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SERVIÇO ENDOVASCULAR MESTRE VASCULAR
Serviço de Cirurgia Endovascular do Hospital 
da Unicamp chega à maioridade com média 
de 480 cirurgias ao ano

Participação atuante no setor de Angiorradiologia 
da SBACV-SP é destaque na carreira do Dr. Jorge 
Eduardo de Amorim

Impresso fechado pode ser aberto pela ECT

ESPECIALISTA NA ÁREA DE SAÚDE DÁ DICAS 
DE COMO CONQUISTAR E FIDELIZAR O PACIENTE

MEDICINA E MARKETING DIGITAL: 
OS BENEFÍCIOS E OS CUIDADOS NA 
HORA DE UTILIZAR AS REDES SOCIAIS 

XVIII ENCONTRO SÃO PAULO 
DE CIRURGIA VASCULAR 
E ENDOVASCULAR E IX 
ENCONTRO INTERATIVO
Eventos serão on-line e terão 
estúdio com tecnologia de ponta
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PALAVRA DO PRESIDENTE

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

DIRETORIA BIÊNIO - 2020-2021

Caros associados,

Gostaria de iniciar destacando duas importantes datas, co-
memoradas neste mês: o Dia Nacional da Saúde e o Dia do 
Cirurgião Vascular, celebradas nos dias 5 e 15 de agosto, res-
pectivamente.

Em meio à pandemia, penso que este agosto serviu mais 
como uma refl exão sobre o nosso sistema de saúde. O que 
poderíamos mudar no atendimento aos pacientes? 

Quero registrar a importância de um melhor atendimento 
e acompanhamento dos pacientes pelo cirurgião vascular nas 
Unidades Básicas de Saúde (UBSs), no cuidado de neuropatia 
diabética, úlceras venosas, estenose de carótidas não signi-
fi cativa, aneurisma de aorta pequeno, controle de INR nas 
tromboses venosas. Estes pacientes têm um atendimento pri-
mário defi citário, portanto, são encaminhados aos hospitais 
terciários que fi cam sobrecarregados. Essa logística deve ser 
implementada pelo SUS para que os dois sistemas funcionem 
em harmonia. Lembro-me do antigo INPS, em que o cirurgião 
vascular fazia o atendimento no posto de saúde e podia inter-
nar seus pacientes para cirurgia, recebendo seus honorários 
pelo código 7. Havia uma resolutividade maior destas doen-
ças.  Essa comunicação e atendimento, entre o setor primário 
e o terciário, seriam fundamentais no momento da realização 
de uma cirurgia.

Outro ponto a ser ressaltado é o Dia do Cirurgião Vascu-
lar. Para tratarmos de doenças complexas e delicadas, somos 
especialistas altamente capacitados. Sabemos que a Cirurgia 
Vascular e Endovascular nos exigem a riqueza do conheci-
mento nos detalhes e o aperfeiçoamento contínuo. Apesar 
das intempéries, por conta da Covid-19, ainda assim, temos 
motivos para seguir em frente. Temos tido grandes avanços e 
conquistas em nossa especialidade, ao longo dos anos. 

Em nome da diretoria da SBACV-SP e da equipe da Folha 
Vascular, parabenizo a todos os cirurgiões vasculares que se 
dedicam e se preocupam com a saúde da população, diaria-
mente, e que buscam obter melhorias para a nossa área, 
constantemente.

Por último, gostaria de falar sobre o XVIII Encontro São 
Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular e o IX Encontro 
Interativo de Cirurgia Vascular e Endovascular, que serão rea-
lizados de 27 a 29 de outubro. Este ano, o evento será on-line, 
com muita interatividade e discussão de casos clínicos com 
grande embasamento teórico.  Teremos um estúdio com tec-
nologia de ponta, onde os professores utilizarão esse espaço 
para ministrar suas aulas. Dessa maneira, o associado poderá 
assistir no conforto de sua casa, ou de seu consultório, todo o 
conteúdo com sinal de qualidade e perfeita visualização. 

Aproveitem os conteúdos da Folha Vascular e tenham uma 
ótima leitura!

Abraços,

DEFESA PROFISSIONAL

Dr. Fábio José Bonafé Soleto
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CONSELHO SUPERIOR
Adnan Neser | Antonio Carlos Alves Simi | Bonno van Bellen | 

Calógero Presti | Cid J. Sitrângulo Jr. | Fausto Miranda Jr. | Francisco 
Humberto A. Maff ei | João Carlos Anacleto | José Carlos Costa Baptista-

Silva | Marcelo Calil Burihan | Marcelo Fernando Matielo | Marcelo 
Rodrigo de Souza Moraes | Pedro Puech-Leão | Roberto Sacilotto | 

Valter Castelli Jr. | Wolfgang Zorn

CONSELHO FISCAL
Arual Giusti (Titular) | Marcos Augusto de Araújo Ferreira (Titular) | Victor 

Andres Garrido Santillan (Titular) | José Fernando Leite da Silva (Suplente) | 
Ivan de Barros Godoy (Suplente - In Memoriam) 

SECCIONAIS
ABC – Anderson Nadiak Bueno | Alto Tietê – Fuad José Assis | 

Baixada Santista – Mariano Gomes da Silva Filho | Bauru-Botucatu 
– Rafael Elias Farres Pimenta | Bragantina – Benedicto Márcio Villaça | 

Campinas-Jundiaí – Carla A. Faccio Bosnardo | Franca – Fernando César 
Raymundo | Marília – Ludvig Hafner | Presidente Prudente – Fernando 
José Fortunato | Ribeirão Preto – Luiz Cláudio Fontes Mega | São Carlos-

Araraquara – Carolina Diaz Pedrazzani Lemos | São José do Rio Preto
– Sthefano Atique Gabriel | Sorocaba – Luis Carlos Mendes de Brito | 

Taubaté-São José dos Campos – Luís Gustavo dos Santos Iniesta Castilho

DEPARTAMENTOS

Doenças Arteriais:
Nilo Mitsuru Izukawa (Coordenador)
Comissão de Doenças Carotídeas:

Regina Moura, Márcia Maria Morales e Celso Ricardo Bregalda Neves
Comissão de Aneurismas:

André Echaime V.Estenssoro, Edwaldo Edner Joviliano, 
Marcus Vinicius Martins Cury e Luiz Antonio Furuya

Comissão de DAOP:
Edson T. Nakamura, Francisco Cardoso Brochado Neto, 

Igor Calixto Novais Dias, Ivan B. Casella e Rodrigo Bruno Biagioni

Doenças Venosas:
Adilson Ferraz Paschoa (Coordenador)

Comissão de TEV: Marcone Lima Sobreira, Luis Frederico Gerbase de 
Oliveira e Manoel Augusto Lobato dos Santos Filho

Comissão de Varizes: Jose Ben-Hur Ferraz Parente, 
Newton de Barros Junior e Paulo Celso Motta Guimarães 
Doenças Linfáticas: Mauro Figueiredo C. de Andrade e 

Henrique Jorge Guedes Neto

Doenças Vasculares de Origem Mista:
João Antonio Corrêa (coordenador)

Comissão de Pé Diabético:
Akash K. Prakasan e Guilherme Yazbek

Comissão de Curativos:
Rina Maria Pereira Porta e Sergio Roberto Tiossi

Comissão de Malformação:
José Luiz Orlando e Daniel Guimarães Cacione 
Comissão Síndrome de Congestão Pélvica:

Álvaro Machado Gaudêncio, Igor Rafael Sincos e Vitor Cervantes Gornati
Métodos Diagnósticos Não Invasivos:

Erica Patricio Nardino (coordenadora), Luisa Ciucci Biagioni,
Luís Gustavo Schaefer Guedes e Rafael de Athayde Soares

Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular:
Felipe Nasser (coordenador), Jorge Eduardo Amorim 

e Sidnei José Galego
Cirurgia Experimental, Pesquisa e Microcirculação:

 Sergio Quilici Belczak (Coordenador), 
Nicole Inforsato e Vladimir Tonello de Vasconcelos 

Trauma Vascular:
Grace Carvajal Mulatti (coordenadora), Ulisses Ubaldo Mattosinho Mathias, 

Lucas Azevedo Portela e Eduardo Alves Brigidio
Doenças Vasculares com Comprometimento Estético:

Miguel Francischelli Neto e Álvaro Pereira Oliveira
Acessos Vasculares e Transplantes de Órgãos:

Rhumi Inoguti (coordenadora), Marcelo Kalil Di Santo, 
Fábio Rodrigues Ferreira do Espírito Santo e Christiano S. Pecego

Comissão para Curso Preparatório 
para Título de Especialista: 

Walkiria Hueb Bernardi (coordenadora), 
Debora Ortigosa Cunha e Yumiko Regina Yamazaki

Cursos e Eventos:
Fausto Miranda Júnior (diretor) e 

Ronald Luiz G. Flumignan (vice-diretor)
Informática e Marketing:

Júlio César Gomes Giusti e Alexandre Campos Moraes Amato
Gestão de Relacionamento com Planos Privados:

Carlos Eduardo Varela Jardim

ENSINO MÉDICO NO MUNDO 
EM TRANSFORMAÇÃO

O âmbito da defesa profi ssional da sociedade de es-
pecialidade, em especial a SBACV e, sobretudo, a Re-
gional São Paulo, embasa-se na atenção às relações de 
trabalho e nos direitos e deveres contratuais entre as 
partes envolvidas (pacientes, médicos, empregadores, 
seguros e planos de saúde, e hospitais), zelando pelas 
condições de trabalho, autonomia, remuneração, respei-
to aos direitos dos médicos e, ainda, ofertando informa-
ções e pareceres aos colegas cirurgiões vasculares e/ou 
angiologistas sobre os compromissos legais e éticos que 
norteiam o exercício da profi ssão. Tais aspectos buscam 
intermediar uma interação harmoniosa que promova o 
benefício da sociedade e a plenitude profi ssional. 

Para tanto, tornam-se fundamentais os papéis de 
orientador e fi scalizador que as sociedades médicas 
exercem sobre a formação de ingressos a estes univer-
sos específi cos, cuidando para que os futuros novos pro-
fi ssionais estejam sempre atualizados, discutindo ciência 
e ética nos centros formadores e fundamentando a arte 
médica com o humanismo e positivismo indispensáveis 
à profi ssão.

Todavia, devido ao aspecto acelerado de mutações 
sociais com as incorporações tecnológicas contínuas e, 
sobretudo, em tempos de Covid-19, uma preocupação 
constante é de como garantir a formação médica mínima 
técnica e humanizada que assegure as construções das 
futuras relações de trabalho durante esta 4ª fase da re-
volução industrial (revolução 4.0).

Artigo recente, publicado no JAMA Network, de 31 de 
março de 2020, pela médica Suzanne Rose, da Univer-
sidade da Pensilvânia, destaca que: “Estes são tempos 
sem precedentes. A emergência do SARS-Cov-2 promo-
veu rupturas na educação médica e requer atenção ime-
diata dos educadores médicos.” Esses aspectos de rup-
tura incluem as mudanças às formas de ensino aplicadas 
(por exemplo, limitações aos grupos de estudo no siste-
ma “Team Based Learning- TBL”), as novas teleorienta-
ções remotas, as limitações das construções dos vínculos 
humanistas das relações dos estudantes de medicina e 
médicos-residentes com os pacientes, tanto presencial 
quanto virtualmente, pelos efeitos do distanciamento so-
cial nas relações humanas e, fi nalmente, as formas de 
aprovação e de cobrança por parte dos preceptores. Es-
sas situações confl uem com o que estamos vivendo hoje 
no Brasil também, e impactam diretamente na formação 
dos nossos residentes e nos futuros médicos. 

Enfrentamos em grandes centros, ainda, as incertezas 
na formação técnica devido  ao deslocamento tempo-
rário de atribuições dos residentes em geral e de espe-
cialidades para aumentar o contingenciamento (nobre e 
fundamental) ao combate da Covid-19, mas, sem ainda 
defi nições a respeito de reposições práticas de acordo 
com a nota técnica Nº 1/2020 do MEC (Ministério da 
Educação). Os hospitais tiveram suas ações, não Covid, 
minimizadas e muitas universidades não conseguiram 
acompanhar tecnologicamente as necessidades didáticas 
para a formação médica. O retorno às atividades práticas 
e presenciais será feito gradualmente, de forma escalo-
nada e ainda incerta na sua aplicabilidade e efi cácia.

Neste cenário, a SBACV-SP está sempre atenta às 

transformações e pronta para contribuir para a formação dos 
médicos-residentes, por meio dos diversos cursos continuados, 
auxiliando a SBACV/AMB na fi scalização dos exercícios dos pro-
gramas de estágio vigentes e acolhendo eventuais difi culdades 
e denúncias de médicos-residentes associados em prol do con-
tínuo crescimento das atividades médicas e do benefício social.

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

AGOSTOAGOSTO
Reunião Científi ca - On-line

27|08|2020 
5ª  feira – às 20h30
27|08|2020 
5ª  feira – às 20h30

ZOOM
ID: 985 3281 8504

Senha:
sbacvsp20c

Link de acesso:
https://www.conteudoproducoes.com/sbacvsp



4  5AGOSOTO 2020 AGOSTO 2020

DIRETORIA DE PUBLICAÇÕES

Quem poderia esperar por uma pande-
mia como esta que estamos vivendo?

O mundo já passou por crises catastró-
fi cas, com desaquecimento da economia, 
com a bolha imobiliária dos Estados Unidos 
em 2008, os atentados de 11 de setem-
bro, etc., mas um estrago sem precedentes 
como este não era ou estava previsto nem 
pela mãe Dinah.

Além do impacto na saúde, com milhares 
de vidas dizimadas, o impacto na economia 
global é imensurável. 

Falando do microcosmo onde vivo, na ci-
dade de São Paulo, não há um dia sequer 
que eu ande pelas ruas, de carro ou a pé, 
em que várias pessoas me abordam para 
pedir ajuda porque estão desempregadas 
ou perderam as suas fontes de renda. Até 
mesmo na minha casa, pessoas tocam a 
campainha para pedir ajuda. Situação en-
tristecedora.

Quanto aos nossos consultórios, também 
vivemos uma verdadeira catástrofe, parti-
cularmente tive que fechar as portas por 
quase dois meses, tive dezenas de cirur-
gias desmarcadas e o ritmo de retorno dos 
pacientes ainda está bem abaixo do mo-
vimento esperado. Atualmente, alguns pa-
cientes vêm se encorajando para reagen-

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

Dr. Rogério Abdo Neser

AGENDA

dar suas consultas e cirurgias, mas num 
ritmo lento.

E o pior de tudo é saber que a pandemia 
está longe de acabar, embora as fl exibiliza-
ções estejam começando pelo país afora. 
Medidas irresponsáveis essas fl exibiliza-
ções? Não sei, mas a coisa ainda vai longe.

Muito se fala sobre as vacinas que já 
estão em fase III de testagem, porém, 
mesmo com a descoberta de uma vacina, 
quanto tempo levaria para se imunizar um 
número sufi ciente de pessoas para conter 
a pandemia, num universo de 7 bilhões de 
habitantes do nosso planeta? Talvez, nós 
médicos, tenhamos alguma prioridade, 
pois estamos direta ou indiretamente mais 
expostos que a população geral ao contá-
gio pelo SARS-coV-2, mas e nossos fami-
liares e amigos?

Outro fato que chama atenção é que a 
corrupção parece tão endêmica quanto à 
Covid-19. Milhões de reais foram desviados 
no Rio de Janeiro, levando o secretário da 
Saúde para a prisão, e a desativação de 
hospitais de campanha no Rio, sendo des-
montados mesmo sem terem recebido um 
único paciente. É uma vergonha!

Bem, diante dos meus comentários dá 
para se perceber que não sou nada otimis-

ta quanto à pandemia e quanto ao retorno 
à normalidade das coisas no mundo e no 
nosso já tão sofrido país.

O ano de 2018 já não foi bom, 2019 um 
pouco melhor, usando a velha frase feita, 
nada é tão ruim que não possa piorar.

Até o próximo artigo!

2020 2021

XIII ENCONTRO NORTE/NORDESTE ANGIOLOGIA,
CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR 

Local: Radisson Maiorana, Belém (PA)

Março

11 a 13

XV ENCONTRO DE ANGIOLOGIA 
E DE CIRURGIA VASCULAR DO CONESUL 

Local: Sheraton Hotel Porto Alegre (RS)
Informações: (51) 98022-5566 | vascular@sociedadesonline.com.br

Março

4 a 6

44º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANGIOLOGIA 
E DE CIRURGIA VASCULAR

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília (DF)
Informações: (11) 3831-6382

Outubro 

12 a 15

Informações complementares: SBACV-SP - Tel.: (11)  97783-9182 | e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br

MEETING SBACV NACIONAL 

Local: São Paulo
Informações: secretaria@sbacv.org.br 

Fevereiro

26 e 27

XXV ENCONTRO PERNAMBUCANO DE ANGIOLOGIA
E CIRURGIA VASCULAR

Local: Mar Hotel Conventions – Recife (PE) 
Informações: (81) 3302-4444 | www.sbacv-pe.com.br/evento 

5 a 7
Novembro

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 

Dezembro

4 e 5

IX CONGRESSO BRASILEIRO DE ECOGRAFIA VASCULAR

Local: Foz de Iguaçu (PR)
Informações: www.ecografi avascular2020.com.br 

Novembro

4 a 7 

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

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

Setembro

24 a 26

SECCIONAIS

Com o advento da pandemia e a proibição de eventos com aglo-
meração, as Seccionais observaram a necessidade da realização de 
reuniões por meio de webinars. No dia 20 de julho, as Seccionais ABC 
(Dr. Anderson Bueno) e Baixada Santista (Dr. Mariano Gomes), se 
reuniram para promover mais um encontro dessa natureza. 

Apresentado pelo Dr. Ivan Casella, a videoconferência abordou o 
tema Novo Tratamento no Paciente com Doença Arterial Periférica – 
Estudo Compass. O evento foi realizado com patrocínio da Bayer e 
trouxe uma nova indicação para a droga Rivaroxabana, agora utilizada 

SECCIONAIS ABC E BAIXADA SANTISTA SE UNEM PARA REALIZAR WEBINAR 

Encontro debateu sobre o novo tratamento em pacientes com Doença Arterial Periférica – Estudo Compass

em pacientes arteriais, com redução de mortes, infarto 
agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico isquê-
mico e amputações, com pequeno aumento nas taxas 
de sangramento.

A iniciativa teve o objetivo de trazer atualização a 
seus associados e melhora no tratamento de seus pa-
cientes, com embasamento técnico e científi co, e con-
tou com a participação de aproximadamente 75 colegas 
das regiões. 

A PANDEMIA E A ECONOMIA
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COMO UTILIZAR O MARKETING PARA CONQUISTAR 
UM NÚMERO MAIOR DE PACIENTES?

Você já se perguntou como algumas empresas conse-
guem atrair clientes? O que elas fazem para se destacar no 
mercado? Por que seus produtos vendem tanto, enquanto 
os de outros estabelecimentos fi cam encalhados? O segredo 
do sucesso certamente passa pelo marketing.

Considerado um conjunto de conhecimentos, o marketing 
é o processo de atração, conversão e retenção de clientes 
por meio da geração de valor sobre um produto, serviço 
ou marca (lembrando que valor é diferente de preço). Ele 
não trata apenas de vendas, mas abrange uma série de 
conceitos, estratégias, canais e metodologias, que estão em 
constante mudança ao longo dos anos para se adaptar às 
transformações sociais e digitais. Seu objetivo é satisfazer 
as necessidades de um determinado mercado e seus consu-
midores, para criar relacionamentos valiosos e gerar lucro. 

Para os profi ssionais da área de saúde, mesmo sendo ne-
cessário seguir as orientações do Código de Ética Médica e 
de órgãos responsáveis, o marketing também funciona des-
ta forma. É possível extrair muito dessa metodologia para o 
campo da Medicina. 

De acordo com o especialista em marketing e gestão 
na área da saúde, da SIS Consultoria, Dr. Eber Feltrim, há 
oito pontos importantes no mix marketing que podem fa-
zer a diferença e ajudar no resultado esperado para clíni-
cas e centros médicos. Sendo eles: ponto, produto, preço, 
promoção, evidências físicas, posicionamento, pessoas e 
processos. Em sua opinião, ao trabalhar com esse mix e 
com uma visão de onde se quer chegar, os resultados são 
muito positivos. “O médico/gestor deve entender todas as 
necessidades de seu consultório e aplicar as ferramentas de 
marketing”. O especialista cita algumas delas que considera 
essenciais:  Benchmarking: estudo da concorrência direta e 
indireta; Customer Relationship Management (CRM): se ba-
seia na gestão do relacionamento com o seu cliente; SWOT 
ou FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças): 
análise de ambiente que objetiva entender o cenário e iden-
tifi ca o posicionamento do seu negócio; Ações de publicida-
de e propaganda: existem muitas, mas jamais esquecer do 
marketing digital; Identifi cação do seu mercado-alvo: pro-
cesso de identifi cação de clientes; Sistema de informações 
de marketing (S.I.M.) e pesquisas de marketing: pessoas, 
equipamentos e procedimentos dedicados à coletar, classifi -
car, analisar, avaliar e distribuir as informações necessárias 
de maneira precisa e oportuna para aqueles que tomam de-
cisões; Plano de marketing: resume o entendimento sobre 
o mercado com suas tendências e peculiaridades. Aponta a 
forma como a empresa almeja atingir seus objetivos.

A propaganda nas mídias sociais, assim como um bom 
atendimento ao cliente e gestão de equipe, são essenciais 
para obter os resultados esperados. Para isso, é importan-
te que sejam feitos treinamentos para padronização e per-
sonalização do serviço, manual de conduta ética, além de 
todos os colaboradores vestirem a camisa e almejarem os 
melhores resultados para a clínica.

Segundo Dr. Feltrim, alguns pontos devem ser levados 
em consideração para melhorar o atendimento. Ele comenta 
que “atender” é “entender”, e que este é o ponto principal 
que todos aqueles que trabalham com o público devem ter 

Dr. Eber Feltrim Dr. Carlos Eduardo VarelaDr. Edoardo Vattimo

CAPA CAPA

Descubra as metodologias à disposição dos médicos, 
que podem alavancar vendas na área da saúde

em mente. “É do cliente (paciente) que vem o lucro, os salários, os 
impostos, etc. Enfi m, sob o ponto de vista material, tudo tem origem 
no consumidor, que julga e decide os rumos da empresa”.

Com um acesso maior à tecnologia, o “consumidor moderno” está 
cada vez mais informado sobre produtos e serviços e, claro, sobre 
seus direitos, exigindo cada vez mais um bom atendimento e uma 
solução rápida e efi ciente para suas necessidades.

Por isso, todos os pontos de contato do cliente com a clínica/negó-
cio devem ser levados em consideração e descritos como protocolos, 
desde o estacionamento até a pós-venda.

No que se refere às clínicas médicas, Dr. Feltrim afi rma que é es-
sencial fi car atento em relação à frequência dos pacientes, e que, a 
alta com retorno, é algo fundamental para os estabelecimentos. “Isso 
garante uma maior probabilidade de seu paciente estar sempre em 
seu consultório e até mesmo consumir outros serviços oferecidos, 
além de manter o relacionamento, que hoje em dia é essencial. Por 
exemplo, se ele realizou um procedimento de secagem de vasinhos e 
deixou agendado o retorno, signifi ca que poderá reaplicar a técnica e 
agregar outros serviços ao atendimento”.

Existem algumas ferramentas e ações que ajudam a entender 
quando ocorre alguma falha no processo de retorno do paciente, 
como uma pesquisa de satisfação, enquete com o cliente oculto, en-

tre outras. São consideradas gestão de CRM e irá direcionar 
o gestor a identifi car onde pode ter sido o ponto crucial para 
os pacientes não estarem retornando. “Você já se sentou no 
lugar em que seu paciente fi ca esperando para ser atendi-
do? Quanto tempo em média ele espera? Sua televisão da 
recepção fi ca ligada? Tudo isso ajuda para uma percepção 
positiva ou negativa do atendimento”, discorre o especia-
lista.

Evidências físicas, como o tipo de conteúdo exposto, pon-
tualidade e qualidade no atendimento são itens fundamen-
tais para o consumidor. É nesse momento em que o marke-
ting assume uma faceta importantíssima para agregar valor 
a um produto ou serviço. É imprescindível considerar que 
o ser humano é sensorial e, portanto, responde de manei-
ras variadas aos diversos estímulos que recebe. Essas res-
postas estão vinculadas às cores, sons e todas as demais 
características físicas do consultório. Assim, a arquitetura 
e a forma de exposição (decoração) apresentam absoluta 
relevância na comunicação com o paciente, facilitando ou 
difi cultando a venda dos serviços. 

Geralmente, o conceito de marketing é associado a re-
sultados fi nanceiros. Por essa razão, a ferramenta engloba, 
desde um bom planejamento e gestão, passando  pela pu-
blicidade e propaganda. “É importante pensar no marketing 
como um composto de inúmeras variáveis. Em termos de 
comunicação, temos o C.I.M, isso mesmo, com C, que sig-
nifi ca Comunicação Integrada de Marketing. É essencial en-
tender que ação alguma funciona de maneira isolada e sim 
como uma combinação das mais diversas ações de marke-
ting aplicadas ao seu negócio”, aponta Dr. Feltrim.

Journal of Vascular Surgery (JVS)/Artical

Marketing antiético
O marketing antiético pode sim gerar propaganda inversa (negativa) 

para a clínica/consultório. O profi ssional sempre precisa consultar o 
Código de Ética Médica na hora de publicar nas redes sociais. “Um post 
antiético, que exponha a imagem do paciente, pode denegrir toda a 
reputação do médico e de seu consultório construída em anos. Todo 
especialista, sendo ele recém-formado ou mais experiente, terá sem-
pre que seguir as orientações da Lei antes de dissertar sobre qualquer 
tema, além disso, é importante se comunicar de acordo com a lingua-
gem do seu público-alvo”, recomenda Dr. Feltrim.

A punição para quem infringe a Lei pode variar de acordo com cada 
infração ética vista pelo Conselho Regional de Medicina ou até mesmo 
Conselho Federal de Medicina, que pode ser desde uma notifi cação ver-
bal ou escrita, com prazo para correção, até multas e perda do direito 
de exercer a Medicina. 

A recente publicação no Journal of Vas-
cular Surgery (JVS), do artigo “Prevalen-
ce of unprofessional social media content 
among young vascular surgeons”, intitu-
lado em português “Prevalência de conte-
údo não profi ssional de mídia social entre 
jovens cirurgiões vasculares”, foi centro 
de uma discussão polêmica na internet. 
Os autores criaram três perfi s falsos para 
seguir contas de médicas vasculares no 
Facebook, Twitter e Instagram. Foi cons-
tatado conteúdo antiprofi ssional à violação 
de informações dos pacientes. Rapidamen-
te, milhares de postagens com a hashtag 
#medbikini tomou conta das redes sociais, 
contendo fotos de cirurgiãs vasculares em 
trajes de banho e em eventos, como forma 
de protesto ao artigo. 

Para o diretor de gestão de relaciona-
mentos com planos privados da SBACV-SP, 
Dr. Carlos Eduardo Varela Jardim, o fato é 
que existe uma regulamentação que está 
fundamentada na Comissão de Divulga-
ção de Assuntos Médicos (Codame), que 
envolve o Conselho Federal de Medicina 
e o Código de Ética Médica. O conteúdo 
autorizado para a divulgação médica, ba-
sicamente se refere ao termo Educação 

Médica.
Ainda, segundo Dr. Varela, por conta da 

pandemia, a Lei Geral de Proteção de Da-
dos que entraria em vigor em agosto, foi 
porrogada provavelmente para novembro, 
e deixa claro nos Conselhos Regionais e 
Federais de Medicina, a não divulgação da 
exposição de atos cirúrgicos que estejam 
relacionados à presença de pacientes ou 
de dados, como exames de imagens. “En-
quanto Sociedade, recomendamos que os 
médicos ajam dentro das normas e usem 
os conteúdos científi co e educacional de 
esclarecimento para a população sobre as 
doenças, e quando forem divulgar algo 
relacionado a algum paciente, que essa 
imagem tenha uma autorização expressa 
do mesmo”.

Do ponto de vista do cirurgião vascular, é 
uma premissa da nossa Sociedade (SBACV), 
alertar e prevenir para que os associados 
adotem as melhores práticas. Não é só na 
saúde que prevenir é melhor do que reme-
diar, nos aspestos jurídicos também. “Nós, 
como Sociedade, não queremos cercear a li-
berdade de ninguém, o que recomendamos é 
que as pessoas divulguem em canais diferen-
tes, ou seja, tenham um canal profi ssional 

para as divulgações da especialidade, e o 
que for relacionado a conteúdo particular 
(família, amigos e estilo de vida), que seja 
feito no canal pessoal”.

O coordenador de comunicação e conse-
lheiro do Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo (Cremesp), Dr. Edoar-
do Vattimo esclarece que o médico deve se 
atentar ao que está disposto no Código de 
Ética Médica, na sessão sobre publicidade 
médica e também na resolução 1974/2011 
do Conselho Federal de Medicina. Em linhas 
gerais, esses dispositivos orientam o médico 
a não adotar práticas como, o sensacionalis-
mo e a promessa de resultados, e também a 
não divulgar títulos que não possuem, como 
por exemplo, alguma residência médica ou 
especialidade que não esteja registrada no 
Conselho. “O CREMESP procura aconselhar 
os médicos em início de carreira a se man-
terem informados e a conhecerem o Código 
de Ética Médica. Vemos muitos profi ssionais 
que desconhecem várias normas. Por isso, 
estamos tendo uma função pedagógica e 
de orientação, e instituímos uma linha de 
eventos para levar informação, que será re-
tomada assim que diminuir o risco de con-
taminação pela Covid-19”, conclui.
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ENCONTRO MENSAL

ENCONTRO MENSAL DA SBACV-SP ABORDA TEMAS IMPORTANTES

O encontro mensal on-line da SBACV-SP foi realizado no 
dia 29 de julho, com a apresentação de três trabalhos, “Re-
sultados a Longo Prazo do Tratamento da Hiperidrose Primá-
ria com Oxibutinina: Seguimento de 1.658 casos, do Hospital 
Albert Einstein e HC Faculdade de Medicina da USP, tema 
dos autores Nelson Wolosker, Paulo Kauff man, José Ribas 
Milanez de Campos, Carolina Brito Faustino, Marcelo Fiorelli 
Alexandrino da Silva (Apresentador), Marcelo Passos Teive-
lis e Pedro Puech-Leão. Os comentários foram do Dr. Valter 
Castelli Jr..

Na sequência, o “Relato de Caso – Angioplastia de Veia 
Cava Inferior por Compressão Neoplásica Maligna de Prós-
tata Avançada”, do Hospital Edmundo Vasconcelos, foi retra-
tado pelos autores Vinicius Bertoldi (Apresentador), Manoel 
Augusto Lobato dos Santos Filho, André Luiz Passalacqua; 
Nilo M. Izukawa e Walter Campos Júnior. O Dr. Fábio Henri-
que Rossi, foi o responsável pela moderação deste conteúdo.

O último trabalho da noite dissertado foi “Prevalência de 
Sinais Compressivos da Veia Renal Esquerda (Fenômeno de 
Nutcracker) em Angio-Tomografi as de Pacientes Saudáveis”, 
do departamento de Cirurgia Vascular do Hospital das Clíni-
cas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 
que contou com os comentários do Dr. José Carlos Costa 
Baptista-Silva, de autoria dos doutores Felipe S. Ribeiro 
(Apresentador), Pedro Puech-Leão, Antonio E. Zerati, William 
C. Nahas, Elias David-Neto e Nelson De Luccia.

Reunião Administrativa
Como de costume, a Reunião Administrativa, realizada no 

dia 29 de julho, sob o comando do presidente da entidade, 
Dr. Walter Campos Jr., contou com a presença da diretoria e 
dos associados, por meio de videoconferência. Eles debate-
ram sobre  temas diversos. 

Entre os assuntos, foi citado o artigo do Journal of Vascular 
Surgery (JVS), “Prevalence of unprofessional social media 
content among young vascular surgeons”, publicado recen-
temente, o qual foi bastante comentado na internet. Sobre  
a questão, a Sociedade ressaltou a importância do direito de 
expressão e da utilização das ferramentas de marketing digi-
tal como forma de divulgação da publicidade médica, de ma-
neira adequada e de acordo com a legislação, a fi m de que 
os associados possam se prevenir de eventuais problemas. 

Também foi discutida a possibilidade de se realizar um 
evento on-line, que una o Dia Vascular e o Dia Mundial da 
Trombose, no dia 17 de outubro.

Casos clínicos desafi adores e a união do Dia Mundial da Trombose com o Dia Vascular de São Paulo 
em evento on-line foram assuntos das reuniões Científi ca e Administrativa

A diretoria da SBACV-SP reforça o pedido para que 
todos os associados participem das reuniões on-line 
da Sociedade. Entre em contato com a secretaria 
da Regional pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br 
para obter mais informações. Fábio Henrique Rossi

Valter Castelli Jr.

José Carlos Costa Baptista-Silva

Marcelo F. Alexandrino da Silva

Felipe S. Ribeiro

Vinicius Bertoldi

Walter Campos Jr.

FIQUE POR DENTRO

O Dr. Marcelo de Almeida apresentará o tema Doença Carotídea, na 
reunião da Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular, que aconte-
cerá no dia 22 de agosto, às 8h30, via plataforma ZOOM.

A Liga Vascular contará com o patrocínio da Aché para as reuniões 
de agosto e setembro.

A secretaria da SBACV-SP está à disposição para fornecer informa-
ções a respeito da reunião, pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br, ou 
WhatsApp +55 11 97783-9182.

Dia Vascular e Dia da Trombose serão realizados 
na mesma data em formato virtual

Programe-se para os Exames de Títulos

O 14º Dia Vascular de São Paulo e o 6º Dia Mundial de Cons-
cientização e Combate à Trombose serão realizados no dia 17 de 
outubro de 2020, com a colaboração de cirurgiões vasculares, re-
sidentes da especialidade e acadêmicos ligados à SBACV-SP para 
atendimento e orientações à população, por videoconferência.

O Dia Vascular e o Dia da Trombose são ações de cidadania, que 
têm como objetivo prestar atendimento gratuito e informar a popu-

Exames de Sufi ciência para Obtenção 
do Título de Especialista em Angiologia

Exames de Sufi ciência para Obtenção 
do Título de Cirurgia Vascular

Exames de Sufi ciência para Obtenção 
do Certifi cado de Área de Atuação em 

Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular

A Liga tem a coordenação dos doutores Marcelo Calil Bu-
rihan, Walter Campos Jr., Luis Carlos Uta Nakano, Ivan B. 
Casella, Adnan Neser, Henrique Jorge Guedes Neto, Antonio 
Eduardo Zerati e Arual Giusti.

As datas previstas para os próximos encontros on-line são: 
26 de setembro, 17 de outubro e 28 de novembro. Fique 
atento aos comunicados da secretaria da SBACV-SP, pois as 
datas poderão sofrer alterações.

lação a respeito das doenças vasculares, fatores de risco 
da trombose venosa, formas de prevenção e tratamentos.

As ações são organizadas pela Sociedade Brasileira 
de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São 
Paulo (SBACV-SP), e contam com o apoio da Socie-
dade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular 
(SBACV), da Bayer e da Kendall.

As inscrições estão abertas até 28 de agosto de 2020

Provas:
Dias 1 e 22 de novembro, 
a primeira e segunda fases 

do concurso, respectivamente, 
em formato digital

Inscrições:
Até 28 de agosto de 2020, às 18h, 

horário ofi cial de Brasília (DF)

Envio de documentos físicos:
Até 11 de setembro, para Rua Estela 515, 
bloco E, sala 21, Vila Mariana, São Paulo, 
SP - CEP 04011-904 ou CEP 04011-002

Acesse os editais disponíveis: 
www.sbacv.org.br/concursos 

Programe-se e boa sorte!



10  11AGOSOTO 2020 AGOSTO 2020

TRABALHOS DE 27 DE AGOSTO

DIAGNÓSTICO DE COVID-19 EM PACIENTES 
COM ISQUEMIA CRÍTICA DE MEMBROS INFERIORES: 
COMPLICAÇÕES E DESFECHOS CLÍNICOS

Autores: Rafael de Athayde Soares, Rafael Salem Vedovello, Sa-
manta Christine Guedes de Medeiros, Celso Zaff ani Nunes, Carlos Al-
berto Sian e Paulo Daenekas de Melo Jorge

Instituição: Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Regional Sul
Introdução: A Covid-19 pode afetar desproporcionalmente as pes-

soas com doença cardiovascular. As séries de casos relataram arrit-
mias cardíacas como eventos terminais em pacientes com infecção por 
Covid-19. Além disso, o SARS-CoV-2, o agente causador da Covid-19, 
demonstrou estabelecer-se no hospedeiro através do uso da enzima 
conversora de angiotensina 2 como seu receptor celular. Sabe-se tam-
bém que o diabetes pode aumentar os riscos de infecções, incluindo 
infl uenza e pneumonia. De fato, o diabetes estava presente em 42,3% 
das 26 mortes por Covid-19 em Wuhan, China. Outro estudo, em 150 
pacientes (68 mortes e 82 pacientes recuperados) em Wuhan, de-
monstrou que o número de comorbidades é um preditor signifi cativo 
de mortalidade em pacientes com infecção por Covid-19.

Resultados: Paciente do sexo masculino, 67 anos, diabético, hiper-
tenso, admitido no pronto-socorro com histórico de úlcera necrótica 
no maléolo externo do membro inferior esquerdo, sem pulsos poplí-
teos e distais palpáveis. A ultrassonografi a Doppler arterial identifi cou 
oclusão femoropoplítea, com reenchimento de artéria poplítea infrage-
nicular e perviedade da artéria fi bular. Foi realizado procedimento en-
dovascular, com necessidade de acesso por punção retrógrada na ar-
téria poplítea para restabelecer o fl uxo sanguíneo e implante de stent 
em artéria poplítea. O sucesso técnico foi alcançado e, em seguida, o 
paciente foi submetido ao desbridamento da ferida. No segundo dia, 
depois de 48 horas do pós-operatório, o paciente apresentou quadro 
respiratório, como tosse e dispneia. Foi submetido a uma tomografi a 
computadorizada do tórax que identifi cou opacidades em vidro fosco 
e broncograma aéreo bilateralmente nos pulmões, com teste de RT-
-PCR positivo para o Sars-Cov-2. O paciente foi transferido para uma 
unidade de terapia intensiva, necessitando de ventilação mecânica. 
Recebeu hidroxicloroquina e azitromicina. Apesar do tratamento em 
suporte intensivo, o paciente morreu quatro dias após o diagnóstico 
de Covid-19.

Conclusão: Este relato de caso demonstrou que um paciente com 
isquemia crítica do membro submetido a um procedimento endovas-
cular apresentou uma evolução fatal no pós-operatório devido a uma 
infecção por Covid-19, corroborando a ideia de que pacientes com do-
ença oclusiva arterial periférica, devido a comorbidades clínicas, tais 
quais, idade avançada, hipertensão e diabetes, estão relacionadas ao 
pior prognóstico quando infectado com SARS-Cov-2. Mais estudos so-
bre o tratamento para a Covid-19 são necessários na literatura geral.

Comentador: Dr. Fábio Rodrigues Ferreira do Espírito Santo

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE VARIZES EM 66.577 PACIENTES 
EM 11 ANOS NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE: UMA ANÁLISE 
DESCRITIVA NA MAIOR CIDADE DO BRASIL

Autores: Marcelo Fiorelli Alexandrino da Silva, Marcelo Passos 
Teivelis, Dafne Braga Diamante Leiderman, Maria Fernanda Cassino 
Portugal, Nickolas Stabellini, Edson Amaro Junior e Nelson Wolosker

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Introdução:  A insufi ciência venosa crônica (IVC) abrange um vas-

to espectro de doenças, desde apresentações leves às mais severas. 
O objetivo deste estudo é avaliar a frequência de ocorrência do tra-
tamento convencional de varizes dos membros inferiores (TCV) reali-
zado no sistema público de saúde em São Paulo, entre 2008 e 2018.

Métodos: Todos os dados são oriundos de acesso público, coleta-
dos da plataforma TabNet, parte do sistema de informação de saúde 
do DATASUS, do Ministério da Saúde.  A coleta de informações foi 
otimizada por meio do uso de programas de acesso automático. 

Resultados: Um total de 66.577 procedimentos de TCV foram rea-
lizados em São Paulo, entre 2008 e 2018. A maior parte dos pacientes 
era do sexo feminino (79.31%) e 49.338 dos procedimentos (74.11%) 
foram realizados em pacientes com 40 anos ou mais. A maioria dos 
pacientes tratados era procedente de São Paulo (90.78%). Houve 

três casos de óbitos intra-hospitalares (mortalidade global de 
0.0045%).

A maior parte dos pacientes permaneceu hospitalizado por um 
curto intervalo de tempo, sendo 54.8% dos casos associados a 
estadias inferiores a um dia, 32% estadias de um dia, e 11.6% 
estadias de dois dias. Um repasse total de R$ 42,274,624.37 foi 
destinado às instituições que realizaram procedimentos de TCV 
ao longo dos anos estudados, com custo médio por procedimen-
to de R$ 634.97.

Conclusão: Procedimentos para tratamento de varizes dos 
membros inferiores totalizaram 66.577 casos em 11 anos, de-
mandando R$ 42,274,624.37 do sistema público de saúde. Uma 
tendência para aumento do número de procedimentos por ano 
foi observada ao longo do tempo de estudo.

Comentador: Dr. Marcelo Calil Burihan

MOBILIZAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR 
PROVOCA DEFORMIDADE DE CATETERES 
TOTALMENTE IMPLANTÁVEIS 

Autores: Dafne Braga Diamante Leiderman, Kauê Polizel Sou-
za, Carlos Eduardo Tomé Binatti, Cynthia de Almeida Mendes, 
Marcelo Passos Teivelis, Carolina Faustino Brito, Dânae Braga 
Diamante Leiderman e Nelson Wolosker

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein 
Introdução: Incidência de fratura de cateteres totalmente 

implantáveis é de 0.48-5% e é uma complicação potencialmente 
fatal. Os mecanismos de fratura de cateteres implantados via 
jugular não são claros na literatura e se os movimentos extre-
mos do braço poderiam ser um fato de risco adicional por levar 
ao estresse repetitivo do material. O objetivo desse estudo é 
demonstrar e classifi car as deformidades no cateter, provocadas 
pela mobilização extrema do braço e relacioná-la com alterações 
de funcionamento e deslocamento do cateter.

Métodos: Analisamos 60 pacientes consecutivos no intraope-
ratório ao fi m do implante com auxílio da radioscopia. Foram 
realizadas imagens em três posições: braço em máxima abdu-
ção, a máxima elevação frontal e máxima adução, e comparadas 
com a imagem em repouso. Para classifi car as deformidades, o 
cateter foi dividido em três regiões: A, que consiste no segmento 
entre o cateter e o reservatório subcutâneo; B, no seu trajeto 
subcutâneo; e C, sua entrada na veia jugular. As deformidades 
foram classifi cadas de forma comparativa, sendo 0 (sem nenhu-
ma alteração), 1 (alterações leves que não aparentam colocar 
em risco a integridade e o funcionamento) e 2 (alterações maio-
res, como torções, angulações agudas, loopings e kinkings). Fo-
ram analisadas também alterações do seu funcionamento (fl uxo 
e refl uxo) e deslocamentos do reservatório e ponta do cateter 
em cada posição.  

Resultados: Apenas 15% não tiveram nenhuma deformida-
de, 33,3% tiveram deformidade em uma posição e 41,7% apre-
sentaram em 2 posições e 10% apresentaram nas três posições. 
A deformidade leve esteve presente em 70% dos pacientes, a 
tipo 2 em 40% e 25% apresentaram os dois tipos. Das altera-
ções graves, 25% foi em máxima elevação, 23,3% foi em máxi-
ma adução e nenhuma foi em máxima abdução. A região B foi a 
mais afetada, com 57,8% das deformidades leves e 78,1% das 
graves. Não houve alteração de funcionamento em 91,7% dos 
cateteres. A máxima adução causou maiores deslocamentos da 
ponta do cateter e do reservatório na horizontal. Maiores índices 
de massa corpórea foram associados com deformidades graves.  

Conclusão: Os movimentos de máxima elevação e máxima 
adução estão relacionados com o maior risco de deformidades 
graves do cateter e o trajeto subcutâneo foi a região mais defor-
mada. Há uma associação entre deformidades graves do cateter 
e paciente com maiores BMI, e não houve correlação signifi cati-
va dessas deformidades com a idade e sexo. E não há associação 
signifi cativa com as deformidades ou o deslocamento da ponta 
ou do reservatório do cateter com alteração do seu funciona-
mento. 

Comentador: Dr. Guilherme Yazbek
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ESPAÇO ABERTO

O ser humano, que na sua minoria do-
mina o mundo, porque 7% da população 
controlam 90% da riqueza terrestre, ig-
norando os 93% da população pobre, me 
deixa perplexo com o comportamento ego-
ísta, centralizador.  Estes 7% que domi-
nam o mundo, iludem a população com as 
grandes invenções sedutoras, escravizando 
o homem.  O progresso e a evolução da 
tecnologia científi ca trazem grandes bene-
fícios, mas seus exageros trazem submis-
são, dependência, individualidade e crimi-
nalidade, desprestigiando e desvalorizando 
o ser humano. 

Temos assistido um crescimento assus-
tador, particularmente no Brasil, do crime 
contra pessoas, contra a assistência médica 
e seus executores, do abandono dos hospi-
tais públicos, contra a educação e profes-
sores, das escolas públicas, do abandono 
do saneamento básico de 70% da popula-
ção brasileira, do grande desvio do erário 
público, do abandono das ferrovias, que, 
ao invés de prejudicar os caminhoneiros, 
que enfrentam estradas devastadas por 
esse Brasil afora, facilitaria, com conforto, 
e diminuiria o tempo de transporte. Tudo 
isso para não falar no “desprezo” com nos-
sas riquezas autênticas, como o NIÓBIO, 
que bem explorado pelo Governo Federal, 
por si só, mudaria espetacularmente, para 
melhor, o bem-estar da vida da popula-
ção brasileira. Assustador, também, é a 
inversão de valores em todos os sentidos. 
Acabamos de assistir uma revelação da im-

prensa, sobre o grande número de artistas 
proprietários de avião particular, além dos 
grandes ricos, com iates gigantescos, do-
nos de Ilhas, etc., etc. e etc. Mas não é 
com um regime comunista ou ditatorial que 
trarão solução para esses problemas; é o 
equilíbrio do bom senso, da honestidade, 
do amor, do respeito ao próximo, evitando 
o domínio dos extremos. 

Quando assisto na TV, o Brasil visto de 
cima, me deixa triste, comparado quando 
assisto o mundo visto de cima, particu-
larmente os países desenvolvidos.  Bem, 
nosso país tem apenas quinhentos anos de 
formado, e os da Europa já têm milhares 
de anos. É uma pena que pouco copiasse 
os acertos deles.

Portanto, o ser humano é complicado, 
com tendência a contrariar o certo, o ético, 
o honesto, independente do QI e da cultura 
conquistada, do estado socioeconômico.

E o animal inferior? Será que é inferior 
mesmo, como disse um amigo? As repor-
tagens televisivas mostram serem os ani-
mais, de todas as raças, superorganizados, 
com admirável, lindo, modus vivendi. Até 
estes o ser humano destrói, frequente-
mente, seu habitat, ao contrário do com-
portamento dos “animais inferiores”, que 
os protegem.

Nessa altura do meu comentário, muitos 
de vocês já devem estar dizendo, se é que 
leram: Que cara ilusionista, não aceitando 
a realidade do mundo moderno, atual. É 
que me considero discípulo de Dom Kichote 

Dr. Rubem Rino

“Embora ninguém 
possa voltar e fazer um novo 
começo... Qualquer um pode 

recomeçar um novo fi m”
 - Chico Xavier - 

“O homem não morre quando 
deixa de viver. Mas sim 
quando deixa de amar” 

- Charles Chaplin - 

Membro associado da SBACV-SP

SER HUMANO...!    ANIMAL INFERIOR (?) ...

de La Mancha, grande personagem descri-
to pelo ilustre escritor, Miguel de Servan-
tes Saavedra, da Espanha, lido e elogiado 
por todas as pessoas, por todos os críticos 
literários do mundo que o leram.

SERVIÇO DE CIRURGIA ENDOVASCULAR DO HOSPITAL 
DA UNICAMP COMPLETA 18 ANOS DE HISTÓRIA

Em 1982, ao assumir minhas funções 
como docente auxiliar de ensino, inicia-
mos os procedimentos de angioplastias. As 
tímidas incursões pelo início de um novo 
procedimento foram fundamentais para o 
crescimento da atuação de nossa especia-
lidade, sempre procurando embasamento 
técnico-científi co no exterior. Essa nova 
forma de abordagem, no tratamento das 
doenças vasculares, construiu os alicerces 
da cirurgia ou procedimentos Endovascu-
lares.

Em 2001, organizamos, no Hospital de 
Clínicas da Unicamp, o Serviço de Cirurgia 
Endovascular que foi credenciado pelo Mi-
nistério da Saúde, o qual, no ano seguin-
te, passou para a Secretaria de Estado da 
Saúde, constituindo um Centro de Refe-
rência de Alta Complexidade em Cirurgia 
Endovascular.

Em 2002, instituímos o terceiro ano de 
residência em Angiorradiologia e Cirurgia 
Endovascular, antigo R5. Nessa época, com 
protocolos de atendimento, procedimento 
e acompanhamento já feitos, o ensino des-
sa técnica foi facilitado. Este foi um ano la-
borioso, com muitos desafi os e realizações. 
Os procedimentos Endovasculares, com 
toda a organização e evolução, apresenta-
ram um crescimento exponencial.

SERVIÇO ENDOVASCULAR

Profa. Dra. Ana Terezinha Guillaumon
Professora Titular e Coordenadora do 
Centro de Referência Regional em Cirurgia 
Endovascular do Hospital da Unicamp

A coordenação do Serviço está sob a 
minha responsabilidade técnica e institu-
cional. Sou a Professora Titular e também 
coordeno o Centro de Referência Regional 
em Cirurgia Endovascular, cuja equipe é 
composta por quatro médicos assistentes, 
capacitados com Certifi cado de Área de 
Atuação em Angiorradiologia e Cirurgia En-
dovascular.

O ensino e educação na área de Medici-
na, no âmbito da universidade, nos leva-
ram à organização da residência que, atu-
almente, possui duas vagas para residência 
e uma para estágio, todas credenciadas no 
Ministério da Educação (MEC). 

O Serviço conta com nove leitos de in-
ternação, quatro ambulatórios específi cos 
onde são selecionados os doentes para tra-
tamento Endovascular, nas diversas áreas 
anatômicas e patológicas. Além disso, pos-
sui um laboratório de Doppler e uma Suíte 
Endovascular no bloco operatório para faci-
litar o ensino e assistência aos doentes do 
Sistema Único de Saúde (SUS) com equi-
pamento de última geração.

Atualmente, são realizadas entre 450 a 
480 cirurgias Endovasculares ao ano, tanto 
eletivas como de urgências. 

Nestes 18 anos da organização do 
Serviço de Cirurgia Endovascular, com o 

Atualmente, são realizadas entre 450 a 480 cirurgias Endovasculares ao ano, tanto eletivas como de urgências

crescente número de procedimentos En-
dovasculares e atendendo uma população 
regional de oito milhões de habitantes, 
pois somos o único centro regional com 
efetivo desempenho no atendimento aos 
doentes do Sistema Único de Saúde, qua-
lifi camos médicos aptos ao desempenho 
como cirurgiões Endovasculares.

Trabalho, honestidade, estudo e in-
tegridade são elementos fundamentais 
para o sucesso. 

Obra literária aborda, de forma contundente, os conceitos fundamentais, estratégias diagnósticas 
e todo o processo de tomada de decisão terapêutica 

CASOS CLÍNICOS COMENTADOS DE CIRURGIA VASCULAR 
E ENDOVASCULAR É O NOVO LIVRO DO DR. SERGIO BELCZAK 

Poucas ferramentas mudaram tanto 
a história da humanidade quantos os li-
vros. Neles, informações, refl exões e co-
nhecimentos acumulados por seus auto-
res, transformam-se em novas ideias nas 
mentes receptivas daqueles que investem 
o esforço e o tempo de ler. 

Responsável por uma série de livros cien-
tífi cos, o Dr. Sergio Belczak traz agora uma 
obra de imenso impacto prático, dentro de 

uma das principais áreas da Medicina do sé-
culo XXI: a Cirurgia Vascular e Endovascular. 

Seu novo trabalho literário: Casos Clíni-
cos Comentados de Cirurgia Vascular e En-
dovascular aborda, de maneira contunden-
te, os conceitos fundamentais, estratégias 
diagnósticas e todo o processo de tomada 
de decisão terapêutica aplicado a casos clí-
nicos desafi adores e que são o dia a dia da 
especialidade. 

Para o cirurgião vascular e endovascu-
lar do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo 
(HC-FMUSP), Dr. Ronald Fidelis, respon-
sável pela apresentação do livro e “fã in-
condicional” de instrumentos didáticos, 
que, na sua produção, demandam mais 
energia vital que qualquer aula, ilustra-
ção, podcast ou vídeo (estes últimos, 
muito exaltados na comunicação moder-

na, mas que não têm a mesma empatia 
e, assim, não conectam tanto os interlo-
cutores), trata-se de uma obra científi co-
-literária completamente adequada à ver-
satilidade da Medicina Vascular moderna. 
“É um grande privilégio atuarmos em vá-
rias frentes de trabalho, mas agrega uma 
grande responsabilidade, e o livro nos 
mostra as possibilidades que podemos 
adotar diante de situações complexas”, 
revela Dr. Ronald.

O leitor terá a impressão, ao ler este novo 
trabalho do professor Belczak, de estar em 
uma grande visita de enfermaria, daque-
las com casos clínicos bem documentados 
e apresentados por bons residentes, em 
que preceptores e médicos assistentes de 
um grande hospital discutem com base em 
dados da história, achados físicos, exames 
laboratoriais e de imagem, todas as possi-
bilidades de condutas e suas perspectivas 
em termos de prognóstico.

Casos Clínicos Comentados de Cirurgia 
Vascular e Endovascular torna-se, assim, 
um exemplar obrigatório na biblioteca 
profi ssional do especialista, residente ou 

acadêmico de Medicina que pretende es-
tar atualizado com uma visão prática e 
imediatamente aplicada às suas ativida-
des cotidianas. 

LIVRO
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Desde quando a pandemia foi anun-
ciada, em 11 de março, por Tedros Ghe-
breyesus (OMS), nos demos conta da tra-
gédia anunciada desde janeiro 2020 em 
outros países, chegando ao Brasil. E como 
nos outros continentes, além de toda tra-
gédia, pudemos observar um interessan-
te movimento mais humanizado, gerando 
atitudes empáticas de muitos que atuam 
em Instituições de Saúde. 

Perceba que a humanização não é mo-
vida pela oferta, e sim pela demanda. Ela 
é ocasional, espontânea, em pequena es-
cala, oferece uma experiência social única 
(não repetível). Não tem o interesse de 
gerar lucro ou fi delização. Geram dádivas, 
como a hospitalidade, e faz bem a quem 
recebe – e também a quem dá.

Considerando um vírus tão antissocial 
como a Covid-19, as atitudes das equi-
pes são imprescindíveis para o paciente. 
Um vírus que fez todos usarem máscaras 
e em que o distanciamento social é parte 
importante da prevenção. O isolamento 
separa familiares e confi na pacientes – 
alguns que se foram sem mesmo poder 
se despedir de seus familiares ou mesmo 
entender exatamente o que estava acon-
tecendo. Mas existe muito que se pode 
fazer: videochamadas, boletins diários e 
um correto fl uxo da informação poderão 
ajudar a amenizar muito o sofrimento dos 
familiares. Essas ações podemos imple-
mentar – mas não é o sufi ciente. Temos 
que promover a hospitalidade e a huma-
nização na atitude das pessoas.

Prof. Marcelo Boeger 
Sócio e Consultor da Hospitalidade 

Consultoria e Vice-Presidente da 
AMTSBE (Associação Mundial de 

Turismo de Saúde e Bem-Estar 

Não iremos treinar humanização. Mas 
podemos promovê-la, incentivá-la e re-
conhecê-la.

Muito mais que os “aplausos na alta”, 
ou ouvir soar o “sino da vitória” – são as 
ações cotidianas, o cuidado, a importância 
que se dá para um pedido, uma dúvida, à 
sua voz, olhando o indivíduo por inteiro, 
acabam sendo maior que outras deman-
das. E como explicar as ações humaniza-
das que acontecem espontaneamente em 
determinadas organizações e bem menos 
em outras? A explicação é que este en-
gajamento é potencializado quando indi-
víduos e organização se alinham em iden-
tidade e valores. Assim, se cria um nível 
superior de comprometimento que retroa-
limenta ações e atitudes. 

A humanização deve ser entendida como 
um pacto entre as pessoas. Não pode ser 
limitada a um departamento ou a um grupo 
de pessoas. Não pode fazer parte de um 
único processo ou um script. Não é algo 
pré-fabricado. Devemos buscar entender 
os limites e a abrangência de cada nova si-
tuação – para cada paciente. As contribui-
ções das pessoas na linha de frente estão 
muito além de nossas atribuições. As ações 
de humanização têm custos baixíssimos ou 
mesmo nenhum – porém, agregam enorme 
valor ao usuário. O texto desenvolvido no 
Manual do Programa Nacional de Humani-
zação Hospitalar já está fazendo quase 20 
anos, mas nunca foi tão atual. Veja este 
pequeno parágrafo: “A humanização é um 
pacto. É ampla e irrestrita. Um reaprendi-

A HUMANIZAÇÃO COMO UM DOS IMPORTANTES 
ELEMENTOS NO ENFRENTAMENTO À COVID-19

ARTIGO

*Por Marcelo Boeger
zado que pode levar um tempo para ser re-
construído envolve a participação de todos 
os atores do sistema e não é fácil de ser fo-
tografada, medida ou contada. Humanizar 
é verbo pessoal e intransferível, ninguém 
pode ser humano em nosso lugar”.

Ao fi nal da internação, as recordações 
dos pacientes não estarão voltadas para 
a marca do equipamento de ressonância 
e nem para todo suporte vital para sua 
sobrevivência (por mais importantes que 
estas sejam), mas para as emoções como 
os momentos de dor, de angustia, a sen-
sação de impotência, solidão e frio, mes-
clados com as recordações do calor dos 
abraços, do alivio, a esperança, o sorriso, 
a fé e o amor.

NOVAS ADESÕES

Sócios aprovados em 
29/07/2020

Aspirantes Residentes:
Thamirys Guimarães Marques
Vinícius Bignatto Carvalho

Aspirante
Taisy Arruda de Matos Ingrund
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 Além de ser atuante no setor de Angiorradiologia da SBACV-SP, está sempre presente em inúmeros congressos, fóruns e reuniões

Resultado aponta que 39% dos médicos entrevistados examinaram ao menos um paciente infectado, 
que mostrou a formação de coágulos sanguíneos

DR. JORGE EDUARDO DE AMORIM:  O LEGADO DE UMA CARREIRA 
DELINEADA POR CONQUISTAS E DEDICAÇÃO À ESPECIALIDADE

TESE DE DOUTORADO DO DR. RAFAEL DE ATHAYDE SOARES

SBACV REALIZA PESQUISA SOBRE A RELAÇÃO ENTRE 
COVID-19 E A TROMBOSE

MESTRE VASCULAR  DEFESA DE TESE

PESQUISA SBACV - COVID-19 E A TROMBOSE

Mensagem aos jovens médicos

“Estudar muito todo tempo. Dedicação 
ao paciente em primeiro lugar. Você estudou 

e se dedicou para essa fi nalidade. Respeitar o 
colega de profi ssão. O dinheiro vai ser sempre 

consequência do seu bom trabalho”.

Dr. Jorge Eduardo de Amorim

Paulistano, nascido em 7 de julho de 
1952, Dr. Jorge Eduardo de Amorim, gra-
duou-se em Medicina pela Escola Paulista 
de Medicina em 1979, aos 27 anos. Em 
1988, concluiu o mestrado com o tema 
"Angioplastia Arterial Percutânea em Arté-
rias Ilíacas”, e, em 1996, terminou o dou-
torado com o título "Síndrome da Com-
pressão da Veia Ilíaca comum esquerda 
- avaliação clínica, fl ebográfi ca e ultrasso-
nográfi ca".

Dr. Amorim passou por importantes cen-
tros clínicos, como o Hospital Universitário 
da Escola Paulista de Medicina (UNIFESP) 
e o Hospital Israelita Albert Einstein, nos 
quais, até hoje, permanece trabalhando.

Sempre se dedicando com fervor à es-
pecialidade, auxiliou no desenvolvimento 
de trabalhos em preservação de tecidos, 
que originou a própria pesquisa para o seu 
doutorado. Além disso, participou como 
autor de vários capítulos de livros. 

Como docente da disciplina de Cirurgia 
Vascular e Endovascular do Hospital da 
UNIFESP, no ano passado, sua matéria ga-
nhou a edição do Manual de Angiologia e 
Cirurgia Vascular. O material foi elaborado 
com a colaboração dos médicos, docentes 
e discentes, e visa a informação enriquece-
dora para a carreira dos jovens residentes. 

A Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia 
Vascular (SBACV) divulgou, no dia 28 de julho, o re-
sultado de uma pesquisa realizada para analisar a 
incidência de eventos trombóticos em pacientes com 
a Covid-19, durante encontro on-line, que teve o co-
mando do cirurgião vascular e diretor de Publicações 
da SBACV, Dr. Marcelo Calil Burihan. O material foi ela-
borado com base nas respostas de aproximadamente 

21% dos médicos tiveram casos de oclusão arterial. 
Esse número cai para 5% dos profi ssionais, quando 
se refere ao acidente vascular cerebral isquêmico por 
doença carotídea.  

A pesquisa constatou também que a população idosa 
com a Covid-19 não é a mais afetada pela trombose. 
Apenas 8% dos participantes examinaram jovens de 
até 20 anos de idade; 51% observaram infectados de 
20 a 40 anos. O maior número de atendimentos está 
na faixa etária de 40 a 60 anos, com 72%. A partir dos 
60 anos de idade, esse número cai para 64%. Além 
disso, aproximadamente, 66% dos vasculares tiveram 
ao menos um paciente que evoluiu para amputação do 
membro afetado.

O objetivo da aferição é identifi car o percentual de 
médicos que assistiram pacientes infectados pelo ví-
rus SARS-Cov-2 e a sua implicação na formação de 
trombos, a fi m de compreender a relação do novo co-

Pela SBACV-SP, esteve em inúmeros 
congressos, fóruns e reuniões nos últimos 
anos e destaca sua participação atuante 
no grupo que contribui para o setor de An-
giorradiologia. 

O cirurgião vascular revela que se pre-
ocupa com as Fake News, que provocam 
grande impacto em todos os setores da 
sociedade, inclusive na área da saúde. Em 
sua opinião, os médicos estão vivenciando 
modifi cações de conduta devido ao desen-
volvimento de novos e ótimos materiais. 
Porém, é preciso tomar muito cuidado 
com a veracidade das informações que 

são passadas como legítimas e corretas, e 
que, muitas vezes, se baseiam em pesqui-
sas realizadas de modo superfi cial e com 
pouco rigor científi co. “Reforço a necessi-
dade de confrontar ideias e conceitos com 
outros colegas, tendo grande importância 
os fóruns de discussão que ocorrem nas 
reuniões da SBACV-SP e Nacional”, afi rma.

Além de cultivar a relação familiar e es-
tar envolvido com a profi ssão, Dr. Amorim 
ainda encontra tempo para se dedicar ao 
hobbie de caminhar diariamente, durante 
uma hora, hábito que lhe proporciona pra-
zer e bem-estar.

No dia 29 de julho, o Dr. Rafael de Athayde Soares realizou a 
Defesa da Tese de Doutorado no Instituto de Assistência Médica 
ao Servidor Público Estadual de São Paulo (IAMSPE/HSPE). O 
título da tese foi “Comparação da taxa de recanalização e da 
incidência de síndrome pós-trombótica em pacientes com trom-
bose venosa profunda tratados com Warfarina ou Rivaroxaba-

470 angiologistas e cirurgiões vasculares, associados da entidade, 
que transmitiram suas experiências e análises nos hospitais durante 
a pandemia. 

De acordo com o levantamento, 62% dos médicos atenderam os 
pacientes na rede privada de saúde, 33% na pública, 4% em entida-
des fi lantrópicas e 1% nas forças armadas. No total, 39% dos vas-
culares entrevistados tiveram ao menos um paciente com trombose 
venosa ou embolia, que testou positivo para a Covid-19. Enquanto, 

ronavírus com a saúde vascular e elaborar as condutas clínicas para 
a doença na especialidade.

Os resultados da pesquisa na íntegra, é possível conferir no site da 
SBACV, link: https://bit.ly/SBACVPesquisaCOVID

Ivan Benaduce Casella, Marcone Lima Sobreira, Marcelo 
Fernando Matielo, Roberto Sacilotto, Rafael de Athayde 
Soares, Francisco Cardoso Brochado-Neto, Marcus Vinicius 
Martins Cury e Inez Ohashi Torres

na”, orientada pelo Prof. Dr. Marcelo Fernando Matielo.
Além do orientador, a banca foi formada pelos professores dou-

tores Ivan Benaduce Casella, Marcone Lima Sobreira, Francisco 
Cardoso Brochado-Neto e Roberto Sacilotto, como titulares. A 
Profa. Dra. Inez Ohashi Torres e o Prof. Dr. Marcus Vinicius Mar-
tins Cury foram membros suplentes da banca. 
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EXPEDIENTE

NOTÍCIAS

Aplicativo Coronavírus-SUS vai alertar contatos próximos 
de pacientes com a Covid-19

Cidadãos vão participar ativamente no controle da doença, com 
apoio de tecnologia para alertar sobre exposição a novos infectados. 
O aplicativo é seguro e não tem acesso a nenhuma informação pessoal

Uma nova funcionalidade do aplicativo Coronavírus-SUS vai alertar, pelo 
celular, em até 24 horas, sobre pessoas que testaram positivo para a Co-
vid-19 e estiveram próximas de outras, nos últimos 14 dias. O monitoramento 
é importante para controle da doença e retomada segura das atividades. A 
tecnologia se chama “API Exposure Notifi cation” e foi disponibilizada a partir 
de uma parceria entre o Ministério da Saúde, Google e Apple.

O Sistema de Notifi cações de Exposição foi construído para não expor a 
identidade dos usuários, como nome e localização, garantindo o máximo de 
segurança e privacidade de todos os dados. Essa ferramenta já está dispo-
nível para aproximadamente dez milhões de dispositivos móveis, que têm o 
aplicativo Coronavírus-SUS. E toda a população pode ter acesso ao aplicativo. 
As versões para Android (Google) e IOS (Apple) já estão disponíveis nas lojas 
de aplicativos. 

A API Exposure Notifi cation já vem sendo utilizada com apoio da maioria da 
populaçãoda Alemanha, Itália e Uruguai, que associaram o serviço às campa-
nhas de conscientização do distanciamento e hábitos de proteção e higiene. 
Essa técnica de rastreamento de casos positivos da Covid-19 será um fator 
essencial da transição da população para a vida cotidiana e, ao mesmo tempo, 
auxilia a gerenciar o risco de novos surtos.

Ministério da Saúde lança chamada pública para fi nanciar 
pesquisa de terapias avançadas

Pasta vai disponibilizar R$ 47,2 milhões para fi nanciar pesquisas 
no desenvolvimento de tecnologia nacional em terapia celular, terapia 
gênica e tecido artifi cial, áreas de interesse do SUS

O Ministério da Saúde lançou, no dia 3 de agosto, em parceria com o Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq), Chamada 
Pública para fi nanciar pesquisas em terapias avançadas. São produtos bioló-
gicos obtidos a partir de células e tecidos humanos que foram submetidos a 
um processo de fabricação, além dos produtos de terapia gênica. O foco é a 
manufatura de produtos de terapia celular, terapia gênica e de tecido artifi -
cial. São produtos considerados estratégicos para o Sistema Único de Saúde 
(SUS). Ao todo, serão disponibilizados R$ 47,2 milhões. Podem participar pes-
quisadores vinculados a Instituições Científi cas, Tecnológicas e de Inovação 
(ICT) com foro no Brasil.

As propostas poderão ser apresentadas até o dia 17 de setembro, por meio 
da Plataforma Carlos Chagas (http://carloschagas.cnpq.br/), e o resultado fi -
nal será divulgado até o dia 30 de novembro, no site do CNPq.

Na prática, as terapias avançadas têm o objetivo de tratar, prevenir ou 
até mesmo diagnosticar uma doença e representam uma grande promessa 
terapêutica para enfermidades complexas e sem alternativas médicas dispo-
níveis. Ainda está prevista, para este ano, a contratação de duas pesquisas 
que envolvem células-tronco para o tratamento da Covid-19 e a compreensão 
sobre a evolução e dispersão do coronavírus no Brasil. Ao todo, o Ministério da 
Saúde investirá R$ 71,4 milhões fara fomentar as pesquisas.

Governo Federal anuncia Reforma Tributária 

Associação Paulista de Medicina acompanha atentamente todas 
as sugestões, tendo como prioridade sensibilizar parlamentares 
a reduzir a carga tributária dos médicos 

O Governo Federal anunciou, no início de agosto, a primeira parte de seu 
projeto de Reforma Tributária. A alíquota de 12%, proposta pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, o novo imposto federal que englobaria o PIS/Cofi ns, 
segundo especialistas, pode fazer com que a tributação fi nal sobre o consumo 
no Brasil aumente. O novo imposto seria chamado de Contribuição Social so-
bre Operações com Bens e Serviços (CBS).

Guedes defende a ampliação da base de arrecadação. A prin-
cípio, o setor de serviços está pagando a conta. E, desde o ano 
passado, a Associação Paulista de Medicina acompanha atenta-
mente todas as sugestões que pretendem mudar o sistema brasi-
leiro de tributação, tendo como prioridade sensibilizar parlamen-
tares a reduzir a carga tributária dos médicos.

Neste 2020, foram realizadas diversas reuniões em Brasília. 
Guilherme Afi f Domingos, assessor especial do ministro da Eco-
nomia, foi uma das autoridades a ouvir os pleitos dos médicos 
paulistas em favor de todos os colegas do Brasil. Ele recebeu, em 
seu gabinete, os diretores de Defesa Profi ssional – Marun David 
Cury e João Sobreira de Moura Neto - e o presidente da Asso-
ciação, José Luiz Gomes do Amaral, para incorporar ao projeto 
governista as demandas dos médicos.

O entendimento de Marun Cury é de que é importante que 
exista uma reforma tributária justa, sem complicações e que não 
seja danosa ao segmento da Saúde e de Serviços em geral. O 
diretor da APM também ressalta a necessidade de os médicos se 
organizarem para agir democraticamente na busca de informa-
ções sobre os impactos das reformas em suas rotinas.

Fonte: APM

Dados do Ministério da Saúde indicam alta 
no consumo de bebidas alcoólicas

Números do Ministério indicam que, entre 2013 e 2018, 
106.600 mortes foram registradas no Brasil em decorrência 
do consumo de álcool

Realizado em 2019, o estudo do Sistema de Vigilância de Fa-
tores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 
Telefônico apontou, nas capitais brasileiras, um crescimento de 
consumo abusivo de álcool de 15,7% em 2006 para 18,8% no 
último ano. Os dados foram publicados em boletim do Minis-
tério da Saúde, que analisou o impacto das bebidas alcoólicas 
no Brasil.

O texto também traz uma análise, de 2016, da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), que calculou que 44,5% da popula-
ção mundial, acima dos 15 anos, consome bebidas alcóolicas 
– valor correspondente a 2,3 bilhões de pessoas. O mesmo 
levantamento indicou que o consumo exacerbado foi, naquele 
ano, responsável por três milhões de mortes em todo o mundo.

Voltando à situação brasileira, o boletim aprofunda nos dados 
de outro levantamento, também com números alarmantes. Na 
Pesquisa Nacional de Saúde – realizada em 2013 – 40,4% dos 
entrevistados afi rmaram consumir bebidas alcoólicas e 13,7% 
destes apresentaram consumo abusivo, situação que se abran-
ge em maior número entre homens adultos (de até 34 anos de 
idade), de cor preta ou parda, com maior nível de escolaridade.

Os estados com os maiores índices de ingestão excessiva 
do álcool foram: Bahia (18,9%), Mato Grosso do Sul (18,4%) e 
Amapá (17,6%); e os com as menores taxas: Paraná (10,6%), 
Paraíba (10,9%) e Rondônia (11,1%). No que se entende pela 
mortalidade causada pelo álcool, o Brasil registrou 12,3 mortes 
por 100 mil habitantes em 2013, enquanto em 2018 o número 
foi de 10,6 mortes a cada 100 mil habitantes. O estado com a 
maior taxa de mortalidade, tanto em 2013 quanto em 2018, foi 
Sergipe, com índices de 27,1 e 19,5 mortes, respectivamente. 

Os números do Ministério indicam que, entre 2013 e 2018, 
106.600 mortes foram registradas no Brasil em decorrência do 
consumo de álcool. Atualmente, a legislação tenta impedir o 
avanço do vício por meio de algumas iniciativas, como a proibi-
ção da venda de bebidas alcoólicas para menores, restrições de 
propaganda que incentivem o consumo, restrições de disponi-
bilidade em aldeias indígenas e a criação da Lei Seca.

Fonte: APM
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