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DEFESA

PROFISSIONAL:
Proteção do Ato Médico, empoderamento jurídico
do cirurgião vascular e luta por honorários dignos
são algumas das iniciativas em prol da proﬁssão

SERVIÇO

SOLIDARIEDADE

MESTRE VASCULAR

Residência em Angiologia e Cirurgia Vascular
do Hospital Regional Sul realiza tratamento de
varizes e acompanhamento do pós-operatório
de pacientes

As doutoras Fatima Mohamad El Hajj e Mayara
Leite Coutinho registram em artigos suas
contribuições para a população

Dr. Marcone Lima Sobreira é o homenageado
de maio. Possui 67 artigos publicados em
periódicos cientíﬁcos nacionais e internacionais
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Caros associados,
A Covid-19 continua a deixar chagas pelo mundo. O
isolamento social iniciado precocemente pelo ex-Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, parece ter
achatado a curva de infecção e mortalidade a curto
prazo.
Nesta época de pandemia, o isolamento nos leva à
introspecção e tempo de sobra para um balanço de
nossas vidas. Testemunhamos o melhor e o pior do
ser humano. Solidariedade e politicagem disputam
os noticiários.
Muitos colegas colaborando na linha de frente ou
atendendo urgências vasculares.
A SBACV-SP tem mantido seus projetos e atividades
on-line: reunião administrativa, reunião cientíﬁca e
Liga de Cirurgia Vascular.
Nossos eventos presenciais foram transferidos para
o segundo semestre, para a segurança dos associados e professores.
A SBACV-SP vai sobreviver a este período sombrio
e sairemos fortalecidos com a união de todos os seus
sócios.
Na Folha Vascular da edição de maio, apresentamos uma matéria sobre a importância da Defesa Proﬁssional para a Medicina. O diretor de Defesa Proﬁssional da SBACV-SP, Dr. Marcio Barreto de Araujo,
comenta como o tema tornou-se imprescindível nas
pautas das reuniões de diretoria, nos eventos das
diversas especialidades médicas e nas conquistas da
nossa Regional.
Na Editoria Mestre Vascular, o homenageado será
o Dr. Marcone Lima Sobreira, que nasceu no Piauí,
se mudou para o interior de São Paulo, onde fez sua
graduação em Medicina e seguiu carreira, e coleciona
uma inﬁnidade de projetos e prêmios.
Na matéria sobre Serviço, contaremos um pouco
da história do Serviço de Residência em Angiologia e
Cirurgia Vascular do Hospital Regional Sul, inaugurado há três anos, e que atualmente realiza aproximadamente 110 cirurgias arteriais no ano.
Esperamos que aproveitem nosso conteúdo, feito
com trabalho e dedicação.
Desejo que todos tenham muita paz e saúde!

Dr. Walter Campos Júnior
Presidente da SBACV-SP 2020-2021

DEFESA PROFISSIONAL

A TELEMEDICINA
É PARA TODOS
Saudações, caros associados!
Antes de comentar um pouco sobre a
telemedicina, gostaria de solidarizar-me
com os colegas e seus familiares que, lamentavelmente, faleceram ou adoeceram
decorrente à pandemia que estamos atravessando. Meus sinceros sentimentos.
Em 20 de março deste ano, o então ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta autorizou, por meio da Portaria Número 467, o uso da telemedicina em caráter
excepcional e transitório para auxílio ao
enfrentamento da pandemia do Covid-19.
Essa Portaria autoriza e regulamenta o
uso da telemedicina, permitindo a realização de consultas e atendimentos à distância para a elaboração de diagnóstico,
prescrição e atestados médicos e, para
tanto, ressalta que o "atendimento de que
trata deverá ser efetuado diretamente entre médicos e pacientes, por meio de tecnologia da informação e comunicação que
garanta a integridade, segurança e o sigilo
das informações” (artigo 2, parágrafo único). Desde então, muitos colegas e instituições incorporaram essa nova ferramenta em suas atividades assistenciais, mas
muitos ainda se opõem ou não a utilizam,
por não conhecerem ou acreditarem não
ser aplicável à sua prática assistencial.
Discutirei aqui alguns dos aspectos relacionados ao atendimento por telemedicina dos colegas angiologistas e cirurgiões
vasculares, no âmbito privado de seus
consultórios, tentando esclarecer algumas
dúvidas elencadas.
Inicialmente, ressaltamos que o atendimento remoto não é exclusivo para o enfrentamento direto de casos relacionados
com suspeita ou infecção pelo novo coronavírus, estando claro na referida portaria que "os médicos que participarem
das ações de telemedicina de que trata
o art. 2º, deverão empregar esse meio
de atendimento com objetivo de reduzir
a propagação do COVID-19 e proteger as
pessoas”. Também permite o seu uso no
atendimento pelo SUS, na Medicina Suplementar e privada.

Outra dúvida relatada é quanto ao meio
eletrônico a ser utilizado, se haveria alguma regra especíﬁca que proibisse o uso de
aplicativos de videochamada (Whatsapp ou
Facetime, por exemplo). Não há, na presente Portaria, nada que determine o uso
de qualquer tipo de plataforma especíﬁca, sendo, contudo, deﬁnida a necessidade de garantia de sigilo médico-paciente,
conforme trecho transcrito anteriormente.
Várias plataformas de consultas em telemedicina vêm surgindo e se autoreferendando como próprias para esses atendimentos, mas nada exclui ou proíbe o uso
das ferramentas e aplicativos comuns
e tão difundidos de fácil utilização pelos
nossos pacientes e por nós mesmos.
Quanto aos atestados e receitas, podem
ser feitos e assinados eletronicamente
com uso de certiﬁcado digital, sendo essa
a recomendação mais difundida e segura.
Mas, na impossibilidade ou ainda não tendo esse certiﬁcado, não há impedimento
de que o médico preencha o documento,
assine e encaminhe digitalmente ou mesmo por correio ou portador/entregador ao
seu paciente.
Em relação aos honorários, não existe
qualquer menção na presente Portaria
e também não há regulamentação pelo
CFM ou CRMs, em relação a quanto cobrar, mais ou menos, ou se a Operadora
de Saúde é obrigada ou não a pagar as
consultas por telemedicina. Para seus pacientes particulares, o médico é livre para
cobrar o quanto ache justo e adequado,
lembrando que, mesmo atendendo à distância, está igualmente entregando seus
conhecimentos, seu tempo e toda a sua
estrutura de atendimento em troca de
seus honorários, sendo assim lícita e justa
a sua cobrança.
Já em relação às Operadoras de Saúde,
sugiro que peça uma autorização prévia
para o atendimento via sistema operacional habitual, oferecido por cada uma ou
contato telefônico prévio. Por orientação
dada pela Associação Médica Brasileira
(AMB), o valor a ser repassado pela operadora não deve ser inferior ao praticado nas consultas presenciais e, seguindo

orientações recentes da ANS, algumas
operadoras já disponibilizam nas guias
um novo padrão TISS com código especíﬁco para o tipo de atendimento genericamente chamado de TELESSAUDE,
devendo esse ser indicado, caso já esteja
disponível. A chamada do teleatendimento
deve ser feita preferencialmente estando
o médico em seu consultório ou ambulatório, e no caso dos médicos em quarentena absoluta também de seus domicílios
com apoio remoto de suas secretárias ou
assistentes administrativos, mas sempre
deve haver o devido registro em prontuário. Uma dica adicional para os colegas
compulsoriamente quarentenados é acessar o computador do consultório por meio
do aplicativo Team Viewer (existe versão
gratuita disponível na web) permitindo,
assim, consultar e preencher o prontuário
eletrônico de sua própria casa.
Por ﬁm, sugiro aos colegas que usem
dessa ferramenta que é perfeitamente
acessível a todos e que possivelmente
deve permanecer após a Pandemia. Dessa
maneira estaremos contribuindo para diminuição da propagação do vírus e ainda
garantindo a continuidade no atendimento de nossos pacientes e das receitas em
nossos consultórios.
Forte Abraço!

Dr. Marcio Barreto de Araujo
Diretor de Defesa Proﬁssional da SBACV-SP
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DIRETORIA DE PUBLICAÇÕES

APIXABANA NO TRATAMENTO DO TROMBOEMBOLISMO
VENOSO NO PACIENTE COM CÂNCER
Não é segredo para nenhum cirurgião
vascular que o tromboembolismo venoso
(TEV) é uma causa de morte comum e de
complicações entre os pacientes com câncer ativo. Entretanto, o alto risco de recorrência e sangramento faz o tratamento
desses pacientes um desaﬁo.
As principais diretrizes recomendam o
uso de heparina de baixo peso molecular
como a primeira linha de escolha do tratamento do TEV nos pacientes com câncer.
Embora iniciais recentes estudos abriram as portas para o uso do edoxaban
(estudo Hokusai câncer) e da rivaroxabana (estudo Select-d), como alternativas
para o tratamento do TEV nos pacientes
em questão. Ambos os estudos mostraram resultados animadores em diminuir
as recorrências do TEV, embora à custa
de um aumento do sangramento, principalmente em pacientes com tumores gastrointestinais.
O mais novo trabalho, envolvendo o
tratamento de TEV em pacientes com
câncer ativo, foi publicado recentemente,
mais especiﬁcamente em 29 de março de
2020, no New England Journal of Medicine. Esse trabalho, denominado Caravaggio trial, patrocinado pelo laboratório
que produz a apixabana, o Bristol-Meyers
Squibb-Pﬁzer, foi do tipo open label, com-

parando a dalteparina com a apixabana,
em pacientes com câncer ativo e/ou trombose venosa profunda e embolia pulmonar,
diagnosticados por sintomas de TEV ou TEV
como achados incidentais. Foram excluídos
os pacientes com tumores de pele basocelulares ou carcinomas de células escamosas,
tumores cerebrais ou metástases cerebrais
e leucemias agudas.
Os pacientes elegíveis foram randomizados na relação de 1:1, recebendo monoterapia de apixaban ou dalteparina por seis
meses. Foram randomizados e incluídos no
estudo 1.155 pacientes (multicêntricos e de
diversos centros mundiais).
Sem mais delongas, vamos ao que interessa que são os resultados do estudo.
Os autores puderam constatar que a apixabana não foi inferior à dalteparina para
o tratamento da recorrência do TEV em
pacientes com câncer, sendo consistente
com os estudos da rivaroxabana e edoxabana, de que os DOAC's estão aparecendo
como alternativas para o tratamento do
TEV em pacientes com câncer, embora haja
um maior risco de sangramento quando se
usam os DOAC's nos pacientes com câncer.
Interessante notar que com a apixabana,
o sangramento em pacientes com tumores
gastrointestinais não foi maior como nos estudos com rivaroxabana e edoxabana.

SECCIONAIS

SECCIONAIS SE REÚNEM PARA O EVENTO
ON-LINE PROTECTION TALKS
Com 113 participantes, as seccionais
Alto Tietê, ABC, Baixada Santista e Vale do
Paraíba realizaram, no dia 29 de abril, o
Protection talks, evento on-line promovido
pela Bayer.
Na ocasião, o Dr. Antonio Zeratti apresentou o tema “Trombose associada a câncer:
evidências do uso de NOACs e recomendações das diretrizes”; e o Dr. Eduardo Ramacciotti ministrou sobre “Rivaroxabana
com aspirina em doença arterial periférica:
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atualizações e seu impacto na prática clínica”.
Para o diretor da seccional Alto Tietê, Dr.
Fuad José Assis, “as aulas foram bem animadas com discussões e perguntas de qualidade, mostrando que, mesmo à distância,
a Educação Continuada é uma das melhores
maneiras de levar conhecimento e conteúdo
cientíﬁco de qualidade aos proﬁssionais. O
encontro on-line foi muito bem contemplado e a seccional Alto Tietê teve participação
bem ativa, com vários médicos da região”.

Concluindo, este é mais um estudo comparando o tratamento do TEV em pacientes
com câncer utilizando-se os DOAC's, que se
mostraram inicialmente efetivos em comparação com HBPM.
Saliento que não é um estudo conclusivo
ainda, mas assim como os estudos com rivaroxabana e edoxabana, nos ajuda a abrir
portas para começarmos a pensar em tratar
pacientes portadores de TEV associado ao
câncer.
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

AGENDA

2020
Junho

11 a 13

2021
PARANÁ VASCULAR 2020 / XXIII ENCONTRO
PARANAENSE DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR,
ANGIOLOGIA E ECOGRAFIA VASCULAR / IV ENCONTRO DAS
LIGAS ACADÊMICAS DE CIRURGIA VASCULAR DO PARANÁ

Local: Curitiba (PR)
Informações: (41) 99845-0229 | www.sbacvpr.com.br

Jul | Ago

TECNOVASC

31 01

Local: Golden Tulip Porto Vitória Hotel (ES)

Agosto

1º ENCONTRO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA
VASCULAR DO RIO GRANDE DO NORTE

7e8
Agosto

14 e 15
Agosto

MEETING SBACV NACIONAL

26 e 27

Local: São Paulo

Março

4a6

Informações: (11) 3831-6382 | comunicasbacves@gmail.com

Local: Hotel Pipa Atlântico

Março

11 a 13

Informações: secretaria@sbacv.org.br

XV ENCONTRO DE ANGIOLOGIA
E DE CIRURGIA VASCULAR DO CONESUL
Local: Sheraton Hotel Porto Alegre (RS)
Informações: (51) 98022-5566 | vascular@sociedadesonline.com.br

XIII ENCONTRO NORTE/NORDESTE ANGIOLOGIA,
CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR
Local: Radisson Maiorana, Belém (PA)

Informações: (84) 98132-5426, (84) 99974-9300

VI JORNADA BAIANA DE ANGIOLOGIA
E CIRURGIA VASCULAR
Local: Wish Hotel, Salvador (BA)

Outubro

12 a 15

44º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANGIOLOGIA
E DE CIRURGIA VASCULAR
Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília (DF)
Informações: (11) 3831-6382

Informações: (71) 3271-5369 | contato@sbacvba.com.br

IX CONGRESSO BRASILEIRO DE ECOGRAFIA VASCULAR

26 a 29

Local: Foz de Iguaçu (PR

Setembro

XXXIV ENCONTRO DE ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA
VASCULAR DO RIO DE JANEIRO

24 a 26

Fevereiro

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

Informações: www.ecograﬁavascular2020.com.br

Local: Windsor Barra Hotel, Rio de Janeiro (RJ)

Informações: (21) 2533-7905 | neidemiranda@sbacvrj.com.br

Outubro

27
29
(11) 3849-0379 | www.encontrosaopaulo.com.br

Novembro

5a7

Dezembro

4e5

Dezembro

10 a 13

XXV ENCONTRO PERNAMBUCANO DE ANGIOLOGIA
E CIRURGIA VASCULAR
Local: Mar Hotel Conventions – Recife (PE)

Informações: (81) 3302-4444 | www.sbacv-pe.com.br/evento

XVI ENCONTRO MINEIRO DE ANGIOLOGIA
E DE CIRURGIA VASCULAR EMACV 2020
Local: Renaissance Work Center, Rua Paraíba, 550,
Funcionários, Belo Horizonte MG
Informações: (31) 98458-2493 e (31) 98879-6007 |
www.encontromineiro2020.com.br

7º CONTROVÉRSIAS EM CIRURGIA
VASCULAR E ENDOVASCULAR
Local: Hotel Senac Campos do Jordão (SP)
Informações: (11) 3831-6382 | 3836-0593

DOAÇÃO DE MEIAS DE COMPRESSÃO
GRADUADA A PROFISSIONAIS DA SAÚDE
Entre os meses de março e abril, a SIGVARIS GROUP fez a doação de mais de 4 mil pares de meias de compressão graduada
a proﬁssionais da saúde para mais de 10 hospitais e instituições.
A ação teve como principal objetivo proporcionar aos médicos,
enfermeiros e outros proﬁssionais mais conforto durante os plantões em que ﬁcam muitas horas em pé cuidando dos pacientes.
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CAPA

DESMISTIFICANDO A DEFESA PROFISSIONAL:
SAIBA QUAIS AS AÇÕES QUE PODEM BENEFICIAR A CLASSE MÉDICA
Setor atuante em diversas entidades representativas das categorias e especialidades,
está presente nas principais lutas da classe, como condições de trabalho e honorários médicos
Considerado um dos temas mais presentes nos encontros das diversas especialidades médicas, a Defesa Proﬁssional
tem atuado continuamente na busca pela
excelência na proﬁssão. Pode ser deﬁnida por um conjunto de ações, coordenado
por meio de uma entidade ou associação
que represente alguma classe, ou mesmo
grupo de proﬁssionais que atue em determinada área ou função, e que vise a atender ou garantir os aspectos éticos, legais
e técnicos para o exercício pleno daquela
atividade em questão.
Na Medicina, a Defesa Proﬁssional vai
além, na opinião do diretor de Defesa Proﬁssional da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional
São Paulo (SBACV-SP), Dr. Marcio Barreto
de Araujo, mais que uma recomendação,
é uma obrigação ética descrita no capítulo
I do Código de Ética Médica, artigo XV: O
médico será solidário com os movimentos
de defesa da dignidade proﬁssional, seja
por remuneração digna e justa, seja por
condições de trabalho compatíveis com o
exercício ético-proﬁssional da Medicina e
seu aprimoramento técnico-cientíﬁco. “Em
uma segunda camada, podemos dizer que
a defesa do médico em exercer suas atividades reﬂete em toda a sociedade, pois
certamente um médico que tem condições
de praticar suas atividades plenamente terá
condições de atender melhor aos seus pacientes, e, por conseguinte, a população se
beneﬁciará como um todo”, comenta.
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Defesa Proﬁssional e as entidades médicas
(Conselhos Federal e Regional de Medicina,
Associação Médica Brasileira e Associação
Paulista de Medicina)

O Dr. Araujo explica que muitos médicos
confundem qual é o papel de cada uma
dessas entidades nesse apoio. Ele descreve que os Conselhos Regionais de Medicina
(CRMs) em geral, são órgãos representativos da categoria que servem aos médicos
e à sociedade, no sentido de resguardarem a boa prática proﬁssional dentro dos
critérios éticos e normativos vigentes. E
responsabilizam-se pelo registro e atuação
proﬁssional dentro dos Estados da Federação. O Conselho Federal de Medicina (CFM)
tem atribuições semelhantes no âmbito
federal. São, portanto, entidades públicas
com o propósito de disciplinar e ﬁscalizar o
exercício proﬁssional médico, e não com o
intuito de defender diretamente os direitos
dos médicos junto aos seus contratantes.
Vem daí, ainda segundo o Dr. Araujo, a confusão habitual. O especialista explica que o
CREMESP não tem papel de obrigar que determinado hospital pague pelo plantão de
disponibilidade para os médicos que estão
escalados, mas, determinar por parecer que
todos têm direito a remuneração mínima de
1/3 do valor de um plantão presencial, sem
o prejuízo de recebimento dos procedimentos eventualmente executados. “Quando os
médicos questionam que o CRM ’não faz
nada’ para garantir que isso efetivamen-

te aconteça, estão equivocados, pois não
compete ao órgão ﬁscalizar os contratantes. Demandas como essas devem ser direcionadas às Associações representativas,
tais como a Associação Paulista de Medicina
(APM), Associação Médica Brasileira (AMB)
e aos sindicatos. Sim, os sindicatos! Muitos
médicos têm arrepios quando escutam essa
palavra, porque historicamente os sindicatos, na opinião de vários proﬁssionais, não
os representam à altura. Contudo, são ou
deveriam ser os primeiros e os principais
ouvidores das demandas de cunho trabalhista, sejam essas individuais ou coletivas
dentro da área geográﬁca em que cada sindicato atua”, explica o Dr. Araujo.
Já as Sociedades de Especialidades têm,
de modo geral, um cunho cientíﬁco. Contudo, de acordo com o estatuto de cada uma,
pode e deverá atuar na Defesa Proﬁssional
de seus associados e da especialidade. “No
Estatuto Social da SBACV, revisado em novembro de 2012, encontramos no artigo 3
parágrafo 1 - item IV - que a SBACV poderá “atuar em conjunto ou perante o poder
público e/ou iniciativa privada, na defesa,
proteção do interesse geral da população,
quando este interesse estiver relacionado direta ou indiretamente às especialidades e/ou área de atuação dos associados
da SBACV, podendo, inclusive, participar e
promover campanhas, pesquisas e defender seus interesses perante às empresas
de plano de saúde“. No entanto é tênue o
limite dessa atuação, sendo por vezes de-

CAPA

A Defesa
Proﬁssional
atua quando
o especialista
efetivamente se
apresenta para tal
pendente de quem interpreta qual é esse
limite, cabendo muitas vezes à Sociedade
acolher e discutir as demandas e direcioná-las a quem possa melhor representar ou
defendê-las. Por exemplo, no ano passado,
por meio da Regional São Paulo, acolhemos
diversas denúncias de proﬁssionais não
médicos realizando escleroterapia. Foram
encaminhadas ao Setor Jurídico da Nacional, e esse reportou aos órgãos competentes, como o Ministério Público, Vigilância
Sanitária, entre outros. Dessa forma, coube
à SBACV apresentar as denúncias acolhidas
aos órgãos competentes, para que esses
tomassem as providências cabíveis. Fica
explícito aí o papel de cada uma das entidades respectivamente”, esclarece Dr. Araujo.
De acordo com o tesoureiro da SBACV-SP, Dr. Luis Carlos Uta Nakano, a Defesa
Proﬁssional é um setor muito atuante em
diversas entidades representativas das categorias e especialidades, com um leque
amplo de atuação presente nas principais
lutas da classe médica, como condições de
trabalho e honorários médicos. “A maioria
dessas entidades, não só apoia as iniciativas de defesa da proﬁssão, mas também,
tem diretorias próprias que emanam diretrizes para todas as sociedades associadas.
Portanto, existe sim um grande suporte
dessas instituições”, pontua.
Na prática, segundo o Dr. Luiz Henrique
Prescendo, do departamento jurídico da
SBACV, a Defesa Proﬁssional ocorre mais
especiﬁcamente pelas seguintes ações:
proteção do Ato Médico, empoderamento
jurídico do proﬁssional e luta por honorários dignos.
A Lei Federal 12.842/2013, que regulamenta o chamado Ato Médico, dispõe que
o médico desenvolverá as suas atividades
proﬁssionais visando: a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das
doenças e a reabilitação dos enfermos e
portadores de deﬁciências. “Assim, ao defender o Ato Médico, não estamos fazendo
nada além de resguardar o direito à saúde
e ao bem-estar. Quanto ao empoderamento jurídico, tenho sustentado, há muitos
anos, que o ensino de princípios básicos
de Direito deveria se dar de forma obrigatória para todas as pessoas durante o
ensino médio, mas já que isso não aconte-

Dr. Marcio Barreto de Araujo

Dr. Luis Carlos Uta Nakano

ce, faz parte da defesa da proﬁssão médica. Diariamente, os proﬁssionais têm que
interpretar leis, normas exaradas pelos
CFM e CRMs que regulamentam a proﬁssão e a relação médico-paciente, também
lidam com questões trabalhistas, comerciais, concorrenciais, discutir contratos
com operadoras de planos e seguros saúde, entre outros, sem estarem preparados para isso. Desta forma, empoderar
e assessorar juridicamente, é proteger a
proﬁssão e zelar pelas relações interpessoais entre médico e paciente”, informa
Dr. Prescendo.
Já o aviltamento dos honorários médicos
demanda uma reﬂexão sistêmica acerca do
todo. O Código de Ética Médica, no artigo
58, dispõe que é vedado ao médico o exercício mercantilista da Medicina. “Proíbe,
portanto, que subordine os seus deveres
humanísticos puramente ao lucro, ao ganho, mas isso, deﬁnitivamente não quer dizer que o médico está obrigado a trabalhar
de forma sacerdotal, puramente pela sua
sobrevivência”, pontua Dr. Prescendo.
Para o Dr. Araujo, a Defesa Proﬁssional
atua quando o especialista efetivamente se
apresenta para tal. A participação se dá por
meio da presença das demandas e fomentando a discussão de temas e problemas
comuns, ou mesmo particulares do proﬁssional ou serviço. “Às vezes, um simples
e-mail que recebemos de um problema
que está acontecendo com um colega, por
exemplo, pode servir como base para uma
orientação futura para outros colegas que
estejam vivenciando um problema semelhante. Tenho certeza que podemos contribuir de alguma forma, com sugestões,
aconselhamentos ou mesmo o direcionamento adequado”, argumenta.
Outra questão que envolve a Defesa Proﬁssional é a judicialização da saúde, movimento que ocorre em diversos países,
não só no Brasil. O número crescente de
processos obriga os proﬁssionais de saúde a se protegerem com a contratação dos
seguros trabalhistas, onerando ainda mais
a prática da Medicina. “A judicialização afeta diretamente a relação médico-paciente,
que começa a se tornar uma relação mais
fria e desconﬁada, fenômeno que observamos em países onde está presente há mais
tempo”, comenta Dr. Nakano.

Dr. Luiz Henrique Prescendo

Defesa Proﬁssional na SBACV-SP
Com uma diretoria atuante, a SBACV-SP
participa intensamente de fóruns, debates
e discussões sobre o tema. O Dr. Araujo
comenta que há mais de 15 anos, integra
ativamente as atividades da Regional São
Paulo, e faz parte da direção desde a gestão anterior. “Nossas ações são intensas. No
ano passado, tive a oportunidade de representar a SBACV-SP, no II Fórum Nacional
Pró SUS, em Brasília. Também trabalhamos
em parceria com a SBACV, apoiando e divulgando as campanhas e propostas, tais como
a recente campanha veiculada em revistas
e redes sociais que esclarecia a importância de procurar um Angiologista/Cirurgião
Vascular para realização de Escleroterapia,
e tivemos a oportunidade de encaminharmos, ao setor jurídico responsável, diversas
denúncias de proﬁssionais não médicos que
praticavam a técnica”, revela.
Ele ressalta que tem percebido, também,
um aumento signiﬁcativo de interesse sobre
Defesa Proﬁssional pelos colegas. “Prova
disso, é que atualmente, temos em nosso
principal congresso anual - O Encontro São
Paulo - uma mesa para discussões de temas
relacionados à Defesa Proﬁssional que, a
cada ano, tem apresentado uma plateia lotada e cada vez mais interativa. Somos mais
de mil Angiologistas e Cirurgiões Vasculares
associados em nossa Regional, se nos unirmos cada vez mais, teremos maior poder para
discutirmos as nossas principais diﬁculdades,
demandas e reivindicações”, evidencia.
Diante da atual situação na saúde, por
conta da pandemia de Covid-19, o Dr. Araujo diz ser impossível ﬁcarmos alheios à
gravidade da situação. “Essa pandemia irá
trazer muitas consequências para a vida de
todos, inclusive custando vidas de muitos
colegas que fazem parte da linha de frente no combate da disseminação da doença.
Precisamos nos unir e sermos solidários uns
com os outros. Quero registrar meus sentimentos às famílias de colegas e familiares
que faleceram em decorrência da infecção
do novo coronavírus, e desejar a plena recuperação dos muitos que adoeceram. Reforço também, que estamos à disposição de
todos, se porventura precisarem de apoio
no âmbito da nossa área de atuação. Muito
obrigado pela oportunidade!”, ﬁnaliza.
MAIO 2020
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ENCONTRO MENSAL

FÓRUM – COVID-19

EVENTOS TROMBÓTICOS ASSOCIADOS AO COVID-19:
EVIDÊNCIAS E PERSPECTIVAS
Três temas estarão na pauta do evento on-line
A reunião cientíﬁca mensal da SBACV-SP
dará lugar ao Fórum – Covid-19, que terá
como tema principal “Eventos trombóticos
associados ao COVID-19: evidências e perspectivas”, e será realizado no dia 28 de maio.
Às 20h30, o Prof. Dr. Ivan Benaduce Casella falará sobre Fisiopatologia da trombose associada à infecção pelo COVID-19;

às 20h50, o tema Tromboembolismo venoso associado à infecção pelo COVID-19,
será apresentado pelo Dr. Fabio Rossi; e às
21h10, Anticoagulação e COVID-19, será retratado pela Profa. Dra. Elnara Márcia Negri,
Pneumologista do Núcleo Avançado de Tórax
do Hospital Sírio Libanês. Após as apresentações, haverá a discussão dos casos.

Para participar, é só acessar o link:
https://www.conteudoproducoes.com/sbacvsp
ou o ID: 985 3281 8504 (ZOOM)
com a senha sbacvsp20c
No caso de dúvidas, entre em contato
com a secretaria da Regional SP pelo e-mail
secretaria@sbacvsp.org.br ou WhatsApp
+55 11 97783-9182.

REUNIÕES CIENTÍFICA E ADMINISTRATIVA
DESTACAM RELEVANTES TEMAS PARA A ESPECIALIDADE
Reunião Cientíﬁca de 30 de abril foi realizada on-line com apresentação de três trabalhos
O primeiro trabalho abordou sobre “Revascularização de Membros Inferiores na
Doença Arterial Obstrutiva Periférica, em
10.951 pacientes, em 11 anos no Sistema
Único de Saúde: uma análise epidemiológica da maior cidade brasileira”, do Hospital Albert Einstein, que tem como autores
Nelson Wolosker, Marcelo Fiorelli Alexandrino da Silva (apresentador), Dafne Braga
Diamante Leiderman, Nickolas Stabellini,
Wellington Araujo Nogueira, Claudia Szlejf,
Edson Amaro Junior e Marcelo Passos Teivelis. Os comentários foram do Dr. Pedro
Puech-Leão.
Na sequência, o tema “Avaliação Prog-

nóstica da Classiﬁcação WIFI no Paciente
Diabético Portador de Ferida em Membro
Inferior: um estudo de coorte dos pacientes atendidos no Hospital Universitário
Federal de São Paulo”, da Escola Paulista
de Medicina – Universidade Federal de São
Paulo, foi retratado pelos autores Giulliana
Barreira Marcondes, Rafael Bernardes de
Ávila, Rebeca Mangabeira Correia (apresentadora), Vinicius Bignatto de Carvalho,
Antonio Carlos Moura Neto, Brena Santos,
Ana Alyra de Carvalho, Libnah Leal Areias,
Gabriela Araújo Attie, Vladimir Vasconcelos, Ronald Luiz Gomes Flumignan, Henrique Jorge Guedes Neto, Wellington Lustre,

A diretoria da SBACV-SP reforça o pedido para que todos os associados participem
das reuniões da Sociedade, na forma on-line. Entre em contato com a secretaria da
Regional pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br para obter mais informações.
Reunião Administrativa
A reunião Administrativa da SBACV-SP
ocorreu sob o comando do presidente da
entidade, Dr. Walter Campos Jr.
A diretoria, por meio de videoconferência, debateu sobre os temas diversos que
serão apresentados no XVIII Encontro São
Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular,
marcado para outubro, como a prática da
Telemedicina pós-pandemia. O evento contará com a participação de convidados renomados do Brasil e do exterior.
Outro assunto discutido foi o curso TEVASC,
que deverá passar por atualizações em sua
programação. Também foi comunicado que
o Dia Internacional da Trombose e o Dia da
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Cirurgia Vascular serão realizados num só
evento, no dia 11 de outubro.
Na ocasião, foi apresentado o projeto
Makadu Live, uma plataforma de conteúdo
com acesso somente para a comunidade
médica. A ideia é aproveitar o momento
de quarentena, onde as pessoas estão em
casa, e usar essas informações de alto nível cientíﬁco para gerar interesse em outras atividades, ações e eventos, como por
exemplo, o Encontro São Paulo, e à medida
que mais conteúdos sejam postados e viralizados, comecem a surgir novos palestrantes da especialidade, interessados em em
acessar a plataforma.

Jorge Eduardo de Amorim, José Carlos Costa Baptista Silva e Luis Carlos Uta Nakano.
O Dr. Nelson De Luccia foi o responsável
pela moderação deste conteúdo.
O último trabalho apresentado foi “Relato de Caso de Confecção de Derivação de
Juguloatrial para Tratamento da Síndrome
da Veia Cava Superior Associada ao Uso de
Cateter”, do Hospital das Clínicas, que contou com os comentários do Dr. Guilherme
Yazbek, e é de autoria dos doutores Walter Campos, Pedro Puech Leão, Nelson De
Luccia e Dra. Rebecca Andrade (apresentadora).

Maio

Reunião Cientíﬁca - On-line

28/05/2020
5ª feira – às 20 horas
Link de acesso:

https://www.conteudoproducoes.com/sbacvsp
ou o ID: 985 3281 8504 (ZOOM)

Senha: sbacvsp20c
No caso de dúvidas, entre em contato
com a secretaria da Regional SP:
e-mail secretaria@sbacvsp.org.br
ou WhatsApp +55 11 97783-9182

ENCONTRO SP

Felipe Collares

Osvaldo Yano

Peter Verhamme

Inscrições para os temas correlatos se encerram em 13 de setembro
O XVIII Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular e
o IX Encontro Interativo de Cirurgia Vascular e Endovascular serão
realizados no segundo semestre de 2020, de 27 a 29 de outubro,
no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Este ano o
evento será híbrido, ou seja, presencial e on-line.
A programação está sendo elaborada para cobrir assuntos considerados da maior relevância para os cirurgiões vasculares. Convidados
internacionais estarão entre os palestrantes, como os doutores Felipe
Collares (EUA), Osvaldo Yano (EUA) e Peter Verhamme (Bélgica).
As inscrições para a participação com temas correlatos e casos
clínicos, e a oportunidade para os proﬁssionais apresentarem suas
atividades e resultados, se encerram no dia 13 de setembro.
No Encontro Interativo serão apresentados Casos Desaﬁos em
uma sessão com a participação da plateia. Os interessados em participar deverão encaminhar o(s) caso(s) que gostariam de apresentar, para análise e julgamento da Comissão. Para cada caso é
necessário elaborar pergunta(s) com cinco alternativas cada (com a

indicação da resposta correta), para votação da plateia.
A comissão organizadora do Encontro São Paulo é composta
pelos doutores Dr. Walter Campos Júnior (presidente do Encontro), Adilson Ferraz Paschôa, Adnan Neser, Antonio Eduardo Zerati, Bonno van Bellen, Calógero Presti, Erasmo Simão
da Silva, Fabio Henrique Rossi, Ivan Benaduce Casella, João
Antonio Correa, José Carlos Costa Baptista-Silva, Luis Carlos
Uta Nakano, Marcelo Calil Burihan, Marcelo Fernando Matielo, Marcelo Rodrigo de Souza Moraes, Rodrigo Bruno Biagioni,
Rogério Abdo Neser, Ronald Luiz G. Flumignan, Sidnei José
Galego, Valter Castelli Júnior e Vinicius Bertoldi.
No evento, haverá espaço para expositores que apresentarão o que há de mais moderno em termos de diagnóstico e
tratamento da especialidade.
Para informações complementares dos eventos e inscrições,
é só acessar o link www.encontrosaopaulo.com.br ou entrar em
contato com a Meeting Eventos, pelo telefone (11) 3849-0379.

SERVIÇO

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA EM ANGIOLOGIA E CIRURGIA
VASCULAR DO HOSPITAL REGIONAL SUL REALIZA
APROXIMADAMENTE 110 INTERVENÇÕES ARTERIAIS NO ANO
Residentes desenvolvem atividades ambulatoriais, tratamento de varizes
e acompanhamento do pós-operatório de pacientes
O Serviço de Residência em Angiologia e
Cirurgia Vascular do Hospital Regional Sul
teve início há três anos. É formado por 22
assistentes, sendo dois residentes de primeiro ano e dois de segundo. Nosso corpo
clínico é composto por um livre-docente,
dois doutores e um mestre. São eles, o Dr.
Ivan Casella, Dra. Rina Maria P. Porta, Dr.
Felipe Trajano de F. Barão e o Dr. Rafael de
Athayde Soares.
Os residentes desenvolvem atividades
ambulatoriais: Atendimentos de consultas
e acompanhamento de pós-operatórios,
procedimentos relacionados a tratamento de varizes e formação de ecodoppler

vascular dos pacientes internados ou não,
duas vezes na semana.
No hospital realizamos uma rotina de
visitas com discussões dos casos internados. São realizadas aproximadamente
110 cirurgias arteriais no ano, 100 intervenções endovasculares, 80 cirurgias de
varizes, além de outros procedimentos.
Devido a um grupo heterogêneo de
proﬁssionais, noto alto compromisso dos
colegas perante aos residentes, o que enriquece a discussão e conduta dos casos.
Estamos crescendo e contamos com o
apoio da diretoria do hospital para melhorar o serviço.

Dr. Paulo Daenekas de Melo Jorge
Coordenador do Serviço de Angiologia e
Cirurgia Vascular do Hospital Regional Sul
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PROFILAXIA E TRATAMENTO DO TROMBOEMBOLISMO
VENOSO EM PACIENTES COM COVID-19
Introdução:
A pandemia de COVID-19, causada pelo
coronavírus SARS-CoV-2, além de provocar lesão pulmonar alveolar e falência respiratória aguda, apresenta uma elevada
prevalência de tromboembolismo venoso
(TEV)1-3. Esse aumento no risco de TEV
parece estar particularmente associado a
uma reação inﬂamatória exacerbada e liberação exagerada de IL-64. A coagulopatia é veriﬁcada pelos índices de ﬁbrinogênio e D-dímero, e seu aumento, associado
à má evolução clínica, é o óbito5-8.
As recomendações aqui apresentadas
são baseadas em consensos internacionais para a proﬁlaxia e tratamento de
TEV em pacientes não COVID-199,10, e em
editoriais, estudos retrospectivos de séries de casos, recomendações e opiniões
publicadas, recentemente, em regime de
urgência, da prática clínica em pacientes
com COVID-19.
Portanto, elas devem ser aplicadas de
forma individualizada e por equipe multidisciplinar experiente e treinada no manuseio dessas medicações e procedimentos.
A terapia anticoagulante é complexa e
associada a benefícios substanciais (risco
reduzido de extensão de trombo e embolia pulmonar fatal em situações de doença aguda e recorrência de TEV), e riscos
(complicações hemorrágicas).
Esse documento pode sofrer alterações,
na medida que novos estudos e evidências
venham a ser apresentadas e publicadas.
Favor consultar periodicamente o site da
SBACV-SP, para veriﬁcar a presença de
possíveis novas recomendações.
Recomendações de acordo com a
revisão, porém baixa evidência:
Pacientes com diagnóstico conﬁrmado,
ou suspeita clínica de COVID-19, mesmo
tratados em regime domiciliar, especialmente aqueles que apresentem febre,
anorexia e diarreia, devem ser orientados
sobre a importância da hidratação e movimentação dos membros, e a proﬁlaxia com
HBPM deve ser considerada, sobretudo naqueles portadores de risco aumentado para
TEV (Escala de Caprini >8)11,12.
Em todos os pacientes internados com
diagnóstico conﬁrmado, ou suspeita clínica
de COVID-19, existe risco de TEV, e devem
receber proﬁlaxia farmacológica, caso não
haja contraindicação absoluta para tal9,10.
Nos pacientes que apresentam risco aumentado, (Escala de Caprini >8) vem sendo recomendado o uso de dose dobrada de
proﬁlaxia, e na ocasião da alta hospitalar, o
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uso de anticoagulação proﬁlática estendida, via parenteral ou oral, por 30 dias13,14.
Doses recomendadas13,14:
• Dose regular: HBPM 30 mg 2x/dia ou 40
mg/dia.
• Obesidade (IMC>35) e Caprini >8, considerar 60 mg 2x/ dia;80 mg/dia.
• IRA ou IRC (CC <30 ml/min) – HNF 5000
U SC 3x/dia.
• História de trombocitopenia induzida por
heparina > Fondaparinux.
• Plaquetas < 30.000, ou contraindicação
absoluta para anticoagulação > usar dispositivos de compressão pneumática intermitente.
• Nos pacientes em estado crítico, a HNF
pode ser indicada nos casos em que se
considera haver risco aumentado de sangramento.
• No uso da HNF, considerar o risco de
contaminação associado à necessidade de
coleta de amostra sanguínea seriada. Colher de sítio diverso da medicação.
• A HBPM pode ser usada na dosagem de
1mg/Kg/dia ou 2x/dia, para proteger a
equipe do risco de contaminação e por
apresentar efeito anti-inﬂamatório.
Pacientes internados em estado grave ou crítico, devem ter os níveis de TAP,
TTPa, D-dímero, ﬁbrinogênio, e produto
de degradação de ﬁbrina avaliados, uma
vez que a elevação desses marcadores
está associada a pior prognóstico, alta
prevalência de TEV e de óbito13-24.
As indicações para a realização de eco
Doppler venoso (EDV) devem ser as mesmas de pacientes não COVID-19, e só
deve ser realizado se seu resultado for
decisivo para a determinação da conduta
terapêutica. O nível aumentado do D-dímero não dever ser o único fator para a
realização do EDV11-12.
Deve ser dada preferência por equipamento de ultrassom portátil e sem ﬁo (“wireless”), e técnica “point-of-care”, para diminuir os riscos de contaminação11-12.
Estudos necroscópicos vêm demonstrando alta prevalência de microtrombose pulmonar em pacientes com COVID-19
positivo, que evoluíram a óbito15,16.
Aparentemente, a HBPM e a HNF são capazes de diminuir os níveis de D-dímero e
a mortalidade13-24.
Deve ser considerada anticoagulação
em dose plena, para os pacientes com
doses elevadas de D-dímero (>3000mg/
dl), e naqueles que evoluam com aumento acentuado dos valores, desde que não

haja contraindicação absoluta para tal13,14.
Os riscos e benefícios devem ser considerados individualmente. Essa conduta
aparentemente apresenta benefício em
redução dos índices de tempo e permanência em UTI e mortalidade. Não tem
sido veriﬁcado aumento do risco de hemorragia com esse tipo de conduta, entretanto, deve ser considerada a escassez
de estudos publicados e a baixa qualidade
da evidência cientíﬁca13-24.
Qualquer alteração clínica signiﬁcativa, no
quadro clínico do paciente com COVID-19,
deve ser monitorada, e a hipótese de ocorrência de Trombose Venosa Profunda e Embolia Pulmonar considerada10,13-24.
Deve ser veriﬁcada a disponibilidade de
recursos hospitalares e o potencial de contaminação na escolha dos exames complementares e da tática terapêutica. A anticoagulação empírica deve ser considerada
nas seguintes situações:
• Aumento de D-Dímero (>500 ng/ml; ou
aumento constante em 2 dias consecutivos).
• Sat O2 < 88% na admissão e necessidade progressiva de suporte ventilatório.
• Nessas situações considerar a presença
de TEP10,13-24.
Nos pacientes críticos, se houver sinais
sugestivos de TEP maciço ou submaciço,
piora súbita dos parâmetros hemodinâmicos, ou do padrão ventilatório, está indicado ecocardiograma na beira do leito,
e se for identiﬁcado sinais de sobrecarga
de ventrículo direito, deve-se considerar a
ﬁbrinólise sistêmica ou trombectomia farmacomecânica, considerando-se o risco de
sangramento10,13-24.
Nos pacientes internados, caso haja colapso hemodinâmico, choque cardíaco,
suporte circulatório extracorpóreo (oxigenação por membrana), trombectomia
farmacomecânica ou cirúrgica deve ser
considerada10,13-24. Se durante a internação
houver diagnóstico clínico ou radiológico
de TEV, deve ser mantida a anticoagulação
plena por pelo menos 3 meses13,14.
Pacientes em que for identiﬁcado com
risco alto para TEV e/ou Caprini >8, recomenda-se dose proﬁlática de anticoagulação, por pelo menos 6 semanas, após a
alta hospitalar9,10,13,14.
Nos pacientes com aumento de D-dímero, que seja superior a 3x o valor de referência, durante a internação, manter anticoagulação proﬁlática por 2 a 3 semanas,
e considerar o uso de DOAC; se houver
conﬁrmação de TEV durante a internação,
por exame de imagem, recomenda-se
manter anticoagulação terapêutica por ao
menos 3 meses13,14.
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Que anticoagulante usar
após a alta hospitalar?
• Pode ser usado HBPM ou DOAC.
• DOAC pode ser preferida por apresentar
Referências:
1. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019
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ENQUANTO AGUARDAMOS CONCRETIZAR
O PASSAR A LIMPO O BRASIL...
“As seis piores epidemias que antecederam o Covid-19!”
“Os problemas não são para sempre, eles
sempre têm uma solução, a única cousa que
não tem cura é a morte”. – É maravilhoso
Ler! Disse William Shakespeare. “Eu
sempre me sinto feliz, você sabe por quê?
Porque não espero nada de ninguém:
esperar sempre dói. Não permita que
ninguém insulte, humilhe ou diminua sua
autoestima. Os gritos são o instrumento
dos covardes, aqueles que não pensam.
Devemos ser fortes e ressuscitar as quedas
que a vida nos impõe, para nos lembrar
de que, depois do túnel escuro e cheio de
solidão, coisas muito boas aconteceram.
Antes de discutirmos... Respire antes de
falar... Ouça antes de criticar... Examine-se
antes de escrever... Pense antes que eu me
machuque... Olhe antes de desistir... Tente
antes de morrer”...
“O melhor relacionamento não é o de
uma pessoa perfeita, mas aquele em
que cada indivíduo aprende a viver, com
os defeitos do outro e admirando suas
qualidades. Quem não valoriza o que tem
um dia se queixará de ter perdido e quem
sofrerá um dia receberá o que merece.
Se você quer ser feliz, faça alguém feliz;
se você deseja receber: dê um pouco de
si, rodeie-se de boas pessoas e seja uma
delas. Lembre-se: às vezes, quando você
menos espera, haverá àqueles que lhe
darão boas experiências! Nunca estrague
seu presente por um passado sem futuro.
Uma pessoa forte sabe como manter sua
vida em ordem. Mesmo com lágrimas
nos olhos, ela se adapta a dizer com um
sorriso: EU SOU BOM”. Tudo isso é o que

falta na mente, espírito e alma dos políticos
e dirigentes e imprensas brasileiros.
Já ouviram falar em “Previsões que se
tornaram realidades”? - Foi uma previsão
extra-sensorial? Uma mediunidade?
• Nostradamus fez muitas previsões,
mas não foi o único. Algumas previsões
históricas realmente notáveis se tornaram
realidade:
• Wi-Fi e telefones celulares foram
previstos em 1909, por Nikola Tesla, rival
de Thomas Edson. Tesla previu transmitir
mensagem sem ﬁo ao redor do Mundo.
• Júlio Verne imaginou um homem na
Lua em 1865. Foi um dos melhores autores
de ﬁcção cientíﬁca de todos os tempos. Até
que NEIL ARMSTRONG pilotou o módulo
lunar Buzz Aldrim até a Lua, em 22 de
julho de 1969.
• O Sufrágio do Titanic foi previsto 14
anos antes de acontecer. O Naufrágio do
Titanic foi uma das maiores tragédias da
história da humanidade. Em 1898 o escritor
Morgan Robertson escreveu um romance
intitulado Futilidade ou Naufrágio do Titã.
• Os Fones de Ouvido foram previstos
por Ray Bradbury, em 1953, autor de
ﬁcção cientíﬁca, com conceitos futuristas.
Seu romance é intitulado Fahrenheit 451.
• A ideia de Transplante de Órgãos foi
prevista na década de 1660, por Robert
Boyle, em 1627. O primeiro grande
transplante de órgão ocorreu em 1954, um
Rim entre irmãos gêmeos.
• Arthur C. Clarke imaginou iPad em
1968, em seu livro, uma Odisseia no
Espaço. Ele chamou de Bloco de Notícias.

• O Cartão de Crédito em 1888, Edward
Beﬂamy citou em seu romance, Looking
Back, a ideia de usar cartão na compra em
uma loja. Mas o primeiro cartão de crédito
universal foi lançado em 1953.
• Vamos desejar que surjam previsões
positivas para o Brasil e os brasileiros
viverem melhor, se livrando do maldito e
destruidor coronavírus, que está gerando
muita controvérsia, desespero, pela
falta do equilíbrio, da organização, da
responsabilidade, do bom senso, por parte
dos políticos e da população.
NOTA: Esses comentários e citações foram
extraídos da divulgação do Tudo Por e-Mail.
“Em meio aos tropeços ou nas
horas mais difíceis, lembre que existe
uma força chamada Esperança”
- Jordana Mourão

Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP
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FIQUE POR DENTRO

No sentido de contribuir para os importantes esforços de enfrentamento e contenção do COVID-19, a SBACV-SP suspendeu as reuniões
presenciais da Liga Acadêmica Paulista de Angiologia e de Cirurgia
Vascular, que aconteceriam no primeiro semestre.
As datas previstas para início dos encontros presenciais são: 22 de
agosto, 26 de setembro e 17 de outubro, todas realizadas na APM –
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278, Bela Vista - São Paulo – SP, porém
os auditórios serão conﬁrmados por ocasião dos encontros. No dia
28 de novembro, será na Churrascaria D´Breschia, antiga Novilho de
Prata, localizada na Av. 23 de Maio. Não haverá reunião da Liga no
mês de dezembro.
Reuniões on-line
Com 117 participantes, a reunião da Liga Vascular de maio foi
realizada on-line. Os temas abordados durante o encontro foram:
“Tromboembolismo Venoso”, pelo professor adjunto da Disciplina
de Cirurgia Vascular e Endovascular, da Escola Paulista de Medicina,
Dr. Ronald Flumignan; “Proﬁlaxia TEV”, pelo professor da Disciplina
de Cirurgia Vascular do Santa Marcelina, Dr. Marcelo Calil Burihan;
e “Casos Clínicos”, pelo professor adjunto da Disciplina de Cirurgia
Vascular e Endovascular da Escola Paulista de Medicina, Dr. Vladimir
Vasconcelos e alunos da LCVE da EPM.
Em breve, a secretaria da SBACV-SP informará, por e-mail, as datas
das próximas reuniões on-line.
A Liga tem a coordenação dos doutores Marcelo Calil Burihan, Walter Campos Jr., Luis Carlos Uta Nakano, Ivan B. Casella, Adnan Neser,
Henrique Jorge Guedes Neto, Antonio Eduardo Zerati e Arual Giusti.

PROGRAME-SE! EXAMES PARA TÍTULOS
Informamos que, em virtude da pandemia do novo coronavírus e
para adequação à nova portaria da AMB n° 002/2020, divulgada em
17 de abril de 2020 – que ratiﬁca e faz adendo à normativa de regulamentação do Exame de Suﬁciência para Titulação de Especialista e do
Certiﬁcado de Área de Atuação – o Exame de Título de 2020 sofreu as
seguintes alterações:
I- O primeiro exame teórico permanece previsto para a data de 20 de
setembro de 2020, e será realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais.
II- A segunda etapa, apenas para os aprovados na primeira fase, tem
previsão para o dia 15 de novembro, na cidade de São Paulo.
Pedimos a compreensão, diante do desaﬁo que estamos vivendo, que
nos obrigaram às alterações de local e data. Os esforços da SBACV para
que consigamos realizar o Exame em 2020, são extenuantes, pois, entendemos a necessidade dos associados pela obtenção do Título e do
Certiﬁcado.
Os detalhes e outras informações sobre o exame serão disponibilizados
após a aprovação do Edital pela AMB, quando será disponibilizado no site.
A direção da SBACV
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Dia Vascular e
Dia da Trombose
serão realizados
na mesma data
O 14º Dia Vascular de São Paulo e o 6º
Dia Mundial de Conscientização e Combate
à Trombose serão realizados no dia 11 de
outubro de 2020, no Parque Villa-Lobos,
em São Paulo.
A decisão foi tomada pela diretoria da
SBACV-SP, em razão das recentes alterações das datas de eventos, por conta do
período de afastamento social, em virtude
da pandemia do novo coronavírus.
O Dia Vascular e o Dia da Trombose são
ações de cidadania que têm como objetivo
prestar atendimento gratuito e informar a
população a respeito das doenças vasculares, fatores de risco da trombose venosa,
formas de prevenção e tratamentos.
Os eventos são organizados pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia
Vascular - Regional São Paulo (SBACV-SP).

Venha para a maior rede de
blindagem proﬁssional do Brasil
ASSISTÊNCIA JURÍDICA
ESPECIALIZADA EM DIREITO
MÉDICO E ODONTOLÓGICO

COBERTURA
NACIONAL

INDENIZAÇÃO
FINANCEIRA DE
ATÉ R$ 500 MIL

GERENCIAMENTO
DE CRISE DE
IMAGEM

SEM DENUNCIAÇÃO
À LIDE

CLUBE DE
VANTAGENS
E MAIS!

NBR ISO 9001:2015
NBR ISO 37001:2017

28/03/2019 - 28/03/2020

www.anadem.org.br
MAIO 2020
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ARTIGO

A INSENSATEZ DOS
PLANOS DE SAÚDE
Setor ainda não expôs o que planeja para a pandemia

* Por Mário Scheﬀer
Num esforço solidário sem precedentes, boa parte dos brasileiros
acatou o afastamento social para frear o coronavírus e tentar evitar
o colapso dos nossos hospitais. Ao custo humano do isolamento
somam-se escolas fechadas, empregos perdidos e salários
cortados, além da corrida do Sistema Único de Saúde (SUS) para
readequar serviços, sabidamente precários e insuﬁcientes, e
coordenar a vigilância epidemiológica, as instituições de pesquisa
e a produção de insumos.
Enquanto o sacrifício aﬂige amplos setores da vida nacional, é
insensata a movimentação dos planos de saúde, que ganharam do
governo Bolsonaro pacote de recursos no valor de aproximadamente
R$ 15 bilhões.
O segmento de saúde suplementar, que em 2019 faturou
R$ 213,5 bilhões, ainda não expôs ao país o que planeja para
enfrentar a Covid-19.
Muitos dos 47 milhões de seus consumidores, dentre os quais
6,5 milhões com mais de 60 anos estarão infectados. Calcula-se
que até 15% dos diagnosticados possam demandar internação e,
desses, cerca de 5%, irão precisar de terapia intensiva.
Como sempre foi, muita gente que tem plano privado será
atendida em hospital público. Isso porque há planos com restrições
de coberturas e serviços de má qualidade perto do que é oferecido
pelo SUS, ao qual todos os brasileiros podem recorrer — e que
vem se organizando diante do avanço da pandemia, investindo
em hospitais de campanha e ampliação de leitos, inclusive de UTI.
Mesmo assim, os planos de saúde foram autorizados a mobilizar
R$ 10,5 bilhões do fundo garantidor, composto por ativos próprios,
antes intactos para proteger usuários, hospitais e médicos diante
da insolvência de operadoras. Também foram desobrigados de
compor reservas e garantias, entre elas recursos para assegurar
o ressarcimento ao SUS, quando seus clientes são atendidos na
rede pública.
Para liberar os saques, a Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) exige contrapartidas genéricas e extemporâneas: os
planos devem “pagar regularmente os prestadores” e “oferecer
renegociações de contratos”, até o dia 30 de junho, data burocrática
sem sincronia com a situação sanitária. Ao não vincular as retiradas
à ampliação da assistência, e sem deﬁnir como se dará a reposição
ao fundo, as medidas da ANS soam como cheque em branco.
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Recomendações para proteger indivíduos, famílias
e empregadores com mensalidades em atraso foram
desconsideradas. Já se ouve de porta-vozes do setor, que
os reajustes serão maiores nos próximos aniversários dos
contratos.
Além de aliviar o caixa das operadoras, a ANS decidiu
adiar consultas, exames e internações não urgentes.
Postergar prazos de atendimento pode piorar o estado de
doentes que necessitam programar e realizar tratamentos
e cirurgias. Sem acesso a consultas médicas agendadas,
pacientes tendem a buscar emergências de hospitais, nas
quais o risco de contaminação é elevado.
As ﬂexibilidades não param por aí. Em linhas de crédito,
o BNDES liberou R$ 2 bilhões para empresas da saúde,
enquanto a Caixa Econômica Federal repassará R$ 5
bilhões a hospitais ﬁlantrópicos, que também atendem
convênios médicos.
Escandalosamente, o volume de recursos adicionais à
disposição da saúde privada já é muito superior ao total
destinado ao Ministério da Saúde para combater a nova
doença.
Vários países determinaram, enquanto dura a pandemia,
o uso comum de recursos assistenciais, subordinando
o setor privado ao comando único público. No Brasil, o
acesso de quem tem plano privado a serviços de saúde
não tem como critério a gravidade dos casos. E clientes
de planos mais baratos são atendidos em hospitais menos
prestigiosos. A emergência sanitária não rompeu barreiras
prejudiciais ao melhor atendimento.
A liberação de tanto dinheiro para ajudar empresários
não têm como perspectiva uma rede integrada de
assistência com escala adequada para salvar vidas de
todos. Por aqui, nem o coronavírus detém a sanha dos
planos de saúde de tirar proveito das circunstâncias.

Mário Scheﬀer
(publicado no jornal Folha de S. Paulo em 12.04.2020)

COLABORAÇÃO

SOLIDARIEDADE

Neste momento de isolamento social,
em razão da pandemia de Covid-19, a
solidariedade se multiplica e se torna
uma das principais formas de enfrentar
a doença. Em várias partes do País e do
mundo, são muitas as ações que vemos
na TV para amenizar o sofrimento do
próximo. Muitos voluntários têm se
mobilizado para auxiliar as pessoas que se

encontram em estado de vulnerabilidade
social, como idosos, que fazem parte do
grupo de risco e são mais suscetíveis a
complicações de Covid-19, e mães que
cuidam sozinhas dos ﬁlhos, além dos que
necessitam de apoio psicológico.
Doação de produtos de higiene pessoal,
distribuição de alimentos, campanhas
para arrecadar Equipamentos de Proteção

Individual (EPIs) para proﬁssionais da
saúde e consultas gratuitas são algumas
das ações solidárias que se espalham
pelo Brasil. São instituições e cidadãos se
unindo para enfrentar e vencer uma das
maiores crises de saúde pública do mundo.
As doutoras Fatima Mohamad El Hajj e
Mayara Leite Coutinho registram aqui suas
contribuições para a sociedade.

* Por Dra. Fatima Mohamad El Hajj
Gostaria de informar sobre o meu serviço
solidário, a minha contribuição como
membro, nesse combate à COVID-19.
Hoje, eu tive uma grande prova de
esperança no meio do escuro e do medo
que estamos vivendo!
Senti algo maior do que o medo e
insegurança que todos estamos vivendo,
senti a solidariedade vinda de pessoas
comuns e excepcionais que mobilizaram
dinheiro, tempo e energia para comprar
e entregar EPI ao front de combate à
COVID.
Eu ﬁz questão de doar a todos os
serviços do SUS que eu já trabalhei e que
me forjaram no fogo dos prontos-socorros
e Residência Médica.
Foram entregues face shields (Escudo

Facial - EPI - mais de 250 unidades) de
proteção ao: Hospital do Servidor Público
do Município - HSPM; Hospital do Servidor
Público Estadual de São Paulo – IAMSPE;
e UBS Vila Formosa. E grande doação ao
Hospital Municipal de Cidade Tiradentes Santa Marcelina. Meu hospital de coração.
(In memoriam Edmilson Samuel).
Nunca vou poder agradecer o suﬁciente
a minha turma de formandos do Colégio
Agostiniano Mendel de 2004, pelo MAR de
empenho e solidariedade.
Nosso colega de turma levou essa
campanha ao vereador George Hato e ao
deputado Baleia Rossi, que doaram 300
mil reais ao Santa Marcelina!
Sou muito grata e estou trazendo a
contribuição social ao grupo.

Dra. Fatima Mohamad El Hajj
Associada da SBACV-SP

* Por Dra. Mayara Leite Coutinho
Estamos vivendo um momento de
combate ao novo coronavírus, que, além
de expor a fragilidade do nosso sistema
de saúde, traz isolamento social, angústia
e muito medo a toda população.
No entanto, a pandemia também
possibilita que o ser humano mostre a sua
solidariedade e empatia com o outro, seja
um familiar, um amigo, um vizinho ou, até
mesmo, um desconhecido necessitado.
É o momento de nos colocarmos no
lugar daqueles que precisam da nossa
ajuda, independente de cor, raça, religião
ou orientação sexual.
Por esse motivo, criamos um projeto
social que se propõe à distribuição de cestas

básicas, produção de marmitas e doação de
cobertores aos moradores de rua.
Com a colaboração de alguns amigos
e colegas de proﬁssão, já foi possível a
doação de 200 cestas básicas, que foram
destinadas à entidade sem ﬁns lucrativos
@amissaoeamar e à comunidade carente
do município de Franco Rocha.
Neste momento, estamos trabalhando
na produção de 1.000 marmitas, que
serão, em breve, distribuídas aos
moradores da região central da cidade de
São Paulo.
Como médica e, sobretudo, cidadã, não
poderia ﬁcar inerte ao caos que vem se
instalando a cada dia.

Dra. Mayara Leite Coutinho
Associada da SBACV-SP
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MESTRE VASCULAR

DR. MARCONE LIMA SOBREIRA É IDEALIZADOR
DE VÁRIOS PROJETOS E DETENTOR DE UMA PATENTE
Possui 67 artigos publicados em periódicos cientíﬁcos nacionais e internacionais e é editor do livro Doenças Vasculares Periféricas
Nascido em 13 de abril de 1972, na cidade de Teresina, capital do Piauí, o menino
Marcone Lima Sobreira, passou a infância
e a adolescência no Nordeste. Com o passar dos anos, mudou-se para o interior de
São Paulo, onde começou uma nova fase
na vida acadêmica.
Graduou-se em Medicina pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
– UNESP/Botucatu (1997), e fez residência
na disciplina de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital das Clínicas da mesma
universidade, onde trabalha até hoje.
Em 2009, concluiu doutorado em Bases
Gerais da Cirurgia, e apresentou o tema
“Prevalence of deep vein thrombosis and
pulmonary embolism in superﬁcial thrombophlebitis of the lower limbs: prospective
study of 60 cases", com 52 citações até o
momento.
Posteriormente, em 2019, fez Livre-Docência em Cirurgia Vascular e Endovascular
(2019) na UNESP/Botucatu, dissertando
sobre "Correlation of the severity of peripheral arterial disease of the lower extremities with coronary artery disease and
cardiovascular events - retrospective study
of 100 patients", em fase de publicação.
Além das múltiplas pesquisas que originaram sua tese de doutorado e de livre-docência, Dr. Sobreira é dono de uma carreira permeada por inúmeras publicações,
é editor do livro “Doenças Vasculares Periféricas” - 5ª edição – 2015, do Prof. Dr.
Francisco Humberto de Abreu Maﬀei, autor
e coautor de 35 capítulos de livros nacionais, possui 67 artigos publicados em periódicos cientíﬁcos no Brasil e no exterior,
tem 15 orientações de pós-graduandos
(mestrado e doutorado), 20 orientações
de alunos de iniciação cientíﬁca com ﬁnanciamento de agências de fomento (FAPESP
e CNPq), 170 trabalhos apresentados em
Congressos nacionais e internacionais, dois
projetos de pesquisa com ﬁnanciamento
FAPESP, uma patente depositada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI), com o nome de (Processo de desenvolvimento de Heparina não fracionada
de alto peso molecular, e uso da mesma
para tratamento, controle e prevenção de
câncer metastático), e mais uma patente
em fase de depósito no INPI.
Esteve presente também em mais de 60
bancas de mestrado e doutorado, e conquistou 19 prêmios em Congressos da
especialidade. Atualmente, tem trabalhado em algumas linhas de pesquisa, como
Trombose e drogas anticoagulantes, Reati-
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vidade Endotelial nas doenças vasculares,
Remodelamento vascular pós-tratamento
Endovascular e Biomarcadores ultrassonográﬁcos nas doenças vasculares.
Enquanto esteve à frente da Seccional
Bauru-Botucatu- Jaú, da SBACVSP, participou de vários encontros de cunho acadêmico e cientíﬁco. Pela Nacional, integrou
as Comissões de avaliação para obtenção
do certiﬁcado de área de atuação em Ecograﬁa com Doppler.
Nos Encontros São Paulo de Cirurgia
Vascular e Endovascular participou como
moderador e palestrante.
Em 2015, ganhou o prêmio ”Geza de
Takats”, de incentivo à divulgação cientíﬁca
em cirurgia vascular, pelo melhor trabalho
apresentado por um sócio-titular (Avaliação de biomarcadores ultrassonográﬁcos
precoces de doenças cardiovasculares em
mulheres pós-menopausa), da Sociedade
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular
- Regional São Paulo.
O cirurgião vascular também foi cofundador do grupo Registro dos Hospitais Universitários do Interior de São Paulo (RHEUNI),
composto por cinco serviços públicos universitários do interior (FAMEMA) em Marília, (FAMERP) em São José do Rio Preto, (UNESP) em Botucatu, (UNICAMP) em
Campinas e (USP) em Ribeirão Preto, sendo o primeiro grupo multicêntrico nacional
a realizar registro de doenças vasculares
de forma sistemática.
O Dr. Sobreira participou também, ao
lado de outros colegas, da organização do
Simpósio de Cirurgia Vascular e Endovascular do Interior de SP (SIMVASC), realizado a cada dois anos, e que está atualmente
em sua quarta edição, como também, participou da produção cientíﬁca publicada em
periódicos internacionais.
Outro importante evento, no qual sempre está presente, é o Dia Vascular, realizado anualmente na cidade de Botucatu,
desde 2017, que presta atendimento à
população (média de 150 a 200 pessoas
atendidas) e divulga a especialidade.
Além do amor pela proﬁssão, ele conta
que tem também um enorme prazer pela
leitura e faz questão de dar dicas de bons
livros como, (a trilogia “O Século”, de Ken
Follett, e “A Dança da Morte”, de Stephen
King).
Outra paixão é pelo futebol. Torcedor
ferrenho do glorioso Palmeiras, garante
que seu time do coração é o primeiro campeão mundial interclubes e o maior campeão brasileiro de futebol do século XX.

Dr. Marcone Lima Sobreira

Mensagem aos jovens médicos
“Aos que iniciam a carreira de cirurgião vascular, sugiro que estudem
e se atualizem bastante, que é o que
vai nos diferenciar. Ética e honestidade são condições básicas e necessárias para a construção de um bom
proﬁssional. Quando não tiverem a
cura, ofereça um pouco do tempo
para ouvir, o que às vezes, é o suﬁciente para trazer alívio e conforto.
Se faz o que gosta, vai correr o dia
todo e nunca vai se cansar.”

NOVAS ADESÕES
Sócios aprovados em 27/02/2020:
Aspirantes residentes
Bruno Pagnin Schmid
Giovana Quarentei Barros Brancher
Sabrina Payne Tartarotti
Aspirante:
Marcela Juliano Silva
Pleno:
Marcelo Ubiratan Zachetti
Remidos aprovados pela SBACV:
João Paulo Tardivo – 22/04
Ricardo Martucci – 29/04
Salvador José de Toledo A. Amato – 22/04

Curso preparatório para a
Prova de Título de Especialista
em Cirurgia Vascular
O Curso Bizu é o mais novo curso preparatório para a
Prova de Título de Especialista em Cirurgia Vascular!
Serão 4 DIAS INTENSOS de revisão que acontecerão
em um confortável auditório na Capital de São Paulo.
Dias do Curso: 15, 16, 17 e 18 de setembro, na semana da
Prova de Título de Especialista em Cirurgia Vascular.

BÔNUS

Confira os detalhes
do Bônus em nosso Site
e baixe seu ebook
GRÁTIS!

Informações
cursobizu.com.br
Tel: (11) 9.7434-1474
suporte@cursobizu.com.br
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Pesquisa APM: Os percalços do médico
da linha de frente contra a COVID-19
Levantamento da Associação Paulista de Medicina registra como está o
acesso aos EPIs, as diﬁculdades para o adequado exercício proﬁssional e
os problemas enfrentados em hospitais e unidades de saúde

Crédito da foto: BBustos Fotograﬁa

Problemas como a falta de álcool em gel, de aventais, luvas, máscaras cirúrgicas, óculos e outros equipamentos básicos são apontados pelos médicos
brasileiros da linha de frente do combate à COVID-19, conforme atesta pesquisa realizada pela Associação Paulista de Medicina (APM), de 9 a 17 de abril. A
amostragem tem a participação de 2.312 proﬁssionais de todo o País, que responderam espontaneamente o questionário estruturado on-line, via plataforma
Survey Monkey.
Os números, assim como a realidade, são impactantes. Mesmo lidando com
situações perigosas à saúde diariamente, 90,5% desses médicos não se submeteram a qualquer teste para detectar a COVID-19 até o momento. Isso, com o
agravante de que 34,8% dos pesquisados pertencem ao grupo de risco, sofrendo de males como insuﬁciência renal, doença cardiovascular, obesidade, doença
respiratória, hipertensão e/ou diabetes.
A falta de testagem entre os proﬁssionais de Medicina pode ser uma evidência
de que realmente há carências importantes para um atendimento seguro e para
uma prestação de assistência adequada. Tanto é que somente 14% dizem que
os locais em que atendem têm testes suﬁcientes para todos os pacientes com
sintomas de COVID-19.
A conjunção de carências e diﬁculdades explica o clima que parece reinar
atualmente nos hospitais. A percepção de 86,6% dos médicos consultados pela
Associação Paulista de Medicina é a de que seus colegas estão apreensivos,
deprimidos, pessimistas, insatisfeitos e revoltados. Só 13,4% registram sentir
tranquilidade ou otimismo.
A mesma pesquisa aponta que 65% trabalhavam em hospitais e prontos-socorros que recebem pacientes com COVID-19; enquanto 59% haviam atendido
alguém desse grupo. Já 34% aﬁrmaram haver assistido pessoas com conﬁrmação
da doença. E 13% relatam que acompanharam enfermos que vieram a falecer.
Os médicos da linha de frente que responderam a pesquisa relatam que não
há área dedicada especialmente a pacientes com COVID-19 em 30% de seus
locais de ação.
A pandemia, com a consequente exposição ao contato com pacientes acometidos de COVID-19, vem mudando a rotina pessoal e proﬁssional dos médicos do
Brasil. O levantamento da APM mostra que 18,5% estão afastados de familiares,

para não os expor a riscos. Na prática diária, 51% apontam usar a Telemedicina,
fazendo teleconsulta, teleorientação, telemonitoramento etc.
A pesquisa da APM foi realizada na gestão de Luiz Henrique Mandetta, no
Ministério da Saúde. A avaliação do ex-titular da pasta entre os participantes
tem 72% de ótimo e bom.
Por ﬁm, a pesquisa não mostra uma luz estável no ﬁm do túnel, pois 74,5%
acham também que faltarão médicos para o combate à COVID-19 e assistência

aos brasileiros.
Conﬁra a pesquisa na íntegra pelo link http://associacaopaulistamedicina.org.br/ﬁles/2020/pesquisa-apm-medicos-covid-19-abr2020.pdf
Fonte: APM

Projeto de Lei 2168/20, que indeniza médicos
vítimas da Covid-19, é acolhido na Câmara
Análise da condição de incapacidade se dará mediante
exame médico-pericial a cargo da Previdência Social,
podendo o proﬁssional de Saúde, a seu encargo, ter
acompanhamento de médico de sua conﬁança

O Projeto de Lei nº 2168 de 2020, que dispõe sobre a concessão de auxílio indenizatório e pensão especial a médicos,
proﬁssionais de saúde e dependentes, por incapacidade ou
óbito decorrente de infecção pelo vírus Sars-Cov-2, foi acolhido pela deputada Soraya Manato (PSL-ES). A apresentação
da proposta, iniciativa do Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo (Cremesp), ocorreu no dia 24 de abril.
“Desde o início, acolhi e apoiei bastante a iniciativa porque,
além dos aplausos merecidos aos proﬁssionais que estão na
linha de frente se expondo e correndo risco todos os dias, o
auxílio é fundamental. Em uma eventualidade de transmissão, precisamos realmente pensar nesse amparo. É interessante e bom que seja aprovado em caráter de urgência”,
ressalta o diretor de Comunicações da Associação Paulista de
Medicina e conselheiro do Cremesp, Everaldo Porto Cunha.
“Agora, precisamos de amplo apoio da categoria para pedir
aos deputados federais de seus estados que peçam urgência
de votação para que os heróis dessa guerra tenham a devida
cobertura social caso sejam vítimas do coronavírus. É o mínimo que se espera do Estado brasileiro, que está convocando
esses proﬁssionais para a linha de frente da guerra contra
o vírus. Vamos pedir aos deputados federais que aprovem
em regime de urgência esse projeto que interessa a todos
os proﬁssionais de saúde do Brasil”, ressalta a deputada, na
justiﬁcação do projeto.
O auxílio indenizatório por incapacidade temporária por coronavírus será devido no valor de R$ 6.101,06, reajustado a
partir da data de vigência da lei. A análise da condição de incapacidade se dará mediante exame médico-pericial a cargo
da Previdência Social, podendo o proﬁssional de Saúde, a seu
encargo, ter acompanhamento de médico de sua conﬁança.
Além dos médicos, o PL beneﬁcia os proﬁssionais das áreas: serviço social, biologia, biomedicina, educação física,
enfermagem, farmácia, ﬁsioterapia e terapia ocupacional,
fonoaudiologia, medicina veterinária, nutrição, odontologia,
psicologia e técnicos em radiologia.
Fonte: APM
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