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TENDÊNCIAS
NA MEDICINA:

O QUE O MÉDICO PRECISA
FAZER PARA SE MANTER
ATUALIZADO?
Carreira exige atualização
constante e troca de informações
entre os proﬁssionais

DIA DA TROMBOSE

SERVIÇO

MESTRE VASCULAR

Evento realizado em outubro teve o propósito
de conscientizar a população sobre os fatores de
risco da doença e mostrar as possíveis formas de
tratamento

Serviço de Residência Médica em Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital de Ensino da
Santa Casa de Misericórdia de Limeira atende 42
municípios e três milhões de habitantes

Sócio-fundador do Departamento de Cirurgia Vascular da Associação dos Médicos de Santos, Dr. Paulo
Iervolino tem mais de 40 anos de atuação e contribuição à especialidade
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Caros colegas,
Outubro, mês de conscientização da trombose, estamos com inúmeras
atividades. Inclusive, no site da Regional e em nosso aplicativo, diferentes
ações, relacionadas ao tema, estão sendo divulgadas. Vale a pena acessar.
Dia 20, no Parque Villa-Lobos, tivemos o 5º Dia Mundial da Trombose,
com a campanha de orientação à população. Colegas Vasculares, residentes de Cirurgia Vascular e das áreas de atuação, acadêmicos das Ligas de
Vascular de diferentes instituições do estado, participaram mostrando à
população, o que é a trombose, fatores de risco e todas as suas repercussões. Também houve atendimento quanto as principais doenças vasculares.
A Reunião Cientíﬁca do dia 31, terá como tema “Fórum de Trombose”. Colegas discutirão diferentes abordagens sobre a doença, desde a prevenção
até o tratamento, incluindo detalhes do dia a dia do vascular. Compareçam!
Teremos também, durante a Reunião Administrativa da Regional, a divulgação da nova chapa para a Diretoria de nosso estado, para o biênio 20202021. Encabeçada pelo Dr. Walter Campos Júnior como futuro Presidente
e com grandes nomes da Cirurgia Vascular paulista, com certeza fará um
grande sucesso. Prestigiem a eleição!
Já em novembro, haverá a apresentação dos três trabalhos que concorrem ao 5º Prêmio Prof. Dr. Emil Burihan. Os trabalhos foram selecionados
por integrantes de nossa Regional. A premiação acontecerá no Jantar de
Confraternização, a ser realizado no dia 6 de dezembro, no Buffet Torres.
Na Folha Vascular de novembro, iremos comentar tudo sobre a reunião
da Câmara dos Representantes e da Assembleia que ocorreram no 43º Congresso Brasileiro de Angiologia e de Cirurgia Vascular, em Recife, e todos os
desmembramentos do evento.
As Reuniões Administrativas e Cientíﬁcas continuam sendo transmitidas
on-line. Membros da diretoria podem acessar toda a Reunião Administrativa e todos os colegas podem assistir a transmissão da Reunião Cientíﬁca.
Aproveitem este momento de interação.
A Sociedade é de todos e para todos!
Vamos em frente!

Dr. Marcelo Calil Burihan

Presidente da SBACV-SP 2018-2019

AGENDA

2020
Fevereiro

15

XXVIII Encontro dos Ex-Estagiários do Serviço de Cirurgia
Vascular Integrada do Hospital da Beneficência Portuguesa
de São Paulo (Prof. Dr. Bonno van Bellen)

Local: Hotel Grand Mercure São Paulo - Ibirapuera
Informações: eventobpvascular@yahoo.com.br

Maio

XVIII Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular

14 a 16

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

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

DEFESA PROFISSIONAL

NOVOS MODELOS DE REMUNERAÇÃO
DE HONORÁRIOS MÉDICOS NA SAÚDE SUPLEMENTAR
Na última segunda-feira de setembro,
tivemos a oportunidade de participar da
Reunião da Comissão Estadual de Negociação com Operadoras de Saúde na sede
da APM, em São Paulo, cujo tema central
da discussão foi sobre os novos modelos
de remuneração propostos pelas Operadoras de Saúde alternativos ao modelo
padrão "fee for service".
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) formou, há exatos três anos, um
Grupo Técnico para estudos de possíveis
modelos alternativos de pagamentos “baseados no valor e que privilegiem a qualidade dos serviços prestados e que não
se baseiem exclusivamente na redução
dos custos” (citação da proposta do grupo). Hoje, esse grupo se encontra em fase
avançada dos trabalhos com projetos pilotos já em andamento e outros em fase de
aprovação. A própria ANS divulgou, recentemente, um guia síntese desses estudos
em que discute detalhadamente vários
modelos, tais como: DRG (Diagnosis Related Groups), Capitation, Orçamentação,
per diem, entre outros, com nomes mais
difíceis e mais criativos e totalmente desconhecidos pela maioria de nós médicos,
principais atores da promoção à saúde no
setor. O guia encontra-se disponível na
página da entidade (http://www.ans.gov.
br/images/stories/Particitacao_da_sociedade/2016_gt_remuneracao/) e serve
também como manual para as operado-

ras de saúde viabilizarem esses modelos.
A adoção de modelos novos de remuneração já vem sendo discutida e alertada
pela Comissão Estadual de Negociação e,
inclusive, foi tema da conferência do Dr.
David Marun, diretor de Defesa Proﬁssional da APM, em recente Debate de Defesa
Proﬁssional realizado por essa Regional.
Foi tema ainda na reunião de planejamento estratégico da Comissão de Negociação
junto às Operadoras de Saúde onde fora
deﬁnido por todos os representantes de
entidades e sociedades de especialidades,
ali presentes, de que todas as propostas
seriam avaliadas previamente pela Comissão, antes da sua aplicação prática.
Solicitou-se ainda que não houvesse descredenciamento de prestadores de serviços durante um período mínimo de um
ano após início da aplicação dos projetos
pilotos. Em verdade, talvez não seja exatamente isso que venha ocorrendo. Foi relatado nesse último encontro casos onde
colegas foram descredenciados ou tiveram que assinar novos contratos com as
operadoras sem o devido parecer técnico
prévio.
Nosso entendimento sobre a matéria
é que não há como fugir ao debate. Ao
contrário, acreditamos que, como Sociedade de Especialidade tão importante que
somos, devemos nos posicionar à frente
para a discussão e, como protagonistas,
apresentarmos ou elegermos os modelos

que possam melhor atender as características da nossa especialidade e dentro da
realidade dos diversos serviços existentes por todo Estado. Obviamente, não há
como eleger um modelo único que sirva a
todos por atacado, mas, certamente não
podemos ﬁcar de braços cruzados e esperar que defendam os nossos interesses.
Fica aqui então a proposta da formação
de um grupo de trabalho próprio, composto por membros de nossa Regional para
o estudo mais profundo desses modelos
novos de remuneração e posterior debate
junto à toda Sociedade, para assim entendermos melhor o contexto e as propostas
antes de qualquer aceite.

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

PREMIAÇÃO

Prêmio Mario Degni - Recife 2019
Durante o Congresso Brasileiro da SBACV, em Recife, o artigo original mais votado entre os revisores do
Jornal Vascular Brasileiro, no biênio 2017-2018, teve
o tema “Associação entre sintomas, veias varicosas
e reﬂuxo na veia safena magna ao eco-Doppler”, de
autoria dos doutores Amélia Cristina Seidel, Mariana
Baldini Campos, Raquel Baldini Campos, Dérica Sayuri
Harada, Robson Marcelo Rossi, Pedro Cavalari Junior e
Fausto Miranda Junior.
A sessão contou com a presença do presidente da
SBACV, Dr. Roberto Sacilotto, do editor-chefe, Dr.
Winston Yoshida, do presidente do Congresso, Dr. Eraldo Arraes e do diretor de publicações, Dr. Julio Peclat.
Fausto Miranda, Roberto Sacilotto, Eraldo Arraes,
Julio Peclat e Winston Yoshida
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CAPA

O QUE O MÉDICO
PRECISA FAZER
PARA SE MANTER
ATUALIZADO?
Artigos cientíﬁcos, plataformas reconhecidas
na internet, cursos organizados pela SBACV
e as reuniões cientíﬁcas da SBACV-SP são as
melhores formas de atualização médica

Com muitas obrigações e tempo escasso, a rotina de um médico exige muito esforço e dedicação. Isso sem falar no estresse
que faz parte dessa proﬁssão. Em meio a tudo isso, frequentemente, surgem técnicas, tratamentos, diagnósticos e tecnologias novas voltadas à Medicina. Desse modo, é preciso que
os médicos busquem aprimoramento técnico e cientíﬁco constantes, como forma de se manter num mercado competitivo e
evitar processos por imperícia frente ao Conselho Regional de
Medicina (CRM).
Atualmente, a velocidade de circulação de informações é muito grande, o que é publicado em periódicos de renome ﬁca acessível imediatamente on-line. Na opinião do cirurgião vascular e
diretor de Publicações da Sociedade Brasileira de Angiologia e
de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP), Dr. Rogério Abdo Neser, não há desculpa para não se manter atualizado. Além do aprimoramento pela leitura dos artigos relevantes,
ele considera que é fundamental a participação em congressos
cientíﬁcos e simpósios. “É importante frisar que devem ser procurados eventos de qualidade, de preferência os já consagrados e no Brasil, principalmente os organizados pela SBACV. Não
menos importante, as reuniões cientíﬁcas da SBACV-SP que são
excelentes oportunidades de atualização, e mesmo para o associado de fora de São Paulo, os encontros são transmitidos ao
vivo para os sócios por meio de plataforma na internet”, pontua.
E o médico completa com uma dica. “Cada um deve organizar
a sua vida de forma a se manter atualizado, e criar um hábito
ajuda bastante”.
O presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Dr.
Mauro Ribeiro, ressalta que, na Medicina, a atualização de conhecimentos é mandatória. Para acompanhar os avanços existem inﬁnitas possibilidades. Porém, as mais importantes, em
sua opinião, são a leitura de artigos publicados em revistas
cientíﬁcas conceituadas, o acesso aos consensos e protocolos
desenvolvidos pelas sociedades das especialidades, os quais são
elaborados com base no que há de melhor da literatura cientíﬁca mundial e a participação em eventos, como congressos e jornadas, quando se têm contato com especialistas renomados em
suas áreas de atuação. Além disso, ele acrescenta que é preciso
dialogar com os colegas e trocar experiências, assim como ter
em mente que sempre é possível aprender mais. “Somente com
a consciência de que estamos num processo de aperfeiçoamento, ou seja, ainda há etapas a serem vencidas, continuaremos
a aprender”, aﬁrma.
Todos os dias a ciência oferece novas alternativas aos pacientes que almejam receber o suporte de proﬁssionais que estejam
atentos às indicações terapêuticas eﬁcazes e seguras. Sendo
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assim, o médico deve possuir o compromisso ético com a qualidade da assistência, o que implica em se dedicar a adquirir novos
conhecimentos, mesmo após a graduação. Esse é um processo
que nunca tem ﬁm.
Doutor Ribeiro esclarece que é importante que o médico incorpore em sua rotina medicamentos e procedimentos que são
considerados válidos cientiﬁcamente, ou seja, que após anos de
estudos, comprovaram que são eﬁcazes e seguros. “Sabemos das
diﬁculdades do dia a dia, como as longas jornadas de trabalho e
a pressão dos pacientes por respostas, contudo, para ter um bom
desempenho clínico e ético, o médico deve desenvolver uma estratégia de vida na qual o seu aperfeiçoamento proﬁssional conte
com um espaço relevante”, declara.
O presidente do CFM salienta que, caso todo esse esforço resulte em ascensão na carreira, será ótimo, contudo, esse nunca
deve ser o ponto de partida. “Estudamos e aprendemos para sermos melhores na proﬁssão e pessoalmente. O que vem depois é
a consequência positiva nesse compromisso assumido conosco,
com a medicina e com a sociedade”, considera.
Dr. Neser compartilha da mesma opinião, e acrescenta que a
busca pela progressão de carreira, talvez não seja um objetivo
que se enquadra a todos. “Conheço ótimos proﬁssionais que se
mantêm mais ou menos estáveis durante a carreira, sem grandes
ambições, mas exercendo uma medicina de qualidade”, comenta.
O plano de carreira médica é, na verdade, um mapa para o proﬁssional seguir e alcançar suas ambições proﬁssionais. Porém, no
ponto de vista de Dr. Neser, sua relevância vai depender daquilo
que o proﬁssional ambiciona. No caso do MBA, por exemplo, é
mais indicado para quem pretende crescer em ambientes corporativos e administrativos. Para o médico assistencialista, não
vai mudar em nada. “Cursos no exterior já foram mais valorizados no passado, pois hoje, temos nos grandes centros do Brasil
quase tudo que está disponível nos melhores centros do mundo,
mas não há dúvidas que visitar centros fora do país pode agregar
valor ao trabalho do médico, mas lembro de que nos melhores
hospitais do Brasil já temos tecnologia de ponta comparável aos
grandes centros do mundo”, completa.
O uso de aplicativo é considerado uma importante ferramenta
para a atualização dos médicos. Como incentivador desses dispositivos, o cirurgião vascular faz menção a uma plataforma disponível
para smartphones, tablets e computadores de mesa chamada UpTodate, a qual salienta ser eﬁciente e de grande utilidade. “É uma
ferramenta que auxilia muito na medicina de maneira geral. Trata-se de um aplicativo pago, mas acho que vale muito a pena. Alguns
hospitais disponibilizam para seus médicos credenciados o acesso
via desktop. Não é uma ferramenta especíﬁca sobre cirurgia vascu-
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lar ou especíﬁca sobre qualquer especialidade, mas dá uma noção
muito boa sobre os avanços médicos de modo geral. Recomendo
o investimento que ﬁca em torno de 500 dólares por ano”, revela.
O certo é que, como em toda proﬁssão, sabendo aonde quer
chegar, o médico consegue perceber de forma clara sua trajetória
e o futuro de sua carreira, além de aproveitar as oportunidades
de crescimento que possam surgir pelo caminho.
Como estratégia eﬁcaz não apenas para o médico, mas para
todo ser humano, em qualquer circunstância, o presidente do
CFM acredita que é preciso ter um objetivo, assim, é possível
direcionar melhor os esforços, fazer escolhas mais eﬁcientes
e aproveitar o percurso. “Não há fórmulas prontas, caminhos
únicos. O importante é ser ético, ser honesto, ser sensível, ser
comprometido com o outro, ser humano. Tenho certeza de que
estando atento a esses aspectos, mesmo sendo subjetivo para
muitas pessoas, o médico terá uma bela trajetória de vida pessoal e proﬁssional”, destaca.
Doutor Rogério revela ainda que o proﬁssional liberal está
perdendo espaço com as mudanças do modelo de negócio médico impostas pelos planos de saúde com a verticalização dos
atendimentos, criação de redes próprias de atendimento e o
surgimento de clínicas de baixo custo, além de outros aspectos.
“Estamos vivendo uma mudança no paradigma da medicina. É
difícil fazer uma previsão de onde iremos chegar daqui a alguns
anos, mas é certo que o médico está tendo que se reinventar
para conseguir trabalhar de maneira honesta. Estamos vivendo
um período de transição, em minha opinião, mas é certo que
para bons proﬁssionais, e proﬁssionais atualizados, o impacto
será menor”, enfatiza Dr. Neser. Ele complementa que a medicina é uma arte em constante mudança, é a ciência das verdades

transitórias, para usar um clichê antigo. “Portanto, atualização
mais do que uma opção, é uma obrigação. Usando uma frase
bastante jocosa, dita pelo Chacrinha, um ícone popular da televisão dos anos 1970 e 1980: ‘o homem é como uma bicicleta,
quando para, cai’”.
Dr. Neser reforça ainda que o médico precisa tomar muito cuidado ao se atualizar pelo Google. “Conheço colegas que buscam
informações nessa plataforma que é indispensável para nossa
vida hoje em dia, mas a informação deve vir de fontes com
respaldo cientíﬁco. Existem sites renomados que disponibilizam
guidelines gratuitamente, há muita informação de qualidade
também no portal da Organização Mundial de Saúde, ANVISA,
etc., mas cuidado com informações publicadas por fontes anônimas”, conclui.

Rogério Neser

Mauro Ribeiro
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ENCONTRO MENSAL

REUNIÃO CIENTÍFICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA
VASCULAR DE SETEMBRO
O presidente da SBACV-SP, Dr. Marcelo Calil Burihan, que
também preside o departamento de Angiologia Vascular da
Associação Paulista de Medicina (APM), coordenou a reunião
cientíﬁca mensal de angiologia e cirurgia vascular, realizada no
dia 26 de setembro, juntamente com o coordenador Cientíﬁco
da APM, Dr. Luis Carlos Uta Nakano e do diretor Cientíﬁco da
SBACV-SP, Ivan Benaduce Casella.
Na ocasião, três trabalhos foram discutidos. O primeiro
deles abordou o tema “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”, de autoria dos doutores Lucas João da Mata de
Macedo Rodrigues (apresentador), Ivan Benaduce Casella,
Nelson De Luccia, Guilherme Barbosa Lima e Pedro PuechLeão, da Disciplina de Cirurgia Vascular e Endovascular do
HC-FMUSP, e teve a moderação do Dr. Jong Hun Park.
Do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, com comentários do Dr. José
Carlos Costa Baptista-Silva, “Revascularização convencional
de artéria renal na era endovascular - Relato de série de
casos e técnicas utilizadas” foi o segundo trabalho, cujo os
autores são os doutores, João Pedro Mendes de Carvalho
(apresentador), Grace Carvajal Mulatti, Guilherme Baumgardt
Barbosa Lima, Pedro Puech-Leão e Nelson De Luccia.
O último assunto foi “A importância do diagnóstico de
embolia pulmonar silenciosa em pacientes com trombose
venosa profunda – um relato de caso”, do Hospital Israelita
Albert Einstein – São Paulo, dos autores Marcela Juliano Silva
(apresentadora), Cynthia de Almeida Mendes, Sergio Kuzniec,
Mariana Krutman e Nelson Wolosker, o Dr. Mariano Gomes da
Silva Filho foi o moderador.

Lucas João da Mata de
Macedo Rodrigues

Jong Hun Park

José Carlos Costa
Baptista-Silva

João Pedro Mendes
de Carvalho

Marcela Juliano Silva

Mariano Gomes
da Silva Filho

Reunião administrativa
Dentre os assuntos da pauta da reunião, que foi conduzida
pelo presidente da entidade, Dr. Marcelo Calil Burihan, com a secretaria da Dra. Regina de Faria Bittencourt Costa, foram debatidos o Fórum de Tromboembolismo Venoso; o 5º Dia da Trombose, realizado no dia 20 de outubro, no Parque Villa-Lobos; o 5º
Prêmio Emil Burihan; os Livros de Consenso feitos pela Regional São Paulo, lançados no Congresso Brasileiro, em Recife;
o II TEVASC, organizado pela SBACV-SP, com professores de
todo o Brasil; o 7º Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular e a Câmara dos Representantes.
O presidente da SBACV-SP também falou sobre a candidatura do estado de São Paulo para sediar o 10º Congresso de
Ecograﬁa em 2022, e para o Congresso Brasileiro em 2023,
além dos eventos realizados no mês de setembro como, o Dia
Vascular, os cursos CECEV, CECACE e a reunião da Liga, assim
como a participação no Fórum Dante Pazzanese.
Na ocasião, o Dr. Adnan Neser esclareceu sobre a publicação do Projeto Piloto para que a residência em cirurgia vascular tenha duração de três anos. Entre as instituições participantes estão: a Santa Casa de São Paulo, Santa Marcelina,
Hospital do Servidor Público do Estado, UNIFESP e UNESP. Ele
explicou que já estão publicados, no site da Comissão Nacional, os dois tipos de projetos para aqueles que continuarão
com as matrizes para dois anos e para os que participarão do
Projeto Piloto, com as matrizes de competência por três anos.
Ainda, de acordo com o Dr. Neser, esse Projeto Piloto será
monitorado a cada seis meses por uma Comissão escolhida
pela plenária da Nacional.
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Auditório

Outubro

Marcelo Calil Burihan

Reunião Cientíﬁca

31/10/2019
5ª feira, às 20h30
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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MUTIRÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE À TROMBOSE
OFERECEU ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DA DOENÇA
O 5º Dia Mundial de Conscientização e
Combate à Trombose foi realizado no dia
20 de outubro, no Parque Villa-Lobos, em
São Paulo. A campanha visa conscientizar
a população sobre os fatores de risco da
trombose venosa e mostrar as possíveis
formas de tratamento. O evento, com
atendimento e orientações gratuitos, foi
organizado pela Sociedade Brasileira de
Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV)
e pela Sociedade Brasileira de Angiologia
e Cirurgia Vascular – Regional São Paulo
(SBACV-SP).
O Dia da Trombose contou com a colaboração de 37 acadêmicos, 16 residentes
e sete médicos ligados à SBACV-SP. As
133 pessoas atendidas no local receberam orientações sobre a prevenção da
doença. Também foi realizado teste de
glicemia e exame Doppler nos pacientes
que, ao passar pela triagem, apresentaram alguma alteração para doença de
trombose venosa.
Na ocasião, houve a entrega de folhetos educativos a respeito da trombose
venosa para o público presente. Os visitantes do parque também participaram
de uma aula de aeróbica.
A ação contou com o patrocínio das empresas Bayer, Daiichi-Sankyo, Sigvaris e
Venosan.
Além da divulgação na mídia, a SBACV-SP
veiculou campanha especial no Metro Jornal,
com a publicação de um anúncio, no dia
16 de outubro. E, no dia 18 de outubro,
a edição do dia teve uma sobrecapa especial com informações sobre a trombose
venosa, distribuída na região do evento,
por promotores caracterizados com a camiseta do Dia da Trombose.
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Participantes
Amanda Tiedje
Ana Beatriz Monteiro Correa da Costa e Silva
Ana Carolina Pereira Abagaro
Ana Julia de Oliveira Ardenghe
Andreza Sales Gonçalves
Artur Dantas Freire
Bruna Andrade Bello
Bruno Veloso
Camila de Freitas Correa
Caroline do Prado Dalfré
Douglas Sterzza Dias
Everton Gustavo Costa de Oliveira
Fernanda de Freitas Ferreira
Fernanda Hofer Nicoleti
Flávia Ferreira Ramos
Giulia Costa D’Errico
Heitor Andrei Miranda de Carvalho
Higor Jordão Montevechio
Ilana Gomes Leite
Isabella da Cruz Santos
Istefania Antonia Coelho Marçal
Jonas Augusto Pinto de Almeida
Jorge Alberto Torres Madeiro Leite
José Luis de Castro Filho
Joyce Lorayne Moura Breta
Julia Alves Lira Lima
Julia Garcia Rodrigues
Julia Piarra do Amaral

Julie Yayoi Kato
Leonardo Pedro Kenzo Olivi Tanak
Leticia Ferreira M. da Silva
Leticia Lumy Kanauka Sato
Lucas Luchi Lorencini
Luis Fernando Maymone
Luiz Maurício da Silva Júnior
Marcio Veras de Paula Junior
Mariana Ignacio Gomes
Marina Beltran Nobre
Matheus Cordeiro Gomes
Matheus Rocha Araujo
Patricia Maristela dos Reis Maia
Paula Sabbag
Rafael Camacho B. da Silva
Rafael Vilhena de C. Furst
Rayssa Moura Segamarchi Chaves
Regina de Faria da Costa Bittencourt
Renato Pricoli Miranda
Roberta Sartore
Rodolfo Pacheco Quida
Sophia Haddad
Ulisses Ubaldo Mattosinho Mathias
Victória Vilins e Silva
Vinicius Costa Souza
Vinícius Vezzani Ruschel
Vitor Miadaira Romeu de Almeida
Yumiko Regina Yamazaki
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NOTA DE PESAR

OHANNES KAFEJIAN (1930 – 2019)
É com grande pesar que a SBACV-SP
comunica o falecimento do Professor Dr.
Ohannes Kafejian, um dos grandes baluartes da Cirurgia Vascular no Brasil.
Sua ﬁlha, a cirurgiã vascular, professora assistente da Faculdade de Medicina de
Santo André, Dra. Andreia Kafejian, faz sua
homenagem.
Homenagem
Ohannes Kafejian! Um grande exemplo
de pai, professor e cirurgião vascular. Nasceu em 21 de dezembro de 1930, ﬁlho de
imigrantes armênios. Formou-se na Escola
Paulista de Medicina em 1956. Casou-se e
teve três ﬁlhos (duas ﬁlhas e um ﬁlho).
Falar em poucas linhas sobre sua vida,
seu caráter e sua vontade de aprender e
ensinar não é uma tarefa simples. Mas alguns aspectos são essenciais e mandatórios para homenageá-lo pela sua brilhante
e inesquecível atuação.
A vida lhe abriu oportunidades, mas
como ele dizia: “não existe sorte ou azar,
mas sim oportunidade aos capacitados”;
“existe uma grande diferença entre inovação e progresso na medicina, progresso é
aquilo que permanece após cinco anos e
sabemos dos riscos e benefícios. A inovação não permanece”.
Em relação a sua carreira, foi pioneiro
na cirurgia arterial no Brasil, na época,
década de 70, viajava para Buenos Aires
e frequentava o Hospital dos ferroviários
e lá começou a aprender técnicas inova-

OHANNES KAFEJIAN (1930 – 2019)

doras. Não satisfeito começou a viajar
para Houston e aprender as técnicas de
revascularização vascular com De Bakey.
Voltando ao Brasil, desenvolvia e expandia seus conhecimentos no Hospital Santa
Cruz, onde operava. Instalou seu consultório e, no Hospital Heliópolis, foi chefe
da Cirurgia Vascular por 35 anos, e teve
sucesso na salvação de doentes: salvando membros, corrigindo aneurismas, entre outros. Iniciou o serviço de residência, formou centenas de especialistas em
nossa área, espalhados por todo o Brasil.
Ministrou cursos ao vivo e “in vivo” das
técnicas que utilizava, ensinando o “pulo
do gato”, ele não guardava o seu conhecimento, sempre gostou de ensinar.
Além de doutor e livre-docente pela Fa-

culdade de Medicina de Taubaté, foi professor Titular da Faculdade de Medicina do
ABC. Lecionou na Escola Paulista de Medicina, na Faculdade de Medicina de Taubaté
e na Faculdade de Medicina do ABC, por
37 anos. Sempre participou da Sociedade
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, onde se tornou sócio emérito.
Apesar das turbulências da carreira universitária e os obstáculos políticos para
exercer a função de chefe, nada o inibia,
nada o detinha.
Sempre defendeu que o conhecimento
deveria ser repassado, que o professor
não deve guardar aquilo que sabe para si.
Que o prazer de ensinar é a troca com os
alunos e o estímulo que eles nos dão. O
verdadeiro professor ensina sem esperar
nada em troca e o médico cirurgião deve
lutar pelo sucesso da saúde do doente, independente de qualquer necessidade pessoal, sempre com ética e dignidade.
Esse foi o meu pai, que esta homenagem sirva para os seus pares relembrarem os grandes momentos de sua vida e
os mais novos conhecerem e aproveitarem
um pouco do conhecimento e da “garra”
que ele continua e continuará nos transmitindo.
Assino esta homenagem em nome de
todos os discípulos e amigos do Professor
Ohannes Kafejian.
Nosso muito obrigada!
Dra. Andréa Paula Kafejian Haddad

NOVA DIRETORIA
Presidente: Walter Campos Jr.
Vice-presidente: Fábio Henrique Rossi
Secretário: Vinicius Bertoldi
Vice-secretária: Regina de Faria Bittencourt Costa
Tesoureiro: Luis Carlos Uta Nakano
Vice-tesoureiro: Arnaldo Yoshimi Shiratori
Diretor cientíﬁco: Antonio Eduardo Zerati
Vice-diretor cientíﬁco: Inez Ohashi Torres
Diretor de Publicações: Rogério Abdo Neser
Vice-diretor de Publicações: Giuliano Giova Volpiani
Diretor de Defesa Proﬁssional: Marcio Barreto de Araujo
Vice-diretor de Defesa Proﬁssional: Fábio José Bonafé Sotelo
Diretor de Patrimônio: Jorge Agle Kalil
Vice-diretor de Patrimônio: Erasmo Simão da Silva

Diretoria Executiva

Gestão 2020-2021

A eleição da nova diretoria será no dia 31 de outubro, durante a
reunião mensal da SBACV-SP, na APM, às 19 horas.
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UM DIA, O MILAGRE ACONTECERÁ...? SIM!
Um dia, nós médicos, deixaremos de ser
omissos diante os problemas comuns à
classe?
Um dia, nós médicos, seremos unidos?
Um dia, nós médicos, conseguiremos defender os interesses da nossa classe sem
visar primeiro o interesse pessoal?
Um dia, nós médicos, teremos força para
dizer um basta à exploração a que somos
submetidos pelos desmandos DESRESPEITOSOS, pela desvalorização dos salários e
valores dos procedimentos de atendimento
ao SUS, pagos pelo Poder Público?
Um dia, descobriremos uma saída para
superarmos nosso comodismo letárgico ou
nosso medo, ou sei lá o que, que bloqueia a
união da classe médica?
Será que ainda, tudo o que vem acontecendo é justiﬁcativa insuﬁciente para uma
união da classe médica?
Ou será que tudo isso é motivado pela
falta de lideranças autênticas, exercida por
pessoas humildes, sábias, despojadas do
orgulho, destemida?
Ou será que o líder está só, abandonado à
própria sorte, clamando no deserto?
Ou será que a resposta está logo ali, diante dos nossos olhos, e não a vemos?
Quem souber, conte-nos!
Eduardo Botelho, consultor de empresas
nas áreas de administração, marketing e
vendas, diz no seu livro de Momentos de
Sabedoria em Lideranças:
“A primeira tarefa do líder é ser a trombeta que emite um som claro”. (Peter Drucker)
“A ética é a qualidade mais importante da
liderança porque você tem de tê-la para poder participar do jogo o tempo inteiro”.
“Para ser um líder, você não pode se fechar em torres de marﬁm. Você tem que
saber dirigir, motivar, treinar, delegar, fazer
e gratiﬁcar”.
“O Líder é um ser humano que tem uma
individualidade (eu) tão forte que se torna
capaz de viver permanentemente para o coletivo (nós)”.
“O” jogo “do líder é sempre coletivo, portanto, ou todos ganham ou todos perdem;
não há divisões nem diferenciações”.
“Para a maioria das pessoas, a crítica, venha de onde vier, é tratada como acusação.
Para o líder, ela serve de alerta e evolução”.
“O Líder não brinca de Deus, pois tem
sempre a humildade como companheira”.
Que nasçam mais líderes, que cresçam e
amadureçam, inspirados a levantar a Bandeira da Ordem, atraindo o apoio incondicional de todos os médicos.
A nossa SBACV tem a atenção, predominantemente, voltada para a Ciência, a reciclagem, estimulando o conhecimento de
novas teorias. Com certeza, é o objetivo
maior. Porém, uma política sadia e sábia,
nos dias de hoje, torna-se indispensável ser
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aplicada pelas lideranças médicas para garantir um bom e tranquilo exercício da Medicina, diuturnamente, prejudicados. Sem
uma política extracientíﬁca, continuaremos
estagnados, oprimidos, alijados dos acontecimentos das entidades Superiores. A
SBACV Nacional, através de suas gestões,
tem que ter criatividade positiva, construtiva, elogiável e promissora. Não é fácil não,
mas é possível.
Ah, se eu pudesse, sensibilizaria a mente
dos colegas para unirmo-nos em torno de
um líder conquistando o ideal comum: um
médico fortalecido, uma medicina melhor,
um usuário mais bem assistido!
Caros jovens médicos e caros médicos
jovens, (“cada idade tem sua juventude”
- Balzac), não tenham medo de lutar pelo
bem comum da classe médica superando
seu nível socioeconômico e seu nível universitário.
Esperar “quebrar a cara”, deixar o tempo passar conﬁando na força da juventude dos seus vinte, trinta anos, pensando
ser o suﬁciente para vencer na proﬁssão,
aguardando, tranquilamente, a juventude
madura para começar a lutar pela Defesa
Proﬁssional ﬁca muito mais difícil, acabando
por enfrentar no futuro uma luta muito desgastante, desigual e de difícil vitória, como
agora se vê!
Vamos ter fé, acreditar que acontecerá
um verdadeiro e contínuo Dia de Protesto.
Que este dia seja divulgado pela impren-

sa em geral, e chegue ao conhecimento do
Exmo. senhor Presidente da República do
Brasil, retratando o estado de calamidade pública em que se encontra a classe médica brasileira, que repercute na queda da qualidade
da medicina oferecida à população brasileira, particularmente a pobre, que continua,
também, abandonada em todos os sentidos:
Educação, Saúde, Moradia, Transporte, Segurança, Pesquisa, porque a lastimável corrupção na política brasileira, em quase todos
os partidos políticos, está desenfreada, parecendo não mais acabar, mas, acabará sim,
graças à união do povo brasileiro.
“A diferença entre um chefe e um líder:
um chefe diz vá. O líder diz vamos”
- George Edward Maurice Kelly -

Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP

LIVRO

MANUAL DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA
VASCULAR E ENDOVASCULAR
A Disciplina de Cirurgia Vascular e Endovascular da Escola Paulista de Medicina
lançou o Manual de Angiologia e Cirurgia
Vascular e Endovascular, no dia 9 de outubro, durante o 43º Congresso Brasileiro
e Angiologia e de Cirurgia Vascular, que
aconteceu em Recife.
O manual tem como coordenadores os
doutores, Jorge Eduardo de Amorim, Vladimir Tonello de Vasconcelos, Henrique Jorge
Guedes Neto, Ronald Luiz Gomes Flumignan, Luis Carlos Uta Nakano, Luiz Henrique Dias Gonçalves de Sousa, José Carlos

Costa Baptista-Silva, Wellington Gianotti
Lustre e Newton de Barros Júnior.
Editado pela Manole, a obra foi concebida pelos docentes da Disciplina de Cirurgia
Vascular e Endovascular da Escola Paulista
de Medicina, e vem preencher uma lacuna
deixada pelos grandes tratados da especialidade, pois apresenta, de forma concisa e
objetiva, os tópicos relativos à doença vascular periférica focando o diagnóstico e a
terapêutica.
O manual tem 572 páginas, em idioma
português, com o valor de R$ 198,00.

ESPAÇO ABERTO

QUANTO VALE UMA SESSÃO DE ESCLEROTERAPIA?
MENOS DO QUE RECEBE UMA MANICURE?
Os tratamentos das varizes e das telangectasias são o ganha-pão da maioria dos
cirurgiões vasculares aqui no Brasil, isso é
de conhecimento geral. Ganhar a vida implantando stents e endopróteses não é a
realidade da maioria de nós. Não considero
isso demérito algum, pois a ﬂebologia moderna ganhou status de subespecialidade,
embora não haja (ainda) título de ﬂebologia, ou mesmo seja área de atuação da
especialidade.
Recentemente, vimos a nossa especialidade ser invadida por farmacêuticos, biomédicos e enfermeiros “especializados”
em estética e praticando escleroterapia
de telangectasias sem o menor pudor. Obviamente, os valores praticados por estes
proﬁssionais, muitas vezes subempregados nas autodenominadas “clínicas de estética”, não é parâmetro de comparação
para proﬁssionais de nível como a maioria
dos associados à SBACV que passaram por
anos de graduação e pelos quatro anos de
residência médica para poderem ser chamados de “cirurgiões vasculares”.
Quanto aos planos de saúde, não é de
hoje que temos sido submetidos a humilhações, e aqueles colegas que concordam
em fazer escleroterapia coberta pelos convênios, devem ter suas razões, embora por
mim questionáveis. São valores que muitas

vezes mal cobrem as despesas com material, obrigando os proﬁssionais a trabalharem por produção, lamentavelmente. Sob
estas condições, obviamente o tratamento
não deve ser muito personalizado...quantos pacientes são necessários por hora
para valer a pena? Será que em 10 minutos
(uma suposição minha, pode ser menos...)
dá para fazer uma sessão de escleroterapia
com qualidade?
Tudo isso que eu mencionei acima todo
mundo já sabe, o que me deixa contrariado é que há colegas internando pacientes,
submetendo esses pacientes a raquianestesia, cobrando como cirurgia de varizes
e fazendo “escleroterapia em uma única
etapa”. Será que é possível? É necessário
expor pacientes ao risco de uma anestesia
troncular para realizar escleroterapia? Isso
é efetivo? Em uma sessão é possível eliminar todas as telangectasias?
No meu modo de ver, essa conduta é no
mínimo questionável, principalmente se
são feitos quatro, cinco, seis ou mais procedimentos deste tipo em um período da
manhã ou da tarde. Difícil acreditar que
isso seja ético.
Outra ocorrência que me deixa indignado
é saber que alguns colegas têm praticado
escleroterapia nos consultórios por valores
ao redor de 50 reais. Estamos nos rebai-

xando ao nível dos proﬁssionais não médicos, “especialistas em estética”, que praticam livremente a escleroterapia por aí.
Sem desmerecer de forma alguma as
manicures, está valendo mais a pena fazer
unhas por aí, sem risco de processos no
CRM, do que praticar uma boa medicina e
realizar escleroterapia com qualidade!
Até o próximo artigo.

Dr. Rogério Abdo Neser
Professor da Faculdade de Ciências
Médicas da Santa Casa de São Paulo
Diretor de Publicações da SBACV-SP

Ronald Luiz Gomes Flumignan, Carolina Bessa, Luis Carlos Uta Nakano, Henrique Jorge Guedes Neto e Jorge Eduardo de Amorim
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SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR DO HOSPITAL
DE ENSINO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LIMEIRA É UM
DOS MAIORES DA ESPECIALIDADE DO INTERIOR DE SÃO PAULO
Equipe é formada por 11 preceptores oﬁciais, todos especialistas titulados pela
SBACV-AMB e/ou Residência Médica oﬁcial do MEC

Dr. Antonio Cândido de Camargo operando na Santa Casa de Limeira, sem luvas e ajudado por sua equipe, no
início do século passado. Foto do livro “Veredas da História da Medicina de Limeira”, de Nelson Madrid

O Serviço de Cirurgia Vascular da Santa
Casa de Limeira foi criado em 1974, pelo Dr.
Nelson Madrid, primeiro especialista da área
a clinicar no município. Na mesma época,
foi criada a Radiologia Vascular. Técnicas
como Aortograﬁa Translombar e Punção Arterial Direta com Planigraﬁa eram os pobres
recursos diagnósticos para as primeiras cirurgias arteriais. Em 1982, após Residência Médica em Cirurgia Vascular no HC da
FMUSP, entrei para o serviço a convite do
Dr. Madrid. Posteriormente, com duas teses
na UNICAMP, obtive os títulos de Mestre e
Doutor e fui convidado a cheﬁar o serviço e
a coordenar os Programas de Residência em
Cirurgia Vascular e Endovascular.
Nosso Serviço é hoje um dos maiores no
interior do estado de SP. Realiza todos os
procedimentos da área de Cirurgia Vascular e Endovascular, de pequeno a grande
porte. Tem foco maior no SUS, mas atende também planos privados. É a única
referência credenciada pelo Ministério da
Saúde em Alta Complexidade Vascular e
Endovascular para duas Regiões de Saúde
de SP (42 municípios e três milhões de habitantes).
Na década de 90, os cirurgiões vasculares de Limeira se reuniam informalmente
em um hotel para discussão de casos e
projetos comuns. Os doutores Rubens Emboaba, Sergio Braga, Paulo Zampoli e eu,
elaboramos um ambicioso plano de criar
um serviço de ponta de Cirurgia Vascular
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que envolvesse assistência e ensino. Era
um objetivo quase impossível, e o projeto foi visto com certa desconﬁança, e até
mereceu algum sorriso irônico dado o tamanho da empreitada. Entretanto, com
muito trabalho, ultrapassamos os obstáculos e conseguimos atingir posições além da
projetada, e o Serviço Vascular foi criado.
Logo aconteceria a revolução da Cirurgia
Endovascular. O Hospital investiu e com a
instalação da Hemodinâmica, nos foi permitido precocemente iniciar essa atividade.
Convidamos então, o Angiorradiologista Dr.
Crescêncio Centola, reconhecido pioneiro,
que nos introduziu à Cirurgia Endovascular,
hoje conduzida por seus discípulos, todos,
cirurgiões vasculares.
O Serviço realizou a primeira cirurgia Endovascular no Brasil oﬁcialmente no SUS,
uma “Angioplastia Ilíaca”. Tem o Programa
de Residência Médica em Cirurgia Endovascular credenciado pelo MEC mais antigo
em atividade no país. Também foi o responsável por introduzir técnicas inovativas:
Implantou no país a técnica de controle da
Hiper-hidrose com a Toxina Botulínica e introduziu o LASER Transdérmico para Pigmentação Férrica e para Telangiectasias
pré-hemorrágicas. Em colaboração com a
UNICAMP, desenvolveu a técnica e equipamentos de Crioescleroterapia e participou
das primeiras pesquisas acadêmicas sobre
Laser Endovascular.
Nossa equipe já produziu dezenas de

artigos cientíﬁcos, apresentados e/ou publicados em congressos e periódicos. Foram escritos no serviço aproximadamente
14 capítulos em livros da especialidade, e
produzidos três cursos em DVDs. A equipe
é frequentemente convidada para ministrar conferências e cursos. Tem presença
no cenário acadêmico com teses defendidas e orientadas, participação em bancas e
coordenação de cursos de pós-graduação.
É referência em Doenças Venosas e oferece
cursos de formação em Flebologia Estética
e recebe especialistas do Brasil e exterior
para conhecer suas técnicas.
O Programa de Residência Médica se iniciou em 2001, com duas vagas. Já atingiu
a maioridade, estando hoje em formação a
turma XIX de Cirurgiões Vasculares e a XVI
de Cirurgiões Endovasculares. Atualmente temos nove residentes, com três vagas
anuais para Vascular e três para Endovascular, todas pelo MEC. O HE mantém em
atividade 13 programas de Residência Médica aprovados pelo MEC. Conta com o internato para estudantes de quinto e sexto
ano de Medicina vindos de diversas universidades do país. Nossos antigos residentes muito nos orgulham. São muito bem
recebidos, participam de serviços e criam
novos em vários estados, vivem a cena da
Cirurgia Vascular brasileira com proﬁssionalismo, ciência e ética.
Médicos do Serviço
Os 11 preceptores oﬁciais do serviço são
especialistas titulados pela SBACV - AMB e/
ou Residência Médica oﬁcial do MEC. Dois
possuem títulos de Mestre e Doutor, onze
possuem títulos de Cirurgia Vascular, três
de Ultrassom e três de Cirurgia Endovascular. Com muito orgulho, cinco preceptores
são formados no serviço.
A equipe é composta por: Prof. Dr. Miguel Francischelli Neto - Cirurgião Vascular
- Chefe do Serviço; Dr. Rubens Junqueira
Emboaba - Cirurgião Vascular; Dr. Sergio
Braga Junior - Cirurgião Vascular; Dr. Luiz
Emerenciano - Cirurgião Vascular e Ultrassonograﬁsta; Dr. Lucas Miquelin - Cirurgião
Vascular e Endovascular; Profa. Dra. Carla Bosnardo - Cirurgiã Vascular; Dr. Luis
Gustavo Hernandez - Cirurgião Vascular e
Endovascular; Dr. Paulo Roberto Zampoli
- Cirurgião Vascular e Ultrassonograﬁsta;
Dr. Diogo Takemoto - Cirurgião Vascular e
Endovascular; Dr. Carlos Alberto Candiotto
- Cirurgião Vascular e Ultrassonograﬁsta e
Dr. Thiago Louza - Cirurgião Vascular.

SERVIÇO

O Serviço e a cidade de Limeira
Limeira, com 300 mil habitantes localiza-se em um importante entroncamento
rodoviário a 140 km da capital, entre as
rodovias Anhanguera, Washington Luiz e a
dos Bandeirantes. A região é a mais populosa e desenvolvida do estado, depois da
capital. Eram necessários centros de excelência para o atendimento terciário. A cidade assumiu a tarefa e para isso contribuiu
a Santa Casa, que é Hospital Estruturante
pela SES-SP e de Ensino (HE), pelo MEC.
A Cirurgia Vascular há anos presta atendimento de referência, e recebe pacientes de
todo o país, o que elevou o número de cirurgiões vasculares para atender à crescente demanda e o aumento da complexidade.
Tradição Médica de um Hospital
Filantrópico do interior de São Paulo
A tradição em cirurgia da cidade remonta
ao século XIX, quando Antonio Cândido de
Camargo, o grande cirurgião da história da
medicina iniciou suas atividades em 1893.
Foi chefe da cirurgia da Santa Casa de Limeira por 15 anos. O hospital foi o maior
centro nacional de cirurgia neste tempo.
Recebia visitas de grandes médicos como
Miguel Couto, Pereira Barreto e Fabrício
Vampré, quando o Prof. Arnaldo Vieira de
Carvalho convidou A.C. Camargo para ser
o primeiro professor de Clínica Cirúrgica
da “Casa de Arnaldo”, núcleo da Faculda-

de de Medicina da USP, a cidade perdeu o
grande médico. Entretanto, a Santa Casa
de Limeira, hoje com 150 anos, manteve
a tradição de apoio ao desenvolvimento e
ensino da cirurgia.
O Serviço Vascular atua com o Setor Público. Entrada por meio da Emergência e
dos Ambulatórios Regional CROSS e Municipal Especializado que são atendidos por
nossos preceptores e residentes, o que
permite maior integração Público/Privado.
O hospital nos oferece salas cirúrgicas diárias, Hemodinâmica, Radiologia e 50 leitos
de UTI. A Emergência tem Cirurgião Vascular, “in loco” 24hs, ﬁnanciado pelo hospital
e município. Apresenta alta resolutividade,
recebe pacientes de todo o estado e encaminha raramente. Todos os procedimentos
Vasculares e Endovasculares são discutidos
em reuniões clínicas semanais. Existe total
transparência, sendo indicado para tratamento os pacientes com requisitos de protocolos internacionais e nacionais.
O Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular do HE Santa Casa de Limeira foi
construído lentamente, por mais de 40
anos, movido mais pelo ideal de seus fundadores e atuais proﬁssionais do que por
motivos econômicos. O apoio recebido, embora presente, foi sempre menor do que o
necessário, o que não nos desanimou. Conseguimos nos tornar um serviço de referência reconhecido e continuamos ambiciosos

quando se trata de crescer, mas principalmente desejamos oferecer atendimento de
alta qualidade e justo, onde um paciente do
SUS é recebido assim como qualquer outro,
conveniado ou particular. Já somos muito
grandes, mas continuamos lutando para
melhorar, com as diﬁculdades que todos os
colegas Cirurgiões Vasculares deste país,
que militam no setor público, conhecem
muito bem. Mas sim, é possível, com trabalho em equipe e um pouco de sonho, mesmo com adversidades, criar alguma coisa
que acreditamos ser boa e perene.

CBEV 2020 FOZ
IX Congresso Brasileiro de

Prof. Dr. Miguel Francischelli Neto
Chefe do Serviço e Coordenador dos Programas
de Residência Médica em Cirurgia Vascular e
Endovascular do Hospital de Ensino da Santa
Casa de Misericórdia de Limeira

ORGANIZAÇÃO E INFORMAÇÕES:

Para nossa especialidade sempre melhor

(41) 99901-0032

ECOGRAFIA VASCULAR

26 a 29 de agosto de 2020 | Foz do Iguaçu-pr-BRASIL
brazilian congress of vascular ultrasound | congreso brasileño de ecografia vascular

*Solicite sua proposta personalizada: 41 99901-0032

P R O M O Ç ÃO
FACILITE SUA PARTICIPAÇÃO FICANDO NO HOTEL DO EVENTO

MÉDICOS SÓCIOS
INSCRIÇÃO + HOSPEDAGEM + TRANSFER
Hotel Bourbon Cataratas (local do evento)

12x no boleto bancário
25/10/2019 a 10/09/2020

4 diárias - 26/08 (check in quinta) a 30/08 (check out domingo)
Quarto Single - 12x de R$ 265,00 (boleto bancário)
Quarto Double - 12x de R$ 365,00 (boleto bancário)

www.ecografiavascular2020.com.br
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Com a organização da SBACV-SP, a aula apresentada pelo Dr.
Marcus V. M. Cury, na reunião da Liga Acadêmica de Cirurgia Vascular, no dia 19 de outubro, teve o tema “Imaging techniques in
vascular diseases”.
O próximo encontro será realizado no dia 23 de novembro, na
Associação Paulista de Medicina (APM), das 8h30 às 12h, com a
coordenação dos doutores Marcelo Calil Burihan, Luis Carlos Uta
Nakano, Ivan B. Casella, Adnan Neser, Henrique Jorge Guedes
Neto e Arual Giusti.
Informações complementares podem ser obtidas com a secretaria
da SBACV-SP, no e-mail secretaria@sbacvsp.org.br.

Arual Giusti, Henrique Jorge Guedes Neto, Ivan B. Casella e Marcus Cury

Começam os preparativos para o II TEVASC
O II Curso Preparatório para o Título
de Especialista e para Atualização em Angiologia e Cirurgia Vascular (II TEVASC),
que será disponibilizado aos associados
da SBACV por meio de senhas, começou
a ser organizado. As gravações tiveram
início no dia 24 de setembro.
O curso foi dividido em duas partes,
a primeira com aulas básicas, principalmente para a Cirurgia Endovascular na
sua etapa inicial, e a outra, que visa o
título de especialista, com tópicos como
atualização em diagnóstico, tratamento e
técnicas com inovação.
Criado em 2011 pela SBACV, e organizado pela Regional São Paulo, na gestão
do Dr. Calógero Presti, o curso foi idealizado com o objetivo de proporcionar ao
associado aulas preparatórias para a prova de obtenção do título de especialista.
Nesta edição, serão 50 aulas que estão
sendo revisadas, ampliadas e ministradas
por proﬁssionais de todo o Brasil. Entre
os professores convidados estão as doutoras Nicole Inforsato e Inez Ohashi Torres, que também estiveram presentes no
curso em anos anteriores.
“O II TEVASC é uma das formas de
atualização não só para os colegas que
irão prestar o Título de Especialista, mas
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também aos colegas que, distantes dos
grandes centros, podem aproveitar temas importantes com inovações, técnicas
e novidades no diagnóstico e tratamento”, aﬁrma o presidente da SBACV, Dr.
Roberto Sacilotto.
O presidente da SBACV-SP, Dr. Marcelo
Calil Burihan, esclarece que as aulas serão
mais interativas, onde o aluno poderá ter
um feedback com os professores a partir
de uma certa etapa durante o desenvolvimento do seu curso. Ele reforça também
que as aulas estarão disponíveis para todos
os associados e para os aspirantes residentes que forem sócios da Sociedade. “O
II TEVASC é um dos cursos de Educação
Continuada da Regional São Paulo e parâmetro principal da atual gestão, e que terá
o apoio e a integração da Telemedicina da

Universidade de São Paulo, com a orientação do Prof. Dr. Chao Lung Wen, um dos
grandes especialistas da área”, aﬁrma.
Para o Dr. Calógero Presti, do Conselho
Superior da Regional São Paulo, colaborar
com o II TEVASC é motivo de grande felicidade. Ele esclarece ainda, que as aulas
serão objetivas e de curta duração sobre
os diversos temas.
Ao ﬁnal do curso, será realizada uma
avaliação por meio de um teste de múltipla escolha on-line, e o aluno receberá
o certiﬁcado, inclusive com validade da
Comissão Nacional de Acreditação (CNA).
O curso será veiculado e disponibilizado gratuitamente na internet. Outras informações, no site da SBACV-SP
www.sbacvsp.com.br/tevasc/ e no site
da Nacional www.sbacv.org.br.

FIQUE POR DENTRO

Curso de Educação Continuada
em Ecograﬁa Vascular com Doppler (CECEV)

O segundo módulo do 2º Curso de Educação
Continuada em Ecograﬁa Vascular com Doppler
(CECEV) foi realizado nos dias 21 e 22 de setembro, com sucesso de participações.
O curso contou com os seguintes temas: cava e
ilíacas; vasos renais e viscerais; aorta e ilíacas; e
carótidas, vertebrais e temporais. A monitoria foi
dos doutores Ana Carolina Abagaro, Bruna Silva,
Carolina Flumignan, Eliza Nakajima, Nicolle Cassola
e Osias Prestes - EPM; Aline Futigami, Ana Carolina
Calixto, e Maysa Cury - HSPE; Anna Karina Sarpe –
Ipiranga; e Raquel Peres – Dante Pazzanese.
Curso pré-Congresso
No dia 8 de outubro, foi realizado o curso pré-Congresso, no Centro de Convenções de Pernambuco, durante o 43º Congresso Brasileiro de
Angiologia e de Cirurgia Vascular – Recife 2019.
Entre os temas apresentados estavam: vasos cervicais; aorta/ cava e ilíacas; e veias de membros
inferiores. Dez aparelhos de ultrassonograﬁa de
última geração foram cedidos pela GE Healthcare
e outros três pela Mindray, para as aulas.
Organização
Os dois eventos, 100% práticos, realizados
pelo departamento de métodos não invasivos
da SBACV-SP, com o apoio da GE Healthcare,
foram organizados pelas doutoras Érica Nardino
(FMABC) e Luisa Ciucci (Santa Marcelina), e pelo
Dr. Ronald Flumignan (EPM).
Todos os alunos do CECEV, de qualquer módulo ou
data, e todos os sócios adimplentes da SBACV-SP
podem acessar as aulas teóricas digitais no site
reuniaocientiﬁca.com.br/cecev.

OUTUBRO 2019
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SBACV-SP apresenta Livros de
Consenso no Congresso Brasileiro

Dia Vascular de São Paulo

Foram lançados nos dias 10 e 11 de outubro, no 43º Congresso
Brasileiro de Angiologia e de Cirurgia Vascular, realizado em Recife
(PE), no estande da SBACV-SP, os livros de Consenso da entidade,
produzidos pela Editora GEN e que têm como editores os Drs. Marcelo
Calil Burihan e Walter Campos Jr.
Os temas “Consenso e Atualização no Tratamento da Doença Arterial Obstrutiva Periférica”, com o apoio da Aché, e “Consenso no Tratamento da Insuﬁciência Venosa Crônica de Membros Inferiores”, com
o apoio da Biolab, tiveram a coordenação do Dr. Marcelo Calil Burihan.

E D I T O R E S

E D I T O R E S

Marcelo Calil Burihan
Wa l t e r C a m p o s J ú n i o r

Marcelo Calil Burihan
Wa l t e r C a m p o s J ú n i o r

Consenso e Atualização
no Tratamento da
Doença Arterial
Obstrutiva Periférica

Consenso no Tratamento
da Insuficiência Venosa
Crônica de Membros
Inferiores

Pocket DAOP_Aché.indd 1

23/09/2019 15:25:30

Biolab Insuficiencia.indd 1

O presidente da SBACV, Dr. Roberto Sacilotto, prestigiou a 13ª edição do Dia Vascular de São Paulo,
evento realizado pela SBACV-SP, e que faz parte do
projeto Circulando Saúde, promovido pela SBACV Nacional. A ação social foi realizada em 15 de setembro,
no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

23/09/2019 15:27:28

Marcelo Matielo, Marcelo Calil Burihan, Roberto Sacilotto e Luis Carlos
Uta Nakano

Marcelo Calil Burihan, Simone Lancha (Aché), Gisleine Gregório (Editora GEN),
e os consultores da Aché, Carlos Franklin e Victor Carneiro

XXVIII Encontro dos
Ex-Estagiários do Serviço
de Cirurgia Vascular Integrada
do Hospital da Beneﬁcência
Portuguesa de São Paulo
(Prof. Dr. Bonno van Bellen)
No dia 15 de fevereiro de 2020, o Hotel Grand Mercure São Paulo receberá o XXVIII Encontro dos Ex-Estagiários do Serviço de Cirurgia Vascular Integrada do Hospital da Beneﬁcência Portuguesa de São Paulo (Prof. Dr.
Bonno van Bellen).
As inscrições são gratuitas e terão início no dia 6 de
janeiro, pelo e-mail eventobpvascular@yahoo.com.br.
Os dados como: nome completo, CRM, CPF, número
do celular (com DDD) e e-mail, deverão constar em
arquivo Word.
A organização e coordenação do evento são dos doutores: Adilson Ferraz Paschôa, Ivan de Barros Godoy e
Sascha W. Schlaad.

Gisleine Gregório (GEN) e Marcelo Calil Burihan

18

OUTUBRO 2019

ARTIGO

RESPEITO AOS MÉDICOS E SAÚDE À POPULAÇÃO
*Por Antonio Carlos Lopes

O que leva qualquer pessoa a achar
que um país pode ser grande, de fato
desenvolvido, sem saúde e educação? É
inexplicável! Construir uma nação requer
responsabilidade e consciência. Um Estado promissor e digno e o que investe no
ganha-ganha: os cidadãos têm direitos
sociais, renda e poder de compra; as empresas vendem, ampliam seus negócios e
geram mais empregos; o governo administra com transparência, cumpre seu papel de gestor dos investimentos públicos,
arrecada mais com o giro da prosperidade.
Parece óbvio. Mesmo assim, há um grupo que teima em caminhar na contramão
em todo o mundo. No Brasil, somos mestres na arte de fazer opções equivocadas.
Agora mesmo, temos a informação de que
o número de pacientes no Sistema Único
de Saúde cresce absurdamente em todo
o Brasil, inclusive em estados ricos, como
São Paulo.
Ocorre que a população está descapitalizada, assim, deixa a saúde suplementar
e lota hospitais e postos de saúde. Seria
de se esperar que nossos representantes
eleitos a vários níveis agissem depressa
para fortalecer o SUS, enquanto se busca
uma saída para a crise econômica. Só que
não. O congelamento na destinação de recursos por 20 anos, aprovado em meio ao

governo anterior, engessa até mesmo os
políticos de boa vontade. Assim, o quadro
ﬁca cada dia mais grave.
Há cerca de dez dias, foi noticiado pela
grande imprensa que o SUS virou alvo de
estudo inédito liderado pela Universidade de
Harvard e publicado na revista Lancet. Em
um dos cenários, traçaram um panorama do
que pode ocorrer com a assistência pública
até 2030, se mantidas as transferências no
nível de 2015 e sem aumento do ﬁnanciamento, associadas ao crescimento do PIB
em 1%, 2% e 3%.
A conclusão é a de que, sem aumento de
verbas, haverá deterioração de indicadores da Saúde de suma relevância: taxa de
mortalidade infantil, consultas pré-natal, cobertura do programa de saúde da família e
mortalidade por doenças cardiovasculares.
O horizonte é sombrio, lamentavelmente. E pode ﬁcar ainda pior. Comenta-se que
existe a possibilidade, se ser autorizado, que
as faculdades de medicina privada respondam pelo processo de revalidação dos diplomas de médicos formados fora do País,
sejam eles brasileiros ou estrangeiros. Muito
provavelmente, caso isso venha a acontecer,
o que é algo seríssimo, por preservar que a
saúde da população caia em mãos de proﬁssionais com formação insuﬁciente, corre o
risco de se transformar em um grande bal-

cão de negócios. Quem paga passa.
No ﬁm das contas, os mais prejudicados
serão os bons médicos, pois a Medicina terá
sua imagem arranhada, além dos cidadãos,
que, por incrível que pareça, podem vir a receber uma assistência ainda mais desqualiﬁcada do que a ofertada atualmente em boa
parte do Brasil.
Voltando ao princípio, é assustador constatar que certos grupos acham tudo isso
muito natural e se satisfaçam com o País
que temos hoje. Não me conformo. Caso
pense como eu, vamos criar uma grande
corrente por mudanças, de postura, de pensamentos e de ações.

Antonio Carlos Lopes
Presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica

SECCIONAIS

Campinas – Jundiaí

Ribeirão Preto

A seccional de Campinas e região, realizou no dia 23 de
setembro, a sua reunião mensal. A palestrante foi a Dra. Ana
Terezinha Guillaumon, que apresentou o tema “Utilização dos
Guidelines na Doença Arterial Oclusivas dos Membros Inferiores”. O encontro aconteceu no restaurante Pobre Juan, com o
patrocínio da empresa Plantão Médico, e foi organizado pelo
diretor da seccional, Dr. Gustavo Pierro Postal.

Na reunião mensal da seccional Ribeirão Preto, realizada no dia
1º de outubro, o Dr. Felipe Mavignier abordou sobre “Elastocompressão pós-procedimento”. E o diretor da seccional e organizador do evento, Dr. Luciano Mendonça, falou sobre Tratamento do
Tromboembolismo Venoso. O encontro foi no Armazém Geral, com
apoio da Sigvaris e da Behringer.
A confraternização de ﬁm de ano da seccional já está agendada
para o dia 28 de novembro, em jantar no Centro Médico de Ribeirão Preto - Rua Thomaz Nogueira Gaia, 1275. Na ocasião, será
apresentado um vídeo sobre a Cirurgia Vascular na cidade.

Gustavo Pierro Postal, Ana Terezinha Guillaumon e Ana Lucia Pinotti

Luciano Mendonça

Felipe Mavignier
OUTUBRO 2019
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PESQUISA APM

MÉDICOS QUEREM EXAME OBRIGATÓRIO E REPROBATÓRIO PARA
RECÉM-GRADUADOS OBTEREM REGISTRO E EXERCER A MEDICINA
Mais de 90% exigem prova de revalidação de diplomas para os formados fora do País,
seja para estrangeiros ou para os próprios brasileiros
Com o objetivo de obter informações relevantes
que possam contribuir para a construção de uma política de Estado para a Saúde – e não apenas de políticas partidárias, como ainda ocorre a cada troca de
Governo -, a Associação Paulista de Medicina (APM)
acaba de realizar pesquisa inédita.
O levantamento, com 695 médicos, tem caráter nacional e retrata a percepção de associados
e não associados. Foi realizado pela plataforma
SurveyMonkey, entre os dias 23 e 30 de setembro deste ano. Está dividido em três blocos: Formação-Qualiﬁcação, Prioridades para a Saúde e
Organização do SUS.
É propositivo, apontando os anseios e a percepção dos médicos (justamente os proﬁssionais
que estão na linha de frente da assistência aos pacientes) referentes a ações capazes de qualiﬁcar a
Saúde no Brasil.
FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
Expressivos 91,2% consideram que deve haver
no País um exame obrigatório para medir os conhecimentos dos egressos de faculdades de Medicina.
Para 69,4%, a avaliação deve ter caráter reprobatório. Quem não passar, não receberá o registro para
exercer a prática médica.
Vale destacar também que 39,6% são a favor do
fechamento dos cursos que oferecem ensino insuﬁciente aos futuros médicos.
Tais resultados levam a recordar que, até 2018,
quando o Conselho Regional de Medicina do estado
de São Paulo (CREMESP) aplicava uma prova em São
Paulo, a performance dos egressos, em especial os
das escolas particulares, era bem tímida. Aliás, na
edição de 2018, houve as seguintes constatações:
• 86% erraram a abordagem inicial para atendimento a paciente vítima de acidente de trânsito;
• 69% não souberam as diretrizes para aferição da
pressão arterial;
• 68% não acertaram a conduta para paciente com
infarto no miocárdio;
• 65% erraram o quadro laboratorial do diabetes
mellitus descompensado;
• 59% não informaram corretamente o período de
transmissão da gripe.
Ainda quanto à formação e qualiﬁcação para o
exercício da Medicina, o levantamento da APM mostra que 91,7% defendem uma prova de revalidação
de diplomas obrigatória para os graduados fora do
território nacional, sejam eles de outros países ou
brasileiros. Outros 5,6% entendem que só deve ser
aplicada aos estrangeiros.
PRIORIDADES PARA A SAÚDE
Os médicos que participaram do levantamento
veem como uma das prioridades a qualiﬁcação da
gestão, 63,9%.
Veja a pesquisa completa em apm.org.br
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MESTRE VASCULAR

DR. PAULO IERVOLINO: SÓCIO-FUNDADOR DO DEPARTAMENTO
DE CIRURGIA VASCULAR DA ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS DE SANTOS
Trajetória proﬁssional de sucesso e dedicação aos residentes
Natural de São Paulo, nascido em 31 de maio de 1953,
o Dr. Paulo Iervolino sempre foi dedicado aos estudos e
ávido pelo saber. A paixão pela Medicina começou ainda
na adolescência, quando frequentava o colegial. Prestou
o vestibular, entrou para a universidade e terminou a
graduação na Faculdade de Medicina da Universidade de
Mogi das Cruzes, em 1977.
Por meio de concurso, ingressou na Residência Médica
de Cirurgia Geral do Hospital Ana Costa, em Santos. Após
a conclusão da residência de Cirurgia Geral, passou a fazer parte da residência de Cirurgia Vascular no mesmo
hospital. Ele conta que o responsável pelo serviço era o
saudoso Dr. Darcy Silvano, exímio cirurgião, ambidestro
que, em sala, atraía outros cirurgiões de outras especialidades para testemunhar sua habilidade nos procedimentos, e a quem expressa enorme gratidão pela sua
formação como cirurgião vascular e angiologista.
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Segundo o Dr. Iervolino, o Hospital Ana Costa, apesar de ser particular, sempre foi dedicado ao ensino, recebendo para internato alunos de diversas faculdades regionais e mesmo de outros estados.
Também foi pioneiro como primeiro hospital particular a ter serviços
de residência médica reconhecidos pelo Conselho Nacional de Residência Médica (CNRM - MEC), em 1980.
Em 1986, foi aprovado, também por concurso, e obteve o Título
de Especialista em Cirurgia Vascular pela SBACV. Após o término
da residência, passou a integrar o serviço como preceptor do internato e, a partir de 1995, assumiu a cheﬁa do serviço.
De 1996 a 1999, fez a pós-graduação no Centro Universitário
Lusíada (Faculdade de Ciências Médicas de Santos), tendo como
orientador o Prof. Dr. Maximiano Albers. A monograﬁa: “Índice de
previsão de resultados em alotransplantes renais” com dados dos
pacientes operados no Hospital Ana Costa, teve parecer favorável
e recomendação para aprovação do Prof. Dr. José Jayme Galvão
de Lima, da unidade de Hipertensão do Instituto do Coração do

MESTRE VASCULAR

Hospital das Clínicas (INCOR-USP).
Foi professor especialista de Anatomia Humana
Aplicada, na Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES), de 2005 a 2012.
Também fez o Curso de Especialização em Cirurgia Endovascular, realizado pelo Instituto de
Cirurgia Vascular e Endovascular de São Paulo Dr. Armando de Carvalho Lobato - no Centro de
Estudos do Hospital Santa Catarina (São Paulo),
entre abril de 2010 e março de 2011.
E foi por meio de concurso também que, em
2012, foi aprovado para receber o Título de Especialista em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular, da Sociedade Brasileira de Angiologia e de
Cirurgia Vascular (SBACV).
Atualmente, continua como responsável pelo
Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular do
Hospital Ana Costa, reconhecido como estágio
pela SBACV, desde 2006, e hoje também pelo
(CNRM - MEC). “Tenho muito orgulho por, ao
longo destes anos, ter como egressos de nossos
serviços de estágio e residência médica, especialistas atuantes, competentes e diferenciados”,
destaca Dr. Paulo.
Nos cargos associativos, foi sócio-fundador do
Departamento de Cirurgia Vascular da Associa-

Mensagem aos jovens médicos
“Na Medicina, enfrentamos sucessos e fracassos. Os fracassos
às vezes são inexoráveis, mas, são
imperdoáveis quando ocorrem por
negligência ou despreparo. O sucesso e o prestígio vêm em decorrência de muito esforço, estudo e
dedicação."
Dr. Paulo Iervolino

ção dos Médicos de Santos e presidente no biênio 1990-1991. Atuou
também como presidente da seccional Santos, da SBACV, no biênio
2004-2005.
Quando não está no exercício de sua proﬁssão, Dr. Iervolino revela
quais são seus hobbies. “Escutar a boa música, a culinária nos ﬁnais de
semana e ter o privilégio de poder olhar para o mar, atravessar a rua
e caminhar pelo maravilhoso jardim da orla santista.”

NOVAS ADESÕES

Sócios aprovados
em 26/09/2019:
Aspirante Residente
Nelson Ogliari Rezende
Plenos:
Adriano Faleiros Pimenta
Augusto Cesar Monteiro
Eduardo Antonio Carpentieri
Inez Ohashi Torres Ayres
João Tomio Fukuda
José Fernando Teixeira
Luciana Marcolino Forti
Merle Kathy Silva Milla
Efetivos:
Carlos Hugo Guillaux Chávez
Celso Manoel Pizarro
Fábio da Silva Dinamarco

Sócio aprovado pela SBACV
em 21/09/2019
Titular:
Rogério Abdo Neser
OUTUBRO 2019
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DEFESA DE MESTRADO

JOCEFÁBIA REIKA ALVES LOPES
No dia 27 de setembro, no Centro Universitário Saúde
ABC, foi realizada a Defesa de Mestrado da Dra. Jocefábia
Reika Alves Lopes, com o título “Ecodoppler no pré-operatório das fístulas arteriovenosas para hemodiálise: estudo
da viabilidade do seu uso no Sistema único de Saúde”.
Compuseram a banca examinadora os Professores doutores, João Antonio Correa (orientador), Andrea Paula Kafejian Haddad e João Paulo Tardivo. A coorientação foi da
Prof. Dra. Ana Ligia Barros Marques.

Marcio Barreto de Araujo, João Paulo Tardivo, Jocefábia Reika Alves Lopes, João Antonio
Correa, Andrea Paula Kafejian Haddad e Arual Giusti

DEFESA DE TESE

ALEXANDRE GUSTAVO BELLORIO BATTILANA
O Dr. Alexandre Gustavo Bellorio Battilana foi aprovado em
sua Defesa de Tese de Doutorado, no dia 17 de outubro, na
USP, com o tema “Estudo comparativo entre a ﬂebograﬁa
femoral bilateral e a ﬂebo angiotomograﬁa rotacional para
o diagnóstico da compressão da veia ilíaca esquerda pela
artéria ilíaca direita”.
A banca foi composta pelos doutores Erasmo Simão da Silva, Haroldo Possolo (orientador), ambos da USP, Sidnei José
Galego (ABC) e Henrique Jorge Guedes Neto (EPM-Unifesp).

Erasmo Simão da Silva, Haroldo Possolo, Alexandre Gustavo Bellorio Battilana, Sidnei
José Galego e Henrique Jorge Guedes Neto
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AACDTeletonoanotodo

Dia das

Sua doação é importante no Teleton, e no resto do ano também.
Para doar qualquer valor, ligue*

0800 770 1231
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NOTÍCIAS

Judicialização: Juízes terão médicos de plantão
para auxilia-los nas decisões
Plataforma NAT-JUS Nacional, com apoio da Telemedicina do Einstein, atende a casos urgentes e interliga todos os núcleos estaduais
Começou a funcionar no mês de setembro, a plataforma NAT-JUS
Nacional, que tem o intuito de auxiliar e aprimorar os casos de Judicialização na Saúde. Com o respaldo médico, a expectativa é que
os juízes possam tomar melhores decisões sobre emergências que
dependem do fornecimento de um medicamento ou de uma cirurgia,
por exemplo. O novo serviço é uma iniciativa conjunta entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Hospital Israelita Albert Einstein e o
Ministério da Saúde.
Conforme explica Sidney Klajner, presidente da Sociedade Beneﬁcente Israelita Brasileira Albert Einstein, o objetivo é oferecer ao Poder Judiciário apoio na qualiﬁcação dos processos, novos e em tramitação, recebidos em desfavor do Sistema Único de Saúde (SUS) com
pedidos de tutela, sob alegação de urgência no início do tratamento,
fornecimento de medicamento ou material e, ainda, na realização de
procedimentos especíﬁcos.
Segundo o CNJ, todo parecer técnico sobre determinado pedido será
armazenado na plataforma NAT-JUS Nacional e ﬁcará disponível para
que outros magistrados possam consultar o documento na análise de
casos semelhantes, no futuro. Um serviço semelhante – o e-NAT-JUS
– que já existe desde novembro de 2017, ainda não respondia a casos
urgentes nem estava funcionando de forma a interligar todos os núcleos estaduais de apoio técnico aos magistrados em demandas médicas
(NAT-JUS).

No NAT-JUS Nacional, detalha Klajner, todo o atendimento será feito por meio da Telemedicina, destinando-se apenas aos pedidos relativos ao SUS. “Na
Central de Telemedicina do Einstein, há um espaço
para este projeto que funciona 24 horas por dia, sete
dias da semana, no qual médicos da instituição ﬁcam a postos para a realização deste atendimento
aos magistrados”.
O apoio técnico e médico, de acordo com o presidente da instituição, será prestado ao Judiciário
quando assim for demandado, utilizando um software
customizado para atender as demandas. “O projeto
garantirá aos processos qualidade, agilidade e ampla
disponibilidade, abrangendo todas as especialidades
médicas. É importante destacar que não se trata de
emissão de pareceres e, sim, de notas técnicas de
qualiﬁcação que permitirão apoiar o Judiciário na sua
tomada de decisão”, completa Klajner.
Fonte: APM

Encontro ANS reúne operadoras e prestadores
para discutir temas regulatórios
Em três dias de evento foram realizados 181 atendimentos individualizados para tirar dúvidas técnicas
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
realizou, em São Paulo, o Encontro ANS, oportunidaOUTUBRO 2019
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de em que reuniu os agentes do setor para debater temas relacionados ao mercado de planos de saúde e prestar esclarecimentos sobre
questões regulatórias. A atividade é realizada periodicamente, em
diferentes regiões do país.
O objetivo é levar a operadoras, prestadores e órgãos de defesa
do consumidor informações atualizadas sobre as ações e normas
estabelecidas pela reguladora e aproximar os entes regulados, aprimorando os serviços ao consumidor e o mercado de maneira geral.
Nesta edição, foram registradas mais de mil presenças em três
dias de evento e realizados 181 atendimentos individualizados para
tirar dúvidas técnicas. Na abertura, os diretores da Agência deram
as boas-vindas aos cerca de 180 participantes, destacando a relevância da região Sudeste no mercado de planos de saúde e reforçando a importância do evento.
O diretor de Desenvolvimento Setorial, Rodrigo Aguiar, destacou
que foi um encontro profícuo e, por ter sido em São Paulo, especialmente relevante, dada a concentração de beneﬁciários e operadoras. “Conseguir passar nossa mensagem aqui signiﬁca cobrir grande
parte do público da reguladora”, apontou.
O diretor-presidente Leandro Fonseca reforçou a relevância desse
tipo de evento para o debate dos temas que afetam o mercado regulado. “A ANS tem uma lista de desaﬁos e iniciativas pela frente,
explicitada em nossa Agenda Regulatória. São ações importantes e
estratégicas e que aqui, neste encontro, teremos chance de aprofundar. Foi a oportunidade para o setor regulado entender melhor a
regulação e se adaptar a ela”, destacou.
Fonte: portalhospitaisbrasil

Sessenta e cinco mil brasileiros se aventuram
para cursar Medicina em países vizinhos
Número equivale a mais de um terço do total de alunos de Medicina de
todo o Brasil. Situação chamou a atenção do Ministério da Educação
Habitada por 116 mil pessoas, Pedro Juan Caballero tem nove faculdades de Medicina, nas quais estudam pelo menos 12 mil brasileiros. O número é superior, por exemplo, ao de vagas ofertadas por
ano por todas as universidades públicas do Brasil (10,6 mil).
A migração em massa não é exclusiva de Pedro Juan nem do Paraguai. Universidades da Argentina e da Bolívia também vêm recebendo nos últimos anos um contingente de estudantes de fora.
Números inéditos do Ministério das Relações Exteriores (MRE)
mostram que as faculdades de Medicina desses três países sul-americanos já reúnem aproximadamente 65 mil brasileiros.
O número equivale a mais de um terço do total de alunos de Medicina de todo o Brasil. Contando universidades públicas e privadas
nacionais, são 167 mil estudantes no curso, segundo o Censo da
Educação Superior de 2018.
Atraídos por mensalidades que variam de R$ 700 a R$ 2 mil e
pela facilidade de ingresso no curso (quase nenhuma das instituições
realiza vestibular), os brasileiros veem na graduação no exterior a
única forma de seguir a carreira médica e, assim, ter a chance de
um futuro mais próspero ao regressar ao Brasil, onde o valor mensal

cobrado pelas faculdades de Medicina ﬁca entre R$ 6
mil e R$ 10 mil.
Para além dos preços e facilidades no ingresso,
o que provocou o boom de estudantes nos últimos
anos foi, segundo alunos e diretores de faculdades,
a possibilidade de trabalho no Brasil pelo programa
Mais Médicos. “Começou a criar um sonho de que
esses estudantes conseguiriam voltar ao Brasil e trabalhar sem revalidar o diploma”, critica Diogo Leite
Sampaio, vice-presidente da Associação Médica Brasileira (AMB).
Fonte: portalhospitaisbrasil

Mais de 1.300 unidades se comprometeram
a ampliar o atendimento ao cidadão
O Programa Saúde na Hora, presente em 220 municípios, amplia repasses federais para unidades que
estenderem o horário de atendimento à população
para o horário do almoço e à noite
Lançado em maio pelo Governo Federal, o Programa
Saúde na Hora já conta com a participação de 1.387
Unidades de Saúde da Família (USF) que se comprometeram a estender o horário de atendimento à população em 220 municípios de 24 estados e DF. Atuam
nessas unidades 5.335 Equipes de Saúde da Família e
1.893 Equipes de Saúde Bucal, cobrindo aproximadamente 18,4 milhões de brasileiros. Com as novas adesões, publicadas no Diário Oﬁcial da União, o Ministério
da Saúde irá repassar cerca de R$ 212,4 milhões a
mais para o custeio dessas unidades em 2019, chegando a R$ 586,2 milhões a partir do próximo ano.
Em agosto, a programa Saúde na Hora superou a
meta de habilitar até mil Unidades de Saúde da Família
ainda em 2019. A iniciativa amplia recursos mensais a
municípios que estenderem o horário de funcionamento das unidades para o período da noite, além de manterem as portas abertas durante o horário de almoço
e, opcionalmente, aos ﬁnais de semana. Até então, a
maior parte das 42 mil USF em todo o país funcionam
por 40h semanais.
Com a medida, a população terá mais ﬂexibilidade no acesso aos serviços ofertados nas unidades de
saúde da Atenção Primária, como consultas médicas e
odontológicas, coleta de exames laboratoriais, aplicação de vacinas, consultas pré-natal, triagem neonatal,
entre outros procedimentos.
Cada equipe que atua nessas unidades é formada
por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e
agentes comunitários de saúde, além de proﬁssionais
de saúde bucal, como cirurgiões dentistas e técnicos
de odontologia.
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de Prevenção das Complicações,
Detecção, Orientação e Educação

DIA MUNDIAL DO DIABETES 2019
DIABETES: PROTEJA SUA FAMÍLIA

08, 09 - 11, 12, 13 e 14 de NOVEMBRO - 9h às 16h
ANAD - Associação Nacional de Atenção ao Diabetes
Rua Eça de Queiroz, 198 - Vila Mariana
Próximo a Estação Metrô Paraíso
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Patrocínios:

Informações: 11 5908-6777 / 5904-2407 - site: www.anad.org.br - e-mail: anad@anad.org.br
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