumignan, Marconi Sobreira, Gaspar de Jesus Lopes, Vladimir Tonello Vasconcelos, Jane Tomimori, Ana Tanuri e Onivaldo Cervantes
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Serviço de Cirurgia Vascular Integrada da Beneﬁcência Portuguesa de
São Paulo comemora o XXVII Encontro de Ex-Estagiários
No dia 23 de fevereiro, o Serviço de Cirurgia Vascular Integrada da Beneﬁcência
Portuguesa de SP realizou o XXVII Encontro de Ex-Estagiários, que contou com a
presença de mais de 150 colegas da especialidade, vindos da capital, do interior e
de outros estados.
O ambiente descontraído e o formato
do evento priorizam a discussão de temas em módulos, sem a apresentação
de aulas formais, o que tem agradado os
participantes de modo geral. Neste ano,
foram discutidos temas de tromboembolismo venoso, a importância da cirurgia

vascular arterial convencional e os programas da especialidade na graduação e
na pós-graduação.
No período da tarde houve uma discussão
sobre a síndrome pós-trombótica e os resultados de importantes trials publicados recentemente, além do destaque para o tratamento de doenças linfáticas e seus avanços.
Mais uma vez o evento contou com vários professores convidados de diversos
Centros Universitários, que contribuíram
com seus conhecimentos para o esclarecimento dos ouvintes. Destaca-se também
a participação ativa do público que for-

mulou perguntas e contribuiu com a sua
experiência.
A abertura do evento teve a participação do Prof. Bonno van Bellen, responsável pelo Serviço, a do presidente da Regional São Paulo da SBACV, Prof. Marcelo
Calil Burihan e do presidente da Nacional
da SBACV, Prof. Roberto Sacilotto, que resumiram as ações coletivas mais recentes
da Sociedade.
A comissão organizadora espera mais
uma vez a participação dos colegas no
XXVIII Encontro, que acontecerá em fevereiro de 2020.

Marcelo Calil Burihan, Roberto Sacilotto e Bonno van Bellen

Auditório

MESTRE VASCULAR

Dr. Márcio Villaça: cerca de 50 anos de atuação
médica e grandes conquistas proﬁssionais
Autor do projeto de criação das primeiras Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Bragança Paulista
Natural de Bragança Paulista, interior
de São Paulo, Dr. Márcio Villaça nasceu
em 18 de maio de 1946. Formado na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), fez os três anos de residência em
Cirurgia Vascular no Serviço do Dr. Mário
Cineli, no Hospital do Servidor Público Estadual (IAMSPE), onde, após ter se formado, iniciou sua trajetória proﬁssional
no ano de 1975. Nesta mesma época,
entrou para a Santa Casa de Santo Amaro (SP) como docente, sendo professor
da disciplina Propedêutica Cirúrgica, na
OSEC. Depois, ao mudar-se novamente para a sua cidade, passou a atuar na
Santa Casa, na Clínica Santo Antônio e no
Hospital de Ensino São Francisco (HUSF).
Com quase 50 anos de atuação médica, Dr. Villaça destaca seu trabalho como
autor do projeto de criação das primeiras
Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Bragança Paulista, e programas de controle
de natalidade e desnutrição infantil, época em que foi desenvolvido e inaugurado
o primeiro polo de distribuição de leite
para crianças desnutridas no estado de
São Paulo.
No período de 1977 a 1981, foi diretor
cientíﬁco da Associação Paulista de Medicina de Bragança Paulista e diretor da
Faculdade de Medicina, ocasião em que
fez um convite ao Dr. Aldo Ferronato, seu
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Mensagem aos jovens médicos
“Sigam estudando e mantenham-se atualizados. Graças à melhoria de condição de
vida de nosso país e das nossas condições
de saúde, a idade média dos brasileiros
está crescendo e, com isso, o aumento
das patologias arteriais e venosas também
vão aumentar e por isso vamos precisar de
mais e bons cirurgiões vasculares”.
Dr. Márcio Villaça

preceptor no Hospital do Servidor Público
Estadual e o qual faz questão de agradecer pelo seu aprendizado na especialidade, para assumir a cadeira de professor
de Cirurgia Vascular na Faculdade. Além
disso, sempre foi atuante junto aos alunos da Faculdade, participando de muitos congressos, palestras e conferências
públicas.
Dono de grande versatilidade para atuar em vários segmentos, resolveu também se dedicar à carreira pública, quando saiu da Faculdade. Ocupou o cargo de
vereador durante seis anos, com intensa
atividade na área de saúde. Foi vice-prefeito de Bragança e, em duas ocasiões,
teve a oportunidade de assumir a Prefei-

tura. Também foi secretário da Saúde do
Município em duas legislaturas diferentes, assessor de gabinete do secretário
de Saúde Dr. Pinotti, e assessor político
nos governos Quércia e Fleury. Porém,
durante esse período nunca se afastou da
Medicina, nem da Cirurgia Vascular.
No início dos anos 90, acompanhou a
Cirurgia Vascular da UNICAMP, como professor visitante convidado, no Serviço do
Dr. John Lane. Na época, também fez estágio na França, com o professor Dr. Jean
Paul Marcadé. Em 2002, voltou para a Faculdade e assumiu a disciplina de Cirurgia Vascular, na qual atua até hoje, tendo
a honra de participar da criação da Liga
Acadêmica Vascular, que leva o seu nome.

Por conta de suas inúmeras atividades
acadêmicas, não teve como se dedicar
a nenhum cargo na SBACV-SP. Porém,
sempre foi atuante e participativo nas reuniões da Sociedade. Esteve sempre presente, desde quando os encontros eram
realizados no Hospital São Camilo, na
Pompeia, sob o comando do grupo do Prof.
Dr. Degni e, posteriormente, no Hospital
das Clínicas, com o Prof. Dr. Puech Leão.
Dr. Villaça recorda que naqueles tempos, as reuniões eram tensas, com muitos
debates calorosos e opiniões divergentes,
mas, com o passar dos anos, os ânimos
foram se acalmando. Com sua mudança
para Bragança Paulista, precisou diminuir
sua participação nas reuniões em São
Paulo. Porém, com os encontros das Ligas Acadêmicas e com a implantação da
Seccional da Região Bragantina, voltou a
ﬁcar mais próximo da Sociedade. “Quero
acrescentar que a nossa Seccional revigorou o ânimo cientíﬁco dos membros da
comunidade, sempre com apoio da Regional, da qual faço questão de destacar
que os seus últimos dirigentes, com dedicação, capacidade e atuação democrática, quebraram os pequenos regionalismos cientíﬁcos e engrandeceram a nossa
sociedade”, pontua.
Nos momentos de lazer, o Dr. Villaça revela seu gosto pelo futebol, esporte que
sempre praticou. Atualmente, também
se dedica a jogar tênis e é comentarista
político em época de eleições e esportivo
em fase ﬁnal de campeonatos como, Paulista, Brasileiro e Copa do Mundo, na TV
Altiora. Além disso, ressalta que encontra
tempo para se dedicar à criação de bovinos, da raça Angus de alta linhagem.

SECCIONAL BRAGANÇA
REIVINDICA SERVIÇO DE RESIDÊNCIA
O diretor da Seccional Bragantina, Dr. Márcio Villaça, envolvido
com os assuntos da especialidade,
faz questão de relatar uma situação
que o tem deixado preocupado e,
pela qual, pretende se dedicar. “Vamos começar a primeira luta da nossa Seccional. Bragança sempre foi
polo de Cirurgia Vascular da região,
com condições de realizar cirurgias
abertas e Endovasculares. Com a
municipalização pelo Sistema Único
de Saúde (SUS), a alta complexidade vascular (Cirurgias Arteriais e
Endovasculares) foi regionalizada, e
Bragança perdeu a primazia de realizar procedimentos. Pernas isquêmicas estão evoluindo para o pior e
nós vasculares da região, com condições técnicas e hospitalares para
resolver os problemas, ﬁcamos assistindo ao sofrimento desses pacientes, do SUS é claro, com total
impotência”, lamenta.
Ainda, segundo ele, no ano passado foram enviadas correspondências para as autoridades hospitalares e municipais sobre o problema,
mas não houve resposta. “Não podemos desanimar. Não se trata de
conter custos, pois as despesas com
estes pacientes vão ser as mesmas,
tanto no município quanto nos hospitais de referência. A locomoção

custa caro e a espera dos atendimentos com a dor é desumana.
Como os municípios têm serviços
de Cirurgia Vascular com cirurgiões
capacitados, a suspensão desses
procedimentos do SUS, faz com que
esses serviços involuam, principalmente onde há hospitais de ensino
com prejuízo dos doentes, dos alunos e da melhoria das condições
técnicas dos cirurgiões vasculares”,
aﬁrma Villaça.
Dr. Villaça alega que esse problema não se restringe à cidade de
Bragança Paulista e, no dia 23 de
fevereiro, durante o Encontro de Ex-estagiários do professor Dr. Bonno,
a situação foi colocada em discussão
para que a SBACV-SP e a Nacional
ﬁcassem a par dos acontecimentos.
“Houve uma receptividade dos presentes com o apoio imediato de Catanduva e Santos e, principalmente,
do nosso presidente da Nacional, Dr.
Roberto Sacilotto, que falou sobre o
aumento das amputações de membros nos últimos anos. E eu sugiro
que seja realizado um levantamento
das demais cidades e regiões que
estão com esse problema, para que
possamos mudar e enfrentar essa
situação para o bem dos pacientes e
da Cirurgia Vascular do Interior Paulista”, esclarece.
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• A SBACV-SP disponibiliza, aos seus sócios, o seu selo holográﬁco. O
material, que pode ser anexado em receituários médicos, prontuários,
cartões de visita, laudos médicos ou qualquer local em que o médico
julgar importante, custa R$ 0,25. A quantidade mínima para a compra
são 300 selos, vendidos pelo preço de R$ 75.
Caso o médico opte por adquirir 600, o valor é R$ 150, e para 900, o
proﬁssional deverá despender R$ 225. O pagamento precisa ser antecipado e o comprovante anexado ao e-mail de solicitação. Os associados
podem adquirir o produto pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br, e recebê-lo em seu endereço de correspondência.

Restrições na publicidade médica nas redes sociais
visa proteger consumidores e profissionais

a realização de consultas, diagnósticos e cirurgias a distância no
Brasil ainda precisarão superar alguns entraves como a precariedade tecnológica, a baixa capacidade de investimentos e a insegurança médica.
De acordo com o especialista, os possíveis erros da atividade
seriam motivados pela falta de tato do médico com o paciente,
fundamental na relação de atendimento, e até na imprecisão da
mensagem transmitida via ligação.
Além disso, constata Raul Canal, a Telemedicina não é garantia de alcance. Os moradores dos vilarejos mais afastados teriam
que contar com uma infraestrutura particular, como computador ou
aparelho celular e sinal de internet ou telefonia que possibilitariam
a chamada sem interferências ou interrupções, para obterem a
qualidade do atendimento certiﬁcada.
“Ainda não há certeza de que os teleatendimentos funcionem
tão bem quanto os atendimentos presenciais. Isso pode desencadear uma série de erros de diagnósticos, tratamentos imprecisos
e uma crise na saúde pública, que se instalariam como consequência. Portanto, é fundamental que os meios cientíﬁcos atestem a
medida antes”, alerta Canal.
Para o presidente da ANADEM, no entanto, o Conselho Federal
de Medicina terá, agora, a chance de pôr em prática todas as discussões que não foram realizadas no primeiro momento, antes da
revogação.
“Precisamos discutir com o meio político, acadêmico, jurídico e,
principalmente, cientíﬁco, antes de tomar atitude e abrir espaço
para novas insatisfações médicas”, explica Raul Canal.

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

Especialista explica o uso das redes sociais e os
limites da publicidade médica
O Conselho Federal de Medicina recentemente alterou as regras que deﬁnem as condutas dos proﬁssionais da área, estabelecendo os princípios da ética
médica nas redes sociais. A advogada Adriane Zimmermann, do escritório Küster Machado Advogados,
comenta que as novas regras de condutas se basearam em inúmeros posts nas redes sociais, de clínicas
médicas ou até mesmo, por exemplo, do comparativo
do famoso “antes e depois” de procedimentos, estéticos ou não, prometendo aos consumidores resultados
imediatos e milagrosos.
“É prudente nos questionarmos sobre os limites da
publicidade na área médica e até que ponto essas
exposições e indicações são ou não saudáveis para
o consumidor ou se estamos apenas diante da autopromoção desses proﬁssionais, sem as devidas
advertências quanto ao procedimento e resultados
apresentados”, explica.
A especialista disse que a decisão do CFM está
publicada no Manual de Publicidade Médica, com as
diretrizes que visam impedir a autopromoção e mercantilização do ato médico. “Hoje é permitida a publicidade de serviços médicos, mas com algumas restrições, sendo permitida a postagem com conteúdo
relevante a respeito da sua especialidade, bem como
elucidar dúvidas frequentes dos pacientes, devendo, estes anúncios, conter o número de inscrição no
CRM, nome do proﬁssional, especialidade, número do
registro e qualiﬁcação de especialista”, analisa.
A advogada diz que a publicidade nas redes sociais
tem vetos muito expressivos, como os anúncios de
técnicas não validadas cientiﬁcamente. “Outro ponto
é que o CFM desaconselha a utilização de fotos do
antes e depois de pacientes como forma de divulgar
técnica, método ou resultado de tratamento, pois entende que a divulgação desse tipo de material pode
caracterizar a prática médica de forma sensacionalista, promocional ou com conteúdo inverídico. Havendo a divulgação, o proﬁssional deverá ter o consentimento expresso do paciente”, destaca.
Outro ponto de atenção são as famosas “selﬁes em
situações de trabalho e atendimento”, que também
são permitidas apenas com o consentimento do paciente de forma expressa. “Essa proibição visa proteger a privacidade e o anonimato inerentes ao ato
médico e ao próprio paciente”, explica.

Falta de tecnologia e insegurança médica
são entraves para Telemedicina

Santa Casa rompe com negociações sobre
terceirização e demissão de 152 médicos
De maneira unilateral, a ﬁlantrópica decidiu não dialogar mais
com o Sindicato dos Médicos de São Paulo (Simesp)
Diferentemente do que se comprometeu publicamente, a Santa
Casa de Misericórdia de São Paulo decidiu, no dia 1º de março,
romper as negociações com o Sindicato dos Médicos de São Paulo
(Simesp) a respeito das demissões de 152 médicos e terceirização
de serviços da entidade de maneira unilateral. No dia 28 de fevereiro, aconteceu reunião entre o Simesp e representantes da Santa
Casa na qual a tentativa de acordo ocorreu normalmente.
De acordo com o presidente do Simesp, Eder Gatti, o sindicato tem dado andamento às negociações de forma a preservar os
serviços que são do Sistema Único de Saúde (SUS), que recebem
alunos e residentes, para que não ocorresse a terceirização desses
locais. Para isso, mais de 70% dos médicos cederam à demissão
para que ocorresse essa preservação do serviço. “Embora tivéssemos demonstrado disposição e abertura do Simesp em negociar, a
Santa Casa tomou essa atitude intempestiva”.
Gatti ainda explica que o objetivo seria chegar a um acordo negociado, mas se a Santa Casa for apelar para essas demissões e
terceirizações, serão acionados o Ministério Púbico do Trabalho e a
Justiça para que iniquidades não aconteçam. “Já respondemos à ﬁlantrópica que ainda estamos dispostos a conversar para encontrar
alternativas, junto ao corpo clínico.”

Ministério da Saúde anuncia nova modalidade
de compra de medicamentos
Em sessão solene em comemoração ao Dia Mundial das Doenças Raras, o ministro da Saúde destacou que o uso do "compartilhamento de risco" é um
marco no SUS, e que terá início com a aquisição do
spiranza
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou, no dia 27 de março, que a pasta irá adotar a modalidade de compartilhamento de risco na aquisição de medicamentos. Na prática, isso signiﬁca que o governo só
pagará pelo medicamento se houver melhora do paciente. O spiranza, destinado ao tratamento da doença rara
Atroﬁa Muscular Espinhal (AME), poderá ser a primeira
medicação incluída no Sistema Único de Saúde (SUS)
pelo viés da nova modalidade. Atualmente o tratamento
por paciente custa R$ 1,3 milhão por ano. A análise de
sua possível incorporação deve ocorrer em março, pela
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no
SUS (CONITEC).
“Ao iniciarmos o trabalho à frente da Saúde, tomamos
a decisão de fazer do spinraza, a primeira medicação a
ser incluída no nosso sistema de saúde por meio do compartilhamento de risco. Avançamos pouco na questão de
como selecionar, incorporar, preciﬁcar e diluir o custo de
novas tecnologias para a sociedade brasileira. Em doenças raras, o último capítulo foi o spinraza, que tem trazido uma gangorra de emoções às famílias e aos pacientes
portadores da patologia”, ressaltou o ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta.
De acordo com o ministro, a nova modalidade de aquisição de medicamentos aproxima o Brasil de países que
já utilizam essa modelagem, como Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha e Inglaterra. “Uma série de compromissos e resultados são colocados nessa tratativa.
Isso induz o estado a monitorar os pacientes, e quando o
medicamento não cumpre a função para qual foi indicado, esse risco de custo é compartilhado com o laboratório que propôs o tratamento”, explicou o ministro.
O pedido de incorporação do spinraza será analisado
na próxima reunião da CONITEC, em março, e deverá
seguir, com celeridade, os demais trâmites previstos em
lei. “O que está em discussão no mundo é para onde
vai essa terapia. O nosso país, o nosso sistema, precisa
urgentemente se colocar na linha da pesquisa genética
humana”, disse o ministro.
No Brasil, aproximadamente 13 milhões de pacientes têm doenças raras. De acordo com a Organização
Mundial de Saúde (OMS), 65 pessoas a cada 100 mil
indivíduos vivem com essa condição. São cerca de 8 mil
doenças raras no mundo, sendo que 80% decorrem de
fatores genéticos e 20% estão distribuídos em causas
ambientais, infecciosas e imunológicas.

Conselho Federal de Medicina (CFM) revoga a
Resolução n°2.277, que regulamentava a prática
no Brasil
Revogada pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM) no último dia 22 de fevereiro, a prática de
Telemedicina gerou muita polêmica pela forma que
foi adotada e apresentada, motivando fortes críticas e posicionamentos de inúmeras entidades médicas até a decisão ser divulgada.
Segundo Raul Canal, presidente da Sociedade
Brasileira de Direito Médico e Bioética (ANADEM),
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