
 1AGOSTO 2019

Nº 224 - AGOSTOBiênio 2018 / 2019

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

SERVIÇO MESTRE VASCULAR
Serviço de Residência da Faculdade de Medicina 
de São José do Rio Preto desenvolve todas as 
áreas da especialidade

Apaixonado pela Medicina e pela música, Dr. 
Newton de Barros Jr. descreve sua trajetória 
profi ssional e atuação na SBACV-SP

SBACV-SP participa do evento que tem Atenção 
Primária em Saúde como tema central do debate

2º FÓRUM NACIONAL PRÓ-SUS

FAKE 
NEWS 
NA MEDICINA

Impresso fechado pode ser aberto pela ECT

Como o médico pode ajudar 
a combater esse problema?



2 AGOSTO 2019



 3AGOSTO 2019

PALAVRA DO PRESIDENTE

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

DIRETORIA BIÊNIO - 2018-2019

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

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

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

SECCIONAIS

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

DEPARTAMENTOS

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

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

Amigos,

Nas próximas reuniões científi cas de nossa Regional, além 
dos tradicionais trabalhos apresentados pelos colegas, pales-
tras de interesse geral, dadas por especialistas no assunto, se-
rão ministradas. No mês de julho, tivemos a feliz experiência 
com a apresentação do Dr. Jong Hun Park, com a demonstra-
ção da utilização de plugs em diferentes embolizações. Estamos 
programando para o mês de agosto, uma palestra sobre Tele-
medicina e, para setembro, o tema proposto é Medicina Digital 
(ou o que nos espera no futuro). 

Em outubro, haverá um Fórum sobre Tromboembolismo veno-
so, em comemoração ao Dia Mundial da Trombose. Para novem-
bro, serão apresentados os trabalhos selecionados ao Prêmio 
Dr. Emil Burihan. Participem das atividades da Regional, seja na 
Associação Paulista de Medicina ou on-line. Todas as reuniões 
científi cas continuam sendo fi lmadas e transmitidas ao vivo!

Também, em setembro, no dia 15, no Parque Villa-Lobos, será 
realizado o Dia Vascular. Momento em que podemos divulgar 
nossa especialidade à população e trazer à tona graves pro-
blemas que ocorrem quando os procedimentos vasculares não 
são feitos por especialistas. O Dia Mundial da Trombose, que 
também acontecerá no Parque Villa-Lobos, será no dia 20 de 
outubro. São duas atividades muito importantes para nós pe-
rante à comunidade. Venham contribuir com a orientação e ao 
atendimento à população.

Em 31 de agosto, acontecerá o 3º módulo do CECACE (Curso 
de Educação Continuada em Angiorradiologia e Cirurgia Endo-
vascular), voltado para residentes, noviços na especialidade ou 
mesmo aos sócios que queiram se aprimorar na área Endovas-
cular. O evento é realizado com a parceria da Cordis/Cardinal 
Health, nas dependências da Johnson&Johnson.

De 8 a 12 de outubro, teremos o maior evento de nossa es-
pecialidade, em Recife: O Congresso Brasileiro de Angiologia e 
Cirurgia Vascular. Será um momento ímpar para discutirmos na 
Câmara dos Representantes e Assembleia Geral, os problemas 
de nossa especialidade. É fundamental que São Paulo tenha sua 
grande representação nessas atividades.  

Na Folha Vascular deste mês, publicamos a descrição de parte 
da reunião realizada em Brasília, na qual, o nosso vice-diretor 
de Defesa Profi ssional, Dr. Marcio Barreto, participou. Informa-
ções importantes quanto ao SUS, carreira de estado e residên-
cia médica foram debatidas.

Nossos departamentos, com a ajuda dos colegas participan-
tes, têm sido fundamentais para realizarmos todas as ativida-
des da Regional São Paulo. Quero aqui, mais uma vez, agrade-
cer a todos da Diretoria.

Vamos em frente! 
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DEFESA PROFISSIONAL

SBACV-SP PARTICIPA DO 2º FÓRUM NACIONAL PRÓ-SUS

No dia 23 de julho, aconteceu em Brasília o 2º Fórum Nacional 
Pró-SUS, na sede do Conselho Federal de Medicina, onde tive a 
oportunidade de participar representando a SBACV Regional São 
Paulo. A temática central do Fórum foi a Discussão das Perspectivas 
do Trabalho Médico no SUS, que foi dividida em duas mesas-redon-
das com diversas entidades médicas, o Ministério da Saúde e da 
Educação, além de notórios juristas convidados.

Após abertura dos trabalhos e apresentações formais, a primeira 
conferência do dia fi cou a cargo da Dra. Mayra Isabel Correa Pinhei-
ro - atual  Secretária da Gestão do Trabalho e  Educação na Saúde 
- que salientou que o foco inicial das medidas do atual governo 
estão direcionadas para a Atenção Primária. Confi rmou, assim, o 
lançamento da Carreira Federal de Médico com concurso previsto, 
segundo ela, ainda para este ano e tendo como objetivo inicial a 
substituição dos médicos estrangeiros alocados pelo Programa Mais 
Médicos e reforço no Programa Saúde da Família. Estimou em 12 
mil reais o salário inicial na carreira com perspectivas de aumentos 
de ganhos graduais, já para aqueles que atuarem em áreas mais 
longínquas e por mais tempo, a possibilidade de redução de tempo 
mínimo para a aposentadoria, após 21 anos de trabalho.  

Comentou ainda a reformulação do modelo atual de repasse de 
verbas para ajuda de custeio das UBSs, sendo proposto um repasse 
mais volumoso às unidades que apresentarem melhores indicado-
res de saúde, tais como, adequada assistência maternoinfantil, co-
bertura vacinal, e mais diretamente relacionada com nossa área de 
atuação, uma menor proporção de pacientes diabéticos submetidos 
a amputações em membros inferiores. 

Em sequência ao debate, destaco a apresentação da 
Dra. Rosana Leite de Melo - Secretária Executiva da CNRM 
- Comissão Nacional de Residência Médica - pasta ligada 
ao Ministério da Educação e Saúde. Iniciou citando a óbvia 
abertura indiscriminada de vagas em Cursos de Medici-
na, sobretudo, entre 2013-2019. Ressaltou existirem atu-
almente 34.718 vagas disponíveis no Brasil, e as óbvias 
consequências deletérias dessa política na qualidade do 
Ensino Médico. Em relação aos programas de Residência 
Médica, convocou as Sociedades de Especialidades a aju-
darem na análise e/ou referenciamento geográfi co prévio 
à abertura ou oferecimento de novas vagas em programas 
de Residência Médica, de acordo com as necessidades re-
gionais e, evitando assim, saturar o mercado de traba-
lho em determinadas regiões já repletas de especialistas 
disponíveis. Ainda convidou que as Sociedades participem 
ativamente na garantia da qualidade dos Serviços que têm 
programas de residência médica e na revisão sistemática 
das matrizes de conhecimento, indispensáveis a boa for-
mação dos médicos residentes.

Já no período da tarde, o tema central de discussão fora 
as Relações de Trabalho Médico e seus Aspectos Jurídicos, 
iniciando a plenária com a conferência do Dr. Caio Luiz de 
Almeida Vieira de Mello - Desembargador aposentado do 
TRT e ex-ministro do Trabalho (2018). Ele conduziu a sua 
explanação de forma essencialmente técnica,  citando leis 
e artigos da própria CLT e que, ao seu olhar, caracterizam  
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DEFESA PROFISSIONAL

NOVAS ADESÕES

Sócios aprovados em 
25/7/2019

 Errata: Os sócios Titulares e Remidos, pu-
blicados na edição 223 da Folha Vascular, fo-
ram aprovados pela SBACV Nacional, no mês de 
maio de 2019, e não pela SBACV-SP.

Aspirantes residentes:
Beatriz Faleiro Ramos
Rebeca Higino Silva Santos

Aspirantes:
Asdrúbal Marques Tomaz
Lucas Ferraz Amaral

que a subordinação e pessoalidade, elementos obrigatórios numa 
relação de emprego típica, são de difícil caracterização imediata 
no tocante à atividade médica, dado o alto perfi l intelectual da ati-
vidade e da possibilidade de substituição de um médico por outro 
conforme escala de plantão, por exemplo. Finalizou sugerindo aos 
médicos que busquem organizarem-se em empresas ou sociedades 
com múltiplos profi ssionais sócios, no intuito de evitarem os dissa-
bores das fi scalizações do fi sco. Como exemplo, citou a si próprio 
como pertencente a uma sociedade composta por mais de 250 ad-
vogados. 

Entre outras apresentações e discussões gostaria de citar ainda 
a do Dr. Edson Rogatti - Presidente da CMB - entidade representa-
tiva das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Brasil. Em sua 
preleção apresentou dados estatísticos da importância dessas ins-
tituições para o atendimento do SUS, cito apenas os principais: 
56% de todos os atendimentos SUS do país são realizados pelas 
Santas Casas e Hospitais Filantrópicos; oferecem 350 mil leitos ao 
SUS; responsáveis por cerca de um milhão de contratos médicos 
em regime CLT e 200 mil em PJ entre outros. Em seguida, traçou o 
cenário desalentador em que se encontram as Santas Casas, com 
o congelamento da tabela SUS há mais de 15 anos, mencionando 
ainda que a remuneração ao cirurgião ortopedista por uma prótese 
de quadril é de 125 reais, numa evidente provocação ao nosso atual 
ministro da Saúde.

Ao término das apresentações fora aberto o microfone à plateia, 
e muitas foram as manifestações dos presentes com opiniões, su-
gestões e questionamentos pertinentes ao conteúdo apresentado e 
que, nas palavras do coordenador da Comissão Pró-SUS, Dr. Doni-

zetti Giamberardino, enfatiza: “Apesar da apresentação de 
pontos de vista diferentes, foi possível perceber que há um 
propósito comum: o fortalecimento do SUS”. 

Aos que se interessarem por mais detalhes, no site do CFM 
poderão encontrar a íntegra das apresentações em slides.
(http://www.eventos.cfm.org.br/index.php?option=com_
content&view=article&i%3A2019=05-16-17-07-35-&catid-
3%3Aportal&Itemid=466) e no YouTube a fi lmagem na ínte-
gra de todo o evento (https://youtu.be/eLp8e0HKASE)
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O médico pode usar as próprias redes sociais para desmentir a 
falsa informação e fornecer dados verdadeiros sobre o assunto 

A INVASÃO DAS 
FAKE NEWS NA SAÚDE: 

COMO COMBATER? 

Notícia falsa faz mal à saúde. Enfrentamos atualmente uma epidemia 
de fake news dos mais variados assuntos amplamente disseminados nas 
redes sociais. No caso da área da saúde pública, são remédios milagro-
sos, anúncios sensacionalistas e apologia a soluções alternativas, que 
dispensam acompanhamento médico especializado ou ainda sugerem 
abandono do tratamento convencional, que circulam na internet e po-
dem trazer consequências perigosas. Outro ponto importante a ser des-
tacado é sobre a questão das vacinas. A imunização é essencial para a 
população, principalmente em crianças e idosos. 

Para o diretor de Defesa Profi ssional da Sociedade Brasileira de Angio-
logia e de Cirurgia Vascular - Regional São Paulo (SBACV-SP), Dr. Luis 
Carlos Uta Nakano, o tema é bastante sério em qualquer segmento da 
sociedade, mas na área da saúde a importância torna-se muito maior, pois 
dependendo do assunto veiculado pode prejudicar milhares de pessoas. 

É sabido que as redes sociais, hoje, desempenham um papel de desta-
que na opinião popular, e, segundo o Dr. Nakano, difi culta muitas vezes a 
própria relação médico-paciente. “Em muitos casos, perdemos um tem-
po precioso da consulta para desmentir ou esclarecer sobre determinada 
informação veiculada nas redes”, comenta.   

Do ponto de vista dele, o médico deve fi car vigilante e informado do que 
se passa para que possa preventivamente estar preparado para uma even-
tual abordagem do seu cliente. “Infelizmente, na maioria das vezes, não 
conseguimos atuar na origem das fake news, mas podemos nos prevenir 
contra os efeitos deletérios que elas trazem aos pacientes”, esclarece.

O fato é que, por atingir o emocional do usuário, as fake news acabam 
viralizando muito mais do que as notícias reais e a difusão por diferentes 
motivos pode causar danos à imagem do indivíduo, partido ou institui-
ção. Os chamados “robôs”, contas automatizadas que usam inteligência 
artifi cial, também podem infl uenciar o comportamento das redes e dis-
seminar as inverdades.  

Na concepção do membro do departamento de Informática e Marke-
ting da SBACV-SP, Dr. Alexandre Amato, o acesso fácil às publicações na 
internet, sem moderação, tem o efeito inverso e pode gerar a desinfor-
mação. “É óbvio que todo mundo quer a notícia da cura do câncer e não 

apenas que foi descoberto um tratamento com me-
lhora em 10%. Mas, o sensacionalismo, o tom alar-
mante e o comentário: Médicos não querem que você 
saiba -, associado ao chamado ‘viés da confi rmação’, 
no qual a pessoa busca por algo que corrobore seus 
sentimentos e negue argumentos contrários, mesmo 
sem embasamento científi co, podem tomar propor-
ções monumentais e limitar a capacidade dos profi s-
sionais de informar a população em geral”, esclarece.

O paciente, ao comparar a informação das fake 
news com a de seu especialista, se não for criterioso 
e consciente, tende a colocar mais confi ança naqui-
lo que está próximo do que deseja fazer e, muitas 
vezes, pode ser o pior para seu caso. “Um exemplo 
seria uma pessoa com aneurisma de aorta, que nada 
sente, e ouve de seu médico que precisa ser operado, 
mas também recebe uma notícia pelo grupo que par-
ticipa no WhatsApp, de um tratamento revolucionário 
que evita a cirurgia no aneurisma. Óbvio que ninguém 
quer ser operado. Então, a ideia de um tratamento 
revolucionário será uma alternativa mais tentadora. 
O paciente pode optar por desistir da cirurgia e não 
retornar ao médico”, ressalta Dr. Amato.

Ainda, de acordo com o cirurgião vascular, à auto-
medicação pode ser perigosa e cabe à classe médica 
ensinar, orientar e divulgar os procedimentos ade-
quados.  Assim, toda vez que o profi ssional da saúde 
tomar conhecimento de um boato ou de uma notícia 
falsa, seja por meio da internet ou de uma consulta, 
ele pode usar as próprias redes sociais para desmentir 
a informação e fornecer dados verdadeiros sobre o 
assunto em questão. 

O conselheiro e coordenador de Comunicação do 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Pau-
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lo (CREMESP), Dr. Edoardo Vattimo, afi rma que o papel dos médicos 
é fundamental para esclarecer a população sempre que possível.  E a 
recomendação do CREMESP é que seja apresentado conteúdo com base 
científi ca e respeito ao código de ética médica. 

O Ministério da Saúde já aponta as fake news como um dos motivos 
da queda dos números relacionados à imunização no País. Não à toa, 
criou um núcleo de monitoramento que atua nas redes sociais das 6 às 
23 horas, todos os dias da semana, para identifi car a origem de supostas 
notícias que contenham dados incorretos ou que não tenham evidências 
científi cas. Além disso, disponibiliza o número de WhatsApp (61) 99289-
4640, para denúncias de notícias falsas.  Ao receber uma informação 
sobre saúde, via redes sociais, a população pode checar a veracidade dos 
dados pelo canal criado exclusivamente com esse intuito. 

Conforme o diretor administrativo da Associação Paulista de Medici-
na (APM), Dr. Florisval Meinão, as mentiras na internet podem ser ex-
tremamente prejudiciais também para as entidades que representam 
os médicos. É necessário que haja uma comunicação rápida e efi ciente 
no combate às fake news. “Precisamos nos aproximar dos associados 
para auxiliá-los e procurar estreitar o relacionamento como fazemos na 
APM. Hoje prevalecem as mídias ágeis e rápidas. É importante responder 
prontamente e desmentir as falsas notícias com fatos e argumentos, de-
monstrando a seriedade com que as associações trabalham para garantir 
o respeito e a credibilidade que têm com seus associados”, declara.

Dr. Meinão também esclarece que o médico é uma referência de con-
fi ança para a população e desfruta dessa posição. E evidentemente que 
as fake news podem prejudicar a imagem e a confi abilidade. Por isso, é 
indispensável sempre rechaçar as inverdades. 

Edoardo Vattimo Florisval Meinão

Alexandre Amato Luis Carlos Uta Nakano

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 Dia da Trombose

Local: Parque Villa-Lobos
Informações: (11) 5087-488820 

Outubro

AGENDA

2019
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Kauê Polizel Souza Sascha Werner Schlaad 

Reunião Científi caAgosto 

29/8/2019 – 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

REUNIÕES CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA DE JULHO

A reunião científi ca da SBACV-SP de 25 de julho, realizada na Associação Paulista 
de Medicina (APM), com o apoio da Abbott, teve início com a palestra especial do 
Dr. Jong Hun Park, da Santa Casa de São Paulo, cujo tema foi “Aspectos técnicos e 
aplicações clínicas do Plug vascular”, com os comentários do Dr. Igor Rafael Sincos.

Na sequência, foram apresentados dois trabalhos.  “Avaliação de ansiedade e 
depressão em pacientes portadores de aneurisma de aorta abdominal", tema dos 
autores Kauê Polizel Souza (apresentador); Cynthia de Almeida Mendes; Marcelo 
Passos Teivelis; Marcelo Fiorelli Alexandrino; Carolina Brito; Alexandre Fioranelli; 
Adriano Martins Galhardo; Valter Castelli Junior; e Nelson Wolosker, do Hospital Isra-
elita Albert Einstein e Santa Casa de São Paulo. Os comentários foram da psicóloga, 
Dra. Débora Yumi Ferreira Kamikava.

O Serviço de Cirurgia Vascular Integrada Prof. Bonno van Bellen - Hospital da Be-
nefi cência Portuguesa de São Paulo, trouxe o assunto sobre “Presença de insufi ciên-
cia de croça de safena magna após termoablação com laser 1470 nm”, dos autores 
Sascha Werner Schlaad (apresentador), Alessandro Xavier Moura, Henrique Zanardi 
Martins e Janaína Cenedes Prudente de Oliveira. O trabalho foi comentado pelo Dr. 
Rogério Abdo Neser.

Antes da reunião científi ca ocorreu a reunião administrativa da SBACV-SP, sob o 
comando do presidente da entidade, Dr. Marcelo Calil Burihan, com a secretaria da 
Dra. Regina de Faria Bittencourt Costa e do Dr. Sidnei José Galego. 

A diretoria debateu sobre temas diversos, entre eles a possibilidade de novos for-
matos para as reuniões científi cas mensais, com palestras especiais, eventos como 
o 13º Dia Vascular, 5º Dia da Trombose, 2º Curso de Educação 
Continuada em Ecografi a Vascular com Doppler (CECEV), 2º 
Curso de Educação Continuada em Angiorradiologia e Cirurgia 
Endovascular (CECACE), 5º Prêmio Dr. Emil Burihan e Fórum 
em TEV, também foram discutidos.

Além disso, foi abordado sobre os Livros de Consenso da 
SBACV-SP, produzido pela  Editora GEN. Os temas “Tratamento 
de DAOP”, com o apoio da Aché, e “Tratamento de IVC”, com 
o apoio da Biolab, têm a coordenação do Dr. Marcelo Calil Bu-
rihan; e “Duplex na doença venosa”, tem o apoio da GE Health-
care em conjunto com o CBR, com a coordenação da Dra. Erica 
Nardino. O lançamento será em outubro, no 43º Congresso 
Brasileiro de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Recife 2019. 

Jong Hun ParkMarcelo Calil Burihan

Igor Rafael Sincos Rogério Abdo Neser

Débora Yumi F. Kamikava
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Resultados do tratamento das oclusões 
arteriais agudas de membros em hospital 
universitário – estudo retrospectivo

Autores: Caroline Teodoro; Flavia Girard; Marcone Lima Sobreira; 
Matheus Bertanha; Ricardo de Alvarenga Yoshida; Regina Moura; 
Rodrigo Gibin Jaldin; e Winston Bonetti Yoshida

Instituição: Disciplina de Cirurgia Vascular e Endovascular - De-
partamento de Cirurgia e Ortopedia da Faculdade de Medicina de 
Botucatu- UNESP

Introdução: As oclusões arteriais agudas (OAA) de extremida-
des vêm crescendo com o aumento da longevidade da população. 
As causas mais frequentes são as embolias vindas de alterações 
cardíacas e de tromboses, consequentes a complicações aterotrom-
bóticas nas artérias periféricas ou oclusões de restaurações arteriais 
e traumas. 

Objetivo: Avaliar retrospectivamente os resultados de salvamen-
to de membros e sobrevida de pacientes com OAA de extremidades. 

Métodos: Pacientes com OAA de extremidades que chegaram 
consecutivamente ao nosso Hospital. Estes foram divididos em três 
grupos: Embolias, Tromboses e Indefi nido. Os desfechos incluíram: 
dados demográfi cos, sucesso técnico, sintomas, antecedentes, cate-
goria Rutherford, artérias acometidas, complicações pós-operatórias 
e salvamento de membros em 30 dias. 

Resultados: Foram analisados prontuários de 105 pacientes, en-
tre os anos de 2012 e 2017, que chegaram em minoria (33,3%) no 

Autor principal: Lucas Lembrança
Coautores: Adriano Tachibana; Emanuela Carolina Zippo Silva; 

Richard Wonuh Joo; Ricardo Sales dos Santos; Marcelo Passos Tei-
velis; e Nelson Wolosker

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Introdução e Objetivo: Os Aneurismas de Aorta Torácica re-

presentam um terço das internações por doenças da aorta, poden-
do acometer todos os seus segmentos. Os principais fatores de ris-
co para o seu desenvolvimento são idade, tabagismo e hipertensão 
arterial. Mesmo com o alto grau de letalidade, são frequentemente 
assintomáticos, o que difi culta o diagnóstico precoce. Na ausên-
cia de sintomas, o tratamento cirúrgico é recomendado em função 
do diâmetro máximo do vaso, levando em consideração as suas 
características anatômicas basais. Dessa forma, o objetivo deste 
estudo é avaliar as características anatômicas da aorta torácica de 
brasileiros.

Materiais e Método: Foram avaliados 711 pacientes submeti-
dos retrospectivamente à Tomografi a Computadorizada de Tórax, 
num protocolo de baixa dosagem para triagem de nódulos pulmo-
nares. Foram analisados o diâmetro máximo e comprimento de 
todos os segmentos aórticos, as principais variações anatômicas e 

Grupo I da categoria Rutherford e 66,7% nas catego-
rias mais graves. A idade variou de 46 a 91 anos, com 
predominância do sexo masculino (65,7%). Os membros 
inferiores foram os mais acometidos (91,4%) e a origem 
das OAA foi trombótica (54,3%), embólica (35,2%) e 
indefi nida (10,5%). Os sintomas encontrados foram dor 
em 97,1% dos pacientes, esfriamento (89,5%), palidez 
(64,7%), cianose (49,5%), parestesia (44,7%), paresia 
(30,5%), anestesia (21,9 %), edema (16,3%), cianose 
fi xa (15,2%), plegia (10,5%), necrose (9,5%), contratu-
ra (7,6%) e eritrocianose (5,7%). As principais comorbi-
dades foram:  hipertensão (59,0%), tabagismo (59,0%), 
arritmias (26,6%), dislipidemias (24,0%), diabetes 
(23,8%) claudicação prévia (23,8%), infarto agudo de 
miocárdio (13,3%), aneurisma (11,4%), doença arterial 
periférica (37,1%), fi brilação atrial (20,0%). O setor fê-
moro-poplíteo-distal (80%) foi o mais acometido. O tra-
tamento predominante foi a tromboembolectomia com 
cateter Fogarty em 73,3%, fi brinolítico em 9,5%, dos 
casos, associado à angioplastia (28,5%) e stent (15,2%) 
nas tromboses. A reclusão arterial, pós-tratamento, foi 
mais frequente nos casos de trombose (12,9%) e variou 
conforme as classes Rutherford: I= 5,0%, IIA= 8,1%; 
IIB=3,0% e III= 1,0%. Em até 30 dias, após tratamento, 
a amputação maior foi de 19,8%, e o óbito foi de 14,6%. 

Conclusão: O tratamento da OAA foi feito prioritaria-
mente por meio de tromboembolectomia

Comentador: Dr. Ivan Benaduce Casella 

o tipo de arco aórtico. Assim, foram avaliadas as pre-
valências de aneurisma, bem como correlações com as 
características demográfi cas da população. As medidas 
foram feitas manualmente por software Horos, após a 
reconstrução multiplano.

Resultados: Os pacientes apresentavam uma média 
de idade de 61 anos (dp: 4,7) com predomínio do sexo 
feminino (50,5%). Todos eles eram hipertensos e taba-
gistas. O diâmetro da aorta ascendente foi de 33,61 mm 
(dp: 3,88), do arco aórtico foi de 28,6mm (dp: 2,89) e 
o do segmento descendente da aorta foi de 28,4 mm 
(dp:3,09). Houve correlação positiva entre o valor do 
diâmetro, idade e superfície corporal. 

A variação anatômica mais frequente foi a presença 
de tronco bovino em 57 (11%) pacientes, seguida por 
origem isolada da artéria vertebral esquerda em 13 ca-
sos (2,5%). O Arco do tipo 1 foi o mais frequente, es-
tando presente em 303 (55%) pacientes.

A prevalência de aneurismas foi de 0,14%, quando 
é considerado valor anormal uma dilatação maior que 
50% do valor normal do vaso. Contudo, se utilizarmos 
um limite superior de dois desvios-padrão, esse número 
aumenta para 7%.

Conclusão: A prevalência de aneurismas torácicos 
na população brasileira foi semelhante ao encontrado 
em outras séries, quando utilizamos critérios arbitrários 
para sua defi nição.

Comentador: Dr. Andre Echaime V. Estenssoro 

TRABALHOS DE 29 DE AGOSTO

Telemedicina será tema especial de palestra
A próxima reunião científi ca será aberta com a apresentação da palestra do Dr. Eduardo Cordioli, com o tema Telemedicina, 

com comentários do Dr. Adnan Neser. E na sequência, serão apresentados dois trabalhos:

Avaliação epidemiológica de aorta torácica 
através de tomografi a computadorizada de 
baixa dosagem
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A seccional Campinas-Jundiaí organizou sua reunião mensal, no dia  22 de julho, com o tema “Tratamento Cirúrgico Minimamente 
Invasivo para Úlceras Venosas”. A aula foi ministrada pelo Dr. Luiz Baldini Neto, com o patrocínio da Aché. 

No dia 30 de julho, foi realizada a reu-
nião mensal da seccional Ribeirão Preto.  
A primeira aula, “Técnica e indicações do 
uso de Endoancoras e Coils de baixo perfi l 
e liberação controlada”, foi ministrada pelo 
Dr. Edwaldo Edner Joviliano, do Hospital 

Campinas – Jundiaí 

Ribeirão Preto

SECCIONAIS

Gustavo Pierro Postal, Ana Lucia Pinotti e Luiz Baldini Neto

Guilherme Centofanti Edwaldo Edner Joviliano  

das Clínicas  da Faculdade de Medicina 
de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo.

A segunda aula, com o tema “Uso e 
indicações de dispositivo de aterectomia 
– HawkOne”, foi apresentada pelo Dr. 

Guilherme Centofanti, do AC Camargo e 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

O evento, que aconteceu no restauran-
te Bello Tratoria, teve o apoio da Biocath, 
com a organização do diretor da seccional, 
Dr. Luciano Rocha Mendonça.
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TEMOS QUE DISCUTIR A REMUNERAÇÃO DE VARIZES

*Por Alexandre Campos Moraes Amato

Figura 1 - Exemplo da complexidade de tratamentos disponíveis na grande variação clínica da doença venosa (Amato. ACM. DOENÇ A VENOSA CRÔ NICA: 
VARIZES, INSUFICIÊ NCIA VENOSA E REFLUXO VENOSO In: SECAD 2018)

Vejo várias iniciativas diferentes visan-
do o aumento dos honorários cirúrgicos na 
cirurgia vascular. Vou falar aqui especifi ca-
mente de varizes, carro-chefe de nossa es-
pecialidade. A SBACV Rio lançou seu ROL 
da Vascular em 2018, que já está em sua 
4ª edição, e o mesmo foi parabenizado pela 
Associação Médica Brasileira (AMB) em car-
ta à diretoria, mas traz também opiniões 
opostas (escrevi antes do reconhecimento 
da nacional). Ao mesmo tempo, há inicia-
tivas de codifi cação e negociações diferen-
tes por diversas outras regionais, e também 
grupos com ideias diferentes. 

O approach tem sido diferente por cada 
grupo, embora o objetivo seja mais ou me-
nos o mesmo: aumento dos honorários ci-
rúrgicos fi nais. Digo mais ou menos porque 
temos que excluir desses grupos aqueles 
que, por outras razões, têm o interesse de 
diminuir ou manter os honorários cirúrgicos 
por pertencerem ou trabalharem em ope-
radoras que disso se benefi ciariam, e exis-
tem aqueles que, por rixas pessoais, esque-
cem-se de objetivos maiores. E temos que 
excluir aquele aumento fi nanceiro fi nal que 
não seja por honorário cirúrgico, e sim por 
venda de material ou serviço hospitalar. Por 
isso, é importante a disclosure aqui: não 
trabalho para nenhuma operadora de saú-
de, tenho diminuído meus credenciamentos 

exatamente por discordar da remuneração 
e tenho focado no reembolso médico e na 
desospitalização. 

O foco ideal é o relacionamento médico-
-paciente, com o objetivo de resultado para 
o paciente. Sempre que forem ouvir alguém 
sobre esse assunto, peçam um disclosure 
antes do posicionamento.

As iniciativas reais que realmente visam o 
aumento dos honorários cirúrgicos, têm as 
seguintes premissas: bloqueio de inserção 
de novos procedimentos no ROL da ANS, 
aumento do valor da tabela mínimo para 
pagamento ao médico, contratualização 
com hospitais, negociações em grupos e 
aumento do número de códigos envolvidos 
no procedimento. Vou discorrer sobre elas.

Com relação ao bloqueio de inserção de 
novos procedimentos no ROL da ANS, as 
novas técnicas de termoablação por laser e 
radiofrequência não são automaticamente 
consideradas como obrigatórias por causa 
da RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 387, 
DE 28 DE OUTUBRO DE 2015 no seu art. 
12, que diz: “os procedimentos realizados 
por laser, radiofrequência, robótica, neuro-
navegação ou outro sistema de navegação, 
escopias e técnicas minimamente invasi-
vas, somente terão cobertura assegurada 
quando assim especifi cados no Anexo I, de 
acordo com a segmentação contratada.” Ou 

seja, laser e radiofrequência só entram no 
ROL se devidamente especifi cados. Há um 
desejo inconsciente, e em alguns até cons-
ciente demais, de manter as termoablações 
dessa maneira, assim, não havendo cober-
tura pelos convênios, o médico sente-se no 
direito de cobrar um valor extra do pacien-
te, pois o procedimento não é coberto. 

Hoje, já está mais do que claro que as 
termoablações são preferíveis ao stripping 
(não vou entrar em assunto técnico aqui), 
e nós, como médicos, temos que incentivar 
a adoção de tecnologias benéfi cas para os 
pacientes, e não as limitar para benefício 
próprio. Defender a não inserção da técnica 
no ROL, é não defender a saúde do pacien-
te. Assim como no vídeo laparoscopia, que 
levou um tempo para ser aceita, até que en-
trou na rotina, será com as termoablações. 
Além disso, ao cobrar taxa extra pelo uso 
do laser em cirurgia, o médico cobra pelas 
despesas hospitalares ou pelos honorários 
médicos? Temos sim que incentivar a ado-
ção de técnicas benéfi cas para os pacientes. 
Não estou falando que temos que abrir mão 
de honorários decentes. Mas, para o médico 
cobrar despesas hospitalares ele tem que 
arcar com a desospitalização, pois um pa-
ciente não pode ter duas contas hospitala-
res, uma do médico que leva laser e fi bra e 
outra do hospital, como conta aberta para o 



 13AGOSTO 2019

ARTIGO

convênio. Até pode... mas não é uma situa-
ção sustentável. Assim como muitos já per-
ceberam, os hospitais vivem de MATMED, 
e não têm interesse em deixar a situação 
como está, vão progressivamente difi cul-
tando essa dinâmica. É uma briga que o 
médico não tem força para ganhar: médico 
versus hospital, médico versus operadora, 
e, nesse caso, indo contra a saúde pública, 
estaria também médico versus paciente. 

O mesmo aconteceu recentemente com 
a adoção das técnicas de espuma e houve 
comoção geral pedindo maiores valores. Se 
a saúde no Brasil é um direito de todos e um 
dever do estado, novamente, brigar contra 
a adoção de técnicas benéfi cas é uma briga 
perdida.

Com relação ao aumento do valor da ta-
bela mínima para pagamento ao médico, há 
alguns problemas, muitas vezes no Brasil a 
tabela mínima torna-se valor máximo. Um 
bom exemplo disso é o próprio ROL da ANS, 
que é uma tabela de procedimentos de co-
bertura obrigatória mínima, as operadoras 
poderiam cobrir procedimentos não inclusos 
no ROL da ANS, mas são raras as que têm 
isso como política. Nesse caso a lista míni-
ma virou lista máxima. E, ao estipular um 
valor mínimo, há um nivelamento por baixo, 
que não refl ete as realidades locais de cada 
um. É evidente que valores podem e devem 
diferir entre estados, cidades e regiões, e 
isso deve ocorrer pelo livre mercado, lei da 
oferta e da procura. Qualquer tentativa de 
impedir a atuação do mercado nesses valo-
res é política sindicatizante, cartelizante. A 
CBHPM, que possui método de valorização 
dos procedimentos, teve em um momento 
caracterização de cartel. Vejam em (www.
conjur.com.br/dl/trf-decide-cfm-nao-tabe-
lar-honorarios.pdf) “RESOLUÇÃO. TABELA 
DE HONORÁRIOS. COMPETENCIA. COA-
ÇÃO. 1 - Os Conselhos de medicina não po-
dem impor tabela de honorários (CBHPM), 
sob a pena de violação da liberdade contra-
tual. 2 - A fi xação de honorários profi ssio-
nais mínimos, pelo Conselho Federal, não 
se enquadra nas atribuições deferidas pela 
Lei nº 3.268/57, mesmo que o faça a títu-
lo de impor um padrão mínimo e ético de 
remuneração dos procedimentos médicos, 
para o Sistema de Saúde Suplementar”. 
De modo que qualquer tentativa de pa-
dronização de valores pode ser vista como 
cartelização. Nesse caso, a briga é entre 
sociedades versus operadoras, mas a saída 
não está por aí.

No caso de contratualização com hospi-
tais, o médico transfere todo seu poder de 
negociação ao hospital, deixando-o nego-
ciar por si, mas obviamente os interesses fi -
nanceiros não são os mesmos. Os hospitais 
tenderão a aumentar os valores das despe-
sas hospitalares, negligenciando ou mes-
mo contrapondo aos honorários médicos. 
Aqueles que terceirizam a negociação para 
os hospitais muitas vezes estão felizes por 
estarem em grandes centros, que têm alto 

poder de barganha, sentem-se valorizados 
e importantes, mas esquecem-se que se 
tornaram meros produtos nesses centros, 
e que podem facilmente serem substituí-
dos por produtos mais “em conta” ou “mais 
controlável”, perdendo seu poder decisório. 
Qualquer empresa querendo aumentar lu-
cro vai mexer em dois fatores: aumentar o 
valor de venda e diminuir seu custo. Nes-
sa situação, o médico entra em diminuir o 
custo do produto, aumentando a margem 
de lucro. Simples assim. Nesse caso, a co-
modidade, o ego, a tradição, a terceiriza-
ção acabam sendo o inimigo fi nal do próprio 
médico, que em pouco tempo estará se per-
guntando como outra equipe mais barata 
assumiu seu posto se seu serviço tem qua-
lidade, e outras centenas de lamentações 
que já ouvi. 

Negociações em grupos funcionam bem 
em regiões mais limitadas, havendo uma 
manipulação da lei da oferta e da procura. 
Embora seja efi caz, não deixa de ser car-
telização e estar sujeito à essa caracteriza-
ção. O mercado não perdoa, havendo muito 
de um “produto” disponível, o preço baixa. 
Assim como um ex-candidato a presidente 
comparou uma vez os médicos a sal: “Bran-
co, barato e tem em todo lugar”. Não pode-
mos fechar os olhos para a realidade, pois 
ela vai atropelar a todos. Foram abertas 
muitas faculdades. Muito médico vai entrar 
no mercado de trabalho, e sim, muitos esta-
rão atuando em nossa especialidade. 

O aumento de especializações, pós, cur-
sos, pode ter efeito contrário ao esperado e 
abrir o mercado para os não especialistas. E 
é óbvio que isso vai impactar nos honorários 
de todos. Qualquer tentativa de manipula-
ção do mercado neste ponto é autolimitada, 
pode durar algum tempo, mas naturalmen-
te alternativas mais baratas vão surgir. Te-
mos que aceitar essa realidade e direcionar 
forças onde realmente elas podem ser pro-
dutivas, na exigência de qualifi cação, nos 
requisitos técnicos para exercer atividade e 
melhora de resultados. Sim, em algum mo-
mento o mercado vai mudar de um sistema 
pay per service para um sistema pay per 
result. Onde atualmente vejo uma transfe-
rência do risco do negócio, a seguradora, 
que por defi nição tem seu lucro calculando 
riscos, passaria a responsabilidade pelo ris-
co para o hospital, assegurando sua segu-
rança no negócio, uma distorção incrível da 
realidade, e, o pior é que está sendo entre-
gue embrulhado como um presente, mas é 
um cavalo de Troia a médio e longo prazo.

Em último, falo do aumento do número 
de códigos envolvidos no procedimento, 
que, na minha visão é o melhor a ser fei-
to em curto prazo. Para todos os envolvi-
dos em tratamento de varizes, é muito claro 
que existem casos mais fáceis e casos mais 
difíceis. Alguns dão mais trabalho e outros 
menos. Veias que são tratadas de uma ma-
neira e outras de outra. Mas, apesar disso, 
e de existirem vários códigos para varizes 

na AMB92 (sim, ainda muitas operadoras se 
baseiam nela apesar de ter mudado o nome 
e código da tabela), ainda há a tendência 
de resumir todo tratamento de varizes em 
um código só: TUSS 30907136 Referente ao 
procedimento: Varizes - tratamento cirúrgi-
co de dois membros.

Apesar de ser uma doença complexa, com 
uma amplitude enorme de apresentações 
clínicas (Figura 1), há evidente supersimpli-
fi cação do problema caracterizando a todos 
como “cirurgia de varizes bilateral”. Para o 
hospital não faz diferença, pois a conta feita 
de forma aberta e taxas não mudam com a 
codifi cação utilizada e o interesse do hos-
pital é que a cirurgia ocorra, independen-
te dos honorários médicos. Resumindo, se 
a cirurgia é facilmente autorizada com um 
código, não há razão para o hospital lutar 
por mais um código, difícil de ser libera-
do, se os valores hospitalares não mudam 
drasticamente. Alguns colegas também se 
especializam em microcirurgias realizadas 
com porte de macrocirurgia, benefi ciando-
-se do código cirúrgico. Mas estes mesmos 
seriam os maiores benefi ciados ao cobrar 
por veia retirada e desospitalização. Lembro 
que existem os seguintes códigos na TUSS, 
muitos subutilizados: 

TUSS: 30907136 Varizes - tratamento ci-
rúrgico de dois membros

TUSS: 30907144 Varizes - tratamento ci-
rúrgico de um membro

TUSS: 30907101 Tratamento cirúrgico de 
varizes com lipodermatoesclerose ou úlcera 
(um membro)

TUSS: 30907071 Fulguração de telan-
giectasias (por grupo)

TUSS: 30907063 Escleroterapia de veias 
- por sessão - sem insumos

TUSS: 40902064 Doppler colorido intra-
-operatório

TUSS: 30907012 Restauração de fl uxo 
venoso ou Cirurgia de restauração venosa 
com pontes em cavidades (que fi que claro 
aqui o “ou” na descrição)

O ROL da SBACV Rio recomenda a uti-
lização dos dois códigos para cirurgia de 
varizes: 30907136 Varizes - tratamento ci-
rúrgico de dois membros e 30907012 Res-
tauração de fl uxo venoso. Nesse caso, não 
há discussão de valores a serem cobrados, 
mas sim dos códigos solicitados, evitando 
a cartelização como ocorreu ou pode ocor-
rer em outras modalidades de negociação. 
Os códigos remetem a portes cirúrgicos 
ou valores de CH, que evidenciam a com-
plexidade do procedimento perante outros 
procedimentos. Apesar de concordar com a 
atuação nos códigos para a valorização do 
tratamento, acredito que mantém o aspecto 
de supersimplifi cação, ou seja, todos os pa-
cientes são iguais e tratamentos também. 
Em edições anteriores a publicação citava 
valores, remetendo ao erro da tabela míni-
ma que vira máxima. Não havendo valores 
na tabela, a negociação cabe ao profi ssional 
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e não à sociedade, mas tem o respaldo da 
complexidade atribuída ao procedimento. 
Também é muito evidente a diferença téc-
nica entre uma microcirurgia e uma safe-
nectomia, portanto, deveríamos valorizar 
nosso trabalho mostrando a complexidade 
da doença e suas diversas apresentações, 
que requerem tratamentos diversos. Atual-
mente, as operadoras entendem que no có-
digo de cirurgia de varizes bilateral, inclui a 
escleroterapia, a fl eboextração de Müller, a 
microfl ebectomia, a ligadura de perfurante, 
a safenectomia por stripping, o redireciona-
mento de fl uxo da CHIVA e ASVAL, entre 
outras, porque, da última vez que ouvi um 
auditor falando, era o “entendimento da 
operadora”. Isso sem mencionar as técni-
cas ainda não listadas no ROL da ANS. Se 
não nos posicionarmos fi rmemente e haver 
discordâncias internas, haverá sempre um 
“entendimento” diferente que benefi ciará 
aquele com maior poder na negociação, a 
operadora. Cada uma das técnicas utiliza-
das na cirurgia deve ser devidamente remu-
nerada e valorizada pelo próprio cirurgião, 
que não deve menosprezar seu trabalho co-
locando toda técnica e prática num mesmo 
pacote. Ou, se colocar, tem que entender 
que não adianta usar de subterfúgios para 
cobranças “por fora”. 

Não há um manual de interpretação das 
tabelas de códigos, e é aí que devemos 
atuar. 

As sociedades e grupos devem se forta-
lecer nesse ponto, pois o entendimento da 
tabela deve ser de quem mais entende do 
assunto, o especialista. Senão, estaremos 
nas mãos do “entendimento” da operadora 
ou de seu auditor que tem por único obje-
tivo diminuir custos para operadora e não 
realizar o tratamento do paciente. 

Quando vejo colegas solicitando à so-
ciedade por negociação de valores com as 
operadoras, entendo o desespero e o reco-
nhecimento de baixo poder de negociação, 
tentando transferir a responsabilidade da 
negociação para uma entidade de classe 
com teórico maior poder de negociação. 
Mas essa não é a responsabilidade de uma 
sociedade médica, é sim de um sindicato. E, 
além disso, esse poder teórico de negocia-
ção não existe. Em todas negociações, está 
em vantagem aquele que detém o tempo, o 
poder e informação, e as sociedades médi-
cas não possuem nenhuma dessas caracte-
rísticas na negociação. Pois vejam, o tempo: 
quem está com pressa para mostrar resul-
tado é a sociedade, os convênios querem 
demorar o máximo para mudar qualquer 
coisa; a informação: a sociedade não sabe 
as demandas da população daquele convê-
nio; o poder: os convênios detêm o poder fi -
nanceiro decisório. Qualquer aumento con-
seguido nessas negociações seriam meras 
esmolas, ou mesmo táticas sujas para coibir 
ou retardar outras negociações.

Os mesmos que buscam os serviços de 
um sindicato para melhorar e intermediar a 
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negociação com seus “patrões” e comemo-
ram o fi m da contribuição sindical obrigató-
ria e, portanto, sua “força” de negociação. 
O que é no mínimo contraditório, e, curio-
samente pedem para outra instituição fazer 
esse papel. 

O médico no Brasil quer as oportunida-
des do capitalismo, com o poder sindical 
do socialismo. A culpa não é do médico. 
O sistema é complexo, havendo a medici-
na socializada (não socialista) do SUS, em 
concomitância com a medicina capitalista 
do mercado privado. É difícil coexistir duas 
realidades diferentes. Não adianta querer 
a segurança de um concursado em em-
prego público em uma CLT de instituição 
privada, e não adianta querer as oportu-
nidades fi nanceiras do sistema privado em 
um sistema público. 

Mas como disse, este artigo é somente 
sobre varizes e não vou me alongar. O úni-
co posicionamento aceitável para o médi-

co, como pessoa, e não como um grupo é 
o desejo de melhorar a saúde de todos os 
seus pacientes, custe o que custar, e va-
lorizar mais o seu trabalho, deixando cla-
ra a complexidade do que realiza e assim 
aumentar seus honorários cirúrgicos. Com 
reconhecimento. A sociedade e grupos de 
vasculares devem unir-se para valorizar o 
trabalho profi ssional, evitando a supersim-
plifi cação de um tratamento complexo e 
melhor qualifi cando os profi ssionais. 

Vamos deixar os únicos capazes de in-
terpretar os códigos vasculares, que são 
os cirurgiões vasculares, assim fazê-lo e 
retirar essa interpretação dúbia das mãos 
dos convênios. 

Dr. Alexandre Campos Moraes Amato
Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo, Cirurgião 

Vascular, Endovascular e Ecodoppler Vascular, Professor de Cirurgia 
Vascular da Universidade de Santo Amaro e membro da SBACV-SP
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Ilustração das técnicas de stents paralelos para trata-
mento de aneurismas aórticos complexos

Detalhe de uma endoprótese liberada em modelo 
aórtico de vidro

Projeção holográfi ca de animação caracterizando as 
veias gonadais

ENSINO

INOVAÇÕES NO ENSINO DA CIRURGIA ENDOVASCULAR

Por Ricardo Aun e Sergio Belczak

O IAPACE (Instituto de Aprimoramento em Angior-
radiologia e Cirurgia Endovascular) está completando 
cinco anos de existência com diversos cursos em temas 
correlatos com a Angiorradiologia e Cirurgia Endovas-
cular. Nestes anos, houve sempre uma busca de novos 
conceitos para melhorar a qualidade do ensino. Atual-
mente, as aulas do IAPACE dispõem de inovações que 
colaboraram para o sucesso do curso. 

Projeção em alta defi nição de procedimentos realizados em modelos vasculares em vidro:
Saber sobre os detalhes dos materiais de cirurgia endovascular e de sua utilização são fundamentais. Assim, o hands-on e a visualiza-

ção do seu funcionamento de forma adequada são importantes. Com o sistema de fi lmagem em alta defi nição dos modelos vasculares 
de vidro e projeção no telão, torna possível que, enquanto alguns alunos pratiquem uma determinada técnica ou a utilização de algum 
dispositivo, os demais acompanhem a realização do procedimento. 

Projeção em holografi a: 
Uma tecnologia inovadora no ensino. Com a utilização de projetor holográfi co, no caso do IAPACE, utilizamos um projetor full HD de 

quatro hélices, onde é possível projetar no ar animações tridimensionais, imagens de casos e reconstruções de angiotomografi as. A 
atenção gerada pelas características impactantes destas imagens certamente auxiliam na fi xação do conteúdo apresentado. 

Utilização de Software para criação de ilustrações: 
Ilustrações esquemáticas sempre ajudaram na didática de conceitos téc-

nicos e detalhes de anatomia. A cirurgia endovascular carece de boas ilus-
trações. Neste contexto, a utilização do programa 3D Studio Max nos permi-
tiu criar ilustrações e animações fi dedignas e tridimensionais que auxiliam 
na exposição das aulas. Seguem alguns exemplos de ilustrações realizadas 
utilizando este recurso (a maioria das ilustrações estão disponíveis para 
download gratuito em http://www.institutoendovascular.com.br/atlas).

Estação de trabalho para utilização do 3D Studio Max

Dr. Ricardo Aun utilizando a projeção de uma modelo 
vascular de vidro em uma aula

Dr. Sergio Belczak mostrando o dispositivo de Hologra-
fi a projetando o logo do IAPACE no ar

Ilustração de Síndromes Compressivas retroperitoneais

Aluno realizando procedimento endovascular de aspi-
ração de trombos com o sistema Angiojet com projeção 
para toda a turma

Projeção holográfi ca de reconstrução de angiotomo-
grafi a de caso apresentado no curso do IAPACE
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SELO HOLOGRÁFICO

A SBACV-SP disponibiliza, aos seus sócios, o 
seu selo holográfi co. O material, que pode ser 
anexado em receituários médicos, prontuários, 
cartões de visita, laudos médicos ou qualquer 
local em que o médico julgar importante, custa 
R$ 0,25. A quantidade mínima para a compra 
são 300 selos, vendidos pelo preço de R$ 75.

Caso o médico opte por adquirir 600, o valor 
é R$ 150, e para 900, o profi ssional deverá des-
pender R$ 225. O pagamento precisa ser ante-
cipado e o comprovante anexado ao e-mail de 
solicitação. Os associados podem adquirir o pro-
duto pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br, e 
recebê-lo em seu endereço de correspondência.

A Regional São Paulo dispõe de jalecos 
estilizados para os sócios adimplentes da 
entidade. O avental possui o logo da SBA-
CV-SP bordado na manga e o nome do 
médico no bolso. Os tamanhos variam de 
P a EXG e podem ser fabricados em tecido 
Oxford - R$ 125; e em tecido microfi bra 
- R$ 140. Os valores já estão com o fre-
te 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 telefo-
nes (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

INFORMES DE DIRETORIA
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INFORMES DA DIRETORIA

NORMAS PARA TORNAR-SE SÓCIO DA SBACV

Apresentamos as normas para ingresso 
na SBACV e estimulamos os membros a se 
mobilizarem para uma possível mudança de 
categoria.

Para se tornar Aspirante, Pleno ou Efeti-
vo, após preencher a documentação, entre-
gue-a em sua regional.

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

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

Aspirante:
• Poderão ser membros Aspirantes os mé-

dicos interessados nos objetivos da SBACV, 
que apresentarem à regional da SBACV da 
Unidade da Federação (UF) onde o candidato 
exerce sua atividade profi ssional, ou, não ha-
vendo, a mais próxima, solicitação assinada, 
com cópia do Curriculum Vitae, juntamente 
com cópia do RG, cópia autenticada do diplo-
ma de médico, cópia da carteirinha do CRM e 
duas fotos 3x4.

Pleno:
• Estar regularmente inscrito no Conselho 

Regional de Medicina (CRM) do estado onde 
exerça sua atividade profi ssional, encami-
nhando cópia do registro;

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

• Apresentar o formulário de associação 
em duas vias e assinadas por dois asso-
ciados da SBACV pertencentes à categoria 
Efetivo ou Titular;

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

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

• Apresentar e ter sua proposta de as-
sociação aprovada pela regional da SBACV 
correspondente, estando quite com a te-
souraria da SBACV.

Efetivo:
• Ser associado da SBACV na categoria 

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

• Estar inscrito no CRM onde exerça sua 
profi ssão;

• Possuir o título de especialista em An-
giologia ou Cirurgia Vascular*;

• Ser sócio da APM ou AMB;
• Apresentar e ter sua proposta de as-

sociação aprovada pela regional da SBACV 
correspondente, estando quite com a te-
souraria da SBACV.

*Observa-se que possuir o Título de 
Especialista signifi ca que o candidato foi 
aprovado no exame + solicitou o título (no 
site) + tem este Título de Especialista de-
vidamente registrado na AMB/MEC e CNA. 

Titular:
• Ser associado Efetivo há pelo menos 

três anos;
• Apresentar artigo original ao JVB, sen-

do aceito para publicação ou publicado há, 
no máximo, seis meses da data da propos-
ta, na qualidade de primeiro autor; ou mo-
nografi a original não publicada sobre tema 
da especialidade; ou título de livre-docên-
cia ou de doutor obtido em instituição de 
ensino superior reconhecido pelo MEC; ou 
ainda acumular 100 pontos nos cinco anos 
que antecederam ao pedido de progressão, 
em eventos de educação médica continu-
ada nas especialidades e área de atuação 
da SBACV, de acordo com normas da CNA.

• Apresentar e ter sua proposta de pro-
gressão, para esta categoria, aprovada 
pela diretoria nacional da SBACV, estando 
quite com a tesouraria da SBACV.
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ESPAÇO ABERTO

A história da medicina paulista se confunde com a história da Santa 
Casa de São Paulo. As Santas Casas tiveram início em Portugal, no ano de 
1498, em Lisboa e com a colonização do Brasil, foram trazidas para cá. A 
primeira Santa Casa do Brasil foi a Santa Casa de Santos, criada em 1543. 
Já, a Santa Casa de São Paulo começou a funcionar por volta de 1560, 
inicialmente no Pateo do Collegio, na palhoça de Anchieta, na antiga Vila 
de São Paulo de Piratininga. Posteriormente, foram ocupando novas sedes 
até que, em 1884, ela foi transferida para o local atual, no bairro de Santa 
Cecília, numa edifi cação conhecida como o hospital central da Santa Casa 
de São Paulo.

Um museu imperdível
Àqueles que gostam de história, a Santa Casa de São Paulo abriga um 

museu com objetos de valor inestimável. São mais de 7.500 peças entre 
equipamentos médicos e objetos curiosos, como por exemplo, frascos com 
elixires e até mesmo insetos utilizados como afrodisíacos no século XIX. 

Além das peças de interesse médico, existem obras de arte, quadros 
com retratos de personalidades da história paulista, como Dona Veridiana 
Prado, fi gura pertencente à elite paulistana do passado e que fora bene-
mérita da instituição.

O museu está distribuído em 12 salas e está aberto ao público diaria-
mente, com entrada gratuita. 

O berço da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São 
Paulo e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

A Santa Casa de São Paulo é um hospital privado, de caráter fi lantrópico, 
ou seja, sem fi ns lucrativos e é o maior hospital benefi cente da América La-
tina. Apesar das crises fi nanceiras, os hospitais da Santa Casa de São Paulo 

UM MUSEU SOBRE A MEDICINA DENTRO 
DA SANTA CASA DE SÃO PAULO

atendem milhares de pessoas diariamente.
Além do seu caráter benefi cente, a Santa Casa de São 

Paulo é o hospital escola da Faculdade de Ciências Médi-
cas da Santa Casa de São Paulo e foi também o hospital 
escola da Faculdade de Medicina da USP por 30 anos, 
antes da inauguração do Hospital das Clínicas de São 
Paulo em 1946. Grandes nomes da medicina paulista, 
como o Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, Dr. Emílio Ribas, 
Dr. Vital Brasil, Dr. Alípio Correia Neto, entre inúmeros 
outros, passaram pelos corredores do hospital central.

Para quem gosta de história e tem curiosidade em 
conhecer objetos utilizados no passado para a prática 
médica, a visita ao museu é obrigatória!

Até o próximo artigo!
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Professor da Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo 
Diretor de Publicações da SBACV-SP

Dr. Rogério Abdo Neser

ESPAÇO ABERTO
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CONFLITOS E CONFUSÕES A SEREM 
RESOLVIDOS POR NOSSAS VONTADES...

ESPAÇO ABERTO

Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP

1- O presidente Bolsonaro, que a 
maioria dos brasileiros elegeram, para 
evitar que o Brasil caísse no abismo da 
ditadura esquerdista e destruidora, deve 
ponderar suas falas, várias afi rmações 
precipitadas. É um desejo dos brasileiros 
que nele votaram, embora seja ele pos-
suidor de nobres intensões de querer um 
Brasil plenamente normalizado; diminuin-
do autenticamente as diferenças sociais, 
atendendo pedido repetido insistentemen-
te, diuturnamente: a total atenção com 
a Educação, Saúde, Transporte, Moradia, 
salário digno aos mais humildes, que go-
vernos anteriores só pregavam demago-
gicamente soluções, não desejando, no 
íntimo, que nada disso acontecesse, facili-
tando o domínio dos mesmos. Pare, pense, 
pondere, ouça as críticas construtivas, use 
da diplomacia, presidente Bolsonaro. Não 
podemos deixar que os inimigos do Brasil, 
os corruptos ávidos em evitar suas puni-
ções, destruam o ministro Sérgio Moro e 
sua equipe, o líder da Lava Jato, que nos 
deixou estarrecidos em saber que a cor-
rupção no Brasil é gigantesca, destruidora.

2- Que o exagero de gastos em pro-
jetos de ir à Lua, Marte, pesquisar o Sol, 
fosse ao menos cinquenta por cento apli-
cados em abrandar a vida dos sofridos 
(muito assustadora, desumanamente as-
sustadora) e massacrados africanos, pas-
sando fome, sem proteção à saúde e sem 
oferta à educação. Será que, em nenhum 
momento, esse quadro dantesco sensibi-
lizou um Chefe de Estado no mundo? Em 
relação à população do planeta Terra, deve 
haver meio por cento de pessoas que se 
sensibiliza com essa situação, e até com a 
destruição do meio ambiente terrestre. Até 
mesmo as religiões muito pouco fazem.  
Quanto maior for o número de protestos, 
mesmo individual, provavelmente, mais 
chance teremos de despertar o mínimo de 
atenção dos poderosos e da imprensa, que 
têm um poder incalculável. 

3- No meio médico brasileiro: CREMESP 
não concordando, compreensivamente, com 

sar por sessões de psicoterapia no trans-
correr de sua formação. Aí sim, estaria se 
enquadrando no sacerdócio, podendo até 
fi car rico, mas, graças aos seus conheci-
mentos médicos ímpares e sua postura éti-
ca, porque ser “rico exercendo a medicina 
(principal objetivo de muitos) não é peca-
do, depende de como você fi cou rico”.  – 
Como está difícil o relacionamento pacífi co, 
respeitoso, objetivo, entre associados de 
uma especialidade, entre médico em geral, 
entre os seres humanos... Principalmente 
quando existem diferenças intelectuais, so-
cioeconômicas, de cargos de direção numa 
sociedade, constituindo o grande obstáculo 
da conquista do progresso, da vitória im-
parcial, do bom senso.  – Não é bom ex-
pandirmos sobre os assuntos fora da es-
pecialidade e estimularmos positivamente 
o aprimoramento do íntimo de cada um de 
nós, e a atenção para com o nosso Brasil?

“O saber a gente aprende com 
os mestres e os livros. A sabedoria 

se aprende com a vida e os humildes”.

“A verdadeira coragem 
é ir atrás do seu sonho, mesmo quando 

todos dizem que lhe é impossível”.

“Todos estamos matriculados 
na Escola da vida, onde o mestre 

é o tempo”.

atitudes do CFM.  Reunião com o Ministério 
da Saúde onde se discutiu até a carreira mé-
dica, não convincente do ponto de vista sa-
larial, que deveria ser igual ao da carreira 
do promotor de Direito e Juiz de Direito. 

Há 59 anos se luta pela carreira médica, 
sem nunca ter sido reconhecido que o trato 
da saúde é bilhões de vezes mais impor-
tante do que qualquer outra área em de-
fesa do ser humano. E foi oferecido pelas 
autoridades competentes da área da saú-
de, pagar o dobro do valor de um procedi-
mento médico cirúrgico, de R$ 150,00 para 
R$ 300,00: que vergonha e desrespeito 
praticados pelo governo, há décadas, com 
o médico brasileiro atendendo o SUS que 
é desorganizado, faltando leitos, materiais, 
medicamentos, há um tempo a perder de 
vista, afrontando o usuário, médicos e en-
fermagem.  Todos estão cansados de saber, 
que esta é a principal causa do insucesso 
do programa Mais Médicos. Isso sem falar 
o que os Planos de Saúde pagam por uma 
consulta ao médico, R$ 80,00, quando de-
veria ser de R$ 150,00, R$ 180,00, ape-
nas baseados na infl ação e na correção do 
valor da mensalidade paga pelos usuários 
dos Planos, desde quando estes iniciaram.   
– Cresce o número de médicos desprepa-
rados, desrespeitando a Bioética, sem se 
interessar em conhecê-la e sem vocação. 
No dia 22 de julho, das 12h às 13h, a Profa. 
Dra. Janice Caron Nazarerh, proferiu uma 
excelente palestra sobre a Ética e Bioéti-
ca, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Esse 
hospital deve ter no mínimo quatro mil mé-
dicos credenciados e umas mil enfermei-
ras. Estavam presentes uns dez médicos e 
umas dez enfermeiras, quando, na realida-
de, deveria, sem favor algum, ser de uns 
trezentos médicos e umas cinquenta enfer-
meiras. O Einstein e o Sírio Libanês, tam-
bém já realizaram esse Importante evento 
sobre a Bioética, assistido por um número 
insignifi cante de médicos.  – O futuro mé-
dico, para se enquadrar nos princípios Hi-
pocráticos: “O médico deve curar, abrandar 
ou consolar”, com amor, antes de prestar 
vestibular, deveria se submeter a um teste 
vocacional, e, durante o Curso Médico, pas-
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SERVIÇO

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA DO HOSPITAL DE BASE E DA FACULDADE DE MEDICINA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DESENVOLVE TODAS AS ÁREAS DA ESPECIALIDADE

Dr. Daniel Gustavo Miquelin

Atualmente, o complexo possui 915 leitos de internação, sendo 725 em enfermarias e 190 em UTI

Responsável pela especialidade de Cirurgia Vascular do Hospital de Base e 
da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP)

O Serviço de Residência Médica do Hospital de Base e da Facul-
dade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) existe há 26 
anos, tendo formado mais de 80 especialistas em Cirurgia Vascular.  
Em 2003, foi criado o Serviço de Residência na área de atuação em 
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular e Ecografi a Vascular com 
Doppler, com duas vagas anuais cada. Ambos os serviços são cer-
tifi cados pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular 
(SBACV) e pelo Ministério da Educação (MEC).   

O corpo docente e de preceptores é composto por dez especialis-
tas, três coordenadores, sendo constituído por livres-docentes, dou-
tores e mestres. A equipe é formada pelos Professores da Faculdade 
de Medicina, Dr. José Maria Pereira de Godoy e Dra. Selma Regina de 
Oliveira Raymundo. Além de mim, que sou o coordenador-geral do 
Serviço, participam também os professores e doutores Luiz Fernando 
Reis (coordenador do Serviço de Angiorradiologia e Cirurgia Endo-
vascular), Gleison Juliano da Silva Roussef (coordenador do Serviço 
de Ecografi a com Doppler), André Rodrigo Miquelin, Fernando Reis 
Neto, Carolina Hungaro Cunha, Débora Yuri Sato e Desiree Francinni 
Del Frari Silva.

Estrutura e Estatística
Atualmente, o complexo, hospital e faculdade, conta 

com 915 leitos de internação, sendo 725 em enfermarias e 
190 em UTI, e 26 salas cirúrgicas, além dos centros cirúr-
gicos materno-fetais, pediátrico e cardiopediátrico do Hos-
pital da Criança. Atendemos a DRS XXII, que é referência 
do SUS para mais de dois milhões de habitantes. O nosso 
complexo assiste ainda pacientes de operadoras de saúde 
e particulares.

O Serviço de Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular 
possui duas suítes cirúrgicas com dois aparelhos de última 
geração com Angiotomografi a acoplada onde são realiza-
dos  procedimentos diários. O Serviço de Ecografi a apre-
senta setor próprio e consta de dois aparelhos fi xos e um 
móvel.

Diante dessa estrutura, somos capazes de desenvolver 
todas as áreas da nossa especialidade com um volume 
anual médio de 90 aneurismas tratados de forma Endo-
vascular, 300 angioplastias periféricas e de fístulas arte-
riovenosas, 450 cateteres para hemodiálise e quimiotera-
pia, além de 60 Endarterectomias de carótidas e cirurgias 
convencionais para doença aneurismática e obstrutiva da 
aorta e periférica. Também dispomos das técnicas conven-
cionais e Endovasculares para o tratamento das doenças 
venosas. Somos responsáveis também pelos tratamentos 
intervencionistas em vias biliares, quimioembolização he-
pática e TIPS.

Formação Teórica e Pesquisa
Além do treinamento em atendimentos clínicos e cirúr-

gicos, os médicos residentes participam de uma reunião 
científi ca semanal da equipe, com aulas ministradas pe-
los preceptores e pelos residentes, e discussões de casos 
clínicos. Colaboramos ainda com pesquisas multicêntricas 
clínicas e cirúrgicas com apoio do Centro de Pesquisa CIIP 
da nossa instituição.

Equipe do Serviço
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FIQUE POR DENTRO

A aula ministrada pelo Dr. Rafael de Athayde So-
ares, com tema “Venous thromboembolism”, du-
rante a Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vas-
cular, realizada no dia 10 de agosto, foi toda em 
língua inglesa. A Dra. Mariana Mendonça Moreira 
também apresentou o tema “Discussão de um 
caso clínico de tromboangeite obliterante”. Além 
da atualização, os participantes tiveram a oportu-
nidade de praticar o idioma mais importante para 
divulgação de conhecimento científi co no mundo.

As próximas reuniões da Liga Vascular serão re-
alizadas nos dias 14 de setembro, 19 de outubro e 
23 de novembro. Os encontros acontecem na As-
sociação Paulista de Medicina (APM), das 8h30 às 
12h, com a coordenação dos doutores Marcelo Calil 
Burihan, Luis Carlos Uta Nakano, Ivan B. Casella, 
Adnan Neser, Henrique Jorge Guedes Neto e Arual 
Giusti.

Informações complementares podem ser obti-
das com a secretaria da SBACV-SP, pelo e-mail 
secretaria@sbacvsp.org.br. Mariana Mendonça Moreira Rafael de Athayde Soares
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As inscrições para os interessados em 
participar do 5º Prêmio Dr. Emil Burihan 
Residente Pesquisador já estão abertas.  
Até o dia 30 de setembro podem se ins-
crever especialistas recém-formados 
(máximo de dois anos) ou residentes/
estagiários de Cirurgia Vascular. Com re-
alização da SBACV-SP, a premiação tem 
como objetivo incentivar as pesquisas 
científi cas de jovens médicos.

O trabalho não precisa ter um tema 
específi co, mas deve ser ligado à angio-
logia, cirurgia vascular, radiologia vascu-
lar ou ultrassonografi a vascular.

É necessário ter um residente/esta-
giário entre os autores principais, e que 
este seja o apresentador do trabalho, 
além disso, o grupo deve ter ao menos 
um associado SBACV como coautor.

Os trabalhos inscritos serão avaliados 
por uma comissão formada por médicos 
escolhidos pela SBACV-SP.

Os três fi nalistas serão divulgados no 
site da SBACV-SP, e cada autor principal 
será notifi cado por e-mail. Eles deverão 
realizar uma apresentação oral (com du-
ração máxima de 20 minutos) na última 
reunião científi ca da SBACV-SP de 2019, 
que acontecerá no dia 28 de novembro.

A colocação dos fi nalistas só será de-
fi nida no dia da apresentação, a que se 
seguirá a entrega da premiação.

Para realizar a inscrição, os interes-
sados devem entrar em contato pelo 
e-mail secretaria@sbacvsp.org.br. No 
assunto deve estar escrito: Inscrição 
– Prêmio Dr. Emil Burihan. O corpo do 
e-mail deve conter: o nome completo do 
autor principal com a identifi cação sobre 
o status atual (residente/estagiário ou 
especialista com até dois anos de térmi-
no da residência ou estágio), nome da 
instituição ou equipe responsável pela 
elaboração da pesquisa, nome completo 
de todos os coautores e as respectivas 
instituições ou equipes, e-mail e telefone 
de contato com DDD do autor principal.

Como anexo, o candidato deve enca-
minhar o resumo do trabalho em for-
mato Word, tipo de fonte Times New 
Roman ou Arial, tamanho 12 e máximo 
de 3.500 caracteres. No anexo não deve 
haver nenhuma identifi cação sobre os 
autores, instituição ou equipe responsá-
vel pelo trabalho.

FIQUE POR DENTRO

Nos dias 21 e 22 de setembro, o se-
gundo módulo do 2º Curso de Educação 
Continuada em Ecografi a Vascular com 
Doppler (CECEV), será das 8h às 17h.

 O curso contará com os seguintes te-
mas: cava e ilíacas; vasos renais e visce-
rais; aorta e ilíacas; e carótidas, vertebrais 
e temporais. A monitoria é dos doutores 
Ana Carolina Abagaro, Carolina Flumig-
nan, Eliza Nakajima, Francisca Moon, 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.

 E, no dia 8 de outubro, das 13h às 
18h, haverá o curso pré-Congresso, que 
se realizará no Centro de Convenções de 
Pernambuco, durante o 43º Congresso 
Brasileiro de Angiologia e de Cirurgia Vas-
cular – Recife 2019. Entre os temas, es-
tão: vasos cervicais; aorta/ cava e ilíacas; 
e veias de membros inferiores. Estarão 
disponíveis, para as aulas, dez aparelhos 
de ultrassonografi a de última geração, ce-
didos pela GE Healthcare.

 Os dois eventos, 100% práticos, têm a 
organização das doutoras Érica Nardino e 
Luisa Ciucci, e do Dr. Ronald Flumignan, e 
são realizados pelo departamento de mé-
todos não invasivos da SBACV-SP, com o 
apoio da GE Healthcare.

Informações, direto na secretaria da 
SBACV-SP, pelo telefone: (11) 5087-4888.

5

2019
curso de educação

continuada em

ECOGRAFIA
VASCULAR

CURSO 100% PRÁTICO

com DOPPLER

21 E 22 SETEMBRO

2º módulo  |   21 e 22.09

VAGAS LIMITADAS
apenas 3 alunos por aparelho

sócios SBACV-SP R$ 1.000*
não sócios R$ 2.000*

*valores POR DIA de curso
**é necessário estudo teórico prévio, com

   material a ser enviado aos inscritos
***pré-requisito: graduação em Medicina

O programa pode ser alterado sem aviso prévio

INSCRIÇÕES

1 1  5 0 8 7  4 8 8 8
Rua Borges Lagoa, 1065 | mezanino

Realização: Organização: Patrocínio:

Dra. Érica Nardino
Dra. Luisa Ciucci
Dr. Ronald Flumignan

programação idêntica para os dois dias

veias cava inferior e ilíacas

8h40 | 9h - Briefing
9h | 10h - Hands-on em modelos
10h | 10h20 - Debriefing

vasos renais e viscerais

10h40 | 11h - Briefing
11h | 12h - Hands-on em modelos
12h | 12h20 - Debriefing

aorta e ilíacas

13h20 | 1340 - Briefing
13h40 | 14h40 - Hands-on em modelos
14h40 | 15h - Debriefing

artérias carótidas, vertebrais
e temporais

15h20 | 15h40 - Briefing
15h40 | 16h40 - Hands-on em modelos
16h40 | 17h - Debriefing



24 AGOSTO 2019

Aneurisma de Aorta Abdominal é o tema do terceiro mó-
dulo do 2º Curso de Educação Continuada em Angiorradio-
logia e Cirurgia Endovascular (CECACE), que será realizado 
em 31 de agosto, na Johnson & Johnson Institute e direcio-
nado para residentes, recém-egressos e associados quites 
com a SBACV-SP.

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

FIQUE POR DENTRO

2º CECACE 

A 13ª edição do Dia Vascular de São Pau-
lo, evento realizado pela SBACV-SP, e que 
faz parte do projeto Circulando Saúde, pro-
movido pela SBACV Nacional, já tem sua 
data agendada e acontecerá no dia 15 de 
setembro, das 9h às 14h, no Parque Villa-
-Lobos, em São Paulo (SP). Além de um 
serviço público rápido para triagem, a ação 
de cidadania também tem como objetivo 
informar a população a respeito das do-
enças vasculares, formas de prevenção e 
tratamento.

Os cirurgiões vasculares, residentes da 
especialidade, acadêmicos e alunos ligados 

Médicos orientarão a população sobre doenças
vasculares no Parque Villa-Lobos

à SBACV-SP realizarão o atendimento em 
tendas de apoio. Os interessados em se vo-
luntariar para o atendimento à população, 
devem entrar em contato com a secretaria 
da SBACV-SP - secretaria@sbacvsp.org.br.

O evento contará com atividades e ban-
ners explicativos sobre trombose venosa, 
doença arterial periférica, aneurisma de 
aorta e obstrução de artérias carótidas. 
Para os visitantes do parque, serão entre-
gues cartilhas com orientações e também 
serão convidados para participar de uma 
aula de aeróbica. O Dia Vascular tem como 
patrocinadora a Kendall. 

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 interativas, palestras 
e simulação virtual. Essa metodologia permite que o parti-
cipante tenha maior clareza nas atualizações clínicas e cien-
tífi cas que embasam os protocolos cirúrgicos, bem como 
no desenvolvimento e análise crítica de estudos clínicos e 
simulações que poderão ajudá-lo no mundo real.

As vagas são limitadas. Para se inscrever, entre em conta-
to com a secretaria da SBACV-SP, pelo telefone (11) 5087-
4888 ou e-mail secretaria@sbacvsp.org.br. 

Simpósio Dante Pazzanese de Intervenção Endovascular 
nas Síndromes Venosas Obstrutivas (ENDOVEIN 2019)

Nos dias 20 e 21 de setembro, das 8h 
às 17h, será realizado o “Simpósio Dante 
Pazzanese de Intervenção Endovascular 
Venosa”, no Auditório Cantídeo de Moura 
Campos Filho (Av. Dr. Dante Pazzanese, 
500 - Vila Mariana – SP). 

O objetivo do Simpósio é abordar, de 
forma objetiva e prática, as principais in-
dicações e técnicas de intervenções Endo-
vasculares no território venoso superfi cial 
e profundo. 

 Na abertura, haverá o Fórum Dante Pa-
zzanese: Doutor, minha vizinha já operou 
varizes várias vezes, mas continua com 
inchaço e ferida na perna, já passou com 
diversos vasculares, tem tratamento? 

 Entre os temas abordados no decorrer 
dos dois dias, estão: Como faço o Diag-
nóstico Clínico, e quais são os métodos de 
avaliação e classifi cação da Insufi ciência 
venosa crônica, da Síndrome pós-trombó-
tica e da Síndrome de congestão pélvica?; 
Diagnóstico complementar nas síndromes 
venosas compressivas: Doppler veno-

so, angiotomografi a, angiorressonância, 
fl ebografi a, medidas de pressão e ul-
trassom intravascular (IVUS); Varizes de 
membros inferiores; Tratamento cirúrgico 
convencional e por termoablação: laser, 
radiofrequência e eletrocoagulação (ca-
sos ao vivo); Indicações e técnicas atuais 
de trombectomia fármaco-mecânica na 
trombose venosa aguda, o que dizem os 
“trials” e os “guidelines”?; Trombectomia 
fármaco-mecânica e tratamento antitrom-
bótico peri-operatório (casos ao vivo);  
Trombectomia fármaco-mecânica na em-
bolia pulmonar e implante e retirada de 
fi ltro de veia cava, indicações e técnicas; 
Como trato a insufi ciência venosa crônica 
avançada (IVC CEAPC3-6)?; Angioplastia 
+ stent na Síndrome de May-Thurner-Co-
ckett: Indicações e técnica (caso ao vivo); 
Resultados atuais obtidos com os stents 
dedicados endovenosos, quais são suas 
vantagens e desvantagens; Resultados 
tardios do tratamento endovascular na 
SMTC; Qual o stent venoso ideal?; Vari-

zes de membros inferiores: tratamento 
fármaco-mecânico - espuma, moca, cola  
(caso ao vivo); Síndrome de Nutcracker 
quando e como tratar?; Embolização Go-
nadal (caso ao vivo); Qual o stent venoso 
ideal?; e Acesso vascular obstruído: técni-
cas de tratamento endovascular.

 Na ocasião, haverá também dois Sim-
pósios Satélites: “Qual o tratamento clíni-
co atual do tromboembolismo venoso?” e 
“Dor pélvica crônica, síndrome de conges-
tão pélvica e mioma uterino: indicações, 
técnicas e resultados”.  

O Simpósio contará com a participação 
da Dra. Patricia Thorpe, uma das maiores 
referências mundiais em intervenção en-
dovenosa, e com palestrantes detentores 
da maior experiência nacional de inter-
venção nesse território. 

O evento é sem fi ns lucrativos. Para 
conferir o programa completo, a lista dos 
palestrantes internacionais e nacionais 
e fazer as inscrições, é só acessar o site 
www.cursos.idpc.org.br.  



 25AGOSTO 2019

FIQUE POR DENTRO

SBACV-SP participa do 24º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes

A SBACV-SP teve participação especial, no dia 26 
de julho, com a apresentação de palestras durante o 
Simpósio 26 do 24º Congresso Brasileiro Multidisci-
plinar em Diabetes. O evento, com a organização da 
Associação Nacional de Atenção ao Diabetes (ANAD), 
foi realizado nas dependências da Universidade Pau-
lista - UNIP, em São Paulo. 

O módulo, Doença Arterial Periférica e D.M., teve 
a coordenação dos doutores Marcelo Calil Burihan e 
Guilherme Yazbek. Os temas apresentados, segui-
dos de debates, foram: 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.

5º Dia Mundial da Trombose

O objetivo da ação é lembrar e apoiar o Dia  Mundial de Conscientização e Combate à Trombose

trocínio da Venosan, acontecerá no dia 20 
de outubro, no Parque Villa-Lobos, das 9 
às 14 horas.

O objetivo da ação é lembrar e apoiar o 
Dia Mundial de Conscientização e Combate à 
Trombose, que ocorre no dia 13 de outubro.

Os chefes dos serviços de cirurgia vas-

A Sociedade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular – Regional São Paulo 
(SBACV-SP) participará da campanha para 
conscientizar a população sobre os fatores 
de risco da trombose venosa, e mostrar 
as possíveis formas de tratamento. O 5º 
Dia Mundial da Trombose, que tem o pa-

cular de São Paulo estão convidados a 
indicar cirurgiões vasculares, residentes 
da especialidade, acadêmicos e alunos li-
gados à SBACV-SP, para atenderem a po-
pulação. Informações com a secretaria da 
SBACV-SP – Telefone (11) 5087-4888 ou 
e-mail secretaria@sbacvsp.org.br.
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MESTRE VASCULAR  

ELEIÇÃO

O Dr. Newton de Barros Jr. nasceu no 
dia 1º de setembro de 1952, na capital 
paulista, na maternidade de Nossa Se-
nhora do Carmo.

A Medicina sempre foi sua paixão. For-
mou-se em 1978, na Escola Paulista de Me-
dicina onde fez Residência Médica, pós-gra-
duação em nível de mestrado e doutorado, 
prestou concurso para a docência e tornou-
-se professor associado.

Foi por meio de sua clínica privada que 
atuou em vários hospitais de São Paulo 
como, o Hospital Israelita Albert Einstein 
(HIAE), o Hospital Alemão Oswaldo Cruz 
(HAOC) e, principalmente, o Hospital São 
Paulo (HSP), onde hoje desenvolve ativida-
des administrativas. Em janeiro deste ano, 
assumiu a diretoria Clínica do HSP-HU da 
Unifesp. 

Realizou diversos projetos de pesquisa, 
além de ter vários artigos publicados em re-
vistas científi cas nacionais e internacionais.

Realizou diversos projetos de pesquisa, além de ter vários artigos publicados em revistas 
científi cas nacionais e internacionais

DR. NEWTON DE BARROS JR.: PARTICIPAÇÃO ATIVA 
NA SBACV E CONQUISTAS À ESPECIALIDADE

A vida associativa que assumiu desde 
1990 sempre foi muito intensa, com parti-
cipação atuante em projetos e realizações 
da Regional São Paulo e também na Nacio-
nal.  Na SBACV-SP, em gestões sucessivas, 
foi diretor de Publicações, diretor Científi co, 
Secretário e Coordenador da diretoria da 
Flebologia. Também já participou de outras 
associações como, a Associação Brasileira 
de Flebologia e Linfologia (SBFL) e a Asso-
ciação Paulista de Medicina (APM).  

Seu hobby sempre foi a música. Ainda 
hoje, participa de banda de rock e toca 
em vários locais. Possui muitos equipa-
mentos: guitarras, amplifi cadores, peda-
leiras, sistemas de amplifi cação para voz e 
microfones. Ele sempre diz que a música é 
o seu psiquiatra.

Dr. Newton de Barros Jr.

Mensagem aos jovens médicos
“Estude, dedique-se ao bem-estar dos pacientes e seja perseverante. 

Nunca esmoreça diante das difi culdades”.

Membro da Sociedade Brasileira de 
Angiologia e de Cirurgia Vascular - SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com o Estatuto da SBACV-SP, as inscrições 
de chapas completas com candidatos a todos os cargos 
previstos estarão abertas até o dia 30/09/2019, às 17 
horas. As chapas completas deverão ofi cializar sua candi-
datura na sede da Regional São Paulo durante o período 
de inscrição, em documento assinado pelo candidato a 
Presidente.

Os requisitos para a inscrição das chapas são: nome 
completo dos candidatos associados efetivos e titulares, e 
os cargos previstos.

Convocamos todos os associados da SBACV-SP, das 
categorias Titular, Efetivo e Pleno, quites com a tesoura-

São Paulo, 7 de agosto de 2019.

Marcelo Calil Burihan
Presidente da SBACV-SP

ria, para votarem na eleição para escolha da chapa que 
comporá a Diretoria da Regional São Paulo para o Biênio 
2020/2021.

A eleição será realizada no dia 31 de outubro de 2019 
(quinta-feira), às 20 horas, na Associação Paulista de 
Medicina – Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 278 – Auditório 
Verde. Com estacionamento gratuito no local.

Contamos com a presença de todos os associados em 
condições de votar (titulares, efetivos e plenos quites 
com a tesouraria, remidos e eméritos) no dia da eleição.

Este edital fi cará afi xado permanentemente na sede da 
Regional São Paulo da SBACV.

Eleição para a Diretoria da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular - 
Regional São Paulo e Conselho Fiscal Biênio 2020/2021
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A SBACV-SP parabeniza a todos os 
especialistas que se dedicam a esta 
área tão importante da medicina.

15 DE AGOSTO  
DIA DO CIRURGIÃO VASCULAR
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ALGUNS CONVIDADOS INTERNACIONAIS
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ALGUNS CONVIDADOS INTERNACIONAIS

O Brasil é um dos primeiros países do mundo a alcançar o mais 
alto nível das seis medidas MPOWER* de controle do tabaco. Isso 
signifi ca ter conseguido implementar as melhores práticas no cum-
primento das estratégias preconizadas pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS). Divulgado no dia 26 de julho, no Rio de Janeiro, durante 
o lançamento do Relatório da OMS sobre a Epidemia Mundial do Ta-
baco, o resultado corrobora a posição do país como referência inter-
nacional no combate ao tabagismo. Esta 7ª edição do informe revelou 
que, dentre os 171 países que aderiram às medidas globais da OMS, 
apenas o Brasil se juntou à Turquia, como as duas únicas nações do 
mundo a implementarem ações governamentais de sucesso.

“Queremos ser primeiro mundo em saúde pública e na luta antita-
bagista. Queremos ser o primeiro país do mundo livre de tabaco. E 
isso depende de nós. Esse trabalho é muito focalizado no Ministério 
da Saúde, mas é feito pelos três poderes”, afi rmou o ministro da Saú-

NOTÍCIAS

de, Luiz Henrique Mandetta, durante o lançamento do re-
latório. Ele citou como exemplo o envolvimento de órgãos 
como a Receita Federal e os Ministérios da Justiça, do Pla-
nejamento e da Economia, sem os quais as ações governa-
mentais de sucesso não teriam êxito, ressaltou Mandetta.

 No Brasil, a redução do consumo do tabaco é resul-
tado de uma série de ações do Governo Federal. No que 
diz respeito ao oferecimento de ajuda para a cessação do 
fumo - que é o foco do 7º Relatório -, o Ministério da Saúde 
iniciou seus esforços e compromissos na década de 1990, 
quando o Instituto Nacional do Câncer (INCA) capacitou os 
profi ssionais dos estados e dos municípios para estarem 
aptos a realizar o tratamento no Sistema Único de Saúde 
(SUS).  O tratamento do tabagismo é oferecido em mais 
de quatro mil unidades de saúde, a maioria (91%) na Aten-
ção Primária, a porta de entrada do SUS.

Para proteger a população contra a fumaça do tabaco, 
a legislação antifumo foi aperfeiçoada ao longo dos anos, 
a fi m de se alinhar à Convenção-Quadro de Controle do 
Tabaco (CQCT), da Organização Mundial de Saúde. Essa 
medida levou o Brasil a se tornar o primeiro país, com uma 
população acima de 100 milhões, 100% livre de fumo. Vale 
enaltecer a Lei 12.546/2011, que, além de proibir o ato de 
fumar em locais fechados, públicos e privados, impediu, 
inclusive, a possibilidade da existência de fumódromos.

A legislação brasileira também foi rígida quanto a pu-
blicidade do tabaco, que, no ano 2000, foi proibida nos 
meios de comunicação de massa, como TV, rádio, revistas, 
jornais e outdoors. O patrocínio de marcas de cigarro foi 
vetado em eventos culturais e esportivos, além da proibi-
ção total de pontos de venda.

Entre todas as medidas implementadas, cabe ressaltar 
também o compromisso assumido pelo Ministério da Saú-
de, em 2018, durante a 42ª Reunião Ordinária de Ministros 
de Saúde do Mercosul, de ajudar a eliminar o comércio 
ilícito de produtos de tabaco.

Brasil é o 2º país a alcançar as medidas de combate do tabaco da OMS

Referência internacional no combate ao tabagismo, o país implementou as melhores 
práticas, que culminaram na expressiva queda de consumo do tabaco no Brasil

Brasileiros atingem maior índice 
de obesidade nos últimos treze anos

Pesquisa do Ministério da Saúde mostra que número de obesos 
no país aumentou 67,8% entre 2006 e 2018. Ao mesmo tempo, a 
população passou a adquirir hábitos mais saudáveis

A prevalência da obesidade volta a crescer no Brasil, é o que apon-
ta a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Do-
enças crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), de 2018, do Minis-
tério da Saúde. Sobre esse índice, houve aumento de 67,8% nos 
últimos treze anos, saindo de 11,8% em 2006 para 19,8% em 2018. 
O Brasil nos últimos três anos apresentava taxa estáveis da doença. 
Desde 2015, a prevalência de obesidade se manteve em 18,9%.

O Vigitel também registrou crescimento considerável de exces-
so de peso entre a população brasileira. No Brasil, mais da metade 
da população, 55,7% tem excesso de peso. Um aumento de 30,8% 
quando comparado com percentual de 42,6% no ano de 2006. O 
aumento da prevalência foi maior entre as faixas etárias de 18 a 24 
anos, com 55,7%. Quando verifi cado o sexo, os homens apresentam 
crescimento de 21,7% e as mulheres 40%.

Na contramão do aumento dos percentuais de obesidade e exces-
so de peso, o consumo regular de frutas e hortaliças cresceu 15,5% 

entre 2008 e 2018, passando de 20% para 23,1%. A prá-
tica de atividade física no tempo livre também aumentou 
25,7% (2009 a 2018), assim como o consumo de refrige-
rantes e bebidas açucaradas caiu 53,4% (de 2007 a 2018), 
entre os adultos das capitais. Também ao informar que 
receberam o diagnóstico médico de diabetes (40%), entre 
2006 e 2018, os entrevistados demonstraram ter maior 
conhecimento sobre sua saúde, o que os motivaram a bus-
car os serviços de saúde, na Atenção Primária, receber o 
diagnóstico e iniciar o tratamento.

"Nós temos um aumento maior da obesidade em de-
corrência do consumo muito elevado de alimentos ultra-
processados, de alto teor de gordura e açúcar. Então, o 
incentivo ao consumo de hortaliça entre as crianças e os 
adultos é fundamental. Está acontecendo uma mudança 
de comportamento, de paradigma importante no Brasil. 
E também, compete a nós, a gestão, ampliarmos o incen-
tivo ao consumo de alimentos mais saudáveis e também 
promover a economia local, com o consumo de hortaliças.  
Quanto mais próximo de casa eu compro o alimento, mais 
saudável ele é, e mais fresco eu vou consumi-lo", afi rmou o 
secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, 
Wanderson Oliveira.
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EXPEDIENTE

NOTÍCIAS

18 mil vagas para Médicos pelo Brasil

Novo programa do Governo Federal pagará salário de até R$ 21 mil no 
primeiro ano de atuação, com contratação via CLT, e ampliará em 7 
mil vagas a oferta de médicos em áreas mais carentes

Para ampliar a oferta de serviços médicos em locais de difícil provi-
mento ou de alta vulnerabilidade, além de formar médicos especialistas 
em Medicina de Família e Comunidade, o Governo Federal lançou, no 
dia 1º de agosto, o Programa Médicos pelo Brasil. A estratégia ampliará 
em cerca de sete mil vagas a oferta de médicos em municípios onde há 
os maiores vazios assistenciais na comparação com o programa Mais 
Médicos, sendo que as regiões Norte e Nordeste juntas têm 55% do 
total dessas vagas. Ao todo, serão 18 mil vagas previstas, sendo cerca 
de 13 mil em municípios de difícil provimento.

A Atenção Primária à Saúde (APS), onde os médicos do Programa 
Médicos pelo Brasil vão atuar, é a base do Sistema Único de Saúde 
(SUS), onde as doenças mais frequentes são acompanhadas, como dia-
betes, hipertensão e tuberculose. A proximidade da Equipe de Saúde 
da Família (ESF) com a comunidade permite que se conheça melhor o 
cidadão, garantindo maior adesão aos tratamentos e às intervenções 
médicas propostas. Assim, neste nível de atenção, é possível resol-
ver cerca de até 80% dos problemas de saúde, sem a necessidade de 
intervenção na emergência de Unidades de Pronto-Atendimento (UPA 
24h) ou de hospitais.

“A ampliação do acesso a esses serviços nas Unidades de Saúde da 
Família é prioridade do Governo Federal. Assim, vamos promover a 
qualidade de vida da população e intervir nos fatores que colocam a 
saúde em risco, como falta de atividade física, má alimentação, uso de 
tabaco, dentre outros. Também vai trazer para perto da comunidade 
serviços como consultas médicas, exames, vacinas, radiografi as e pré-
-natal para gestantes”, destacou o ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta.

Os médicos serão selecionados por meio de processo seletivo eli-
minatório e classifi catório que contemplará duas funções diferentes: 
médicos de família e comunidade e tutor médico. Para a função de 
Médico de Família e Comunidade, serão selecionados médicos com re-
gistro no Conselho Federal de Medicina (CRM). Se aprovados na prova 
escrita, serão alocados em USF pré-defi nidas pelo Ministério da Saúde 
para realização do curso de especialização em Medicina de Família e 
Comunidade.

Para a função de Tutor Médico serão selecionados especialistas em 
Medicina de Família e Comunidade ou de Clínica Médica com CRM. 
Nessa modalidade, os profi ssionais aprovados na prova escrita já in-
gressam, por meio de contratação via CLT, e fi cam responsáveis pelo 
atendimento à população nas USF a que foram designados e pela su-
pervisão dos demais médicos ingressantes no Programa Médicos pelo 
Brasil, durante o período do curso de especialização.

Ao longo dos dois primeiros anos no Programa Médicos pelo Brasil, 
os profi ssionais realizarão o curso de especialização, recebendo bolsa-
-formação no valor de R$ 12 mil mensais líquidos, com gratifi cação de 
R$ 3 mil adicionais para locais remotos (rurais e intermediários) e de R$ 
6 mil adicionais para DSEIs, além de localidades ribeirinhas e fl uviais. 
Se aprovados no curso, os médicos realizarão uma prova para adquiri-
rem titulação de especialista em Medicina de Família e Comunidade e 
poderão ser contratados via Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
permanecendo nas USF em que realizaram a formação.

A contratação via CLT apresenta quatro níveis salariais, com progres-

são a cada três anos de participação no programa, além de 
gratifi cação por desempenho vinculada ao alcance de indi-
cadores de qualidade de atendimento e satisfação das pes-
soas atendidas. Este adicional por desempenho pode variar 
entre 11% e 30% em relação ao salário. O primeiro nível 
salarial pode chegar até R$ 21 mil e, gradativamente, até R$ 
31 mil, considerando o acréscimo máximo da gratifi cação 
por desempenho e local de difícil provimento. Esses valores 
também incluem gratifi cação de R$ 1 mil mensais para os 
médicos que acumularem o cargo de tutor.

Médicos transgêneros e travestis poderão 
usar nome social em plataformas dos Conselhos 
Regionais de Medicina

O entendimento torna possível que os profi ssionais possam 
ser identifi cados por colegas de trabalho e pacientes pelo 
nome com o qual querem ser conhecidos

Os médicos transgêneros e travestis poderão ter seus no-
mes sociais (como querem ser chamados) incluídos no ca-
dastro dos Conselhos Regionais de Medicina (CRMs), o qual 
fi cam disponíveis para consulta pública. O entendimento é 
do Conselho Federal de Medicina (CFM), que analisou o tema 
a pedido de alguns profi ssionais e encaminhou orientação 
aos regionais.

O nome social passará a constar nas páginas dos Conse-
lhos juntamente com o nome civil, desde que os profi ssio-
nais ofi cializem os pedidos. O entendimento, expresso em 
parecer da Coordenadoria Jurídica do CFM, torna possível 
que médicos transgêneros e travestis possam ser identifi -
cados por colegas de trabalho e pacientes pelo nome com o 
qual querem ser conhecidos.

Contudo, alerta o CFM, não é possível realizar a alteração 
do nome também na carteira de identifi cação profi ssional, 
concedida pelos Conselhos de Medicina. “Para proceder essa 
alteração o médico, deve obter autorização judicial, o que 
possibilita a mudança de todos os seus documentos de for-
ma defi nitiva”, pontua o documento da assessoria do CFM.

Histórico – Em 2016, o CFM já havia tratado desse tema 
em outra decisão. Na época, a autarquia decidiu que médicos 
transgêneros poderiam usar o nome social em documentos 
administrativos internos e em seus locais de atuação.

No documento divulgado, o CFM esclarecia que a regra - 
que se aplicava fundamentalmente à administração pública 
- permitia o uso do nome social dos profi ssionais, após soli-
citação, em crachás, memorandos, ofícios, identifi cação nas 
folhas de ponto, contracheques dos servidores, etc., bem 
como os cadastros internos dos médicos inscritos.

Os dois entendimentos do CFM têm base no Decreto nº 
8.727/2016, que estabelece que os profi ssionais podem re-
querer junto aos seus empregadores a alteração de docu-
mentos internos, privilegiando o seu nome social em lugar 
do seu nome civil. A norma, que foi editada pela Presidência 
da República, em abril de 2016, “dispõe dobre o uso do nome 
social e reconhecimento da identidade de gênero de pessoas 
travestis e transexuais no âmbito da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional”.
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do acesso aos medicamentos para os pacientes, pois as 
pessoas são o propósito do nosso trabalho. Por isso, nossos 
colaboradores se envolvem com paixão, entusiasmo e ética 
para que uma nova molécula se torne um medicamento de 
alta qualidade, permitindo que pessoas de todo o mundo 
possam desfrutar de um tratamento de saúde eficaz.
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