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Caros colegas,

Aproxima-se o grande evento de nossa Sociedade, o 43º Con-
gresso Brasileiro de Angiologia e de Cirurgia Vascular, a ser 
realizado em Recife, a partir do dia 9 de outubro. Mas, no dia 8, 
teremos a Câmara dos Representantes, que é de fundamental 
importância nas discussões para o futuro de nossa especiali-
dade. A Regional São Paulo tem direito a mais de 40 cadeiras 
nesta reunião e, a diretoria da Regional conta com o apoio de 
seus sócios nesta participação. Será proposta, pela Regional, a 
organização do Congresso Brasileiro de Ecografi a Vascular para 
o ano de 2022 e a organização do Congresso Brasileiro de An-
giologia e Cirurgia Vascular para 2023. Há muitos anos São 
Paulo não sedia estes importantes eventos e sentimo-nos na 
obrigação de trazer à tona esta possibilidade para ajudarmos 
nossa Nacional. Contamos com a presença dos associados.

Continuamos com a organização de eventos em nosso estado. 
Dia 15 de setembro, foi realizado o 13º Dia Vascular que, com o 
apoio da Nacional, ocorreu em conjunto com o Circulando Saú-
de. Com a participação de diversos sócios, residentes e acadê-
micos das Ligas Vasculares, pudemos orientar as pessoas sobre 
as doenças vasculares e ressaltar a importância do especialista 
no tratamento dessas patologias. 

O Curso de Educação Continuada em Ecografi a Vascular, um 
dos grandes sucessos em Educação Continuada, teve mais um 
módulo no dia 21 e outro em 22 de setembro. O aprendizado 
continuado dos cursos traz aos sócios um aprimoramento inin-
terrupto, deixando a grande marca desta diretoria. 

Em outubro, na Reunião Científi ca, teremos o Fórum de Trom-
bose Venosa, com a participação de colegas especializados no 
tema. Será um grande momento de discussão. Haverá, como 
em todos os meses, transmissão on-line, podendo haver parti-
cipação dos sócios de forma presencial ou pela internet.

Também, em outubro, realizaremos dia 20, no Parque Villa-
-Lobos, o Dia Mundial da Trombose. Momento de conscientiza-
ção para a população, desta doença de grande morbimortalida-
de. Vamos fazer um grande evento. Participe!

Em novembro, teremos a apresentação dos trabalhos selecio-
nados para o Prêmio Dr. Emil Burihan. Estimulem seus residen-
tes e os jovens vasculares a enviarem seus trabalhos.

Em relação à Defesa Profi ssional, vale lembrar que, desde 
abril do ano passado, contamos com assessoria jurídica pela 
Regional São Paulo, sendo que os sócios podem tirar dúvidas e 
esclarecimentos com nossa equipe de advogados.

 A Diretoria da Regional São Paulo e seus departamentos não 
se cansam em esforços para trazer ao associado melhorias con-
tínuas.

Vamos em frente! 
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DEFESA PROFISSIONAL

AUTONOMIA DA VONTADE DO PACIENTE

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

Hoje, abordaremos, de forma rápida, um tema que ain-
da gera muita discussão, não só no meio médico, mas 
também no jurídico, que é a autonomia da vontade do 
paciente em rejeitar por qualquer motivo, quer de ordem 
pessoal ou religiosa, algum tipo de tratamento.  Muitos 
colegas já se viram em situação extremamente delicada, 
principalmente com pacientes que, por convicções reli-
giosas, se recusam a receber transfusão sanguínea.  

O CFM, em 1980, já se posicionara sobre o assunto:

1 - Não havendo qualquer perigo imediato para a vida 
do paciente, nessas condições, deveria o médico aten-
der o pedido de seu paciente, abstendo-se de realizar a 
transfusão de sangue.

2 - O paciente se encontra em iminente perigo de vida. 
Em tais condições, não deverá o médico deixar de prati-
cá-la apesar da oposição do paciente ou de seus respon-
sáveis em permiti-la.

O novo Código de Ética Médica (2019) versa sobre o 
assunto em diversos artigos, tais como:

Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente 
ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o 
procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco imi-
nente de morte.

Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do 
direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu 
bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limi-
tá-lo.

Art. 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu 
representante legal de decidir livremente sobre a execu-
ção de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em 
caso de iminente risco de morte.

A Constituição Federal determina, em seu artigo 153:

"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algu-
ma coisa senão em virtude da lei".

Violação desse artigo implica nas sanções previstas 
no Código Penal artigo 146:

"Constranger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer 
meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei 
permite, ou a fazer o que ela não manda".

Contudo, o próprio Código Penal no parágrafo 3º 
desse mesmo artigo 146, declara:

"Não se compreendem na disposição deste artigo: a 
intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do 
paciente ou de seu representante legal, se justifi cada por 
iminente perigo de vida".

Transcrevo aqui trecho de acórdão emitido pelo De-
sembargador Tulio Martins:

"O limite entre a autonomia da vontade do paciente e o 
dever de agir do médico é o risco de vida daquele, sendo 
impositiva, nessa hipótese, a adoção de todas as medi-

das disponíveis para mitigar os riscos, inclusive transfundir sangue, 
sobrepujando-se o direito à vida em detrimento da liberdade, que 
não é absoluta". 

Portanto, não há dúvida que a vida prepondera sobre qualquer 
outro direito, e nos casos onde não há risco de vida, deve-se docu-
mentar a vontade expressa do paciente no termo de consentimento 
livre e esclarecido.

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

5º Dia Mundial da Trombose

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

Outubro

AGENDA

2019
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CAPA

LGPD foi criada com o intuito de dar mais autonomia 
e controle aos usuários sobre seus próprios dados, e 
entra em vigor em agosto de 2020

IMPACTOS DA LEI 
GERAL DE PROTEÇÃO 
DE DADOS NA SAÚDE

Em um de seus últimos atos como presidente da República, Michel 
Temer editou a Medida Provisória 869, de 27 de dezembro de 2018, 
publicada no Diário Ofi cial de 28 de dezembro de 2018, que alterou a 
lei 13.709 de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD). Esta alteração entrará em vigor em agosto de 2020.

A nova LGPD vem para modifi car a forma como empresas nacionais 
capturam, utilizam, classifi cam, reproduzem, transmitem e armazenam 
os dados dos cidadãos. Ela vai exigir que adequem o tratamento de da-
dos pessoais dos clientes a regulamentos específi cos. Em um momento 
no qual muito se tem falado sobre perda de privacidade, ataques de 
hackers e vazamento de informações, a medida parece chegar na hora 
certa, trazendo maiores garantias às pessoas físicas e às instituições.

Outra importante novidade, introduzida pela MP, foi a criação (ou re-
criação) da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). A exis-
tência da ANPD robustece a sistemática de proteção de dados criada pela 
LGPD, na medida em que, dentre outras atribuições, ela será respon-
sável pela edição de normas e regulamentos sobre proteção de dados, 
fornecendo parâmetros de interpretação da lei. Será a autoridade que 
fi scalizará a aplicação da lei e aplicará as sanções cabíveis. Também 
criará mecanismos para que os titulares dos dados pessoais possam re-
gistrar reclamações, e promoverá ações de disseminação da cultura de 
proteção de dados e de privacidade. Nota-se então, que a LGPD foi cria-
da com o intuito de dar mais autonomia e controle aos usuários sobre 
seus próprios dados, o que representa uma tendência mundial na regu-
lamentação do uso da internet.

Resumidamente, o tratamento dos dados pessoais só será admitido 
se houver consentimento explícito do usuário titular do serviço que deu 
origem às informações. Além disso, o usuário terá outros direitos garan-
tidos, como: verifi car os dados gerados, acessar os dados armazenados, 
anonimizar as informações que revelem sua identidade e revogar o con-
sentimento de utilização.

No setor de saúde, apesar da imensa amplitude de informações dispo-
nibilizadas entre as partes (hospitais, médicos, laboratórios e pacientes) 
as regras funcionarão de forma um pouco diferente das demais áreas. 
A grande novidade é o ajuste de todos os processos internos, sobretudo 
aqueles nos quais transitam informações sensíveis (aquelas que podem 
motivar preconceitos: origem racial/étnica, saúde, nível socioeconômi-

co, orientação sexual). Portanto, clínicas, hospitais e 
laboratórios terão que avaliar o ciclo de vida de todos 
os dados coletados no atendimento ao paciente, as-
sim como de seus dados internos. Porém, é possível 
encontrar algumas concessões na Lei, como é obser-
vado no artigo 7°, tópico VIII. Sobre tal questão, ex-
ceções podem ocorrer em procedimentos realizados 
por profi ssionais ou serviços da área da saúde, bem 
como autoridades sanitárias. Assim, aparentemente, 
a LGPD parece abrir brechas para hospitais, clínicas e 
laboratórios acessarem certas informações sem con-
sentimento do paciente. 

Na opinião do cirurgião vascular e membro do de-
partamento de Marketing e Informática da SBACV-SP, 
Dr. Júlio César Gomes Giusti, o texto parece sugerir 
um terreno ainda incerto para o controle de dados na 
saúde, em que o consentimento do paciente poderá 
ser mais questionado que em outros setores.  Ainda, 
na seção que menciona o tratamento dos dados pes-
soais, o tópico VII deixa claro que ele pode ocorrer 
sem o referido consentimento em casos de proteção 
da vida ou incolumidade física do titular. “Em princí-
pio, a mudança será positiva para a área da saúde 
pois, apesar das críticas geradas e do alto custo que 
as novas mudanças poderão gerar às empresas do 
setor, haverá um ganho na segurança do tratamento 
dos dados. É o caso, por exemplo, do texto direcio-
nado para planos de saúde, que proíbe as operadoras 
desses planos de tratar dados pessoais para seleção 
de riscos na contratação e exclusão de benefi ciários, 
ou ainda compartilhar informações na rede credencia-
da com único intuito econômico. Imagine se informa-
ções estatísticas sobre o desenvolvimento de doenças 
hereditárias cheguem aos sistemas errados, por má-
-fé ou erro. Esses dados poderiam servir como base 
para aceite ou negação de perfi s para planos de saú-
de. Por outro lado, se atingirem os sistemas corretos, 
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poderão servir para estudo e planejamento de tratamentos. Afi nal, tudo 
depende do uso que se dá para as informações”, destaca Dr. Júlio.

Ainda, de acordo com o médico, não haverá grande mudança na rela-
ção médico-paciente, pois a confi dencialidade das informações sempre 
foi tratada de forma muito rigorosa, e inclusive é regulamentada pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM). No entanto, ele faz um alerta. “Os 
colegas médicos deverão estar atentos na coleta dessas informações, 
protegendo-se com o armazenamento correto dos dados, e fornecendo 
treinamento adequado para seus funcionários que manipulam tais in-
formações”, alerta. 

Para o diretor de desenvolvimento setorial da Agência de Saúde Su-
plementar (ANS) - Rodrigo Rodrigues de Aguiar, a LGPD é bastante 
prescritiva quanto às obrigações daqueles que tenham informações ar-
mazenadas e que pretendem fazer algum tipo de tratamento de dados. 
Por isso, todo o setor terá de fazer algum tipo de ajuste para estar em 
conformidade com essa norma. Até o médico que atua sozinho em seu 
consultório, terá que se adequar a essa lei que protege todo e qualquer 
tipo de dado, não só os dados digitais, mas também o físico e o analó-
gico. “O prontuário médico já tem uma regulamentação específi ca e o 
setor de saúde já está acostumado a lidar com muito zelo na proteção 
de dados dos pacientes, então não imagino grandes transformações. 
Acredito que o setor conseguirá cumprir as normas sem grandes difi -
culdades”, menciona. 

Ele ressalta também que com o DATASUS, departamento de informá-
tica do Sistema Único de Saúde do Brasil que tem a responsabilidade 
de coletar, processar e disseminar informações de saúde, certamente 
todas as camadas da federação estarão envolvidas com a aplicação da 
nova lei. “É importante que os setores público e privado trabalhem em 
parceria para que se construa um registro eletrônico em saúde, e que 
a tecnologia contribua muito para conseguir preencher essas lacunas”, 
destaca.

Segurança e Privacidade na Saúde
O tema Segurança e Privacidade não poderia fi car de fora do Fórum 

Saúde Digital 2019.  Em sua 10ª edição, o evento, realizado no dia 2 
de setembro, no WTC Events Center, na cidade de São Paulo, reuniu 
gestores, especialistas e profi ssionais do setor que mostraram as várias 
transformações pelas quais estão passando, e as diversas áreas que 
consolidaram as tecnologias em seus modelos de negócios e prestação 
de serviços ao paciente. 

Com a profusão de ataques e vulnerabilidades, e a nova LGPD, a pri-
vacidade e proteção de dados dos pacientes tornaram-se um processo 
mandatório nas organizações, porém ainda provoca polêmica sobre a 
troca de informações no ecossistema de saúde. Desta forma, um tema 
muito importante para o setor é o detalhamento sobre privacidade e 
segurança na Saúde, que foi discutido em painel específi co. 

Para o advogado especializado em Privacidade e Proteção de Dados, 
Compliance e Life Sciences do escritório Daniel Advogados, Fábio Lara 
Aspis, temas atuais como a utilização de wearables, Inteligência Artifi -
cial, Internet das Coisas (IoT) e a telemedicina são exemplos da trans-
formação digital com enfoque no setor de saúde.

Embora os avanços sejam inegáveis, tais novidades também repre-
sentam pontos de atenção com relação à segurança, privacidade e pro-
teção de dados pessoais.  A adoção de programas de compliance que 
tenham um enfoque no cumprimento da LGPD, sem deixar de lado as 
regras dispostas em regulamentos setoriais, são práticas de extrema 
importância para viabilização da inovação tecnológica, a qual sempre 
deve estar aliada à transparência perante consumidores e colaborado-
res dos diversos players deste setor.

"No setor da saúde, em virtude da complexidade de agentes envolvi-
dos, da sensibilidade dos dados e o relevante fl uxo de dados pessoais 
tratados, as questões jurídicas e técnicas relativas à segurança, priva-
cidade e proteção de dados não são apenas relevantes para a mitigação 
de riscos fi nanceiros e reputacionais, mas principalmente poderão ser 
utilizadas como potencial competitivo, garantidor de negócios e reali-
zação da prestação de atividades mais transparentes perante todos os 
atores do ecossistema de saúde", reforça Fábio Aspis.

Rodrigo Rodrigues de Aguiar

Fábio Lara Aspis

Júlio César Gomes Giusti

NOVAS ADESÕES

Sócios aprovados 
em 29/8/2019:

Plenos:
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Luís Gustavo Schaefer Guedes
Thiago Louza do Nascimento Fontenelle
Efetivo:
Daniel Emilio Dalledone Siqueira 

Sócios aprovados pela SBACV 
em maio e julho de 2019: 

Titulares:
Carolina Diaz Pedrazzani Lemos
Carolina Dutra Queiroz Flumignan
Cesar Paulo Iaccino
Ronald Luiz Gomes Flumignan 
Remidos:
Itaércio José Fernandes
Maria Del Carmen Janeiro Perez
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ENCONTRO MENSAL

REUNIÕES CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA DE AGOSTO

Marcelo Calil Burihan Eduardo Cordioli Andre EstenssoroAdnan Neser

Caroline Teodoro Lucas LembrançaIvan Benaduce Casella

Sócios e membros da diretoria da 
SBACV-SP se reuniram, na noite de 29 
de agosto, para a apresentação de dois 
trabalhos na reunião científi ca e discussão 
de temas na reunião administrativa. O 
Encontro aconteceu no Anfi teatro Nobre da 
Associação Paulista de Medicina (APM). 

A reunião científi ca foi aberta com palestra 
do Dr. Eduardo Cordioli, sobre Telemedicina, 
e foi comentada pelo Dr. Adnan Neser. Na 
sequência, foi apresentado o trabalho: 
“Avaliação epidemiológica de aorta torácica 
através de tomografi a computadorizada 

Dentre os assuntos da reunião adminis-
trativa, que foi conduzida pelo presiden-
te da entidade, Dr. Marcelo Calil Burihan, 
com a secretaria da Dra. Regina de Faria 
Bittencourt Costa, foram citados o 13º Dia 
Vascular de São Paulo; o 5º Dia Mundial 
da Trombose; o 5º Prêmio Dr. Emil Bu-
rihan, marcado para 28 de novembro; a 
Câmara dos Representantes; o 7º Contro-

de baixa dosagem”, do autor Lucas Lembrança (apresentador) 
e coautores: Adriano Tachibana; Emanuela Carolina Zippo Silva; 
Richard Wonuh Joo; Ricardo Sales dos Santos; Marcelo Passos 
Teivelis; e Nelson Wolosker, do Hospital Israelita Albert Einstein. 
Os comentários foram do Dr. Andre Echaime V. Estenssoro.

O segundo trabalho foi do Departamento de Cirurgia e Ortopedia 
da Faculdade de Medicina de Botucatu- UNESP, disciplina de 
Cirurgia Vascular e Endovascular, que trouxe o assunto sobre 
“Resultados do tratamento das oclusões arteriais agudas de 
membros em hospital universitário – estudo retrospectivo”, dos 
autores Caroline Teodoro (apresentadora); Flavia Girard; Marcone 
Lima Sobreira; Matheus Bertanha; Ricardo de Alvarenga Yoshida; 
Regina Moura; Rodrigo Gibin Jaldin; e Winston Bonetti Yoshida. O 
trabalho foi comentado pelo Dr. Ivan Benaduce Casella. 

vérsias em Cirurgia Vascular e Endovas-
cular; a solicitação do Controvérsias no 
PAN; as candidaturas da SBACV-SP para o 
X Congresso Brasileiro de Ecografi a Vas-
cular, em 2022, e para o 45º Congresso 
Brasileiro de Angiologia e de Cirurgia Vas-
cular, em 2023. 

O presidente da SBACV-SP também falou 
sobre a criação da Sociedade Brasileira de 

Hemostasia e Trombose. Na ocasião, fo-
ram abordados outros tópicos como, a 22ª 
Campanha da Nacional Gratuita em Diabe-
tes de Prevenção das Complicações, Detec-
ção, Orientação e Educação (ANAD), que 
acontecerá de 8 a 14 de novembro e o Cur-
so de Educação Continuada em Ecografi a 
Vascular com Doppler (CECEV), ministrado 
nos dias 21 e 22 de setembro.

Reunião Científi caSetembro 

26/9/2019 – 5ª feira
às 20 horas

Local: 
Associação Paulista de Medicina (APM) 

Auditório Verde – 10º andar

Endereço: 
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278, Bela 

Vista - São Paulo – SP

Estacionamento: 
Multipark – Rua Francisca Miquelina, 67
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RE-DO EVAR EM AORTA ABDOMINAL: CORREÇÃO 
DE ENDOLEAKS COMPLEXOS DE ENDOPRÓTESE 
AFX POR MEIO DE INSERÇÃO COMPLETA DE NOVA
ENDOPRÓTESE - RELATO DE DOIS CASOS

Autores: Lucas João da Mata de Macedo Rodrigues, Ivan Benaduce 
Casella, Nelson De Luccia, Guilherme Barbosa Lima, Pedro Puech-Leão

Instituição: Disciplina de Cirurgia Vascular e Endovascular do HC-
FMUSP

Introdução: O tratamento endovascular para aneurisma da aorta 
abdominal (AAA) é a opção terapêutica para pacientes com alto risco 
cirúrgico ou condições anatômicas desfavoráveis para a cirurgia aberta. A 
literatura demonstra que o reparo endovascular eletivo para AAA resulta 
em menor mortalidade no perioperatório e em longo prazo em comparação 
ao reparo aberto tradicional.

A endoprótese AFX (endologix, USA) tem características únicas que a 
tornam uma escolha interessante para certos tipos de morfologia aórtica. 
Um aspecto peculiar de seu projeto é a desconexão parcial entre seu 
esqueleto metálico interno e sua malha externa, o que pode ser útil quando 
a técnica de chaminé é preconizada. Porém, essa mesma característica 
também traz difi culdades na correção de eventuais endoleaks. 

Caso 1 
Paciente homem de 84 anos. Em 2015, foi submetido à correção 

endovascular do AAA infrarrenal (sete cm no seu diâmetro máximo) com 
endoprótese Endologix AFX + cuff proximal com free-fl ow. Após quatro 
anos de seguimento, apresentou endoleak tipo III associado à expansão 
do aneurisma para nove cm em seu maior diâmetro transversal. Optou-se 
por Re-do EVAR, utilizando endoprótese TREOVANCE (Terumo).

Caso 2
Paciente mulher de 71 anos, portadora de AAA justarrenal de 6,6 cm 

de diâmetro máximo. Submetida, em 2017, à correção endovascular 
com endoprótese Endologix AFX 25x95mm + stent revestido (Viabahn 
6x50mm) em chaminé na a. renal direita (rim único). Em julho de 2019, 
apresentou endoleak do tipo Ia por deslocamento da porção proximal da 
prótese, com extenso vazamento para o saco aneurismático e crescimento 
do mesmo para 7,7cm. Optamos pela cobertura de toda a endoprótese 
prévia com dispositivo Medtronic Endurant IIa e extensão da chaminé com 
stent revestido Begraft. 

Houve sucesso técnico em ambos os procedimentos, sem sinais de 
vazamento remanescentes. Os pacientes receberam alta sem sintomas ou 
complicações e sem pulsatilidade detectável nos aneurismas. 

Conclusão: Esta pequena experiência inicial sugere que a técnica de “re-
do EVAR” é uma opção aceitável para correção de endoleaks complexos.

Moderador: Dr. Jong Hun Park 

REVASCULARIZAÇÃO CONVENCIONAL DE ARTÉRIA
RENAL NA ERA ENDOVASCULAR. RELATO DE SÉRIE 
DE CASOS E TÉCNICAS UTILIZADAS

Autores: João Pedro Mendes de Carvalho, Grace Carvajal Mulatti, 
Guilherme Baumgardt Barbosa Lima, Pedro Puech-Leão, Nelson De Luccia

Instituição: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo

Objetivos: Relatar a experiência de tratamento cirúrgico de uma 
série de casos com necessidade de revascularização da artéria renal em 
situações onde houve falha do tratamento endovascular ou este não era 
possível. Avaliar complicações pós-operatórias, técnicas empregadas, 
perviedade e óbito.

Pacientes e Métodos: De fevereiro de 2008 a agosto de 2019, foram 
avaliados retrospectivamente todos os casos de revascularização de artéria 
renal tratados por via convencional, atendidos no Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Todos os casos 
envolviam doenças onde o tratamento endovascular primário não era 
possível ou apresentou falha. Os desfechos analisados foram complicações 
em 30 dias, perviedade em longo prazo e óbito.

Resultados: Foram tratados consecutivamente 12 pacientes. O tempo 
de seguimento médio foi de 9,5 meses. As doenças tratadas foram: 
10 estenoses de artéria renal, dois aneurismas e uma fístula arterio-
venosa. Metade dos pacientes tinha menos de 20 anos no momento da 
intervenção, e em dois casos foi realizada revascularização bilateral. As 

TRABALHOS DE SETEMBRO 

técnicas empregadas variaram de acordo com o tipo de 
doença tratada, a idade e a disponibilidade do substituto 
arterial. Foi realizado um autotransplante, dois enxertos 
espleno-renais, três enxertos provenientes da artéria 
mesentérica superior e uma arterioplastia. No caso de 
utilização de substituto, utilizou-se uma veia safena 
magna, quatro artérias hipogástricas e uma artéria ilíaca 
externa. Nenhum paciente evoluiu a óbito no período de 
estudo e três enxertos ocluíram. Não houve complicações 
operatórias no período de 30 dias, dois pacientes que 
faziam hemodiálise previamente deixaram de dialisar após 
a revascularização.

Conclusão: Na era onde a larga maioria das 
revascularizações de artéria renal é realizada via 
endovascular, observamos que a revascularização 
convencional ainda desempenha importante papel para 
casos que não podem ser tratados de forma endovascular, 
ou em que houve falha deste tratamento. Principalmente 
na faixa etária menor de 20 anos, observou-se um 
emprego primário das técnicas de revascularização 
abertas com intuito de aumentar a perviedade. Apesar 
de apresentarem grande variabilidade de substitutos e 
técnicas possíveis, elas se demonstram factíveis, com baixa 
taxa de complicações e alta perviedade no seguimento 
apresentado e, por isso, seu emprego e seu ensino nos 
hospitais-escola devem ser estimulados e continuados.

Moderador: Dr. José Carlos Costa Baptista-Silva

A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO 
DE EMBOLIA PULMONAR SILENCIOSA 
EM PACIENTES COM TROMBOSE VENOSA 
PROFUNDA – UM RELATO DE CASO

Autores: Marcela Juliano Silva; Cynthia de Almeida 
Mendes; Sergio Kuzniec; Mariana Krutman; Nelson 
Wolosker

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein – Sã o 
Paulo

Resumo: A ocorrência de embolia pulmonar (PE) 
assintomática em pacientes com trombose venosa 
profunda (TVP) foi descrita por Kistner et al., na década 
de 1970, e sua incidência relatada excede 70%, mesmo 
nos casos de trombose venosa profunda distal.

Relatamos o caso de uma paciente com diagnóstico 
de TVP no membro inferior esquerdo associado a PE 
assintomática diagnosticada por angiotomografi a durante 
a internação e apresentou sintomas tardios devido a essa 
mesma PE. A ausência de sintomas agudos e o surgimento 
de sintomas tardios podem suscitar dúvidas quanto ao 
tratamento mais adequado e resultar em intervenções 
desnecessárias, como o fi ltro de Veia Cava Inferior (VCI) 
se o diagnóstico tomográfi co de embolia pulmonar não 
tiver sido feito anteriormente.

Em estudo de Krutman et al., realizado em 2016, em 
um grupo de 52 pacientes com TVP aguda de membros 
inferiores sem sintomas respiratórios, foi demonstrada 
a presença de EP em 72,7% dos pacientes com TVP 
proximal e 73,7% na TVP distal. Na maioria dos casos 
(68%), esses êmbolos envolvem segmentos maiores 
das artérias pulmonares e em 32% afetam as artérias 
subsegmentares.

No presente caso, demonstramos que uma 
angiotomografi a no momento do diagnóstico de TVP 
diagnosticou com precisão a embolia pulmonar e 
poderia evitar qualquer interpretação incorreta da PE 
recorrente, o que, por engano, demonstraria uma falha 
na terapia anticoagulante. Essa situação pode levar a 
intervenções desnecessárias, como o implante de fi ltro 
de veia cava inferior.

Moderador: Dr. Mariano Gomes da Silva Filho
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DIA VASCULAR DE SÃO PAULO CHEGA A SUA DÉCIMA TERCEIRA EDIÇÃO

A 13ª edição do Dia Vascular de São 
Paulo, evento realizado pela Sociedade 
Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vas-
cular – Regional São Paulo (SBACV-SP), e 
que faz parte do projeto Circulando Saú-
de, promovido pela SBACV Nacional, acon-
teceu no dia 15 de setembro, no Parque 
Villa-Lobos, em São Paulo. O objetivo é 
prestar atendimento gratuito e informar a 
população a respeito das doenças vascula-
res, formas de prevenção e tratamentos.  
Neste ano, 318 pessoas foram avaliadas.

A ação contou com 74 voluntários, en-
tre eles, cirurgiões vasculares, residentes 
da especialidade, acadêmicos e alunos 
ligados à SBACV-SP, que realizaram os 

Setenta e quatro voluntários entre cirurgiões vasculares, residentes da especialidade, 
acadêmicos e alunos ligados à SBACV-SP, realizaram os atendimentos

Mídia 
Este ano, a SBACV-SP teve uma cam-

panha veiculada no Metro Jornal, de São 
Paulo. Em 11 de setembro, um anúncio 
especial foi publicado na edição do dia. 
E, no dia 13 de setembro, o jornal teve a 
sua sobrecapa com informações sobre a 
ação, e foi distribuído nos principais se-
máforos da região oeste de São Paulo, 
com os promotores caracterizados com 
a camiseta do Dia Vascular.

Houve também uma ampla divulgação 
na mídia, com matérias em importantes 
veículos como: O Estado de São Paulo, 
Agência Brasil, TV Gazeta / Programa 
Mulheres, Isto É, ABC Farma, Blog Jornal 
da Mulher, Blog Página da Saúde, Diário 
da Zona Norte, Snif Doctor, Terceira Ida-
de Conectada, entre outros. 

atendimentos em tendas de apoio, com 
orientações sobre trombose venosa, doen-
ça arterial periférica, aneurisma de aorta 
e obstrução de artérias carótidas, além de 
testes de glicemia. Foram entregues carti-
lhas informativas e, como reforço, banners 
estavam expostos com explicações sobre 
as referidas doenças. 

Além da assistência gratuita, os visitan-
tes do parque também tiveram a oportu-
nidade de participar de uma aula de ae-
róbica. O Dia Vascular de São Paulo tem 
o apoio da Kendall, da FQM Farma e da 
Eurofarma.

“O Dia Vascular de São Paulo congrega 
atendimento e orientação à população so-

bre as doenças vasculares mais inciden-
tes. A elucidação das características das 
alterações vasculares, demonstrada pelo 
especialista, é algo fundamental para que 
a população tenha um discernimento ade-
quado”, destaca o presidente da SBACV-SP, 
Dr. Marcelo Calil Burihan.

"O Circulando Saúde é uma ação de 
cunho social da SBACV Nacional, com a 
participação das Regionais. O objetivo é 
orientar e atender a população, dissemi-
nando importantes informações sobre a 
saúde vascular. O projeto tem rodado o 
País e já atendeu mais de três mil pesso-
as", afi rma o presidente da SBACV, Dr. Ro-
berto Sacilotto.
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Participantes
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Para a progressão a sócio efetivo:
1. Cópia simples do seu certifi cado do título de espe-
cialista, emitido pela SBACV/AMB;
2. Ser sócio aspirante por pelo menos três anos;
3. Ser sócio da APM/AMB; 
4. Proposta de efetivo preenchida em duas vias;
5. Duas fotos 3x4;
6. Estar quite com a SBACV-SP.

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

Para a progressão a sócio pleno:
1. Cópia simples da carteirinha do CRM;
2. Ser sócio aspirante por pelo menos três anos;
3. Proposta de pleno preenchida em duas vias;
4. Ter completado residência médica ou curso de especialização 
reconhecido pela SBACV, nas especialidades ou áreas objetivas 
da associação, anexando o comprovante à proposta;
5. Cópias simples do RG, CPF, foto 3x4 e do diploma de médico;
6. Estar quite com a SBACV-SP.

Endereço para envio: 
Rua Estela, 515, Bloco A, Conj. 62 - Vila Mariana CEP: 04011-002 – São Paulo (SP). 

Para maiores informações, entre em contato com a secretaria da  SBACV-SP 
via e-mail – secretaria@sbacvsp.org.br ou telefone: (11) 5087-4888.
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Membros do Departamento de Defesa 
Profi ssional, vocês acreditam que o nosso 
país, querido, lindo, de natureza deslum-
brante, abençoado por Deus, mas, des-
prestigiado pela quase totalidade dos po-
líticos, desprestigiado por muitos dos seus 
empresários, por muitos dos seus líderes, 
por muitos dos seus profi ssionais liberais, 
induzindo o povo a imitá-los, tem jeito?

É desanimador...
Os governos desgovernam! O Brasil vai 

sobrevivendo por si só, crescendo a passo 
de tartaruga!

Os políticos se conchavam, unem-se na 
autoproteção contra as punições dos seus 
erros, com raras exceções. 

O Estado só investe 10% do que inves-
te a Inglaterra, no ensino, hoje chamado 
fundamental. Mas, investe 40% a mais 
do que esse país, no ensino superior. Usa 
da demagogia em proteger raças chama-
das de inferiores, que de inferior não têm 
nada, desde que lhes deem condições e 
oportunidades de aprimorarem sua capa-
cidade, inerente a todo ser humano, para 
conquistar, com suas próprias forças, os 
seus sonhos, suas ascensões, muito mais 
salutares do que receber esmola. Mas, a 
imaturidade do povo leva-o a cegueira in-
consequente, iludindo-se.

Somando todos os crimes cometidos, po-
liticamente, são muitos, muito maiores do 
que a soma de todos os crimes dos presi-
diários de todo o Brasil, por razões óbvias.

O que nos causa surpresa é não enten-
derem que uma boa política, voltada para o 
bem do povo de todas as classes, harmoni-

BRASIL, PAÍS DA INDISCIPLINA, DOS IMPOSTOS, DA IMPUNIDADE

ESPAÇO ABERTO

za um bem-estar geral, um equilíbrio emo-
cional, uma queda fantástica da violência, 
das diferenças sociais com uma justa dis-
tribuição de rendas, sem a aquiescência da 
social democracia (comunismo), permitin-
do uma sobrevivência salutar, numa postu-
ra ética e honesta. Renderia simpatia, con-
fi ança, apoio e votos, prestigiando sempre 
os políticos. Tal pensamento, embora seja 
baseado na lógica viável, nos dias de hoje, 
infelizmente, é visto como utopia, porque 
prevalece à resistência da burrice cega, ali-
mentada pela ganância desenfreada, forta-
lecida pela incoerência em evitar a prática 
da honestidade. 

• Um país, onde a população gasta oito 
milhões de reais por semana, com ligações 
telefônicas para votar em quem deve sair 
do Big Brother, enquanto vinte milhões de 
brasileiros passam fome, é lastimável;

• Um país, onde, entra governo, sai go-
verno, o número de cabides de empregos é 
maior que o número de cargos necessários, 
preenchidos por concurso, é vergonhoso;

• Um país, onde as Leis são desrespei-
tadas, muito frequentemente, é inseguro e 
perigoso;

• Um país, onde as demagogias baratas, 
reles, ludibriando a população desinforma-
da pela falta de instrução, negada pelos 
governantes, que tiram proveito para se 
elegerem, desencadeia uma depressão, 
uma desilusão, uma tristeza profunda, de 
difícil tratamento; 

• Um Brasil que abandona a Educação, a 
Saúde, o transporte, e a moradia do pobre, 
que corresponde 70% da população brasi-
leira, está na HORA de mudarmos radical-
mente a política para o BEM, antes que se 
concretize a desgraça total.

Com tudo isso acontecendo, onde vamos 
parar? Quanto tempo levará para o nosso 
país mudar, regenerar, em direção à paz e à 
felicidade de seu povo, em todos os níveis?

Quando se instala uma desordem gene-
ralizada, como continuamos vivenciando, 
devastando a nação, como se fosse um 
apocalipse, pelo desprezo a Deus, acaba 
havendo necessidade de fechar para ba-
lanço, infelizmente, todas as instituições 
governamentais, por um prazo fi xo de 
cinco anos, sem o que, a desordem total, 
implantada pelos corruptos, desordeiros, 
(que devem ser punidos, implacavelmen-
te), vai destruindo tudo e todos. Para tan-
to, é necessário que haja um clamor popu-
lar, por todo o país, de forte envergadura, 
desejoso de passar o Brasil a limpo. Findo 
esse prazo, devolver aos brasileiros, uma 
saudável Democracia, pautada em princí-
pios éticos, morais e patrióticos.    

Precisamos fazer um exame de consciên-
cia, a mea-culpa, iniciando uma mudança 

em cada um de nós, sem que fi que difícil 
levantar a bandeira de combate ao erro, 
que prejudica a nação brasileira, ávida 
em resgatar sua dignidade, para conquis-
tar seu lugar de destaque merecido, entre 
as sete ou oito nações mais desenvolvidas 
do planeta. E nós, médicos, não podemos 
nos furtar a esse comportamento, para o 
Bem da Medicina brasileira, e bem servir 
os brasileiros, indistintamente, como bom 
exemplo à sociedade brasileira, que ain-
da confi a em nossa classe. Combatendo 
o bom combate derrotaríamos os inimigos 
da Arte de Curar, e os demais, evitando o 
salve-se quem puder! A nossa responsabi-
lidade, como médicos, transcende a de ze-
lar só pela boa prática profi ssional. O Brasil 
em ORDEM, a MEDICNA brasileira também 
fi cará em ordem.

A Lava Jato, Sérgio Mouro e todos que 
com ele defl agraram o maior, o mais inteli-
gente e honesto combate à corrupção, ja-
mais vista no Brasil, (desencadeada há dé-
cadas, principalmente na última), Têm que 
sobreviver, permitindo-nos a assistir em 
breve um país descente, respeitoso, justo, 
humano, disciplinado, hierárquico, ascen-
dente, em todos os sentidos, para o bem 
viver de todos os brasileiros progredindo, 
de norte a sul, de leste a oeste, sem o mí-
nimo preconceito de qualquer natureza.     

Vamos continuar extravasando esse in-
conformismo, até que um dia os brasileiros 
acordem para um movimento geral, pací-
fi co, de protesto, exigindo mudanças radi-
cais de comportamento dos políticos e líde-
res em geral, acabando com o sofrimento 
da maioria da população, promovendo um 
real crescimento do país, sem falsidades.

Os seguidores do Espiritismo afi rmam 
que o espírito de Humberto de Campos, 
psicografado por Francisco Cândido Xavier 
(mais conhecido como Chico Xavier), dis-
se: “Brasil, coração do Mundo, Pátria do 
Evangelho”. Que os anjos digam amém, e 
que essa seja a vontade de Deus!

Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP

bem do povo de todas as classes, harmoni-
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Certamente, como a maioria dos colegas, 
recentemente recebi uma mensagem pelo 
WhatsApp, de uma paciente, para uma con-
sulta virtual e, obviamente, sem ter como 
cobrar os honorários. Era um fi nal de se-
mana, essas mensagens sempre vêm nos 
horários mais inconvenientes, e depois de 
um breve “oi doutor, tudo bem?” veio a 
pergunta: Dr., posso tomar a pílula do dia 
seguinte? 

Só pra contextualizar meus leitores, a pa-
ciente a quem me refi ro tem por volta de 30 
anos de idade e já foi tratada por mim há 
cerca de um ano, por uma trombose venosa 
num dos membros inferiores, associada à 
embolia pulmonar. O tratamento se esten-
deu por seis meses, com rivaroxabana, ten-
do uma evolução plenamente satisfatória. 
Não costumo investigar trombofi lias gené-
ticas em casos de primeira TVP, mas, neste 
caso, em particular, acabei identifi cando he-
terozigose para Fator V de Leiden.

Qual seria sua resposta a essa paciente 
sobre o uso da pílula do dia seguinte?

Antes de contar a minha conduta, faço 
algumas considerações sobre a famigerada 
pílula do dia seguinte.

A pílula do dia seguinte (nem sei o por-
quê tem esse nome, já que deve ser usada 
o mais precoce possível) é um método an-

PÍLULA DO DIA SEGUINTE E TROMBOSE VENOSA

Professor da Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo 
Diretor de Publicações da SBACV-SP

Dr. Rogério Abdo Neser

ticoncepcional de emergência, uma opção 
para relações desprotegidas, falha no uso 
de preservativos ou uso errado de outros 
métodos, como os contraceptivos orais de 
uso regular, etc. A formulação no Brasil é 
a pílula contendo levogenestrel (particular-
mente desconheço se há aqui no país algu-
ma formulação com a associação com es-
tradiol – uma formulação de exceção); pode 
ser vendida sem receita e é fornecida nos 
postos de saúde, não devendo ser utilizada 
mais de uma vez por mês.

Não é método abortivo, caso a mulher já 
tenha ovulado, sua efi cácia é desprezível, 
portanto, só deve ser utilizada em situações 
onde ainda não ocorreu a ovulação, sendo 
seu mecanismo de ação o impedimento da 
liberação do óvulo pela sobrecarga hormo-
nal relacionada à ingestão da pílula.

Deve ser utilizada em um período de tem-
po específi co para ser efetivo: geralmente 
até 72h pós-relação, e quanto mais precoce 
sua utilização, mais chances de haver su-
cesso como método anticoncepcional.

Embora seja bem tolerada, podem ocor-
rer efeitos colaterais como vômito, mal-
-estar, dor de cabeça, peso e cansaço nas 
pernas, principalmente se a mulher já for 
portadora de varizes, etc., e as contraindi-
cações são muito pequenas.

Levando em conta todas essas informa-
ções, a pílula do dia seguinte não aumenta a 
chance de trombose venosa, portanto pode 
ser utilizada de maneira segura mesmo em 
pacientes que já desenvolveram TVP / EP.

Assim, mesmo sem cobrar honorários 
pela consulta virtual, a minha resposta foi 
que a minha paciente poderia se acalmar, 
depois de seu desespero após seu momento 
de prazer, e poderia utilizar com segurança 
a pílula do dia seguinte.

Até o próximo artigo! 



14 SETEMBTO 2019

A GERAÇÃO DOS MÉDICOS SEM NOME E O FIM 
DA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE

CHAMADA PARA PESQUISA

Dr. Alexandre Campos Moraes Amato
Membro do Departamento de Informática 

e Marketing da SBACV-SP

Dr. Pedro Puech-Leão

Por razões diferentes, tanto a medicina socializada quan-
to a capitalizada têm a intenção de anonimizar o prestador 
da parte mais nobre da medicina, o atendimento médi-
co-paciente. Vimos recentemente a entrada de médicos 
não validados para complementar o serviço escasso e mal 
distribuído do País, numa estratégia socializada onde a 
medicina é (teoricamente) igual, independente de quem a 
executa e da infraestrutura disponível. Visão notoriamente 
distorcida esta, mas que encontrou seus adeptos, por mo-
tivos eleitoreiros ou benefícios pessoais não republicanos. 
Mas mesmo no capitalismo, onde a demanda por monopó-
lio institucional também requer a massifi cação da medici-
na, a anonimização do prestador e a criação de uma marca 
institucional forte, fazem com que o médico perca grada-
tivamente o seu nome. Sua arte deixa de ser importante 
para a aceitação e seguimento de protocolos institucionais 
e contratos com operadoras. Não interessa mais se o mé-
dico na linha de frente é um excelente médico, mas, sim, 
se segue fi elmente os protocolos fi xos e imutáveis dessa 
ciência das verdades transitórias transformadas em dog-
mas para fi ns didáticos, e, acrescento, fi ns comerciais. E, 
quando o médico se recusa a assumir sua posição integral 
de autônomo, passa a ser peça num quebra cabeça maior 
e manipulado por interesses maiores.

A geração anterior de médicos, ainda em atividade, 
acompanha essa transição boquiaberta, onde aplicativos 
no celular, ou instituições de nome forte indicam seu me-
lhor “produto” para determinado problema, e, esse produto 
agora é um médico sem nome, sob uma marca. Momenta-
neamente, esse médico sente sua importância no sistema 
sendo referenciada e reconhecida pelo seu paciente, mas, 
da mesma maneira que o paciente não o encontrou pelo 
seu nome, na pequena variação do “produto” entregue, 
perceberá que o paciente não é seu, pois será redireciona-
do para um outro “produto” solucionador do problema. E 
esse produto é escolhido com base em “estrelinhas” num 
aplicativo ou algum índice de metas medido milimetrica-
mente pelo sistema em que está inserido. Sejamos sin-
ceros, o índice de resolutividade é apenas uma variável 
medida, o de retorno fi nanceiro para a instituição é outro. 
Entre eles, qual é o mais importante para o intermediário?

A tradicional relação médico-paciente está se tornando 
relação hospital-paciente (ou qualquer outro intermediá-
rio-paciente, aplicativo-paciente por exemplo): os pacien-
tes não buscam mais determinado médico, mas sim de-
terminado serviço de saúde. E o mais incrível, é que isso 
ocorre bem no meio da revolução da mídia social, que, 
teoricamente, coloca as pessoas em contato... com outras 
pessoas... ou não? E o pior de tudo, os médicos não es-
tão só deixando isso acontecer, mas por não pensarem 
o que está escondido nas propostas que recebem, aca-
bam agradecendo a oportunidade. Sem pensar que serão 
sumariamente trocados pelo próximo que bater as metas 
interessantes no momento.

Com o cerceamento da comunicação médica, que ocorre 
de várias maneiras, desde limitações severas impostas aos 
médicos e limitações frouxas aos serviços de não médicos, 
muitos se abstêm de qualquer aparecimento social com 
receio de julgamento externo. Embora sabidamente outros 
abusam. Isolam-se do problema colocando-se contratual-
mente sob cláusulas (escritas ou não) abusivas. Aceitam a 

situação, agradecem a oportunidade, mas reclamam da con-
juntura. 

A aceitação desse status quo, levará inexoravelmente ao 
fi m da relação médico-paciente e da arte da medicina, e à 
massifi cação e transformação do serviço médico em um pro-
duto encapsulado e prontamente vendável. As máximas: “a 
clínica é soberana” e “cada paciente é um paciente” tornam-
-se fracas em frente a protocolos massifi cados e o poder fi -
nanceiro das instituições.

Passou da hora de nós, médicos, olharmos criticamente para 
nosso passado e entendermos onde foi que erramos. E plane-
jarmos o futuro que queremos, não os que nos é imposto.

ESPAÇO ABERTO

RECRUTAMENTO

O HC-FMUSP está recrutando pacientes para pesqui-
sa sobre “Síndrome de Congestão Pélvica”. As pacien-
tes serão atendidas pelo SUS. Os requisitos são:

1. Sexo feminino, entre 18 e 40 anos de idade 
2. Dor pélvica crônica, há mais de seis meses, não cíclica 
3. Exame de imagem com presença de varizes pélvicas 
4. CA-125 negativo

Só serão aceitos encaminhamentos feitos por mé-
dicos. Os colegas podem enviar pelo sistema CROSS 
(CID I86.2) ou através de mensagem: direct/instagram 
congestaopelvica.hc 
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Em 22 de agosto, com a organização do dire-
tor da seccional, Dr.  Anderson Nadiak Bueno, e 
patrocínio da empresa Boehringer Ingelheim, foi 
realizada a terceira reunião científi ca de 2019 da 
SBACV-SP - Seccional ABC.  O evento, ocorrido no 
restaurante Villa Borges, em São Caetano do Sul, 
teve a presença do Dr. Ricardo Moraes, que co-
mentou sobre o Tratamento e Profi laxia de TVP/
TEP  e o Papel do Agente Reversor.  A ocasião foi 
importante para discutir sobre o efeito específi co 
do reversor sobre a dabigatrana, suas indicações 
e como utilizá-lo.

A seccional de Bragança organizou, no dia 8 de agosto, no res-
taurante Estalage, a sua primeira reunião do segundo semestre, 
com o tema “Palmilhas, Órteses e Próteses”. Sob a coordenação 
do Dr. Marcio Villaça e patrocínio da Apsen, o evento contou com 
uma palestra ministrada pelo Dr. Adriano Brigido, Fisioterapeuta 
e Protesista da região.

A reunião mensal da seccional de Ribeirão Pre-
to aconteceu em 27 de agosto. O encontro contou 
com duas aulas sobre tratamento de varizes com 
espuma, com o Dr. Daniel Couto e o Dr. Fabio Ro-
cha,  patrocinado pela Bayer. Recebido no Restau-
rante Picanha Fatiada, o evento teve organização 
do Dr. Luciano Rocha Mendonça.

A confraternização de fi m de ano da seccional já 
foi agendada para dia 27 de novembro, às 19h30, 
no Centro Médico de Ribeirão Preto. Na ocasião, 
haverá a apresentação de um vídeo sobre a Cirur-
gia Vascular na cidade.

No dia 26 de agosto, transcorreu a reunião científi ca mensal com o tema “Tromboembolismo Venoso em Doenças Oncológicas”, 
ministrado pelo Dr. Alcides José Araújo Ribeiro, diretor científi co da SBACV-DF. O evento, realizado no restaurante Barbacoa e 
organizado pelo diretor da seccional, Dr. Gustavo Pierro Postal, teve o apoio da Daiichi-Sankyo.

ABC

Bragantina

Ribeirão Preto

Campinas – Jundiaí 

SECCIONAIS
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ARTIGOS

OS BRASILEIROS E O ESGOTAMENTO MENTAL

O PAPEL DE CADA UM

Antonio Carlos Lopes
Presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica

O trabalho tem causado esgotamento 
mental no profi ssional brasileiro. Na prá-
tica, a maioria dos funcionários sofreu al-
gum problema de saúde mental por conta 
do trabalho. Essa é uma das conclusões 
do mapeamento feito pela Talenses com 
mais de 1.400 pessoas. De acordo com o 
levantamento, 49% dos entrevistados já 
sofreram crises de ansiedade; 44% afi r-
maram que tiveram Síndrome de Burnout 
– um esgotamento mental ocasionado por 
estresse profi ssional. Entre os profi ssio-
nais que participaram da pesquisa, 70% 
declaram que o trabalho tem contribuído 
fortemente para essa situação. Entre os 
fatores que detonam essa precariedade 
na saúde mental, destaque para pressão 
por resultados (61%); excesso de horas 
trabalhadas (55%) e acumulação de fun-
ções (55%). Há, também, insatisfação 

O Brasil virou o país dos discursos va-
zios. Quanto mais sem conteúdo são os 
oradores, mais parece que as palavras 
convencem o coletivo. Assim, seguimos 
decaindo nos mais diversos aspectos, em 
particular no campo econômico e social.

A saúde é uma das áreas que mais 
sofre com a falta de bom senso. Há 
tempos, alerto que o Sistema Único 
corre risco iminente. Isso porque os re-
cursos estão congelados por 20 anos e 
não se vê, nem a curto nem a médio 
prazo, uma luz no fi m do túnel.

Se as fi las estão enormes, tendem a 
piorar, caso os agentes públicos não as-
sumam suas responsabilidades. Se há 
falta de medicamentos e insumos, isso 
pode se complicar, caso os gestores em 
todos os níveis não se mexam.

 A vítima principal, só para não fugir 
ao tradicional script, é o cidadão, que 
arca com uma carga tributária gigan-
tesca, mas não recebe do Estado servi-
ços e atenção de qualidade.

É necessário deixar transparente que 
mudar tal panorama não depende so-
mente de governos, gestores, agentes 
públicos e políticos. É imprescindível 
que todos assumam seus papéis: a co-
munidade, médicos, hospitais, labora-
tórios, pacientes, enfi m todos os atores 
da saúde.

com o ambiente corporativo (40%); para 
31%, o fator estressante foi um assédio 
moral sofrido no trabalho.

O fato é que a saúde mental do bra-
sileiro é um grande tabu. Os gestores 
mais tradicionais acreditam que o tra-
balho não é o ambiente adequado para 
expressar emoções. Como resposta, para 
a maioria dos profi ssionais no mundo, o 
local de trabalho não tem os elementos 
fundamentais que nos fazem prosperar 
como seres humanos. Não é o local para 
desenvolvermos práticas básicas como 
respeito, oportunidades de crescimento 
pessoal e de conquistas; não favorece a 
formação de uma comunidade acolhedora 
e um senso de signifi cado. Em contrapar-
tida, o funcionário contemporâneo espe-
ra um ambiente de negócios com valores 
além do salário e plano de carreira. Como 

Hoje, apenas com causas na Justiça, 
a rede de assistência é impactada em 
bilhões. É uma fortuna que deixa de ser 
aplicada em benefício do coletivo.

Na chamada judicialização, o aumen-
to das despesas da União, no pagamen-
to de ações, normalmente para acesso 
a drogas de alto custo, foi de 1.010% 
de 2010 a 2017.  Em 2017, aliás, o Sis-
tema Único de Saúde (SUS) gastou R$ 
644,4 milhões apenas com uma marca 
de medicamento, para atender a 400 
pacientes, via judicial.

O setor privado também é abalado por 
essa roda-viva. As despesas judiciais pa-
gas pelas operadoras de planos de saúde 
em 2013 eram de R$ 600 milhões; já 
em 2018 chegaram a R$ 2 bilhões, uma 
variação de 233%.

Obviamente os recursos são fi nitos, 
ainda mais em um país como o nosso 
que ainda enfrenta problemas dos mais 
básicos, como a falta de saneamento 
básico, por exemplo. Quando se retira 
milhões do orçamento para atender a 
um pequeno grupo, claro que acaba fal-
tando para investir nas necessidades de 
uma parcela enorme de pessoas. Numa 
situação dessas, outra vez, sobra para 
os mais vulneráveis economicamente 
quitarem a conta.

Todos têm direito ao melhor em saú-

*Por Lu Magalhães

* Antonio Carlos Lopes
de, é verdade. Mas, digo, outra vez, as 
verbas são fi nitas. Cabe, ao conjunto 
da sociedade, buscar a melhor maneira 
de responder adequadamente às de-
mandas do maior número possível de 
brasileiros. 

Portanto, que cada um assuma sua 
responsabilidade e lembre-se que uma 
nação de verdade é construída com 
consciência e maturidade.

resultado dessa expectativa, sobretudo 
das novas gerações, os líderes têm o de-
safi o de criar uma cultura proeminente 
para todos.

Para os brasileiros que estão questio-
nando essa lógica, recomendo o livro A 
Great Place For All, de Michael C. Bush e 
a equipe da consultoria global – respon-
sável pela pesquisa Melhores Empresas 
para Trabalhar em mais de 50 países. A 
obra é um chamado para que as organi-
zações desenvolvam cada grama de po-
tencial humano e saibam extrair o melhor 
de todos e para todos. A obra mostra que 
para a maioria das pessoas do mundo, o 
local de trabalho não tem os elementos 
fundamentais que nos fazem prosperar 
como seres humanos – coisas básicas 
como respeito, oportunidades de cresci-
mento pessoal e de conquistas; a forma-
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Livro: A Great Place For All, 
De: Michael C. Bush

ARTIGOS

Lourdes Magalhaes

Presidente da Primavera Editorial, sócia do PublishNews e do 
#coisadelivreiro, graduada em Matemática pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), possui mestrado 
em Administração (MBA) pela Universidade de São Paulo (USP) 
e especialização em Desenvolvimento Organizacional pela 
Wharton School (Universidade da Pennsylvania, Estados Unidos) 

ção de uma comunidade acolhedora e um 
senso de signifi cado. Em contrapartida, o 
funcionário contemporâneo espera um o 
ambiente de negócios com valores além do 
salário e plano de carreira. Como resulta-
do dessa expectativa, sobretudo das novas 
gerações, os líderes têm o desafi o de criar 
uma cultura proeminente para todos.

Por meio de histórias inspiradoras e 
pesquisas abrangentes, os autores re-
velam que um Great Place to Work For 
Allbenefi cia os indivíduos que nele traba-
lham e contribuem para uma sociedade 
global melhor. A maximização do poten-
cial humano é imprescindível para o su-
cesso e as organizações devem despertar 
o que há de melhor em todos por meio de 
valores, liderança efi caz e confi ança – de 
forma a inovar e crescer.

Acredito que com mais informações 
e um questionamento franco, podemos 
combater o esgotamento mental e rees-
crever a nossa relação com o trabalho.
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FIQUE POR DENTRO

5º Dia Mundial da Trombose

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

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

cular de São Paulo estão convidados a in-
dicar cirurgiões vasculares, residentes da 
especialidade, acadêmicos e alunos liga-
dos à SBACV-SP, para atenderem a popu-
lação. Informações, com a secretaria da 
SBACV-SP – Telefone (11) 5087-4888 ou 
e-mail secretaria@sbacvsp.org.br.

o patrocínio 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-

Fabio Haddad Marcus Cury

O tema do terceiro módulo do 2º Curso 
de Educação Continuada em Angiorradio-
logia e Cirurgia Endovascular (CECACE) 
foi Aneurisma de Aorta Abdominal, re-
alizado em 31 de agosto, na Johnson & 
Johnson Institute e direcionado para resi-
dentes, recém-egressos e associados com 
a SBACV-SP.

A abertura do evento foi do Dr. Mar-
celo Caili Burihan. Entre os temas apre-
sentados, estavam: Protocolos nacionais 
e internacionais para tratamento de AAA 
(Dr. Edwaldo Joviliano); Colos Desafi ado-
res (Dr. Fabio Haddad); Endoleak: tipos e 
tratamentos (Dr. Fernando Daiaggi); Atu-
alização de estudos clínicos: EVAR e OS 
(Dr. Jorge Amorim); Morfologia do aneu-
risma: formato e local (Dra. Grace Carva-
jal); Tratamento do Aneurisma de Aorta 
Abdominal Roto (Dr. Walter Karakhanian); 
e Workshop de mediações: Osirix – Horus 
– Radiant (Dr. Marcus Vinicius Cury).  Nas 
discussões estavam os doutores Marcelo 
Calil Burihan, Ricardo Yoshida, Luciano 
Mendonça e o time Cordis.

O CECACE foi desenvolvido pela SBACV-SP, 
em conjunto com a Cordis - Cardinal He-
alth, para colaborar no desenvolvimento 

dos residentes da Cirurgia Endovascular 
do estado de São Paulo, com o objetivo de 
contribuir com a qualidade do ensino na 
especialidade vascular.

A programação foi dividida em duas 
partes: no período da manhã com teoria 
e protocolos e, no período da tarde, com 
prática por meio de workshops, salas in-

terativas, palestras e simulação virtual. 
Essa metodologia permite que o partici-
pante tenha maior clareza nas atualiza-
ções clínicas e científi cas que embasam 
os protocolos cirúrgicos, bem como no 
desenvolvimento e análise crítica de es-
tudos clínicos e simulações que poderão 
ajudá-lo no mundo real.

2º CECACE 
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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 (má-
ximo de dois anos) ou residentes/estagi-
ários de Cirurgia Vascular. Com realização 
da SBACV-SP, a premiação tem como ob-
jetivo incentivar as pesquisas científi cas 
de jovens médicos.

O trabalho não precisa ter um tema es-
pecífi co, mas deve ser ligado à angiologia, 
cirurgia vascular, radiologia vascular ou ul-
trassonografi a vascular.

É necessário ter um residente/estagiário 
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 três médi-
cos 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 reali-
zar uma apresentação oral (com duração 
máxima de 20 minutos) na última reunião 
científi ca da SBACV-SP de 2019, que acon-

tecerá no dia 28 de novembro.
A colocação dos fi nalistas só será defi ni-

da no dia da apresentação, a que se segui-
rá a entrega da premiação.

Para realizar a inscrição, os interessa-
dos 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 (residen-
te/estagiário ou especialista com até dois 
anos de término da residência ou estágio), 
nome da instituição ou equipe responsável 
pela elaboração da pesquisa, nome com-
pleto de todos os coautores e as respecti-
vas instituições ou equipes, e-mail e telefo-
ne de contato com DDD do autor principal.

Como anexo, o candidato deve enca-
minhar o resumo do trabalho em formato 
Word, tipo de fonte Times New Roman ou 
Arial, tamanho 12 e máximo de 3.500 ca-
racteres. No anexo não deve haver nenhu-
ma identifi cação sobre os autores, institui-
ção ou equipe responsável pelo trabalho.

5
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No dia 14 de setembro, foi realizada a Liga Acadêmica Paulista 
de Cirurgia Vascular mensal, na churrascaria Novilho de Prata, com 
a presença de cerca de 100 pessoas. As aulas ministradas foram: 
Acessos vasculares guiados por ultrassom, pelo Prof. Dr. Ronald Luiz 
Gomes Flumignan e Treinamento prático - punção venosa guiado por 
ultrassom, com a organização da Liga Académica de Cirurgia Vascu-
lar e Endovascular da Unifesp.

As próximas reuniões da Liga Vascular serão realizadas nos dias 19 
de outubro e 23 de novembro. Os encontros acontecem na Associa-
ção 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 obtidas com a secretaria 
da SBACV-SP, pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br.

Adnan Neser, 
Luiz Carlos U. Nakano, 
Marcelo Calil Burihan 
e Ronald Flumignan
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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, en-
tregue-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 

médicos 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 havendo, a mais pró-
xima, solicitação assinada, com cópia do 
Curriculum Vitae, juntamente com cópia 
do RG, cópia autenticada do diploma de 
médico, cópia da carteirinha do CRM e 
duas fotos 3x4.

Pleno:
• Estar regularmente inscrito no Conse-

lho Regional de Medicina (CRM) do esta-
do onde exerça sua atividade profi ssional, 
encaminhando cópia do registro;

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

• Apresentar o formulário de associação 
em duas vias e assinadas por dois 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 mé-
dico 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 pro-
posta, na qualidade de primeiro autor; ou 
monografi a original não publicada sobre 
tema da especialidade; ou título de livre-
-docência ou de doutor obtido em institui-
ção de ensino superior reconhecido pelo 
MEC; ou ainda acumular 100 pontos nos 
cinco anos que antecederam ao pedido de 
progressão, em eventos de educação mé-
dica continuada nas especialidades e área 
de atuação da SBACV, de acordo com nor-
mas 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.

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 Me-
dicina – Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 278 – Auditório Ver-
de. 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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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 
SBACV-SP bordado na manga e o nome 
do médico no bolso. Os tamanhos variam 
de P a EXG e podem ser fabricados em te-
cido Oxford - R$ 125; e em tecido micro-
fi bra - R$ 140. Os valores já estão com o 
frete incluso. Depois de escolhido o tamanho 
e confeccionado o jaleco, não haverá troca. 
Os interessados devem entrar em contato 
com a secretaria da SBACV-SP, pelos 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

QUADRO DE AVISOS



22 SETEMBTO 2019

MESTRE VASCULAR  

O Dr. Walter Kegham Karakhanian nas-
ceu em São Paulo, no dia 7 de setembro de 
1952. Formado em Medicina pela Faculdade 
de Ciências Médicas da Santa Casa de São 
Paulo, no ano de 1977, fez residência em Ci-
rurgia Geral e Cirurgia Vascular com subes-
pecialização em Radiologia Vascular. Cinco 
anos mais tarde, após concluir os estudos, 
já ocupava o cargo de professor da disciplina 
de Cirurgia Vascular da FCMSCSP. 

A escolha pela Cirurgia Vascular aconte-
ceu ainda no início da faculdade, quando 
começou a auxiliar o Dr. Jorge Amary e a 
Dra. Maria Luiza Gaiarza nas cirurgias de 
varizes. Já o envolvimento com a Radiolo-

Atualmente, divide seu tempo profi ssional entre as intervenções em hospitais e as atividades de ensino 

DR. WALTER KEGHAM KARAKHANIAN: UM DOS GRANDES NOMES DA 
RADIOLOGIA VASCULAR E DA CIRURGIA ENDOVASCULAR

gia Vascular se deu por acaso, na ocasião 
em que realizou uma arteriografi a hepá-
tica em um paciente atropelado por um 
trator. O exame e o diagnóstico resulta-
ram numa bem-sucedida embolização de 
aneurisma, realizada no Hospital Sírio-Li-
banês. Conseguiu um estágio no mesmo 
hospital e especializou-se na técnica. Lá, 
conheceu o Dr. Odon Ferreira da Costa 
onde passaram a trabalhar juntos e cons-
truíram uma grande amizade. 

Em 1994, fez mestrado em Angioplastia 
Transluminal Percutânea no tratamento 
da Ateroesclerose obliterante de membros 
inferiores. E, em 2003, concluiu o dou-

torado em Tratamento Endossacular dos 
Aneurismas Intracranianos.  

A dedicação pela Medicina lhe rendeu 
algumas premiações ao longo da carrei-
ra. Em 1995, tornou-se titular do Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões (CBC) e, em 2002, 
recebeu o título de especialista em Radio-
logia e Diagnóstico por Imagem do Colé-
gio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem (CBR). 

Atualmente, divide seu tempo profi s-
sional entre as intervenções nos Hospitais 
Samaritano, Sírio Libanês e Santa Casa de 
São Paulo. Também possui atividades de 
ensino na Santa Casa de São Paulo, onde 

SERVIÇO

RESIDÊNCIA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR 
DO HOSPITAL DA PUC DE CAMPINAS

Serviço realiza mais de mil consultas ambulatoriais mensais e ultrapassa o número de quinhentas cirurgias ao ano

O Serviço de Angiologia, Cirurgia Vascu-
lar e Endovascular da Pontifícia Universi-
dade Católica de Campinas (PUC), foi cria-
do em 1976 pelo professor Mario Degni, 
conjuntamente à Faculdade de Ciências 
Médicas. Reconhecido pela Sociedade Bra-
sileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular 
(SBACV), formou oito estagiários até ser 
reconhecido como Residência Médica pelo 
MEC em 1987, tendo diplomado desde en-
tão, mais de sessenta residentes em todo 
o Brasil, sendo que os mesmos hoje são 
professores em todos estados do Brasil. 
Temos também ex-residentes que traba-
lham no exterior. 

Atualmente, o Serviço é composto por 
oito médicos especialistas em Angiologia, 
Cirurgia Vascular e Endovascular, entre 
profi ssionais contratados, plantonistas e 
professores da Faculdade de Medicina. A 
Equipe é formada por mim, que sou o res-
ponsável pelo Serviço, e pelos doutores 
Antonio Cláudio Guedes Chrispim, Cláudio 
Roberto Cabrini Simões, Guilherme Ca-
margo Gonçalves de Abreu, Marcia Fayad 
Marcondes de Abreu, Victor Casemiro 
D`Incao Sanches, Flavio Henrique Freire 
Simeão e Glauber Rielli. Contamos ainda Equipe do Serviço
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MESTRE VASCULAR  

Dr. Walter Kegham Karakhanian

Mensagem aos jovens médicos

“Sejam honestos e éticos. Para exempli-
fi car, uso a resposta do cirurgião Ambroise 
Paré ao rei Carlos IX, a quem ele operaria 
e que lhe pedira para ser tratado com mais 
atenção que os pobres que costumava aten-
der: 

- Espero que trates melhor o teu 
  rei do que de teus indigentes. 
- Não posso Majestade. 
- Como não podes? Ambroise, sou 
  teu rei.
- Sim Majestade. É que trato meus  
  indigentes como reis”.

é coordenador do curso de pós-graduação 
Lato Sensu “Cirurgia Endovascular: do bá-
sico ao avançado” e “Atlas de Angiografi a 
CD”, em conjunto com os médicos do An-
giocardiocentro do Hospital Samaritano. 

Por conta das atribuições acadêmicas 
e profi ssionais, o Dr. Karakhanian nun-
ca exerceu cargos na SBACV-SP, porém, 
sempre participa de congressos realizados 
pela Regional como, os Encontros Paulista 
e São Paulo.

Fora do expediente, ele se diz um ho-
mem brincalhão, bem-humorado e apai-
xonado pela família – a esposa Cecília e os 
fi lhos Ana Carolina, que se prepara para 
se formar em Direito e seguir a carreira 
de juíza, e Walter Zavem, que também é 
médico cirurgião vascular. 

Além da paixão pela Medicina, ele revela 
que nas horas vagas costuma jogar tênis, 
ir ao cinema e ler um livro, como maneiras 
de espairecer e aproveitar os momentos 
bons da vida.

Dr. Otacilio de Camargo Júnior
Responsável pelo Serviço de Angiologia, 

Cirurgia Vascular e Endovascular da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas (PUC))

com o Serviço de Residência Médica com 
quatro residentes.

Dispomos hoje de todos os tipos de 
exames diagnósticos como tomografi a, 
exames de laboratório vascular não inva-
sivo, ultrassonografi a Doppler e angiogra-
fi a digital. Realizamos reuniões científi cas 
às segundas, quartas e sextas-feiras, com 
a presença do corpo docente, residentes, 
alunos do sexto ano da Faculdade de Me-
dicina e residentes da enfermagem, assim 
como visitas diárias a todos os pacientes 
internados na enfermaria vascular. 

As linhas de pesquisa de nosso Serviço 
estão ligadas a ultrassonografi a Vascular, 
Cirurgia Carotídea, acessos para Hemodiá-
lise, Cirurgia de Revascularização de mem-
bros inferiores e Cirurgia Endovascular dos 
troncos Supra-aórticos. Estamos também 
realizando pesquisas em Cirurgias Venosas 
Endovasculares e Cirurgias Vasculares Ve-
nosas minimamente invasivas. 

Hoje atendemos várias cidades da re-
gião, estado e pacientes de todo Brasil, 
com mais de mil consultas ambulatoriais 
mensais, e com número superior a qui-
nhentas cirurgias ao ano. A assistência de 
urgência e emergência é realizada diaria-
mente no pronto-socorro, sendo muitas 
dessas cirurgias de alta complexidade.
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NOTÍCIAS

Quase mil mortes evitadas por 
projeto desenvolvido em UTIs do SUS

Em 18 meses, a iniciativa Melhorando a Segurança do Paciente em 
Larga Escala evitou 2.888 infecções hospitalares e 978 óbitos em 119 
hospitais da rede pública

A O projeto Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no 
Brasil, que visa aumentar a segurança para os pacientes e diminuir as ta-
xas de infecção hospitalares em hospitais do SUS, registrou uma redução 
de 33,4% dos casos de infecção relacionadas à assistência à saúde (IRAS) 
nos 119 hospitais da rede pública que participam da iniciativa. A meta de 
30%, estipulada para os 18 primeiros meses de projeto, foi superada. O 
projeto é realizado pelo Ministério da Saúde em parceria com hospitais de 
excelência, que fazem parte do Programa de Desenvolvimento Institucio-
nal do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). A previsão é que até 2020 
seja alcançado 50% de redução da incidência de infecções.

Participa ainda da iniciativa o Institute for Healthcare Improvement 
(IHI), que tem como referência a melhor prática de saúde para o pacien-
te, aplicada no mundo inteiro para evitar óbitos a partir do respeito às 
práticas seguras.

O projeto tem, inicialmente, três anos de intervenção. Nesse período, 
a estimativa é salvar 8.500 vidas, reduzindo em até 50% as infecções 
nas UTI’s. A iniciativa visa ainda reduzir mais de um bilhão de insumos 
desperdiçados.

Cada hospital de excelência coordena o projeto, em média, em 24 hos-
pitais públicos, sendo os responsáveis pela mobilização e capacitação dos 
profi ssionais desses serviços. A partir daí, a cada três ou quatro meses, 
acontecem as Sessões de Aprendizagem (SAP), que envolvem todos os 
hospitais participantes para que possam trocar experiências, avaliar os in-
dicadores e resultados do projeto em cada etapa de seu desenvolvimento. 
Durante essas reuniões também são realizadas ofi cinas técnicas e motiva-
cionais para auxiliar os profi ssionais e gestores.

A metodologia aplicada no projeto defende que o paciente deva ser in-
serido como parte da equipe para que ajude na sua própria recuperação 
e cuidado. Os indicadores ao longo de um ano e meio do projeto foram 
apresentados na última Sessão de Aprendizagem (SAP 5), que aconteceu 
em São Paulo, nos dias 12 e 13 de março. O encontro contou com mais de 
600 participantes, entre eles, representantes dos hospitais públicos inte-
grantes do projeto, Secretarias Estaduais de Saúde e dos cinco Hospitais 
de Excelência parceiros do Ministério da Saúde na implantação e coorde-
nação deste projeto.

Juízes já podem acessar serviço 
de teleconsultoria em ações judiciais

Parceria fi rmada com CNJ e Albert Einstein prevê equipe de médicos 
disponível em tempo integral para auxiliar em ações judiciais que ale-
guem urgência

Juízes de todo o País já podem contar com um serviço de consultoria 
técnica à distância para auxiliá-los em ações relacionadas à saúde que 
aleguem urgência para decisão liminar (tutela antecipada). Uma equipe 
de médicos estará disponível em tempo integral, sete dias por semana, 
para dar suporte nesse tipo de ação, que requer decisões mais urgen-
tes por alegarem risco de morte. As recomendações médicas, com base 
nas melhores evidências científi cas disponíveis, ajudarão a qualifi car as 
decisões judiciais e garantir segurança aos pacientes e demais atores en-
volvidos. A iniciativa é resultado de uma parceria do Ministério da Saúde, 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Hospital Israelita Albert Einstein, 
fi rmada em 2018, e iniciada em agosto. 

As notas técnicas produzidas pelas equipes de médicos sobre os casos 
específi cos, bem como os pareceres sobre evidências científi cas de efi cá-
cia, segurança e efetividade da tecnologia serão incluídos na plataforma 
E-NatJus e poderão ser consultados posteriormente por magistrados e 
técnicos do Poder Judiciário, que atuem em ações judiciais semelhantes.

O E-NatJus é um sistema on-line que reúne notas e pareceres sobre 
evidências científi cas de efetividade clínica para tratamento de doenças. 

Lançado em 2017, numa parceria entre o CNJ, Ministério 
da Saúde e Hospital Sírio-Libanês, permite ao magistra-
do consultar, por exemplo, se o medicamento solicitado 
tem benefícios comprovados, ofertando mais efetividade 
e segurança no tratamento que o cidadão será subme-
tido. Já foram elaborados 78 pareceres técnico-cientí-
fi cos, sendo publicados 58. Dos 20 restantes, 17 estão 
sob avaliação ou adequação e três foram excluídos da 
base porque a avaliação da tecnologia foi atualizada em 
pareceres técnico-científi cos. Por meio do projeto, tam-
bém foram capacitadas equipes dos Núcleos de Apoio 
Técnico dos tribunais de justiça (NAT-Jus) para manejar 
a plataforma.

As iniciativas fazem parte do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saú-
de (PROADI-SUS), que possibilita que as entidades de 
saúde reconhecidas como de excelência participem do 
desenvolvimento do SUS, transferindo tecnologias de 
gestão e de atenção úteis para a rede pública, além de 
desenvolverem pesquisas de interesse do SUS. Em con-
trapartida, contam com benefícios fi scais. Os projetos 
têm validade de três anos, podendo ser prorrogado.

A baixa produtividade no uso 
do leito hospitalar no Brasil

Estudo aponta que, das diárias hospitalares realizadas 
na saúde privada, 28% estão em excesso e, no público, 
80% das saídas analisadas

O desafi o da gestão de leitos é identifi car os “gar-
galos” no fl uxo de paciente, otimizar a utilização dos 
leitos nas unidades de internação e adaptar a relação 
entre oferta e demanda. Hospitais capazes de reduzir o 
tempo de permanência podem efetivamente adicionar 
leitos e melhorar sua capacidade de internação, sem 
“construir um leito”.

Estudo realizado por meio do DRG Brasil apontou que, 
das diárias hospitalares realizadas na saúde privada, 
28% estão em excesso e, no público, 80% das saídas 
analisadas.

Um dos fatores em que a questão pode ser atribuída 
é a ausência de gerenciamento da previsão de alta na 
admissão do paciente. “Esse gerenciamento ajudaria na 
preparação de todas as atividades necessárias para que 
a alta ocorra no momento adequado”, fala o diretor-téc-
nico da Planisa, Marcelo Carnielo. A agenda do médico 
também é um ponto relevante, uma vez que o paciente 
precisa, muitas vezes, aguardar o dia de atendimento do 
profi ssional naquela unidade. “Nesse aspecto, não são 
levadas em consideração as consequências para o hospi-
tal e a permanência do paciente. Isso tem consequências 
negativas tanto para o paciente que, quanto mais tem-
po passar em ambiente hospitalar, maiores são os riscos 
de eventos adversos; como para o sistema de saúde”, 
explica. “É preciso cuidar do planejamento da estrutura 
para otimizar o atendimento. É sempre bom lembrar que 
o médico não é o vilão, muitas vezes é vítima. É preciso 
entender que a improdutividade do leito hospitalar tem 
diversas origens, o problema é sistêmico e não pontual”, 
ressalta Carnielo.

O paciente que permanece internado sem motivo clí-
nico acarreta custos desnecessários, estimados em R$ 
670,00 por dia a mais em unidades de internação e de 
R$ 1.856,00, por dia a mais em unidades de terapia in-
tensiva, de acordo com informações extraídas da base de 
dados da Planisa, em mais de 110 hospitais brasileiros.

Fonte: portalhospitaisbrasil
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EXPEDIENTE

NOTÍCIAS

Ana Garcez
Empresária, palestrante, 
trainee e especialista motivacional

Anvisa recomenda monitoramento com divulgação 
pública de preços para órteses e próteses

Proposta integra Análise de Impacto Regulatório realizada pela agência

A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) apresentou, no dia 12 
de setembro, para parlamentares, membros do TCU (Tribunal de Contas da 
União), ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), Ministério da Saúde 
e da Economia e representantes da academia, a proposta de monitoramento 
econômico com divulgação pública de preços como saída para resolver os 
principais problemas do setor de órteses e próteses: a grande variação de 
preços praticados no mercado entre produtos similares e a difi culdade de 
compradores e da população em geral comparar produtos. 

 Nesse relatório preliminar, a ANVISA comparou riscos, custos, prazos e 
difi culdades de implantação entre o monitoramento econômico e a regulação 
de preços, assim como é feito no mercado farmacêutico - outra opção que 
está sendo avaliada pelo poder público.

 Segundo Gabrielle Troncoso, gerente-geral de regulamentação e boas prá-
ticas regulatórias da ANVISA, área responsável pela elaboração do relatório 
apresentado, o monitoramento econômico oferece uma resposta mais asser-
tiva em curto e médio prazo, permite a comparação de preços, apresenta me-
nor custo de implantação e reduz a carga administrativa para as empresas. 
De acordo com Trancoso, a ANVISA criará um painel eletrônico no qual os 
preços praticados pelo mercado estarão acessíveis à população. Esse instru-
mento será importante também para que compradores e pagadores tenham 
referências comerciais.

 Até o dia 13 de outubro, a proposta fi cará aberta à participação popular por 
meio de uma tomada pública de subsídios. Após esse período, a área técnica 
da ANVISA fará a análise das sugestões apresentadas e consolidará uma pro-
posta fi nal que será submetida à diretoria da agência.

 Ao abrir o evento, o presidente executivo da ABIMED (Associação Brasileira 
da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para a Saúde), Carlos Goulart, 

destacou que o monitoramento econômico é a melhor op-
ção por garantir transparência e ética.

 A diretora da secretaria executiva do Ministério da Eco-
nomia, Kelva Albuquerque, afi rmou que a realização de 
uma análise de impacto regulatório, nos moldes em que 
foi realizado o estudo da ANVISA, é um grande avanço 
para o País e um caminho sem volta. Albuquerque refor-
çou que o Brasil possui cerca de 5,8 milhões de normas 
editadas desde a constituição de 1988. “Precisamos ter 
menos normas e normas mais bem elaboradas que sejam 
úteis para o interesse público”, ressaltou a diretora.

 O coordenador do Complexo Industrial de Inovação do 
Ministério da Saúde, Ricardo Barcellos, observou que re-
gras claras e simplifi cadas garantem, além de segurança 
sanitária, maior acesso da população às tecnologias em 
saúde, permitindo também que os gestores tomem a me-
lhor decisão em prol da saúde da população.

 O gerente de estudos econômicos e inteligência regu-
latória da ANVISA, Gustavo Garcia, apresentou o estudo 
piloto que confi rmou a viabilidade da proposta da agên-
cia e afi rmou que o monitoramento cria um referencial de 
preço fundamental para viabilizar compras públicas, uma 
vez que o governo é responsável por cerca de 50% de 
todas as comercializações na área da saúde. Por esse mo-
tivo, Garcia reforçou que é muito importante também dar 
ao mercado ferramentas que evidenciem os preços prati-
cados como forma de combater e inibir possíveis fraudes.

 Chefe de gabinete do Senador Izalci Lucas, Paulo So-
cha, ressaltou que esse tema é tão importante que o Se-
nado abrirá espaço nas frentes parlamentares para o de-
bate dos impactos regulatórios na área da saúde.

O evento, realizado no Senado Federal, foi promovido 
pela ABIMED e reuniu importantes autoridades em saúde 
e representantes do setor. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), o Brasil é o país que apresenta o maior 
número de pessoas que sofrem de ansiedade: 
93% da população. Além disso, 86% dos bra-
sileiros sofrem de algum transtorno mental, 
como depressão e ansiedade. 

Entre profi ssionais da área da saúde, os nú-
meros também são impactantes. Segundo da-
dos do Conselho Regional de Medicina de São 
Paulo, divulgados em 2018, a taxa de suicídio 
entre médicos é 70% maior do que entre pes-
soas comuns. Além disso, de acordo com uma 
pesquisa realizada pela Escola de Enfermagem 
de Ribeirão Preto (EERP) da USP, 40% dos pro-
fi ssionais da saúde sofrem com depressão e/
ou estresse.

Diante deste cenário, Ana Garcez desenvolveu 
um projeto chamado “Tratados para Tratar”. A 
Iniciativa da empresária visa, por meio de fer-
ramentas estratégicas, contribuir com a inteli-

gência emocional dos profi ssionais que atuam 
na área da saúde. “Estas pessoas lidam, diaria-
mente, com situações de grande stress e am-
bientes que contêm energias debilitantes. Por 
conta disso, e de extrema importância que se-
jam capazes de blindar suas mentes de tudo que 
for ruim”, destaca a especialista motivacional. 

A relevância do autocuidado 
A preocupação com a saúde mental é uma 

urgência mundial. A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) estima que, até 2020, a de-
pressão será a doença mais incapacitante do 
mundo, logo, é de extrema importância que os 
profi ssionais busquem a orientação adequada 
para preservar suas condições mentais “Aque-
les que atuam na área da saúde precisam ter 
consciência de que, em primeiro lugar, é ne-
cessário estar totalmente bem para que seja 
possível oferecer assistência ao outro”, fi naliza 
a empresária.

Consultora e empresária desenvolve treinamento voltado 
aos cuidados da inteligência emocional de profi ssionais da saúde

“Tratados para Tratar”, a iniciativa da especialista motivacional Ana Garcez, oferece ferramentas 
para que estes consigam proteger sua saúde mental e se blindar das energias debilitantes no dia-a-dia
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exclusivo da Eurofarma, a premiação tem como 
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bem-estar dos brasileiros. 
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