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Caros colegas,

Nos próximos dias 15 de setembro e 20 de 
outubro, realizaremos, respectivamente, o Dia 
Vascular e o Dia da Trombose. Serão momen-
tos ímpares para divulgação da especialidade 
perante à população. No evento de setembro, 
além do atendimento, devemos mostrar toda 
nossa atividade. Neste período de invasão da 
especialidade é essencial que os procedimen-
tos vasculares sejam bem defi nidos para a co-
munidade. Já, no Dia Mundial da Trombose, o 
esclarecimento da trombose venosa e a dife-
renciação com a trombose arterial se fazem 
necessários. Também será um excelente mo-
mento para mostrarmos à população quem re-
almente faz o tratamento e acompanhamento 
destes casos. Convido a todos os serviços com 
residentes e acadêmicos que participem destas 
atividades extremamente importantes da nossa 
regional. 

Para novembro, teremos o Prêmio Emil Burihan. 
Estimulem seus residentes e jovens egressos da 
especialidade a participarem. 

Nosso novo aplicativo já está a todo vapor! 
Acessem SBACVSP e baixem tanto para iPhone 
quanto para Android. Será mais um modo de 
comunicação entre a direção da regional, os só-
cios e não sócios. Também no aplicativo serão 
colocados os eventos da Regional São Paulo e 
atualizações de nossa especialidade.

Continuamos trabalhando para que os sócios 
tenham o melhor do ponto de vista educacional 
quanto em relação à defesa profi ssional. 

Vamos em frente. 
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DEFESA PROFISSIONAL

REFORMA DA PREVIDÊNCIA – ATÉ AGORA 
O QUE MUDA PARA O MÉDICO?

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

Hoje, vivemos um clima de incerteza de 
como e quando poderemos usufruir a tão 
sonhada aposentadoria.  O debate acalora-
do na Comissão da Câmara dos Deputados 
mostra o quanto é complexo orquestrar 
mudanças no regime previdenciário do País.

Até o momento, a profi ssão médica é 
regida pelo regime de aposentadorias es-
peciais, ou seja, o médico tem o direito de 
se aposentar com tempo mínimo de con-
tribuição de 25 anos, neste mesmo regi-
me temos profi ssões que o tempo mínimo 
pode ser de 15 e 20 anos, caso de minera-
dores. O regime especial de aposentadoria 
é aplicado a profi ssões com atividades que 
colocam a saúde e a integridade física do 
trabalhador em risco devido à exposição 
de agentes nocivos, como calor e ruído 
excessivos e agentes químicos e biológi-
cos, de forma contínua e ininterrupta, em 
níveis acima dos estipulados em lei. O re-
gime especial ainda garante ao benefi ciá-
rio uma aposentadoria de 100% do salário 

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

31
Agosto

13º Dia Vascular de São Paulo

Local: Parque Villa-Lobos 
Informações: (11) 5087-488815

 Setembro

Simpósio Dante Pazzanese de Intervenção Endovascular 
Venosa

Local: Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 - Vila Mariana - SP 
Informações: www.cursos.idpc.org.br

20 e 21 
 Setembro

Curso de Educação Continuada em Ecografi a Vascular 
com Doppler (CECEV)

Local: Rua Borges Lagoa, 1065 - SP  
Informações: secretaria@sbacvsp.org.br

21 e 22 
 Setembro

24º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes 

Local: UNIP – Universidade Paulista – Rua Vergueiro, 1211 - SP 
Informações: www.anad.org.br/  25 a 28

Julho

Simfl ebo - Simpósio de Flebologia

Local: Teatro Municipal Paulo Moura - São José do Rio Preto  
Informações: http://topvascular.com.br/simfl ebo.html2 e 3

Agosto

7ª Edição do Curso ABLAVE - Ablação Venosa  

Local: Centro de Convenções Rebouças  
Informações: www.ablave.com.br2 e 3

Agosto

AGENDA

2019

de benefício, sem idade mínima e sem a 
incidência do fator previdenciário. Na apo-
sentadoria especial não existe distinção de 
gênero, ou seja, homens e mulheres de-
vem cumprir o mesmo período mínimo de 
contribuição. Afi nal, o benefício e integri-
dade do trabalhador independe do gênero. 

No caso da nossa especialidade, ela se 
encaixa na lei especial duplamente, primei-
ro por ser médico e estar exposto a agen-
tes biológicos continuamente e também 
pela exposição ao RX nos procedimentos 
endovasculares e cirurgias (exposição ao 
RX  além de se enquadrar em regime es-
pecial de aposentadoria, gera benefícios 
em gratifi cações e período de férias de 20 
dias por semestre).  

No projeto em votação na Câmara, a 
aposentadoria especial deve permanecer, 
mas a principal mudança assinalada é a 
idade mínima para requisição do benefício, 
que será de 55 anos, o que não existia na 
regra atual e fi cam mantidos os tempos de 

15, 20 e 25 anos de contribuição conforme 
a profi ssão, no caso dos médicos perma-
nece os 25 anos. Devemos fi car atentos 
até a votação fi nal para sabermos o que 
realmente mudou para nossa categoria.  
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O que pode e o que não se pode fazer

O COMPLIANCE 
NA ÁREA DA SAÚDE

Anglicismos não são incomuns no nosso cotidiano, porém, embora con-
testado por muitos ufanistas, existem palavras sem uma tradução precisa 
para a língua portuguesa, uma delas é o compliance. No fi nal das contas, 
signifi ca proceder em conformidade com as regras, sejam elas as leis, 
códigos de conduta empresariais, no nosso caso, Código de Ética Médica, 
etc.; agir a fi m de evitar desvios de conduta.

Na saúde, não existe uma política única de compliance, mas as diretri-
zes estão pautadas primordialmente na ética e na boa-fé. 

No caso de empresas relacionadas à área médica, há regimes primor-
dialmente de grandes grupos empresariais, como hospitais e empresas de 
planos de saúde, com o objetivo de pautar uma boa conduta. De acordo 
com Patrícia Gregório, executiva da CardinalHealth, uma empresa multi-
nacional americana de serviços de saúde e especializada na distribuição 
de produtos farmacêuticos e médicos, um programa de compliance efi -
ciente deve estar calcado em pilares como implementação de políticas e 
procedimentos por escrito, assim como existência de departamentos de 
compliance nas empresas, além da realização de treinamento e ações de 
educação efi cazes e que devem acontecer de forma contínua, etc.

Cada empresa tem o poder de estabelecer seus próprios procedimen-
tos e políticas, sempre obedecendo a lei vigente no país. Alguns proces-
sos podem ser considerados fundamentais, como, por exemplo, políticas 
antissuborno e anticorrupção, entre outras.

Existem também iniciativas importantes como acordos setoriais, como 
o da Associação Brasileira de Produtos de Alta Tecnologia para a Saúde 
(ABIMED) que veta o patrocínio direto de empresas para profi ssionais 
de saúde, e o da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores 
de Produtos para Saúde (ABRAIDI) que trata das melhores práticas no 
mercado de OPMEs, sigla utilizada por empresas e profi ssionais de saúde 
do Brasil para referenciar as Órteses, Próteses e Materiais Especiais.

Na opinião da advogada e doutora em Direito Penal pela Universidade 
de São Paulo, Dra. Maria Luiza Gorga, o programa de compliance precisa 
estar atento a todas as áreas de interesse e grupos, e demanda uma es-
trutura bastante grande. “O primeiro ponto é saber qual será o foco. Par-
tindo de uma premissa de que já existe uma adesão às regras básicas, é 
preciso avaliar os perigos. Por exemplo, se a maior preocupação é com 
um paciente que não entende o que será feito e com seus direitos, ou as 
consequências da atividade desenvolvida. A análise é bastante empírica 
e individualizada. O importante é criar estruturas que sejam simples, 
difundir a prática a todos e realizar lembretes e treinamentos periódicos. 
Sem a mudança da cultura, nenhum programa terá sucesso”, explica.

Para o profi ssional da medicina, sobretudo de maneira individual, o 
compliance é uma proteção e possibilita que se tenham as ferramentas 
não apenas para auxiliar na prevenção de fatos indesejados, como na 
comprovação de que a conduta foi absolutamente regular. “É necessário 
ter a consciência de estar respaldado nas normas e agir de forma ética, 
e mais do que isso, é possuir as ferramentas para demonstrar frente a 
terceiros. Por exemplo, se uma clínica produz um termo de consentimen-

to em linguagem clara e com a exposição dos riscos 
e benefícios, o paciente não poderá depois questionar 
que não estava ciente de determinado risco ou con-
sequência”, esclarece a advogada, Maria Luiza. Outro 
exemplo é a criação e adesão a um prontuário com 
anotações bem individualizadas e identifi cadas da 
evolução de um paciente, o que afasta alegações de 
negligência no atendimento.

Ainda, de acordo com a advogada, para a empresa, 
é possível levar a redução de custos com maior efi -
ciência e menores questionamentos. Também se cria 
uma melhor individualização das responsabilidades, o 
que evita que toda uma diretoria seja chamada a es-
clarecer fatos que sequer eram de sua alçada. “Sobre 
a responsabilização, o descumprimento de alguma 
disposição de compliance, por si só, não gera efeitos 
públicos - podendo eventualmente ser objeto de me-
didas dentro da empresa. Por outro lado, as condutas 
que ensejam punição externa terão maior facilidade 
em identifi car a quem sancionar, diminuindo o risco 
de que outros sejam responsabilizados”, informa. 

Patrícia Gregório esclarece que, especifi camente 
para as empresas que atuam na área da saúde, o 
programa de compliance existe para garantir o cum-
primento das normas e regulamentos, e protege, des-
sa forma, a reputação da empresa e de seus cola-
boradores e, principalmente, garante a segurança do 
paciente. “A independência dos profi ssionais de saúde 
e de agentes do governo é fundamental para que as 
relações com a indústria aconteçam de forma ética e 
transparente”, afi rma.

Para Maria Luiza, a cultura corporativa de complian-
ce deve ser disseminada nas empresas. E o aspecto 
mais importante é o de colocar o programa em ação, 
tanto com os treinamentos, como principalmente com 
a atitude cotidiana de todos os níveis hierárquicos. “É 
inviável acreditar que haverá adesão ao programa se 
a chefi a não o segue”, pontua. 

A executiva Patricia compartilha da mesma opinião. 
“Além do engajamento genuíno da alta liderança – 
que deve liderar pelo exemplo, constantes treina-
mentos e a manutenção de canais de comunicação 
efi cientes, é muito importante que todos os colabora-
dores e parceiros de uma empresa entendam que a 
implementação de um bom programa de compliance 
não cabe apenas ao departamento de Compliance ou 
ao Compliance offi cer e sim a cada um, individual-
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Patricia Gregório Maria Luiza Gorga Antonio Eduardo Fernandes 

mente”, destaca.
Segundo a advogada, para se combater as más práticas, além da cons-

cientização, é importante a responsabilização. “Nada é mais efi caz para a 
mudança de condutas do que perceber que uma regra tem repercussão 
- e essa repercussão não precisa ser gigante, basta ser proporcional, po-
rém, ser aplicada de forma consistente a cada violação”, comenta.

No Brasil, a lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, Lei Anticorrupção, 
inspirada em normas internacionais (como a “FCPA” americana), dispõe, 
em seu art. 1º, sobre a “responsabilização objetiva administrativa e civil 
de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração públi-
ca, nacional ou estrangeira”. Na prática, isso signifi ca que trata apenas 
de casos que envolvam uma pessoa (individualmente ou representando 
uma empresa) e um agente público. De forma geral, quando se fala da 
responsabilização objetiva, signifi ca que ela independe de uma análise 
de culpa (intenção, ou "descaso" na forma de omissão). Ocorrendo o 
resultado - a corrupção -, existe a responsabilização nos termos da lei. 
“Assim, essa responsabilidade é civil ou administrativa (como em órgãos 
da concorrência, por exemplo) - e então são empregadas sanções econô-
micas, como multas, indenizações, limitações à contratação, etc. - mas 
não criminal, porque o Direito Penal brasileiro só se aplica a pessoas 
físicas e sempre depende da análise da culpa”, esclarece a advogada, e 
acrescenta que, no contexto do compliance na saúde, essa lei se apli-
caria, sobretudo, em situações envolvendo o SUS, em casos como o de 
venda de "vagas", cobranças "por fora" e nos esquemas como a chamada 
máfi a das próteses.

As ações promocionais levadas a efeito pela indústria farmacêutica e 
de produtos médicos devem observar os limites estabelecidos pelas leis 
e normas em vigor, como por exemplo, as resoluções da ANVISA bem 
como os limites estabelecidos e recomendados pela Associação da Indús-
tria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), além das políticas internas 
de cada empresa. “Interessante mencionar, a este respeito, que a Inter-
farma, por exemplo, em 2012, fechou um acordo inédito com o Conselho 
Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a Sociedade Brasi-
leira de Cardiologia visando à defi nição conjunta das regras de conduta 
com tais instituições. Este documento é referência mundial no setor da 
saúde e mostra como o engajamento da cadeia como um todo contribui 
para um ambiente verdadeiramente compliance”, considera Patrícia.

As empresas devem garantir que as relações com fornecedores e clien-
tes também estejam dentro do que determina as normas e leis em vigor, 
em especial os terceiros que de alguma forma interajam em seu nome 
com agentes do governo.

Pontos importantes no programa de compliance de uma empresa, 
no que diz respeito aos fornecedores e clientes 

Os fornecedores e clientes devem estar em conformidade com todas as 
leis e regulamentações brasileiras relacionadas à fraude e interações com 
profi ssionais de saúde; estar em concordância com as leis anticorrupção 
dos países nos quais eles fazem negócio e não fazer pagamentos diretos 
ou indiretos ou promessas. 

Patrícia Gregório salienta que uma nova regulamentação de privaci-

dade de dados – a nova lei brasileira de proteção de 
dados - está em fase de implementação e as empre-
sas terão até agosto de 2020 para se adaptar. Além 
disso, Projetos de Lei em discussão visam endereçar o 
tema da transparência nas relações entre profi ssionais 
de saúde à indústria, no mesmo modelo do Sunshine 
Act nos Estados Unidos. “Nos últimos anos, é evidente 
que houve muito avanço no programa de compliance 
de grande parte das indústrias. O que se pode perce-
ber é um maior comprometimento de diversos setores 
com os mais elevados padrões de ética empresarial. 
Tem-se entendido que o crescimento sustentável e su-
cesso contínuo das empresas dependem de conduta 
ética e relações transparentes com clientes, parceiros 
e fornecedores, que também devem agir com integri-
dade”, conclui.

Na opinião da advogada, Maria Luiza, o compliance 
no setor da saúde, felizmente, vem tanto se difundin-
do como se especializando. Na esteira principalmente 
das ações dos grandes players, muitos grupos já pas-
saram a criar suas políticas e montar setores específi -
cos. “O foco que o assunto tem tomado na mídia, com 
os diversos escândalos no SUS e no meio particular 
também cria uma pressão do mercado para a criação 
de mecanismos de compliance - sendo um exemplo os 
acordos setoriais já mencionados”.

Ela ressalta que a medicina é uma profi ssão de alto 
risco de judicialização, e é necessário se proteger com 
documentação e ter em mente que a boa relação pes-
soal com o paciente ainda é um grande protetor. Seja 
em uma relação duradoura ou em uma breve consulta, 
o paciente quer ser ouvido, cuidado e acolhido. “Muitas 
vezes, vejo casos que sequer existiriam se o paciente 
não tivesse se sentido desmerecido ou ignorado. Por 
mais que a conduta toda do médico esteja correta, 
aquilo vira um processo porque o paciente não vê a 
intercorrência como um acaso inerente à medicina, 
mas como um "erro" devido ao mau tratamento que 
ele acredita ter recebido. Então, use sempre os 3Cs: 
calma, carinho e clareza!”, menciona.

Manual de Compliance da Associação Médica 
Brasileira (AMB) 

A Associação Médica Brasileira (AMB) criou um comi-
tê que pretende elaborar um Manual de conduta sobre 
compliance. O objetivo é orientar os médicos sobre as 
regras e explicar como eles devem ou não proceder. 
A ideia também é que em uma eventual situação de 
infração o profi ssional possa ter respaldo legal e saiba 
como conduzir o assunto. 

No dia 23 de agosto, está marcada uma reunião em 
São Paulo, entre o Comitê da AMB, o Conselho Fede-
ral de Medicina, o Ministério Público, as Sociedades de 
várias especialidades e outras entidades que tenham 
interesse em debater o assunto. 

O presidente da Associação Brasileira de Medicina 
Preventiva de Administração e Saúde, e líder do Comi-
tê de compliance dentro da AMB, Dr. Antonio Eduardo 
Fernandes D’Aguiar, explica que é preciso deixar trans-
parente a relação com os fornecedores na área médi-
ca. “Quando um médico prescreve um medicamento, 
o interesse tem que ser científi co e não econômico. 
Não podemos esquecer nunca o Juramento de Hipó-
crates que fi zemos na ocasião da formatura, no qual 
o paciente é sempre a pessoa mais importante. Não 
podemos abrir mão da ética médica em detrimento de 
ganhos econômicos”, conclui. 
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Reunião Científi caJulho

25/7/2019 – 5ª feira – às 20 horas

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

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

Estacionamento: Multipark – Rua Francisca Miquelina, 67

ENCONTRO MENSAL

Matsumura, Sérgio Vitasovic Gomes, Ulisses Ubaldo Mattosinho 
Mathias, Regina de Faria Bittencourt Costa, do Hospital Heliópolis 
foi comentado pelo Dr. Sérgio Roberto Tiossi.

“Análise dos resultados da simpatectomia videotoracoscópica 
no tratamento da hiper-hidrose em pacientes adolescentes” foi o 
tema dos autores Carolina Brito Faustino, Nelson Wolosker, José 
Ribas, Paulo Kauffman, Guilherme Yazbek, Paulo Pego, Marcelo 
Fiorelli (apresentador) e Gabriel Cucato, do Hospital das Clínicas 
da Universidade de São Paulo; Hospital Israelita Albert Einstein e 
Hospital AC Camargo. O trabalho teve comentários do Dr. Marco 
Antonio Soares Munia.

Da Faculdade Santa Marcelina / Hospital Santa Marcelina e 
com comentários do Dr. Celso Ricardo Bregalda Neves,  a terceira 
apresentação foi sobre “Acompanhamento de pacientes portado-
res de fi ltro de veia cava inferior como profi laxia do tromboembo-
lismo pulmonar”, dos autores Cecília M. C. Pedro (apresentadora), 
Marcelo C. Burihan, Felipe Nasser, Orlando C. Barros, Tamiris A. 
M. Ingrund, Gustavo C. Miranda, Marlon A. Olivetti, George D. 
Brandão e José C. Ingrund.

Reunião administrativa
Dentre os assuntos da pauta da reunião, os membros da dire-

toria destacaram a marca alcançada pela regional São Paulo, que 
ultrapassou mais de mil associados. 

O presidente da SBACV-SP, Dr. Marcelo Calil Burihan, que con-
duziu a reunião com a secretaria da Dra. Regina de Faria Bitten-
court Costa, apresentou mais informações sobre o segundo Curso 
de Educação Continuada em Angiorradiologia e Cirurgia Vascular 
(CECACE), que aconteceu no dia 29 de junho, além de outros 
cursos realizados. O novo aplicativo da SBACV-SP também foi um 
dos temas apresentados, com funcionalidades de última geração 
e disponibilizado para o público em geral. 

Ainda, teve a discussão sobre a proposta da candidatura da 

REUNIÃO CIENTÍFICA DE JUNHO

Luciene do N. LimaMarcelo Calil Burihan Marcelo Fiorelli 

Cecília M. C. Pedro

Sérgio Roberto Tiossi

Marco Antonio S. Munia

Jantar ao fi nal do evento

Celso Ricardo B. Neves

Regional São Paulo para o Congresso Brasileiro de Ecografi a Vas-
cular, para 2024. E decidiu-se sobre a necessidade de se estabe-
lecer algumas etapas para a revisão do regimento da SBACV-SP. 
Na ocasião, foi destacada a participação da Sociedade no 24º 
Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes, da ANAD, que 
será realizado nos dias 25, 26, 27 e 28 de julho, com três aulas 
de 20 minutos, seguidas de debates.

No dia 27 de junho, foi realizada a reu-
nião científi ca mensal da SBACV-SP, no 
Anfi teatro Nobre da Associação Paulista de 
Medicina (APM), com a apresentação de 
três trabalhos.

O tema “Implante de cateter venoso cen-
tral para diálise de curta permanência em 
hospital terciário”, de autoria de Luciene do 
Nascimento Lima (apresentadora), Patrícia 
Maristela Maria Reis, Larissa Albuquerque 
de Oliveira Silva, Rodolfo Pacheco Quida, 
Ana Carolina de Oliveira Calixtro, Paulo 
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TRABALHOS DE 25 DE JULHO

Autores: Kauê Polizel Souza; Cynthia 
de Almeida Mendes; Marcelo Passos Tei-
velis; Marcelo Fiorelli Alexandrino; Caro-
lina Brito; Alexandre Fioranelli; Adriano 
Martins Galhardo; Valter Castelli Junior; 
e Nelson Wolosker

Instituição: Hospital Israelita Albert 
Einstein e Santa Casa de São Paulo

Introdução: Pacientes com indica-
ção de correção cirúrgica de aneuris-
mas de aorta abdominal, na maioria 
dos casos, são pacientes idosos, com 
múltiplas comorbidades e, por vezes, 
com eventos cardiovasculares prévios. 
Esses fatos geram sentimentos de 
preocupação, ansiedade e dúvida, po-
dendo estar associados a maior possi-
bilidade de desenvolvimento de altera-
ções cognitivas e de humor, tanto nos 
períodos pré quanto pós-operatório.

Objetivos: O objetivo deste estudo 
prospectivo é  avaliar a presença de 
sintomas de ansiedade e depressão 
antes e após o tratamento cirúrgico 
de aneurisma de aorta, e correlacionar 
suas variações (status pré -operatório 
e status pós-operatório) com as mo-
dalidades de tratamento e identifi car 

Autores: Sascha Werner Schlaad 
(apresentador), Alessandro Xavier Mou-
ra, Henrique Zanardi Martins e Janaína 
Cenedes Prudente de Oliveira

Instituição: Serviço de Cirurgia Vas-
cular Integrada Prof. Bonno van Bellen - 
Hospital da Benefi cência Portuguesa de 
São Paulo

Resumo: A prevalência da Insu-
fi ciência Venosa Crônica (IVC) é de 
aproximadamente 60%, com signifi -
cante impacto socioeconômico e rele-
vante interesse no setor de pesquisas. 
O tratamento preconizado é a cirurgia 

Em relação aos pacientes submeti-
dos à cirurgia aberta, houve diminui-
ção na média da pontuação na Escala 
de Beck de 8,7 para 3,4 (p<0,05) em 
relação aos sintomas de ansiedade. 
Já, em relação aos sintomas depres-
sivos, um aumento na média de 6,2 
para 6,9, porém sem signifi cância es-
tatística (p = 0,29).

Os pacientes submetidos a trata-
mento endovascular tiveram diminui-
ção de 6,6 para 3,7 (p<0,005) em re-
lação aos sintomas ansiosos e de 6,1 
para 3,3 para sintomas depressivos 
(p=0,001).

Não houve signifi cância estatística 
na mudança dos sintomas de ansieda-
de ou depressão quando comparados a 
idade, diâmetro do aneurisma, tempo 
de internação hospitalar, necessidade 
de reintervenção ou diferentes comor-
bidades.

Apenas o tempo de internação em UTI 
mostrou diferença estatística signifi cati-
va para mudança nos sintomas de an-
siedade no pós-operatório (p = 0,029).

Comentador: Dra. Débora Yumi 
Ferreira Kamikava ( psicóloga)

PALESTRA ESPECIAL SERÁ APRESENTADA 
NA PRÓXIMA REUNIÃO CIENTÍFICA

Na reunião científi ca da SBACV-SP do dia 25 de julho, a ser realizada na Associação Paulista de Medicina (APM), a partir das 
20h30, o Dr. Jong Hun Park, da Santa Casa de São Paulo, apresentará a palestra “Aspectos técnicos e aplicações clínicas do Plug 
vascular”, com o apoio da Abbott e comentários do Dr. Igor Rafael Sincos.

Na sequência, serão apresentados os seguintes trabalhos: 

AVALIAÇÃO DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM PACIENTES PORTADORES 
DE ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL

evoluindo com refl uxo pós-operatório 
em 7 e 3 dos membros inferiores, res-
pectivamente, RR = 4,3 (IC 95% 1,34 
13,85), p = 0,0144.

Conclusão: Baixa relação energia/ 
diâmetro é fator de risco para refl uxo 
pós-operatório de termoablação da veia 
safena magna embora seja necessária 
amostragem maior em estudos futuros 
para diminuir o intervalo de confi ança e, 
consequentemente, aumentar a preci-
são da associação.

Comentador: Dr. José Bem-Hur Ferraz 
Parente

convencional, no entanto, técnicas en-
dovenosas de termoablação têm se tor-
nado opção minimamente invasiva.

Objetivo: Avaliar persistência da insu-
fi ciência da veia safena magna após ter-
moablação, estabelecendo relação entre 
densidade de energia e diâmetro prévio. 

Método: Estudo de Coorte entre ju-
nho de 2012 e julho de 2017, em hospi-
tais particulares da cidade de São Paulo, 
Brasil.

Resultados: Foram tratados 91 
membros, 32 com baixa relação ener-
gia/ diâmetro e 59 com alta relação, 

PRESENÇA DE INSUFICIÊNCIA DE CROÇA DE SAFENA MAGNA 
APÓS TERMOABLAÇÃO COM LASER 1470 nm

quais os fatores puderam estar rela-
cionados a variação de ansiedade e 
depressão. 

Metodologia: Pacientes submeti-
dos a correção de AAA foram avaliados 
através dos Inventários de Depressão 
e Ansiedade das Escalas Beck (BDI 
e BAI) antes e após o tratamento ci-
rúrgico, sendo aplicados na consulta 
pré -operatória antes da internação e 
um mês após a cirurgia, tendo como 
objetivo mensurar a presença de sin-
tomatologia depressiva e ansiosa nos 
dois momentos.

Resultados e conclusão: Foram 
avaliados 52 pacientes com aneurisma 
de aorta abdominal ou ilíacas isolada-
mente, com idades entre 54 e 86 anos, 
sendo 73% destes do sexo masculino. 
Todos foram submetidos a tratamento 
cirúrgico, dos quais, 32 (61,5%) trata-
dos por técnica endovascular.

No grupo estudado, 83,7% dos pa-
cientes apresentavam ansiedade míni-
ma ou leve no pré-operatório e 16,4% 
moderada ou severa. Apresentavam 
depressão mínima ou leve 94,2% e 
5,8% depressão moderada.
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Em 24 de junho, com organização da Seccional Campi-
nas e Região, da SBACV-SP, em conjunto com a Sociedade 
de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC), foi realizada 
a reunião científi ca mensal com o tema “Atualidades no 
tratamento da trombose venosa profunda”, apresentado 
pelo Dr. Marcone Lima Sobreira, professor da disciplina de 
Cirurgia Vascular e Endovascular da Faculdade de Medici-
na da UNESP.

O encontro, que aconteceu na sala de reuniões do res-
taurante Tranvia, localizado no Shopping Iguatemi Cam-
pinas, teve o patrocínio e apoio da Pfi zer. Após a palestra, 
foi oferecido um jantar aos presentes.

Com a organização do diretor da seccional de Ribeirão 
Preto, Dr. Luciano Rocha Mendonça, e o patrocínio da Angio-
medical, foi realizada a reunião mensal, em 25 de junho. O 
encontro contou com a palestra do Dr. Jong Park, da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo, com o tema Soluções 
GORE para aorta e vasos periféricos: aspectos técnicos e 
aplicações clínicas. O evento foi sediado no Cabaña Restau-
rante, em Ribeirão Preto – SP.

Campinas – Jundiaí 

Ribeirão Preto

SECCIONAIS

Gustavo Pierro Postal, Marcone Lima Sobreira e Ana Lucia Pinotti 

Grupo participante do encontro em Ribeirão Preto

RELATO DE CASO 

Resumo: Paciente do sexo masculino, 
48 anos, com quadro de dor súbita de for-
te intensidade em fl anco direito há 24 ho-
ras. Previamente hígido e sem comorbida-
des. Entrada do PS com queixa de dor de 
forte intensidade em fl anco direito. Pres-
são arterial 180 x 100mmHg e frequên-
cia cardíaca 95bpm. Exames laboratoriais 
Cr=1,1mg/dL e demais sem alterações 
signifi cativas. Submetido à tomografi a 
de abdome negativa para pesquisa de 
litíase urinária. Tomografi a com contras-
te mostraram diminuição da captação de 
contraste pelo rim direito com oclusão de 
ramo segmentar anterior associada a obs-
trução de 70% no terço médio da artéria 
renal principal e infarto de mais de 50% 
do parênquima renal direito. Angiografi a 
seletiva que confi rma a presença de obs-
trução na artéria renal direita e imagem 
compatível com “fl ap” de dissecção em 
terço médio e distal, além de oclusão do 
ramo segmentar anterior direito.

Dissecção ARD

a - Tomografi a computadorizada com obstrução >70% no terço médio da artéria renal direita
b - Diminuição da captação do meio de contraste nos segmentos anterior e inferior do rim direito – Infarto renal
c - Tomografi a computadorizada com contraste – obstrução em terço médio da artéria renal direita e imagem com-
patível com infarto renal à direita

Procedimento: Dupla anti-agrega-
ção plaquetária no momento do proce-
dimento e heparinização 7500UI. Pun-
ção na artéria femoral comum direita e 
implante de bainha Destination® MP 6Fr 
x 45cm (Terumo Medical Corporation, 
Elkton, MD, USA). Cateterização sele-
tiva da artéria renal direita com auxílio 

de cateter diagnóstico 5Fr Judkins Rigth 
e fi o guia 0,014” x 300cm PT² Moderate 
Support (Boston Scientifi c, Marlborough, 
MA, USA). Posicionamento e implante de 
stent expansível por balão Omnilink Elite 
(Abbott Vascular, Santa Clara, CA, USA) 6 
x 29mm distal e 7 x 29mm proximal. An-
giografi a de controle mostra correção de 
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NOVAS ADESÕES

Sócios aprovados em 27/6/2019:

Aspirantes:
Ana Beatriz Paviotti 
Bianca Martinelli Teixeira
Conrado Dias Pacheco Annicchino Baptistella
Conrado Martins Lino
Elisa Helena Subtil Zampieri 
Fany Helena Raskin Reis
Gabriel Viarengo
Gustavo Barbosa Bosque Pires
Izabela Rozália Barbosa Pontes
Jerônimo Miguel Ribeiro Neto
Laís da Cunha Gamba
Laís Rizzato Rezende 
Marcelo Fiorelli Alexandrino da Silva
Marcus Vinícius Canteras Raposo da Câmara 
Mariana Menezes Rios
Maycon Joécio dos Santos Costa
Mônica Alessandra Dias Kita 
Paolo Scuderi Neto
Pedro Henrique Batista Santini
Priscilla Matos Cunha
Renan Santos Pinto
Roberto Feola Gomes de Almeida
Washington Luiz Vieira de Carvalho Jr.

Aspirantes residentes:
Alejandro Fong Carranza
Amanda da Cunha Borges
Carolina de Oliveira
Caio Djin Kawamura Madueno Silva
Camila Abelha Binatto
Fernanda Telles Sales 
Filipe da Silva Terra 
Gabriel Almeida Aguiar Albuquerque
Gabriela Alves dos Santos
Guilherme Baumgardt Barbosa Lima
Hermiton Canedo Moura
Isabela Rodrigues Tavares
João Victor Loureiro de Oliveira
José Augusto Targino de Almeida Filho
Júlio César Souza Diniz
Kandyce Kathleen Sganzerla
Luiz Eduardo Almeida Silva
Luiz Mauricio da Silva Jr. 
Marcela Peruzzo de Caroli 
Marcella Valente Amorim Pires de Moura
Marco Bianco Santarosa
Raíssa Fortuna Cavaliere 
Vanessa de Souza Cabral 

Plenos:
Fernando Aparecido Bacalhau
Karen Letícia Rigoni Bacalhau

Efetivo:
Mariana Raphe Matar

Titulares:
Igor Rafael Sincos
Cesar Paulo Iaccino

Remidos:
Augusto Muzilli Jr.
Calógero Presti
Cid J. Sitrângulo Jr.
Erlon José Geraldo 
José Carlos Costa Baptista-Silva
José Eduardo Sanzogo
Paulo Fernando de C. Iervolino
Pedro Puech Leão 

A - Angiografi a seletiva da artéria renal direita; Circulada a área de dissecção da artéria renal direita. Seta oclusão 
do ramo para o segmento médio.
B - Seta “Flap” distal da dissecção
C - Setas ”fl ap” proximal e distal da dissecção após passagem do fi o guia

D - ”Flap” proximal melhor identifi cado em outra projeção
E - Posicionamento e implante dos stents expansível por balão
F - Angiografi a de controle com cobertura completa da dissecção pelos stents

toda a lâmina de dissecção na artéria re-
nal direita e espasmo em artérias distais 
com melhora após infusão intra-arterial 
de vasodilatador.

Paciente encaminhado para o pós-ope-
ratório em UTI, com remissão completa 
do quadro álgico após 6 horas do procedi-
mento sem a necessidade de analgésicos. 
Alta hospitalar no terceiro pós-operatório 
com Cr=1,2mg/dL (creatinina primeiro 
pós-operatório 1,7mg/dL), acompanha-
mento ambulatorial após 15 dias da alta 
assintomático e Cr=1,0mg/dL.

Colaboração: Drs. Fábio H. Rossi, 
Thiago Osawa R, Rafael Catto, Thaís Lye 
e Miguel Tannus 

Instituição: Hospital Salvalus - Rede 
Intermédica/Greenline-GNDI
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NOVOS CONCEITOS NO TRATAMENTO ENDOVASCULAR 
DE ANEURISMAS VISCERAIS E RENAIS

ARTIGO CIENTÍFICO

RESUMO

Contexto: Aneurismas de artérias vis-
cerais e renais são raros (0,01 a 2%) e seu 
risco de ruptura varia entre os diferentes 
tipos e de acordo com sua anatomia e con-
texto do paciente (comorbidades, gravi-
dez e histórico de transplante hepático). A 
mortalidade decorrente da ruptura destes 
aneurismas é em torno de 25%. 

Objetivo: Relatar a experiência de um 
Serviço de Cirurgia Vascular e Endovas-
cular com o tratamento endovascular de 
aneurismas viscerais.

Métodos: Análise retrospectiva de 19 
casos tratados de aneurismas viscerais e 
renais em 17 pacientes em diversas locali-
zações mediante técnicas endovasculares 
no período de janeiro de 2015 a janeiro 
de 2019. 

Resultados: Nove aneurismas foram 
tratados com stents e molas de libera-
ção controlada, cinco aneurismas foram 
tratados utilizando stents moduladores 
de fl uxo, três foram tratados com molas 
exclusivamente e dois foram tratados com 
stents revestidos. Não foram observadas 
complicações maiores ou casos fatais. Um 
paciente evoluiu com oclusão distal do 
stent em artéria hepática (sem repercus-
são) e outro paciente evoluiu com esteno-
se signifi cativa do sítio de acesso femoral 
e claudicação intermitente. 

Conclusões: A evolução das técnicas e 
materiais endovasculares permitiu que a 
grande maioria destes aneurismas sejam 
tratados e com mínimas taxas de compli-
cação. O surgimento de novos conceitos 
pode acarretar em mudanças na indicação 
e tratamento destes aneurismas.

Palavras-chave: Procedimentos en-
dovasculares, embolização terapêutica, 
Aneurisma 

Introdução
Os aneurismas de artérias viscerais e 

renais (AAVR) são considerados raros com 
uma incidência aproximada de 0,01 a 2% 
da população.1 Entretanto, em estudos de 
autópsias evidenciou-se a incidência de 
aneurismas esplênicos em 10,4%.2 A pri-
meira descrição de AAV foi realizada por 
Beaussiers em 1770 quando ele encon-
trou um aneurisma de artéria esplênica 
em uma autópsia. Em 1971 Quincke des-
creveu a clássica tríade de icterícia, cólica 
biliar e sangramento gastrointestinal cau-
sada pela ruptura de um aneurisma hepá-
tico. Kehr realizou o primeiro tratamento 
cirúrgico bem-sucedido de um aneurisma 

período janeiro de 2015 a janeiro de 2019 
(19 aneurismas, 17 pacientes). Todos os 
pacientes foram encaminhados ao serviço 
com exames identifi cando AAVR. Apenas 
dois dos 17 pacientes (11,7%) referiam 
sintomas de desconforto abdominal de-
corrente do aneurisma, nos demais casos 
o AAVR foi um achado de exame.

Todos os pacientes foram acompanha-
dos em um período de 3-48 meses (me-
diana 22,5 meses) com acompanhamento 
clínico e com exames de imagem de an-
giotomografi a e ultrassonografi a Doppler, 
avaliando a presença de complicações e 
comportamento dos aneurismas tratados.

 Detalhes Técnicos: Em todos os casos 
o planejamento cirúrgico foi realizado uti-
lizando angiotomografi a e reconstruções 
multiplanares com o software Osirix®. O 
acesso mais utilizado foi por punção eco-
guiada femoral (17/19 – 89,5%) e reali-
zou-se inicialmente angiografi a e coloca-
do introdutor longo, de 6 – 8F a depender 
do material utilizado, no interior em parte 
proximal do vaso a ser tratado. Hepari-
na 5000 UI(1ml) foi injetada intravenosa 
após o implante do introdutor longo. Em 
dois casos (2/19 – 10,5%) se fez neces-
sário acesso ecoguiado em artéria braquial 
e também em dois casos se fez necessário 
o acesso em ambas as femorais. Em todos 
os acessos femorais foi utilizado um dispo-
sitivo de fechamento: ou perclose® ou an-
gioseal®. Nos pacientes submetidos ao im-
plante de stent, realizou-se antiagregação 
plaquetária dupla por um mês, mantendo-
-se a monoterapia até completar 6 meses 
(nos pacientes em que houve implante de 
stent modulador de fl uxo a monoterapia 
foi mantida perenemente).

Coleta de dados: Para este estudo 
descritivo, dados coletados dos registros 
médicos incluíram idade, sexo, localização 
dos AAVR, material e técnica utilizados e 
complicações. Os dados foram represen-
tados em números absolutos e porcenta-
gem de frequências.

Análise dos Resultados: A análise dos 
resultados incluiu no peri-operatório e no 
acompanhamento ambulatorial pós-ope-
ratório. Sucesso técnico intraoperatório foi 
defi nido por patência do vaso tratado com 
exclusão completa do aneurisma (exceto 
nos casos em que se utilizou stent mo-
dulador de fl uxo), e ausência de compli-
cações. Sucesso técnico no pós-operatório 
foi defi nido por ausência de sintomatolo-
gia clínica decorrente do AAVR e seu trata-
mento, patência do vaso tratado com ex-
clusão completa do aneurisma (exceto nos 

*Dr. Sergio Belczak

hepático com sua ligadura em 1903.3,4 
Com a crescente realização de tomo-

grafi a computadorizada e ressonância 
magnética o achado incidental dos AAVR 
aumentou muito. A maioria destes são 
assintomáticos ou com sintomatologia 
inespecífi ca o que difi culta seu diagnóstico 
precoce. Porém, em alguns casos diferen-
tes sintomas podem ocorrer dependendo 
da localização destes. A mortalidade de-
corrente da ruptura de AAVR é aproxima-
damente 25%, entretanto há relatos que 
esta varia de acordo com vaso acometi-
do.5 O risco de ruptura destes aneuris-
mas depende do tamanho, velocidade de 
crescimento e comorbidades do paciente. 
Sabe-se, por exemplo, que em pacientes 
com histórico de transplante hepático ou 
gestação, há risco elevado de ruptura de 
aneurismas esplênicos.6 Deve-se conside-
rar também que a grande maioria destes 
aneurismas são saculares o que lhes con-
fere maior risco de ruptura, e que estes 
vasos vão diminuindo seus diâmetros em 
suas porções mais distais de tal forma que 
o mesmo diâmetro confere maior risco de 
ruptura em diferentes localizações nestes 
vasos.1,5

Os tratamentos do AAVR podem ser re-
alizados tanto de forma aberta ou endo-
vascular. Atualmente há uma tendência a 
realizar a terapêutica endovascular em de-
corrência de sua menor morbidade, e mais 
recentemente em utilizar materiais que 
são usualmente utilizados no tratamento 
de aneurismas cerebrais, o que vem con-
ferindo inúmeras vantagens como dimi-
nuição do perfi l dos materiais, maior fl exi-
bilidade e navegabilidade dos dispositivos 
com baixas taxas de complicações.7 Defi -
nir quais devem ser tratados e quais de-
vem ser acompanhados ainda permanece 
um desafi o e, atualmente, o conhecimento 
dos novos materiais e técnicas devem ser 
fatores que infl uenciam nesta decisão.

Métodos
Desenho do estudo: Este estudo foi 

realizado mediante levantamento de pron-
tuários e imagens dos procedimentos e 
exames de acompanhamento dos pacien-
tes do Instituto Belczak de Cirurgia Vas-
cular e Endovascular (São Paulo – SP) de 
forma retrospectiva e não foi submetido a 
aprovação de comitê de ética. 

Pacientes: Foram incluídos neste estu-
do os dados de 17 pacientes consecutivos 
do Instituto Belczak de Cirurgia Vascular 
e Endovascular submetidos a tratamento 
endovascular de forma eletiva de AAVR no 
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casos em que se utilizou stent modulador 
de fl uxo) e ausência de crescimento deste 
nos exames de acompanhamento (ultras-
sonografi a Doppler e angiotomografi a). 

Resultados: Os dados obtidos dos 17 
pacientes com AAVR tratados eletivamen-
te por técnica endovascular estão repre-
sentados na tabela 1. As características 
dos 19 AAVR tratados por técnica endo-
vascular (um paciente era portador de três 
aneurismas concomitantes) estão repre-
sentados na tabela 2. As diferentes técni-
cas e materiais utilizados nos casos estão 
representados na tabela 3.

Todos os aneurismas eram saculares. 
Sucesso técnico intraoperatório foi obtido 
em 19 aneurismas (100%). Sucesso no 
acompanhamento pós-operatório foi ob-
tido em 17 casos (89,5%). Um paciente 
evoluiu com oclusão assintomática (e sem 
alterações laboratoriais) de stent modu-
lador de fl uxo implantado em artéria he-
pática própria e um paciente evoluiu com 
claudicação intermitente decorrente de 
estenose signifi cativa em artéria femoral 
comum (sítio de acesso do procedimento). 
Nenhum paciente apresentou crescimento 
do aneurisma nos exames de imagem no 
período de acompanhamento.

Discussão: AAVR são raros e sua his-
tória natural ainda não é completamente 
compreendida. Estudos evidenciam pre-
valência maior em pacientes do sexo fe-
minino o que deve ser decorrente da dis-
plasia fi bromuscular ser causa importante 
em muitos casos de aneurismas renais e 
esplênicos.8 Indicações para o tratamen-
to incluem diâmetro maior que 2cm ou 
evidência de crescimento. A presença de 
sintomas ou complicações de AAVR como 
trombose arterial e infarto visceral podem 
ser indicativos de tratamento. Da mesma 
forma gestação e histórico de transplante 
hepático, em especial em pacientes por-
tadores de aneurismas esplênicos, devem 
ser considerados. Neste estudo, dois pa-
cientes eram sintomáticos com história de 
dor abdominal, e em um deles, foi indica-
tivo de tratamento mesmo com um aneu-
risma menor que 2cm de diâmetro. Outro 
caso em que foi indicado tratamento de 
aneurisma com diâmetro menor que 2cm 
foi num caso peculiar em que paciente que 
apresentava três aneurismas concomitan-
tes (hepática própria, renal e mesentérica 
superior) e estes não estavam presentes 
em tomografi a realizada 14 meses antes. 
Chamava a atenção a presença de arté-
rias ricamente calcifi cadas e o paciente foi 
submetido a litotripsia extracorpórea para 
tratamento de urolitíase, mas não se con-
seguiu comprovar a relação nexo-causal 
entre o tratamento e o desenvolvimento 
dos aneurismas.

Diversas técnicas endovasculares foram 
descritas para o tratamento destes aneu-
rismas, e sua escolha depende das carac-

terísticas dos aneurismas, anatomia vas-
cular do paciente, experiência do operador 
e tecnologia disponível.7-9 A morfologia, 
tamanho, diâmetro do colo, localização do 
aneurisma, órgão afetado e presença de 
ramos eferentes são fatores determinan-
tes de qual estratégia endovascular deve-
rá ser realizada.9,10 

Aneurismas saculares com colo estreito 
(proporção saco aneurismático-colo maior 
que 2) são candidatos para embolização 
primária do saco aneurismático com mo-
las ou agentes embólicos líquidos (Figura 
1).8 Em nosso estudo somente três casos 
apresentavam esta característica e foram 
submetidos a este tratamento. 

Aneurismas saculares com colo largo 
são destinados para técnicas de remodela-
mento do colo assistida por stent ou balão 
para embolização com molas ou agentes 
líquidos do saco aneurismático (Figura 
2).10-12 Apesar de descrito na literatura 
não realizamos em nenhum caso desta 
série a embolização com agentes embo-
lizantes líquidos. Utilizamos em nove ca-
sos stents para remodelamento do colo e 
manutenção das molas no interior do saco 
do aneurisma. Em seis casos o stent uti-
lizado foi o Solitaire® (Figura 3), em dois 

casos o Lvis® (Figura 4) e em um caso o 
Protegé®. Os dois primeiros stents citados 
foram criados e utilizados primariamente 
em procedimentos de neurointervenção, o 
que lhes confere grande navegabilidade e 
fl exibilidade, passando no interior de mi-
crocateteres. Inclusive, o Solitaire® apre-
senta a grande vantagem de poder ser 
reposicionado mesmo após ter sido com-
pletamente liberado. Porém, mais estudo 
dos resultados a longo prazo da utilização 
destes stents em AAVR são necessários.7  
A localização proximal no tronco celíaco 
permitiu que o stent Protegé® fosse utili-
zado em um caso.

Stents revestidos foram classicamen-
te descritos para o tratamento destes 
aneurismas, entretanto eles difi cilmente 
podem ser utilizados em bifurcações ou 
na presença de mais ramos eferentes do 
aneurisma. A necessidade de uma zona de 
ancoragem de 15mm e a rigidez e falta de 
navegabilidade do seu sistema de entrega 
limitam o seu uso.13 Outra preocupação é 
taxa de oclusão destes stents com uma in-
cidência relatada de até 17%.14

Os avanços tecnológicos recentes envol-
vem técnicas endovasculares com stents 
moduladores de fl uxo. Estes stents apre-
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Figura 5. Aneurisma de artéria mesentérica superior tratado com o 
implante de stent Multilayer®

Figura 3. Aneurisma de artéria renal tratado com o implante de 
stent Solitaire® (seta vermelha) e embolização do saco aneurismáti-
co com molas (seta amarela).  

Figura 4. Aneurisma de artéria esplênica tratado com o implante de 
stents Lvis® (seta amarela) e embolização do saco aneurismático 
com molas (seta vermelha).  

Figura 1. Ilustração do tratamento de aneuris-
ma com colo estreito mediante embolização 
com molas

Figura 2. Ilustração do tratamento de aneurisma com colo 
largo mediante remodelamento do colo com stent e embo-
lização do saco aneurismático com molas

sentam múltiplas camadas especifi camen-
te desenhadas para reduzir a velocidade 
de fl uxo no interior do saco aneurismático 
promovendo trombose e manutenção do 
fl uxo na artéria principal e seus ramos. 
Estes stents são amplamente utilizados 
na neurointervenção, mas sua utilização e 
em vasos periféricos ainda é carente de 
evidências, com pequenas séries e rela-
tos.15-17 Em nosso estudo, cinco pacientes 
foram submetidos a tratamento de AAVR 
utilizando stents moduladores de fl uxo, a 
principal indicação destes foi a presença 
de inúmeros ramos emergentes como, por 
exemplo, aneurisma acometendo a artéria 
mesentérica superior (Figura 5), ou ana-
tomia desfavorável para remodelamento 
adequado do colo para embolização com 
molas.

Em relação ao acompanhamento destes 
aneurismas tratados por técnica endovas-
cular, não há nenhum protocolo consen-
sual. A angiotomografi a pode  fornecer 
bastante informações, porém a geração de 
artefatos decorrente dos metais inerentes 
às molas e stents podem difi cultar a vi-
sualização e, neste contexto, a realização 
de ultrassonografi a Doppler com médico 
experiente pode acrescentar informações 
como, por exemplo, o fl uxo no interior e 
distalmente ao stent e se há algum fl uxo 
no interior do saco aneurismático.18,19 Em 
nosso estudo foram realizados estes exa-
mes em 3, 6 e 12 meses de pós-operató-
rio, e a partir de então, anualmente.

Conclusão: Em conclusão, o tratamen-
to endovascular dos AAVR com técnicas 
endovasculares é seguro e boa alternativa 
ao tratamento aberto.  Todas as técnicas 
apresentam suas particularidades, com 
vantagens e desvantagens e a indicação 
da técnica utilizada deve ser individua-
lizada. A utilização de novas técnicas e 
materiais derivados da neurointervenção 
parecem alternativas promissoras para 
aneurismas complexos com colos largos 
e ramos eferentes, porém mais estudos 
multicêntricos prospectivos e randomiza-
dos se fazem necessários. 
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CASO CLÍNICO

Aneurismas venosos são raros, sendo, 
portanto, publicados em sua maioria por 
meio de relatos ou série de casos. O mais 
frequente tipo de aneurisma venoso com 
relato em literatura compreende o de veia 
porta, seguido pela veia poplítea (AVP) e 
veia jugular respectivamente.

No presente caso, realizou-se duplex de 
rotina pré-operatório na pesquisa de insu-
fi ciência venosa crônica (IVC) de membros 
inferiores, em paciente assintomática do 
sexo feminino, com achado de aneurismas 

ANEURISMA DE VEIA POPLÍTEA

bilaterais de veia poplítea. Evidenciando à 
esquerda, dilatação venosa de aproxima-
damente 26 mm e à direita de 18 mm em 
seus maiores eixos.

Complicações comuns de aneurisma de 
veia poplítea descritas em literatura são, 
trombose venosa profunda (TVP) e embolia 
pulmonar. A patogênese continua incerta, 
no entanto com grande associação a IVC 
e dilatação de safenas interna e externa.

Aneurismas >20 mm de diâmetro apre-
sentam signifi cativa turbulência de fl uxo 

ao ultrassom duplex, com maior risco de 
desenvolvimento de TVP. Sendo assim, a 
literatura sugere que aneurismas supe-
riores a tal diâmetro devam ser tratados 
com ressecção cirúrgica ou anticoagula-
ção perene.
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Não é de hoje que a área de saúde apre-
senta a necessidade de ter suas ações res-
paldadas em evidências científi cas e na 
tecnologia. O 2º Anuário da Segurança As-
sistencial Hospitalar, elaborado pelo Institu-
to de Pesquisa Feluma (Faculdade Ciências 
Médicas de Minas Gerais) e pelo Instituto 
de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), 
estima que a cada seis horas, uma pessoa 
morra em decorrência de eventos adversos. 
Muitos deles, inclusive, poderiam ter sido 
evitados se tivessem como premissa a medi-
cina baseada em evidências, somada ao uso 
de tecnologias de ponta, a favor do paciente.

A medicina baseada em evidências, como 
o próprio nome sugere, estabelece um elo 
entre a pesquisa científi ca e a prática clínica, 
baseando as decisões médicas em estudos 
e provas científi cas. Neste contexto não há 
espaço para “achismos”. 

“Achismo” pode ser defi nido como uma 
tendência em avaliar situações segundo as 
próprias opiniões ou intenções, ou seja, sem 

A ERA DO ACHISMO ACABOU

evidências com a prática clínica e valores do 
paciente – sendo essa integração defi nida 
por diferentes autores como “prática base-
ada em evidências”.

Um congresso internacional, uma técnica 
inovadora, um material de última geração. 
Nada disso terá valor real se por trás não 
houver um respaldo técnico-científi co, que 
garanta a saúde e o bem-estar do paciente. 
O paciente que está enfrentando um proble-
ma de saúde busca alternativas seguras e 
efi cazes, que solucionem/minimizem o pro-
blema enfrentado. Não quer (e nem deve) 
ser objeto de novos experimentos, fi cando 
mais vulnerável do que a sua própria pato-
logia já o deixa.

No que diz respeito às OPMEs, nos depa-
ramos com pedidos de materiais que não 
estão contemplados pelo Rol de procedi-
mentos defi nidos pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) ou não indicados 
ao procedimento proposto. Ou seja, sem 
respaldo técnico-científi co, o que pode oca-

contemplar bases técnicas e científi cas. Re-
fere-se à cultura do fazer comentários sem 
propriedade ou conhecimento e deduzir, por 
experiência pessoal, algo que não se tem 
certeza. Por isso, não se pode gerar conhe-
cimento baseado no “achismo”.

Já a evidência é um conceito fundamen-
tal em muitas áreas de estudo e trabalho. 
Advogados e juízes buscam evidências na 
análise dos processos. Controladores de 
voos trabalham nos aeroportos com radares 
e instrumentos que possam trazer evidên-
cias (as mais precisas possíveis) com foco 
na segurança. E na saúde, as evidências são 
construídas a partir de pesquisas científi cas 
que procuram a verdade sobre etiologias, 
diagnósticos, tratamento e prognósticos 
para uma condição clínica.

Vale ressaltar que, embora as evidências 
científi cas auxiliem os profi ssionais de saúde 
na tomada de decisão, não substituem o co-
nhecimento e a experiência deles. Sua apli-
cação deve ser apoiada na integração das 

*Por Andréa Bergamini

QUEREM TRANSFORMAR O RESIDENTE MÉDICO EM ESCRAVO

A Clínica Medica é uma das áreas-base 
da Medicina. Engloba conteúdo de diversas 
especialidades, sendo que, ao longo dos 30 
anos recentes, tornou-se uma espécie de 
guardiã da relação médico-paciente.

Para fazer jus ao título de médico clínico 
é necessário cumprir dois anos de residên-
cia após a graduação. É o tempo absoluta-
mente adequado à formação de excelência. 
Está demonstrada na prática e em pesqui-
sas que, ao concluir o R2, o profi ssional 
tem plena condição de oferecer a melhor 
assistência aos cidadãos.

O biênio de estudos, além de perfeito, do 
ponto de vista da capacitação, também pos-
sibilita que um médico almeje se especiali-
zar em outra área ainda jovem. Aliás, em 
2002, a residência em Clínica Médica virou 
obrigatória como pré-requisito para reali-
zação de residência em outras importantes 
especialidades médicas, como Cardiologia.

Ser alicerce em conhecimento ressal-
ta a relevância social da Clínica Médica, 
tradicionalmente identifi cada pelo cuidado 
humanizado, pela adequada anamnese, o 
olho no olho, o acompanhamento próximo 
do cidadão.

Ocorre que agora, há um grupo de ilu-
minados disposto a mudar o pouco que 
funciona bem no Brasil, com resoluções 
vazias, desprovidas de qualquer evidência 
e sem respeito ao legítimo direito demo-

um golpe contra a Clínica Médica certamen-
te atacará outras áreas de especialistas em 
breve, pois a orquestração visa a favorecer 
interesses de uns poucos em detrimento da 
boa assistência aos brasileiros.

O campo associativo precisa se unir. É 
importante preservar o Conselho Federal 
de Medicina, temos de impedir que maus 
intencionados usem nossa representação 
máxima para impor regras que não condi-
zem com nossas necessidades, afrontando 
a AMB, as especialidades médicas e nossos 
pacientes.

*Por Antônio Carlos Lopes 
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crático dos médicos clínicos. Recentemen-
te, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica 
encaminhou à Comissão Nacional de Re-
sidência Médica, um órgão deliberativo, o 
programa para dois anos, que foi aprovado, 
sendo, vale frisar, uma atitude de respeito 
a outras especialidades.

Entretanto, surgiram pressões para que 
a mesma seja estendida para três anos. A 
alteração é ideológica e fi ca provado por 
quem comanda essa ideia. São pesso-
as que nunca fi zeram nada pelos clínicos. 
Quem luta pelos clínicos é a SBCM, reco-
nhecida como de excelência por todos.

O coro dos inconsequentes usa argumen-
tos dos mais variados buscando impor seus 
quereres de cima para baixo. Contudo, o 
mais provável é que estejam apoiando o 
lobby de alguns poderosos que preferem 
manter o residente trabalhando por mais 
tempo como mão de obra barata, quase 
em regime de servidão.

A SBCM ouviu seus associados. São mais 
de 42 mil médicos clínicos no Brasil. A opi-
nião generalizada é a de que aumentar em 
50% a carga da residência só trará prejuí-
zos à saúde como um todo.

Inexplicável é um ataque gratuito, or-
questrado por poucas cabeças, contra a 
Associação Médica Brasileira (AMB), que é 
o guarda-chuva das especialidades médicas 
em nosso país. Quem hoje tenta desferir 
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COMO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PODE MELHORAR 
OS RESULTADOS DO CUIDADO COM O PACIENTE

A Inteligência Artifi cial (IA) e o Machine 
Learning existem há muitos anos. Na ver-
dade, desde que passamos a considerar a 
ideia de uma máquina imitando a mente 
humana e construíram um cérebro virtu-
al. Pesquisas em IA cresceram 12,9% nos 
últimos cinco anos, de acordo com um 
estudo recente. E, desde o surgimento 
da Inteligência Artifi cial, o setor de saú-
de estuda como essa tecnologia pode ser 
utilizada para melhorar os tratamentos e 
resultados dos pacientes.

Mas o que isso signifi ca?
Todos os prestadores de serviços de 

saúde visam reduzir a variabilidade na 
prática, melhorar a qualidade, personali-
zar os cuidados dos pacientes e oferecer 
melhores resultados com custos mais bai-
xos. O aumento do conhecimento que a 
Inteligência Artifi cial oferece pode ajudar 
a atingir esses objetivos.

Com a crescente quantidade de dados 
disponíveis, pode ser impossível classifi cá-
-los sem esta tecnologia. De acordo com 
o relatório da Dell EMC e da empresa de 
pesquisas IDC, os volumes de dados de 
saúde aumentam em 48% ao ano.

Utilizando IA, podemos analisar grandes 
quantidades de dados para colaborar com 
a tomada de decisão clínica no ponto de 
cuidado. Por meio de Soluções de Suporte 

*Por Richard Loomis 
à Decisão Clínica (CDS), os médicos têm 
a oportunidade de acessar e analisar uma 
grande quantidade de dados do mundo 
real, diminuindo a lacuna entre os expe-
rimentos e a realidade clínica. Isso produz 
práticas confi áveis que podem ser aplica-
das rapidamente na rotina dos profi ssio-
nais de saúde.

Suportados por algoritmos avançados 
e recursos de Machine Learning, as ferra-
mentas de CDS utilizam Inteligência Ar-
tifi cial para analisar dados existentes de 
pacientes e desenhar novas descobertas e 
hipóteses que muitas vezes não são consi-
deradas em pesquisas científi cas maiores 
ou mais tradicionais.

Além disso, os dados coletados dos mé-
dicos que usam essas soluções ajudam a 
fortalecer continuamente as recomenda-
ções fornecidas, proporcionando um pro-
cesso contínuo de melhoria na tomada 
das decisões clínicas. Esse ciclo de retro-
alimentação permite reduzir as variações 
injustifi cadas e possibilita que os insights 
sejam utilizados na prática clínica e com-
partilhados entre os hospitais.

Ao usar Inteligência Artifi cial para fi ltrar 
os dados e fornecer as informações cer-
tas no momento certo, as CDS compro-
varam que evitam erros médicos e redu-
zem custos. Por exemplo: com a ajuda de 

Richard Loomis 
Diretor de Informática de Clinical Solutions da Elsevier

uma Solução de Apoio à Decisão Clínica de 
diagnóstico, os radiologistas demonstram 
redução de erros de diagnóstico em 19%, 
economizando custos em testes desneces-
sários e novos testes.

A tecnologia de IA continuará sendo um 
método proeminente para a compreensão 
do mundo de dados; mas são os médicos, 
pesquisadores e instituições que aprovei-
tam essas informações para fornecer me-
lhores cuidados, tratamentos e resultados 
que poderão trazer melhores benefícios 
para os pacientes.
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sionar sequelas aos pacientes.
O “achismo” pode ser fortemente percebi-

do pelos setores de auditoria das operadoras 
e hospitais – no processo de autorização de 
procedimentos médicos (principalmente no 
que diz respeito às OPMEs). Sem embasa-
mento científi co para utilização dos mate-
riais, o resultado pode ser desastroso, com 
danos às fi nanças da instituição e à saúde 
dos pacientes. 

A globalização, ao mesmo tempo em que 
permite um tráfego rápido das informações, 
pode trazer efeitos benéfi cos e maléfi cos, a 
depender de como essas informações serão 
tratadas. Por isso, a inclusão da medicina 
baseada em evidências na tomada de deci-
são tem sido cada vez mais importante.

Aliado a esse novo modelo do cuidar, o 
desenvolvimento de novas tecnologias vem 
ocupando espaço importante e ajuda a mi-
nimizar o achismo na área da saúde. A partir 
do uso de plataformas e sistemas, é possível 
aumentar a precisão em diagnósticos, apro-
ximar médico e paciente, centralizar dados e 
cruzar informações. Quanto mais assertivi-
dade, menos achismo, não é mesmo?

Meu objetivo com este texto não é criti-
car a busca por novas técnicas, materiais 

ou tendências que estão sendo discutidas. 
Pelo contrário. Elas são fundamentais para 
conseguirmos evoluir no setor e proporcio-
nar tratamentos mais efi cazes aos pacien-
tes. Mas não podemos esquecer que toda 
e qualquer ação não pode ser baseada no 
achismo de cada profi ssional, sem conside-
rar as especifi cidades do paciente, a legisla-
ção vigente e as evidências científi cas. 

Muitas tendências podem chamar a aten-
ção e se apresentarem como as melhores 
soluções para determinado tratamento. Po-
dem, inclusive, serem de fato, as melhores. 
Mas esta conclusão deve surgir após uma 
análise criteriosa e embasada. 

Vale salientar que as ações no sistema de 
saúde devem ser pensadas de maneira in-
dividualizada, utilizando todos os recursos 
para que isso seja possível. Acredito que a 
aliança da tecnologia com a evidência cientí-
fi ca pode ajudar na construção de diagnósti-
cos individualizados e assertivos. 

Podemos achar muitas coisas. Mas quan-
do se trata da saúde e do bem-estar do pa-
ciente, devemos ter certeza. Certeza de que 
buscaremos a melhor alternativa para o seu 
tratamento e de que ele será o motivo cen-
tral de nossas ações. 
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O Dr. Arual Giusti, nasceu em 26 de ou-
tubro de 1951, na cidade de São Paulo. De 
origem italiana (cidade Lucca), é o caçu-
la entre duas irmãs, para as quais refere 
muita gratidão na sua formação. Cursou 
o primário, ginásio e científi co em Colégio 
Marista, e sua graduação em Medicina foi 
em 1976, pelo Centro Universitário Lusíada, 
em Santos. Depois entrou para o internato 
e residência de Cirurgia Geral e Vascular nos 
Hospitais Brigadeiro e Heliópolis, com o Prof. 
Dr. Ohannes Kafejian, onde permaneceu até 
1980. Estagiou no Serviço do Prof. Jean Mi-
chel Cormier, no Hôpital Saint Joseph, em 
Paris. De 1978 a 1979, auxiliou na realiza-
ção do VI e VII Curso Intensivo de Cirurgia 
Vascular, no Hospital Heliópolis, famoso por 
executar cirurgias de Aorta, ao vivo. 

Em 1980 foi convidado pelo Prof. Kafe-
jian, para ser professor assistente colabo-
rador da Faculdade de Medicina do ABC, 
onde atuou no Centro Hospitalar de Santo 
André como responsável pelo Serviço de 
Angiologia e Cirurgia Vascular, no qual fi cou 
até 2018. Foi responsável pela Angiologia 
Radiológica do Hospital Municipal de San-
to André, de 1980 até dezembro de 1993. 

no concurso no Instituto Dante Pazzanese 
de Cardiologia em 1983, porém, não che-
gou a trabalhar nesta instituição.

 Paralelamente, inaugurou em 1980, seu 
consultório na Av. Paulista, nº 509 (Centro 
Cardiovascular Paulista), local que ainda 
recebe sua atenção, e tem como retaguar-
da os Hospitais Santa Catarina, BP Miran-
te e Oswaldo Cruz. Por meio da Angiocare 
trabalhou também na antiga Dix-Amico, 
durante sete anos. 

 Sempre atuante junto à SBACV-SP, o Dr. 
Giusti é associado desde 1977, membro 
Titular a partir de 2012, e hoje é membro 
Remido. Na regional de São Paulo, colabo-
rou em várias diretorias como, 2º tesou-
reiro (1990 e 1991), 2º secretário (1992 
a 1995), 1º tesoureiro (1996 e 1997) e 
tesoureiro-geral (1998 e 1999), gestão 
em que a SBACV-SP adquiriu a atual sede, 
tendo como presidente o Prof. Dr. Fausto 
Miranda. Atuou como 1º tesoureiro (2002 
e 2003), foi membro do Conselho Fiscal 
(2008 e 2009), diretor de Patrimônio (2010 
e 2011), secretário-geral (2012 e 2013), 
vice-tesoureiro (2014 e 2015), titular do 
Conselho Fiscal (2016 e 2017), e atual-

Foi homenageado em 1980, pela 7ª turma da Faculdade de Medicina do ABC e pela SBACV-SP em 2018, durante a 
festa de fi nal de ano

DR. ARUAL GIUSTI: UMA VIDA DEDICADA À MEDICINA 
E À PRÁTICA ACADÊMICA

Recebeu a qualifi cação de Especialista em 
Cirurgia Vascular pelo Conselho Federal de 
Medicina em 1984, e pela Associação Médi-
ca Brasileira, em 2009. Uma de suas hon-
rarias, que o deixa muito orgulhoso, foi ter 
participado como coautor do trabalho ”Téc-
nicas e Resultados de Utilização da Agulha 
de Crochê em Varizes Volumosas e Tortuo-
sas”, com o seu idealizador e professor Dr. 
Toshio Takayanagi.

 A família sempre foi o principal alicerce 
para as conquistas da vida profi ssional do 
Dr. Giusti. Ele é casado com Guilhermina, 
que participa com frequência das reuniões 
sociais da Sociedade Brasileira de Angiolo-
gia e Cirurgia Vascular – Regional São Paulo 
(SBACV-SP), com quem tem dois fi lhos, An-
drea, cineasta e produtora executiva, e Júlio 
César, também cirurgião vascular, Titular da 
SBACV, que auxilia no departamento de In-
formática e Marketing da atual gestão.

 A dedicação aos estudos lhe rendeu o 
primeiro lugar no concurso público estadu-
al em 1988, e garantiu uma vaga no ambu-
latório de Cirurgia Vascular no Posto Maria 
Zélia, no bairro do Belenzinho, onde fi cou 
durante vários anos. Foi aprovado também 

SERVIÇO

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA EM CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR  DO HOSPITAL 
BENEFICÊNCIA PORTUGUESA DE SÃO PAULO REALIZA 50 CIRURGIAS POR MÊS

O Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital Benefi cência Portuguesa de São Paulo 
existe desde 1976, porém, foi reconhecido pela Sociedade em 1992. Para o chefe do Serviço, Dr. 
Bonno van Bellen, ele funciona mais como um estágio e trabalha com um sistema de educação 
altamente efi caz.  No programa, os médicos são treinados por meio de um rigoroso padrão de ética 
e qualidade, visando a excelência em todos os serviços aprendidos. 

O Dr. Bonno explica que, no início, para participar do programa, o profi ssional realizava um ano de 
estágio, o que posteriormente, passou para dois. Os pré-requisitos para candidatar-se, eram de dois 
anos de cirurgia geral. Atualmente, são aceitos profi ssionais que já tenham feito estágio ou residên-
cia em cirurgia geral por dois anos e, depois, permanecem na BP por mais dois anos. As atividades 
são realizadas tanto na Cirurgia Vascular quanto na Endovascular, e o número de cirurgias, no total, 
chega a 50 por mês.  O programa conta com seis estagiários de primeiro ano.

Por conta de sua excelência nos atendimentos, o Dr. Bonno destaca alguns pontos importantes 
no Serviço. “Aqui temos o laboratório de fl uxo, onde são feitos os exames não invasivos, tanto Eco 
Color Doppler quanto Doppler de ondas contínuas, e os estagiários passam também por esse setor”, 
menciona.

Hoje em dia, o Serviço está sob o comando e responsabilidade de quatro médicos, o Dr. Bonno 
van Bellen, Dr. Adilson Ferraz Paschôa, Dr. Ivan de Barros Godoy e Dr. Sascha Werner Schlaad. “Nós 
nos revezamos na parte assistencial e no ensino”, fi naliza Dr. Bonno. Dr. Bonno van Bellen 

O programa conta com seis estagiários treinados por meio de um rigoroso padrão de ética e qualidade
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Mensagem aos jovens médicos
“Nós não sabemos tudo sobre todas as 

coisas, mas devemos ter SERENIDADE para 
ouvir os pacientes e saber qual o seu an-
seio, que nem sempre é o que pensamos 
ser. Precisamos ter INTERESSE em resolver 
o problema com BONDADE no CORAÇÃO. 
Pode ser que não consigamos salvar um 
membro ou uma vida, mas temos a obri-
gação de amenizar o sofrimento do doente. 
Para isso, a ATUALIZAÇÃO permanente dos 
conhecimentos, o BOM SENSO e a VIDA AS-
SOCIATIVA são fundamentais”.

mente, é vice-diretor de Patrimônio (2018 
e 2019). Participa das reuniões da Liga 
de Cirurgia Vascular com os Profs. dou-
tores Marcelo Calil Burihan (presidente da 
SBACV-SP) e Adnan Neser, na orientação 
acadêmica dos alunos. Auxiliou também o 
Grupo Endovascular a realizar dois cursos 
“Curso Avançado de Tratamento Endovas-
cular de Doenças Venosas“ e o conhecido 
“Veião”. Integrante da comissão organiza-
dora do 2º e 3º Simpósio de Cirurgia En-
dovascular da SBACV-SP em 1998 e 1999.

Foi um dos auxiliares na organização do 
Prêmio Berilo Langer, capitaneado pelo Prof. 
Dr. Calógero Presti. Em 2012, recebeu o 
certifi cado em área de atuação em Angior-
radiologia e Cirurgia Endovascular pela AMB 
e SBACV. Atuante em outras instituições, 
em 1993, foi o 2º secretário da primeira 

diretoria do Departamento de Cirurgia Vas-
cular da Associação Paulista de Medicina e o 
primeiro tesoureiro (de 1995 a 1997). 

 O Dr. Giusti foi homenageado em 1980, 
pela 7ª turma da Faculdade de Medicina do 
ABC (FMABC), que formou o Prof. Dr. João 
Antonio Correa, hoje titular da Disciplina 
de Cirurgia Vascular, e pela 20ª turma. Em 
19 de julho de 2018, durante um jantar, 
foi presenteado com uma placa, mais uma 
vez pela FMABC e pelo Centro Hospitalar 
de Santo André, pelos serviços presta-
dos na disciplina de Angiologia e Cirurgia 
Vascular. A SBACV-SP também lhe rendeu 
homenagens na festa de fi nal de ano, em 
dezembro de 2018.

 A gratidão é um sentimento que ele faz 
questão de ressaltar. “Quero aproveitar a 
ocasião para parabenizar a todas as ges-

tões de diretoria com as quais tive conta-
to, desde a primeira reunião que participei 
no consultório do saudoso Prof. Dr. Adib 
Bouabici, no conhecido 3333, quando suas 
palavras de união das escolas de Cirurgia 
Vascular em nossa Sociedade levariam ao 
engrandecimento da nossa especialidade. 
Essas palavras ecoam até hoje. Parabenizo 
pela lisura nas administrações, nos gastos 
responsáveis, no aprimoramento científi -
co, elevando o nome da Cirurgia Vascular 
Brasileira a uma das mais respeitáveis e 
maiores do mundo. Parabenizo pelo pen-
samento sempre voltado aos seus associa-
dos. Eu vejo de perto toda essa dedicação, 
abdicando do convívio familiar, lazer e des-
canso. Em nome dos Cirurgiões Vasculares 
e da Sociedade Civil, muito obrigado!”. 

 Ainda, segundo ele, foi uma honra mui-
to grande ter convivido com acadêmicos, 
residentes e profi ssionais do mais alto ga-
barito. Sendo somente alguns citados aqui, 
mas com os quais ele afi rma que aprendeu 
muito e agradece de coração. “Agradeço 
comovido também por ser homenageado 
pela Folha Vascular e por poder conceder 
essa entrevista que me deu a oportunidade 
de falar um pouco desta minha caminha-
da”, manifesta.  

Para aproveitar o tempo livre, o Dr. Gius-
ti é bem eclético e revela suas principais 
atividades. “Desde criança gosto de carros. 
Espaireço fazendo a manutenção e acom-
panhando sua evolução tecnológica. Tam-
bém aprecio ir ao cinema, assistir bons fi l-
mes e documentários (of course). Gosto de 
boa comida e amo a vida”, declara.

APLICATIVO

APLICATIVO DA SBACV-SP GANHA FUNCIONALIDADES DE ÚLTIMA GERAÇÃO

O novo aplicativo da SBACV- SP permiti-
rá que os cirurgiões vasculares associados, 
e também os não associados, fi quem mais 
próximos e conectados. O objetivo é propor-
cionar conteúdo de qualidade e que seja re-
ferência na busca de informações relevantes 
para a especialidade.

O sistema pode trabalhar off-line no 
smartphone. A grande vantagem em rela-
ção a outros modelos, é a possibilidade de 
navegação junto às notícias em cache (da-
dos retidos no celular após primeiro aces-
so), mesmo sem conexão com a internet. 
Os celulares de última geração, comuns 
entre os médicos, trabalham melhor nesse 
modelo e a interface é mais familiar para o 
usuário acostumado com aplicativos como, 
Facebook, Instagram e WhatsApp. 

No novo app, as funcionalidades essen-
ciais assim como, a linha do tempo e as 

Novo app possibilitará maior conectividade e rapidez no acesso às informações

notifi cações foram turbinadas, o que pos-
sibilitará maior conectividade e rapidez no 
acesso às informações e total interação en-
tre os usuários. Dessa maneira, o que já era 
possível acessar durante os eventos como, 
programação atualizada, slides de apre-
sentações, novidades, envio de perguntas 
e respostas em tempo real, avaliação de 
palestras, acesso aos resumos de trabalhos 
científi cos e participação nas votações inte-
rativas foi ampliado com um moderno meio 
de comunicação bilateral e mais efi ciente. 
Além disso, outras aplicabilidades foram 
acrescentadas, tais como, a biblioteca com 
o conteúdo disponibilizado durante os even-
tos, e o “carrossel” (banners no topo da li-
nha do tempo) que poderá ser utilizado para 
interações e dinâmicas. 

Na opinião do cirurgião vascular e mem-
bro da SBACV-SP, Dr. Alexandre Amato, nes-

ses tempos de velocidade de informação, é 
preciso fazer o uso das novas tecnologias e 
a Sociedade não poderia fi car para trás. “To-
dos os posts poderão ser comentados e dis-
cutidos como nas mídias sociais modernas. 
Assim, teremos uma sociedade mais conec-
tada, coesa e democrática”, conclui. 

Para baixar o aplicativo acesse o link 
http://onelink.to/sbacv
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Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP

Intelectual: Há diversifi cação de afi r-
mações fi losófi cas, políticas, científi cas, 
matemáticas, morais, religiosas, esporti-
vas...

Filosófi cas: Cada praticante, ou defen-
sor, estudante desta área, faz afi rmações 
como se fossem os donos da verdade, ti-
ram conclusões, ora baseadas em grandes 
fi lósofos do passado e do presente, ora 
em conclusões próprias, deixando a maio-
ria dos que os ouvem ou leem, perplexos, 
confusos, principalmente quando falam, 
comentam numa exposição complexa, 
numa linguagem de difícil entendimento.  

Políticas: Cada comentarista, cada 
cientista político, cada político pratican-
te, eleito para um mandato, presidencial, 
governamental, de prefeito, de deputado, 
de senador, desencadeia uma guerra de 
ideias, mesmo que um grupo esteja de-
fendendo projetos convincentes, corre-
tos, benéfi cos à sociedade; desprezando 
o bom senso, a lógica, se contrapondo a 
esta, importantes na melhoria de países, 
do estado, da cidade, só para lhe assegu-
rar sua postura oposicionista, sem medo 
de se expor ao ridículo, a críticas, se auto-
prejudicando, sem perceber, ou confi ante 
que serão vitoriosos (marcante imaturi-
dade).  É assustador o que acontece no 
Brasil, principalmente entre os políticos, 
com a falta de humildade, de bom senso, 
com o exagero da arrogância desneces-
sária, destruidora, com atenção voltada 
para seduzir os que os ouve;  a maioria 
destes vive na  pobreza sofredora, anal-
fabetos, mas, até donos de mentes ilus-
tradas, desejosos de tirarem proveito 
próprio,  mesmo sabendo da inverdade. 
Acertar cem por cento é impossível, a não 
ser para Deus. Pode-se conseguir acer-
tar cinquenta e, raramente, setenta por 
cento, mantendo a mente direcionada no 
querer acertar na vitória do bem, des-
preocupadamente, desinteressadamente.   
Aqui cabe uma crítica construtiva: Nós, 
médicos, em particular, nós vasculares, 
e outras tantas profi ssões, cultivamos 
“O deixa pra lá, eles que se virem”, “O 
Brasil não tem mais jeito”, deixando de 

os seres humanos que a dominam, se 
aperfeiçoando, desencadeando a concen-
tração de riqueza nas mãos de uma mi-
noria, desencadeando a concorrência do 
poder, a falsa felicidade, dominam cada 
vez mais a humanidade, estimulando o 
consumismo descontrolado, provocando 
desarranjos de sobrevivências assustado-
ras, e o término da vivência familiar. São 
sedutoras as novidades de todas as áreas 
comerciais.

Morais, Religiosas: Estas se confun-
dem, e a pregação das mesmas tem con-
trovérsias frequentes, “Ser ou não ser, eis 
a questão”.  

Esportivas: Aqui as pessoas decidem 
apaixonadamente na escolha do seu time, 
tão sedutoramente, provocando desen-
contros de afi rmações, levando até de-
savenças, provocações, algumas vezes 
agressões incompreensivas, fruto da ima-
turidade.

Aliás, a imaturidade explica todas as 
seduções, desencontros, desentendimen-
tos, incompreensões, individualismo, de-
sunião, marcadamente no Brasil!  Que 
pena...

“Seja humilde para admitir seus erros, 
inteligente para aprender com eles, 

e amadurecido para corrigi-los”.

comparecer a passeatas de protesto. De 
oito passeatas só faltei em uma.  A última 
passeata, em apoio ao grande ministro 
Sérgio Moro, que incomoda os corruptos 
com risco de serem presos, porque, nunca 
se viu na história do Brasil um resultado 
tão fantástico no combate às falcatruas 
de políticos e empresários, o crime do co-
larinho branco que acabava em nada. As 
cidades do Rio de Janeiro, de Recife, tive-
ram uma passeata muito mais vibrante, 
e com número de pessoas muito maior, 
proporcional ao número da população das 
mesmas, comparada com a de São Paulo. 
Se nós, profi ssionais liberais, nos juntar-
mos a todas as classes sociais desejosas 
de “passar o Brasil a limpo”, apoiando 
sempre esses movimentos de moralização 
da política brasileira, escolhendo criterio-
samente em quem votar, esclarecendo os 
humildes, com certeza, meus senhores, 
a medicina brasileira também terá dias 
melhores, sairíamos dos marasmos em 
que vivemos, porque, uma pátria orga-
nizada por princípios éticos, morais, com 
justiça real e imparcial, todos os setores 
indispensáveis para o bem do povo que 
a habita, principalmente a educação, a 
saúde, transporte, e pesquisa, permitirá 
dias melhores para a maioria das pesso-
as. Portanto, vamos vencer nossa inér-
cia. Não adianta só realizarmos eventos 
científi cos fantásticos, atualizando nossos 
conhecimentos, se depois encontrarmos 
difi culdades em pô-los em prática.  Que 
inveja nos causa quando vemos até ado-
lescentes, juntamente com adultos de to-
das as profi ssões, todas, de países evo-
luídos, protestando contra os erros dos 
governantes, e erros muito menores do 
que os do Brasil.

Científi cas: Ciência, “conjunto metó-
dico de conhecimentos obtidos mediante 
a observação e experiência”. Ciência bio-
lógica, ciência humana, ciências naturais, 
que nos seduzem positivamente, mas 
muitas vezes negativamente. Às vezes 
constrói, às vezes destrói...

Matemática: Muito colaborou, propi-
ciou o bem-estar da humanidade. Porém, 
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Dr. Rogério Abdo Neser
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A síndrome antifosfolípide (SAF) é caracterizada por 
trombose venosa ou arterial e / ou um resultado adverso 
na gravidez, na presença de evidências laboratoriais per-
sistentes de anticorpos antifosfolípides (AAF). SAF ocorre 
como uma condição primária ou no contexto de uma do-
ença subjacente, geralmente lúpus eritematoso sistêmico 
(LES).

Quando suspeitar da SAF?
• Ocorrência de um ou mais eventos trombóticos agu-

dos venosos ou arteriais inexplicáveis, especialmente em 
pacientes jovens. 

• Um ou mais resultados adversos específi cos relacio-
nados à gravidez, incluindo morte fetal após 10 sema-
nas de gestação, nascimento prematuro devido à pré-e-
clâmpsia grave ou insufi ciência placentária, ou múltiplas 
perdas embrionárias (<10 semanas de gestação).

O que isso tudo tem a ver com o cirurgião vascular? 
Muita coisa, pois somos nós os profi ssionais que recebe-
mos as tromboses venosas e arteriais nos nossos con-
sultórios ou nos prontos-socorros. Além dos fenômenos 
trombóticos, recebemos frequentemente também casos 
relacionados a eventos adversos relacionados à gravidez 
que chegam encaminhados pelos ginecologistas.

O desafi o é saber quando pedir os anticorpos anticar-
diolipina e anticoagulante lúpico para o nosso paciente 
com trombose venosa (tromboses arteriais são tão pouco 
frequentes em pacientes jovens...). 

Avaliações para pesquisa de trombofi lia genética ou au-
toimune não são para todos os pacientes, já que são exa-
mes não amplamente disponíveis, principalmente pelo 
SUS, e muitas vezes desnecessários. Pior ainda, podem 
até mesmo induzir a uma tomada de decisão equivocada 
pelo médico. Explico! Recentemente recebi uma paciente 
ao redor dos 45 anos de idade com história de trombose 
venosa profunda (TVP) em veias fi bulares e soleares há 
cinco anos, episódio único, e em vigência de uso de Nuva-
ring, um contraceptivo hormonal (estrógeno + progeste-
rona) para uso intravaginal, na ocasião da TVP. A paciente 
foi tratada previamente da TVP por outro médico, com 
anticoagulantes. Em avaliação de rotina, já com outro co-
lega, cinco anos após o evento, foi realizada a pesquisa 
de trombofi lia, onde foi identifi cado anticoagulante lúpico 
positivo, em baixos títulos, sem confi rmação posterior da 
positividade do exame. Neste contexto, a paciente vem 
para uma terceira opinião, a minha, sobre o que deveria 
fazer, se é caso de anticoagulação permanente, se deve 
se preocupar com positividade do exame, enfi m...

Pesquisas de trombofi lias não são recomendadas in-
discriminadamente para pacientes que apresentam fenô-
menos tromboembólicos, sobretudo, quando há um fator 
causal, no caso em questão, o uso do Nuvaring, principal-
mente cinco anos após o evento!

A lição deste caso específi co é que devemos pensar 
qual o benefício que um exame pode trazer para o nosso 
paciente. No caso, alguém teria coragem de anticoagular 
esta paciente indefi nidamente, mesmo que um segundo 
exame aponte para a presença de anticoagulante lúpico? 
Minha posição foi de manter apenas acompanhamento 
clínico. Alguém faria diferente?

Até o próximo artigo!

SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDE E TROMBOSE VENOSA PROFUNDA

VIII Simpósio Internacional de Flebologia em Belo Horizonte

Aconteceu em junho o SIF, um evento promovido e organiza-
do pela SBACV-MG, onde foram debatidos vários assuntos rela-
cionados às doenças venosas. Agradeço à diretoria da regional 
pelo convite, em especial aos doutores Bruno de Lima Naves, 
Rodrigo Daniel Moreialvar e Mateus Borges Alves Cristino pela 
hospitalidade mineira. Não foi só uma honra ter participado e 
ter transmitido um pouco da minha experiência, mas aprendi 
também com os demais colegas que estiveram apresentando 
seus conhecimentos. Parabéns a todos!



20 JULHO 2019

24º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes

FIQUE POR DENTRO

O serviço responsável pela reunião da Liga 
Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular, que 
aconteceu no dia 15 de junho, foi da Escola 
Paulista de Medicina - Unifesp. A aula, minis-
trada pelo prof. Dr. Luis Carlos Uta Nakano, 
teve como tema Varizes de membros inferio-
res com treinamento de escleroterapia em 

Com a organização das doutoras Érica Nardino e Luisa Ciucci, e 
do Dr. Ronald Flumignan, será realizado, nos dias 21 e 22 de se-
tembro, o segundo módulo do 2º Curso de Educação Continuada 
em Ecografi a Vascular com Doppler (CECEV), das 8h às 17h, na 
Rua Borges Lagoa 1065, Mezanino.

O curso, 100% prático, contará com os seguintes temas: cava 
e ilíacas; vasos renais e viscerais; aorta e ilíacas; e carótidas, 
vertebrais e temporais. A monitoria é dos doutores Ana Carolina 
Abagaro, Carolina Flumignan, Eliza Nakagima, Francisca Moon, 

De 25 a 28 de julho, será realizado o 24º Congresso Brasi-
leiro Multidisciplinar em Diabetes, com a organização da Asso-
ciação Nacional de Atenção ao Diabetes (ANAD). A SBACV-SP 
terá uma participação especial, no dia 26 de julho, das 16h30 
às 18h, com a apresentação de palestras durante o Simpósio 
26. O evento acontecerá nas dependências da Universidade 
Paulista - UNIP, na Rua Vergueiro, 1211, Paraíso – São Paulo. 

Adnan Neser, Marcelo Calil Burihan, Luis Carlos Uta Nakano, Arual 
Giusti e Henrique Jorge Guedes

Participantes da Liga Vascular

12h, com a coordenação dos doutores Mar-
celo Calil Burihan, Luis Carlos Uta Nakano, 
Ivan B. Casella, Adnan Neser, Henrique 
Jorge Guedes Neto e Arual Giusti.

Informações complementares podem 
ser obtidas com a secretaria da SBACV-SP, 
pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br.

teleangectasias em modelo não humano. O 
curso contou com 61 alunos. 

As próximas reuniões serão realizadas 
nos dias 10 de agosto, 14 de setembro, 19 
de outubro e 23 de novembro. 

Os encontros acontecem na Associação 
Paulista de Medicina (APM), das 8h30 às 

O módulo, Doença Arterial Periférica e D.M.,  terá a coorde-
nação dos doutores Marcelo Calil Burihan e Guilherme Yazbek. 
Os temas apresentados, seguidos de debates, são: A doença 
arterial periférica na pessoa com D.M.: Diagnóstico clínico - 
Dra. Anna Karina Paiva Sarpe; e Doença arterial periférica na 
pessoa com D.M.: Tratamento clínico e cirúrgico - Dr. Raphael 
de Athayde Soares.

Luis Gustavo Guedes, Bruna Jorge da Silva, Marcus Canteras, 
Nicolle Cassola e Osias Prestes - EPM; Ana Carolina Calixto, 
Julio Giusti, Maysa Cury, Aline Futigami e Anna Karina Sarpe 
- HSPE; Thabata Pimenta, Thais Bordinhon e Viviane Couto - 
FMABC; e Raquel Peres – Dante Pazzanese.

O CECEV tem a realização da SBACV-SP pela comissão do 
departamento de métodos diagnósticos não invasivos, com o 
apoio da GE Healthcare. As inscrições podem ser feitas pelo 
telefone: (11) 5087-4888.
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Foi realizado, em 29 de junho, na Johnson & Johnson Institute, o segundo módulo 
do 2º Curso de Educação Continuada em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular 
(CECACE) com o tema “Artérias carótidas e embolização”. 

O evento foi desenvolvido pela SBACV-SP em conjunto com a Cordis - Cardinal 
Health para colaborar no desenvolvimento dos residentes da Cirurgia Endovascular 
do estado de São Paulo, com o objetivo de contribuir com a qualidade do ensino na 
especialidade vascular.

A programação foi dividida em duas partes: no período da manhã com teoria e 
protocolos e, no período da tarde, com prática por meio de workshops, salas inte-
rativas, palestras e simulação virtual. Essa metodologia permite que o participante 
tenha maior clareza nas atualizações clínicas e científi cas que embasam os proto-
colos cirúrgicos, bem como no desenvolvimento e análise crítica de estudos clínicos 
e simulações que poderão ajudá-lo no mundo real.

O terceiro módulo será realizado em 30 de agosto, na Johnson & Johnson e é 
direcionado para residentes, recém-egressos e associados quites com a SBACV-SP.

Em breve, a secretaria da SBACV-SP informará a programação do curso.

FIQUE POR DENTRO

2º CECACE 

27º Congresso da Sociedade Internacional sobre Trombose e Hemostasia (ISTH)

Foi realizado, de 6 a 10 de julho, o 27º 
Congresso da Sociedade Internacional so-
bre Trombose e Hemostasia (ISTH), no 
Centro de Convenções e Exposições de Mel-
bourne (MCEC), em Melbourne, Austrália. 

O encontro, que teve cinco mil inscritos, 
contou com a presença do presidente da 
SBACV-SP, Dr. Marcelo Calil Burihan e do 

Adilson Ferraz Paschôa, Harry R. Büller, Alcides José Araújo Ribeiro e Marcelo Calil Burihan

coordenador do departamento de Doenças 
Venosas, Adilson Ferraz Paschôa, entre os 
139 integrantes da delegação brasileira. 

No ISTH 2019, milhares de especialis-
tas, líderes mundiais em trombose, he-
mostasia e biologia vascular, se reuniram 
para apresentar os recentes avanços sobre 
o tema, discutir as últimas descobertas 

científi cas e as novas aplicações clínicas 
para melhorar o atendimento ao paciente.

Através de uma extensa lista de ses-
sões educacionais, palestras, exposições 
da indústria médica e oportunidades de 
networking profi ssional, o congresso pro-
moveu importantes discursos científi cos e 
avanços.
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NOTÍCIAS

Cobertura Universal de Saúde mobiliza Cúpula do G20 no Japão

Os líderes das principais economias do mundo reconhecem 
a importância do fi nanciamento da cobertura universal da saúde 

nos países em desenvolvimento

A cobertura universal da saúde é a base para o crescimento econômico 
sustentável e inclusivo.  Esse é o entendimento compartilhado pelos líderes 
dos países-membros do G20, que se reuniram em 28 de junho, em Osaka, 
no Japão, para também reconheceram a importância do fi nanciamento nos 
países em desenvolvimento. Além disso, e, em consonância com as medidas 
que já vêm sendo adotadas pelo governo brasileiro, o fortalecimento da Aten-
ção Primária foi apontado como a fundamental para a cobertura universal da 
saúde e para a redução das desigualdades.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, integra a delegação bra-
sileira da 14ª Cúpula do G20, dada a relevância do tema fi nanciamento em 
saúde. Durante a participação na reunião conjunta entre ministros da Saúde 
e da Economia do G20, Mandetta afi rmou que a cobertura universal da Saú-
de é uma questão central na agenda global. “O Brasil fomentou discussões 
na região das Américas para ampliar esse conceito, incluindo a perspectiva 
do acesso universal, que compreende a possibilidade de a população usar 
efetivamente serviços de saúde abrangentes, apropriados, oportunos e de 
qualidade, quando necessário”, destacou.

Sobre a importância da Atenção Primária para a saúde global, o ministro 
reforçou que essa é uma das principais metas do Brasil, que já vem tra-
balhando, desde o início desta gestão, em ações voltadas para essa área. 
“Reconhecemos a importância de aumentar a efi ciência e o desempenho dos 
sistemas de saúde, alocando recursos para o nível de Atenção Primária, que 
precisa estar organizada em torno de pessoas e não de doenças. Essa  é uma 
maneira efi ciente e econômica de organizar um sistema de saúde”, afi rmou o 
ministro Mandetta.

Entre ações já em execução no Brasil, estão o reforço do atendimento nas 
unidades de Saúde da Família e a ampliação das coberturas vacinais. Segun-
do Mandetta, o ressurgimento de doenças que podem ser prevenidas pela 
imunização é uma ameaça real para todos os países, independentemente 
de seu estágio econômico de desenvolvimento. “Todos devemos fortalecer 
nossos compromissos de ampliar as coberturas globais de vacinas”, fi nalizou.

DESAFIOS GLOBAIS
Os líderes do G20, constituído pelas 19 principais economias do mundo e 

a União Europeia, emitiram conjuntamente uma declaração, que reafi rmam 
diversos compromissos e reconhecem como fundamental o fi nanciamento 
sustentável da saúde, de acordo com o Entendimento Compartilhado sobre 
a Importância do Financiamento da cobertura universal da saúde nos países 
em desenvolvimento.

Na declaração, os representantes desses países também se comprometem 
a promover ações para o envelhecimento saudável, por meio de medidas em 
prol da  prevenção e do controle de doenças transmissíveis e não transmissí-
veis; a melhoria da segurança sanitária, em que citam a sustentabilidade e a 
efi ciência dos mecanismos globais de fi nanciamento de emergências de saú-
de;  além de reafi rmarem o compromisso de erradicar a pólio, as epidemias 
de AIDS, tuberculose e malária.

G20
Principal mecanismo de governança econômica mundial, o G20 reúne che-

fes de estados, ministros e autoridades de alto nível da África do Sul, Ale-
manha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia 
do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino 
Unido, Rússia Turquia e União Europeia. Juntos, representam 90% do PIB 
mundial, 80% do comércio internacional e dois terços da população mundial. 

Trata-se, portanto, de agrupamento com poder político e 
econômico coletivo, capaz de infl uenciar a agenda inter-
nacional, de promover debates sobre os principais desa-
fi os globais e adotar iniciativas conjuntas para promoção 
do crescimento econômico inclusivo e o desenvolvimento 
sustentável.

Ministério da Saúde libera R$ 79,5 milhões 
para hospitais universitários

Recursos vão reforçar atendimentos 
de saúde e estimular pesquisa e qualifi cação 

de 48 estabelecimentos em 22 estados 
e no Distrito Federal 

Hospitais universitários de 22 estados e do Distrito Fe-
deral contarão com o reforço de R$ 79,5 milhões, dis-
ponibilizados pelo Ministério da Saúde, para reforçar os 
atendimentos de saúde e para a reestruturação dos seus 
serviços. Ao todo, 48 unidades foram contempladas com 
os recursos, autorizados pela portaria 1.416, publicada 
em 1º de julho no Diário Ofi cial da União.

O novo repasse integra o Programa Nacional de Rees-
truturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), 
lançado pelo Governo Federal em 2010, para reforçar o 
orçamento das universidades mantenedoras de serviços 
de saúde, e assim, estimular a oferta de ensino, pesquisa 
e atendimento de qualidade. O Programa é desenvolvido 
e fi nanciado em parceria com o Ministério da Educação.                                                                                                                                    

Foram contemplados hospitais de todas as regiões do 
país. Na região Nordeste, 17 instituições terão disponí-
veis R$ 28,3 milhões. Na região Sudeste são 16 insti-
tuições, ao custo de R$ 23,9 milhões. Já na Região Sul 
serão seis instituições, com valor total de R$ 14 milhões. 
A Região Centro-Oeste receberá recursos para cinco ins-
tituições, ao custo de R$ 9,5 milhões. Na Região Norte 
serão quatro instituições, que terão disponíveis um total 
de R$ 3,6 milhões.

Os valores para as unidades são defi nidos de acordo 
com indicadores e metas de desempenho de cada hos-
pital. O montante irá reforçar o orçamento das institui-
ções universitárias que comprovaram o cumprimento 
das metas de qualidade relacionadas a porte e perfi l de 
atendimento, capacidade de gestão, desenvolvimento de 
pesquisa e ensino e integração à rede do Sistema Único 
de Saúde (SUS) local.

REHUF
Em 2018, o Ministério da Saúde repassou R$ 2,4 bi-

lhões para os 48 hospitais universitários de todo o país, 
sendo que desse total, R$ 1,9 bilhão foi para custeio e R$ 
471 milhões para investimentos. Em abril de 2019, foram 
cerca R$ 102,5 milhões para esses estabelecimentos, 
sendo R$ 79,5 milhões para custeio e R$ 22,9 milhões 
para investimentos.

Além de ser aplicado em pesquisas e na melhoria da 
qualidade da gestão e do atendimento, o REHUF também 
pode ser utilizado para reformas e aquisição de materiais 
médico-hospitalares, entre outras ações, conforme a ne-
cessidade e o planejamento da instituição.
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Para a progressão a sócio efetivo:
1. Cópia simples do seu certifi cado do título de especialista, 
emitido pela SBACV/AMB;
2. Ser sócio aspirante por pelo menos três anos;
3. Ser sócio da APM/AMB; 
4. Proposta de efetivo preenchida em duas vias;
5. Duas fotos 3x4;
6. Estar quite com a SBACV-SP.

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? 

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.

SELO HOLOGRÁFICO

• A SBACV-SP disponibiliza, aos seus 
sócios, o seu selo holográfi co. O material, 
que pode ser anexado em receituários mé-
dicos, prontuários, cartões de visita, lau-
dos 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 profi ssional 
deverá despender R$ 225. O pagamento 
precisa ser antecipado e o comprovante 
anexado ao e-mail de solicitação. Os asso-
ciados podem adquirir o produto pelo e-mail 
secretaria@sbacvsp.org.br, e recebê-lo em 
seu endereço de correspondência.

QUADRO DE AVISOS

• A Regional São Paulo dispõe de jalecos esti-
lizados 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 tama-
nhos variam de P a EXG e podem ser fabricados 
em tecido Oxford - R$ 125; e em tecido microfi bra 
- 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.

Modelo:
Feminino e masculino

Tamanho:
P. M . G .GG . EXG

Tecido:
Oxford ou Microfi bra

Personalizado:
Bordado computadorizado

JALECOS
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