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A CORRIDA
PELA DESCOBERTA
DE UMA VACINA
CONTRA A COVID-19
CIRURGIÕES VASCULARES PARTICIPAM DE
ESTUDOS E CONTRIBUEM COM MOMENTO
HISTÓRICO DA CIÊNCIA E DA MEDICINA

XVIII ENCONTRO

SÃO PAULO DE CIRURGIA
VASCULAR E ENDOVASCULAR
Evento será realizado no formato streaming com
programação cientíﬁca voltada para fomentar o
conhecimento e a troca de experiência entre os
congressistas

SERVIÇO ENDOVASCULAR

MESTRE VASCULAR

Coordenado pelo Dr. Roberto Sacilotto, o Projeto-piloto
de Residência em Cirurgia Vascular e Endovascular, com
duração de três anos, está sendo implantado no Iamspe

Dr. Valter Castelli Junior revela sua dedicação às atividades
de assistência, ensino e pesquisa, além do período à frente
da presidência da SBACV Regional São Paulo
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Caros associados,
Nos últimos dias, as vacinas que estão sendo testadas no combate à
Covid-19 voltaram a ganhar espaço nos noticiários. Um estudo sobre a
vacina russa Sputnik V foi publicado na revista cientíﬁca britânica The
Lancet. A vacina de Oxford, desenvolvida em parceria com a Unifesp, teve
o estudo temporariamente interrompido, inclusive no Brasil, por conta de
uma reação adversa em um paciente no Reino Unido, mas, foi liberado
novamente, no dia 14 de setembro. E, segundo o Instituto Butantan,
responsável pela vacina chinesa Sinovac, a previsão é de que esteja disponível à população, ainda em 2020.
Para atualizá-los sobre o tema vacinas contra a Covid-19, preparamos
uma matéria especial na Folha Vascular, com as últimas novidades, descobertas, etapas de pesquisas e expectativa das autoridades de saúde.
Vocês vão conhecer também, alguns colegas que se voluntariaram para
participar dos estudos das vacinas testadas no Brasil.
Na editoria Mestre Vascular, nosso homenageado é o Dr. Valter Castelli
Junior. A editoria de Serviços traz o Dr. Roberto Sacilotto, que explica
como funciona o Projeto-piloto da Residência em Cirurgia Vascular e Endovascular no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo.
Quero destacar, ainda, que, felizmente, apesar da pandemia, pacientes
estão voltando para os consultórios e as cirurgias eletivas começam a ser,
novamente, realizadas. Sabemos o quanto essa retomada das atividades
é importante, tanto para os pacientes portadores de doenças vasculares,
quanto para a especialidade.
Outro assunto que provocou rumores, porém positivos no setor da Saúde, foi a liberação de 900 leitos do Instituto Central do Hospital das Clínicas, destinados exclusivamente para atender os pacientes com o novo
coronavírus. Foi a maior mobilização da história do HC. Com a mudança,
os pacientes com outras doenças, como infartos, câncer, vítimas de AVC,
entre outras, passaram a ﬁcar instalados em prédios diferentes dos pacientes da Covid-19, e, consequentemente, mais protegidos.
E os hospitais de Campanha, o que falar do fechamento dessas unidades? A Prefeitura de São Paulo, que em junho já tinha encerrado as atividades do Hospital de Campanha do Pacaembu, também decidiu fechar,
em setembro, as portas do Hospital de Campanha do Anhembi. A decisão
foi tomada diante da queda nos números da pandemia.
Gostaria de dizer o quanto estamos contentes e animados, por conseguirmos manter o XVIII Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular, mesmo com o isolamento social. Para a realização do evento,
que irá acontecer de 27 a 29 de outubro, foi implementado o formato
streaming, a ﬁm de que o Congresso aconteça de maneira segura e interativa. Participem!
Outro evento, que nos deixou muito orgulhosos, realizado pela Regional
São Paulo, foi a reunião virtual da Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia
Vascular, no dia 22 de agosto, com a presença do Dr. Marcelo de Almeida
e a participação de aproximadamente 100 alunos.
Para ﬁnalizar, quero reforçar os cuidados que devemos tomar na prevenção do novo coronavírus, como a utilização de máscara e evitar aglomerações. Também temos que pensar sobre o risco das crianças voltarem
às escolas, o que pode ocasionar uma segunda onda de disseminação
da doença. A possibilidade de retorno às aulas presenciais preocupa não
apenas os pais e os docentes, mas também, nós médicos. Será que os
estabelecimentos de ensino estão preparados com todos os protocolos
de segurança? Deixo aqui o meu questionamento, como um momento
de reﬂexão.
Espero que estejam todos com saúde!
Forte abraço a todos!

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

DEFESA PROFISSIONAL

RETOMADA SEGURA DAS CIRURGIAS ELETIVAS
Nós nos encontramos, hoje, há cerca de seis meses da
atual pandemia e, felizmente, já se fala em retomada das
cirurgias eletivas que, no caso da nossa especialidade, se
faz representada, sobretudo, pelas cirurgias de varizes.
Dessa forma, focaremos aqui a discussão nesses procedimentos e naqueles que, igualmente, se caracterizam por
serem essencialmente eletivos e postergáveis sem prejuízo à saúde do paciente. Lembramos que durante esses longos seis meses, a maioria de nossos colegas se posicionou,
ora na linha de frente do atendimento de pacientes com
Covid-19, ora atendendo e operando outros pacientes que
não poderiam esperar pelo ﬁm da pandemia. E, assim,
muitos adoeceram ou mesmo faleceram, e não nos esqueceremos desses jamais!
Em 18 de março, a SBACV Nacional, em nota técnica
emitida em conjunto com a AMB, recomendava no item
16 dessa nota que: "Cirurgias eletivas, quando possível,
devem ser postergadas para diminuir a exposição de um
paciente sem gravidade/baixo risco a uma situação potencialmente perigosa” (https://amb.org.br/wp-content/uploads/2020/03/ORIENTAÇÕES-DA-SBACV-AOS-ASSOCIADOS_CORONAVÍRUS_MARÇO_2020-3.pdf). Tal medida foi
salutar no momento em que nos encontrávamos e, além
de seguir as recomendações prévias do CFM e da Anvisa, demonstrara a preocupação da nossa Sociedade com
a segurança de seus associados, proﬁssionais envolvidos e
com nossos pacientes.
Hoje, contudo, no presente momento em que escrevo
essa coluna, praticamente todo o estado de São Paulo
já se encontra em fase de retomada de atividades e, segundo a 12ª Atualização do Plano São Paulo, só as regiões de Franca e Ribeirão Preto se encontram na Fase
Laranja e todo o resto do estado na Fase Amarela de ﬂexibilização das atividades. Contudo, a retomada das cirurgias eletivas não está descrita ou sequer citada no Plano
São Paulo, devendo assim ser seguida as recomendações
emitidas pela Anvisa na NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/
ANVISA No 06/2020: ORIENTAÇÕES PARA A PREVENÇÃO
E O CONTROLE DAS INFECÇÕES PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
- Revisão: 29.05.2020 (http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+técnica+06-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/40edaf7d-8f4f-48c9-b876-bee0090d97ae).
Dessa nota, gostaria de reproduzir o que considero como
principal diretriz: "É fundamental que a decisão de operar, ou não, o paciente leve em consideração a situação
epidemiológica local (visto que a ocorrência da Covid-19
não tem uma distribuição uniforme no país), seguida pela
avaliação dos gestores e do diretor técnico do serviço de
saúde sobre a capacidade de receber pacientes eletivos
(infraestrutura, proﬁssionais de saúde e de apoio e insumos em geral) e pela avaliação clínica da equipe médica
quanto ao caso clínico do paciente."
Em recente publicação, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, acercando-se da participação de várias Sociedades
de Especialidades, elaborou e publicou uma cartilha de
orientações para o retorno de cirurgias eletivas durante a
pandemia de Covid-19 e que, de forma muito clara, expõe as principais medidas de segurança a serem adotadas
para a retomada das cirurgias eletivas, ressaltando, como
princípio norteador dessa retomada, a já citada avaliação
epidemiológica local e regional e ainda dispõe sobre a rea-

lização de testes para Covid-19 antes dos procedimentos cirúrgicos
e estratégias a serem consideradas na impossibilidade da realização desses testes, entre outros diversos tópicos. (https://cbc.org.
br/wp-content/uploads/2020/05/PROPOSTA-DE-RETOMADA-DAS-CIRURGIAS-ELETIVAS-30.04.2020-REVISTO-CBCAMIBSBASBOT-ABIH-SBI-E-DEMAIS.pdf).
Gostaria de recomendar, fortemente a todos, conhecerem esse
guia e, em concordância com a maioria, referendar como guideline
a ser seguida por nossos associados e, possivelmente, até por toda
a nossa Sociedade. Boa Leitura!
Forte Abraço!

Dr. Márcio Barreto de Araujo
Diretor de Defesa Proﬁssional
da SBACV-SP

SETEMBRO
Reunião Cientíﬁca - On-line

24|09|2020
5ª feira – às 20h30

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

ID: 985 3281 8504

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
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DIRETORIA DE PUBLICAÇÕES

Revendo meus arquivos, me deparei com esse artigo, publicado na edição 208 da Folha Vascular, e notei como ele se
tornou tão atual, diante dessa pandemia. Mais do que nunca, precisamos reforçar a importância de trabalharmos com segurança e fazermos uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Faz-se necessário, também, uma atenção especial às nossas roupas e acessórios na hora do atendimento, a ﬁm de preservarmos a nossa saúde e a de nossos pacientes.

Da elegância ao fômite...
Que nobre a nossa proﬁssão... Quem
não admira um médico, sobretudo, bem
vestido? A roupa branca, não muito tempo
atrás, era símbolo de conhecimento e uma
suposta onipotência (quem dera...). Mas,
recentemente, a roupa branca foi abandonada pela maioria dos proﬁssionais e o símbolo do médico (do sexo masculino) bem
trajado (e muito bem qualiﬁcado) é dado
pelo jaleco branco e uma bela gravata.
Estar bem vestido na sociedade ocidental é um requisito para conquistar a conﬁança de terceiros. Aﬁnal, como alguém
que não cuida de si mesmo pode cuidar do
interesse do outro? Seja na medicina, na
advocacia, na vida corporativa, etc.
Mas o glamour do uso da gravata pelos
médicos, cujo auge ocorreu na década de
1960 e foi reinventado na década de 1990,
principalmente nos Estado Unidos, já não
é o mesmo e tem sido contestado até por
entidades médicas e hospitalares.
O uso de gravatas pode ser um risco
para os pacientes. Acredita-se que as gravatas possam ser vetores na transmissão
de doenças contagiosas, tanto dentro do
hospital, quanto nos consultórios médicos.
Qual médico, ao examinar seus pacientes, não tem a gravata tocada no próprio
paciente, na maca, em objetos do ambiente hospitalar ou do consultório? Somente
aqueles que não põem as mãos no paciente não correm este risco...
Em 2004, um estudo das gravatas dos

médicos, de certo hospital de Nova Iorque, revelou que mais da metade dos
acessórios masculinos carregava pelo
menos um micro-organismo patogênico,
sendo um fômite relevante como veículo
de infeção cruzada. Achado no mínimo
preocupante.
Um pouco mais recentemente, o assunto causou alerta nas autoridades britânicas, culminando na publicação de um
código de vestimentas para os hospitais
do país, que bane o uso de gravatas e
salienta que as gravatas raramente são
lavadas, porém são usadas diariamente.
Este mesmo código baniu o uso dos
jalecos brancos pelos proﬁssionais de
saúde pelo mesmo motivo das gravatas,
e recomenda "bare below the elbows",
ou seja, “nada abaixo dos cotovelos”,
em tradução livre.
O mesmo movimento de abandono
das gravatas também vem crescendo
no mundo corporativo. Gigantes como
Apple, Google, Amazon, Microsoft, eBay,
Monsanto, etc., recomendam o uso de
roupas casuais.
Além disso, o “casual Friday” (uso de
roupas casuais na sexta-feira), também
vem crescendo mundo afora.
À medida que o mundo se moderniza, o “dress code” também evolui, aﬁnal
ninguém mais usa as roupas que eram
utilizadas por Luís XV no século 18...
Eu mesmo já usei muitas gravatas du-

rante minha vida proﬁssional, hoje não
vejo sentido no acessório, principalmente
vivendo em um país tropical. Estar bem
vestido não requer roupas de grife nem
mesmo “useless accessories”, apenas um
pouco de zelo e o mínimo de bom senso. Nada contra aqueles que gostam do
acessório, mas ﬁca a dica para nós médicos e outros proﬁssionais de saúde.
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

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

Para a progressão a sócio efetivo:
1. Cópia simples do seu certiﬁcado do título de especialista,
emitido pela SBACV/AMB;
2. Ser sócio aspirante por pelo menos três anos;
3. Ser sócio da APM/AMB;
4. Proposta de efetivo preenchida em duas vias;
5. Duas fotos 3x4;
6. Estar quite com a SBACV-SP.

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

Endereço para envio:
Rua Estela, 515, Bloco A, Conj. 62 - Vila Mariana CEP: 04011-002 – São Paulo (SP). Para maiores informações,
entre em contato com a secretaria da SBACV-SP via e-mail – secretaria@sbacvsp.org.br ou telefone: (11) 97783-9182.
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AGENDA

2020
Setembro

24 a 26

XXXIV ENCONTRO DE ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA
VASCULAR DO RIO DE JANEIRO
Informações: (21) 2533-7905 | neidemiranda@sbacvrj.com.br

Dezembro

4e5

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

2021

Outubro

17
Novembro

4a7
Novembro

5a7
Novembro

7

14º DIA VASCULAR DE SÃO PAULO
E O 6º DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO
E COMBATE À TROMBOSE
Informações: (11) 3831-6382

IX CONGRESSO BRASILEIRO DE ECOGRAFIA VASCULAR

Fevereiro

MEETING SBACV NACIONAL

26 e 27

Local: São Paulo

Março

4a6

Local: Foz de Iguaçu (PR)

Informações: www.ecograﬁavascular2020.com.br

XXV ENCONTRO PERNAMBUCANO DE ANGIOLOGIA
E CIRURGIA VASCULAR

Março

11 a 13

Local: Mar Hotel Conventions – Recife (PE)

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

11ª CAMPANHA DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS
DA AORTA DO HOSPITAL SANTA MARCELINA
Informações: (11) 2070-6160

Outubro

12 a 15

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)

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

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

SECCIONAIS

SECCIONAL ALTO TIETÊ DESTACA PARTICIPAÇÃO
DE COLEGAS NO COMBATE À COVID-19
Diretor da Seccional, Dr. Fuad José Assis ressalta que mesmo
após contraírem a doença e cumprirem a quarentena, os proﬁssionais
voltaram para a linha de frente
A Seccional Alto Tietê, representada pelo seu diretor, Dr. Fuad José Assis, manifestou
seu orgulho em saber que vários colegas, cirurgiões vasculares, estiveram na linha de
frente, tratando pacientes com Covid-19. Dr. Fuad revela que não houve nenhuma baixa,
mas soube que alguns proﬁssionais se contaminaram, cumpriram a quarentena e voltaram aos hospitais para cuidar novamente de pacientes infectados pelo Sars-Cov-2.
Durante a pandemia, Dr. Fuad tem se reunido, virtualmente, com colegas para falar
de suas experiências e também fomentar informações sobre a especialidade, a ﬁm de
divulgarem seus conhecimentos. Entre os assuntos debatidos nesses encontros, estão as
doenças cardiovasculares precoces e tardias, tromboses arteriais e venosas, entre outros.
O diretor da Seccional pretende, ainda, realizar um encontro, se possível presencial,
com todas as medidas de segurança e distanciamento, no dia 22 de outubro. A reunião,
ainda sem tema especíﬁco, será para reforçar a importância de compartilhar as situações
diárias que os cirurgiões vasculares têm enfrentado em seus consultórios, nesse momento
de distanciamento social.

Fuad José Assis
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CIRURGIÕES
VASCULARES SÃO
VOLUNTÁRIOS NOS TESTES
DA VACINA CONTRA A COVID-19
Duas vacinas já estão sendo testadas no Brasil, uma desenvolvida em
conjunto pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca,
em parceria com a Unifesp; e a outra é da empresa chinesa Sinovac,
com a participação do Instituto Butantan
Quando se tem uma pandemia como a que o mundo está vivendo, por conta da Covid-19, a corrida contra o tempo, na busca por
uma vacina, ﬁca ainda mais acirrada no meio cientíﬁco. Qualquer
notícia sobre a produção de vacinas contra o novo coronavírus,
deixa a classe médica esperançosa. Mas, antes que ela chegue amplamente à população, é necessário garantir que seja um produto
seguro e eﬁcaz para ser utilizado. O desenvolvimento é demorado
e existem as fases de aperfeiçoamento.
No Brasil, duas vacinas já estão sendo testadas, uma desenvolvida em conjunto pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp); e a outra é da empresa chinesa Sinovac, com a
participação do Instituto Butantan. Há, ainda, uma terceira, da
norte americana Pﬁzer, que também será testada por aqui, nos
próximos meses.
No caso da vacina da Universidade de Oxford, a testagem está
na fase três, a última antes do registro, caso seja comprovada
a segurança e a eﬁcácia. Essa fase de testes levou os proﬁssionais da saúde, entre eles médicos, enfermeiros, ﬁsioterapeutas,
nutricionistas e auxiliares de enfermagem, a se candidatarem
como voluntários. Também participam proﬁssionais que atuam
em áreas de grande risco de exposição ao vírus, como seguranças de hospitais e agentes de limpeza hospitalar. De acordo com
o Centro de Pesquisas da Unifesp, foram recrutados adultos de
18 a 69 anos, saudáveis, e que deviam testar negativo, ou seja,
não podiam ter tido contato com o novo coronavírus. Todos os
candidatos, antes de serem aceitos, passaram por entrevista, responderam um questionário de saúde, ﬁzeram coleta de sangue e
sorologia. O voluntário, antes de receber a aplicação da vacina,
assina um termo em que se compromete a avisar toda e qualquer
intercorrência na saúde, preenchendo uma espécie de boletim diário. E, periodicamente, deve se dirigir ao centro de estudos para
fazer exames, de modo que os pesquisadores monitorem não só
a saúde, como a segurança e eﬁcácia da vacina.
Ainda, segundo a Unifesp, a estratégia usada na vacina de Oxford é a de um vetor viral não replicante. É utilizado um vírus diferente do Sars-CoV-2, um adenovírus. Ele é geneticamente modiﬁcado para se tornar fraco, ou seja, não infeccioso e incapaz de se
replicar no corpo humano. Os pesquisadores inserem neste vírus
uma parte do coronavírus também modiﬁcada e não infecciosa,
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uma proteína. Quando essa vacina é injetada no corpo, o sistema imunológico promove uma resposta imune a essa proteína
que estava escondida dentro do vetor, levando à produção de
anticorpos e de outras células de defesa, capazes de proteger o
indivíduo da Covid-19.
Para a Unifesp, o Brasil foi escolhido por sua alta capacidade
técnica para contribuir com os estudos, pela referência que é no
campo da imunologia e também, infelizmente, pelo momento
epidemiológico que vive, o que permite resultados mais assertivos. Os pesquisdores explicam que existe um momento em que
se tem o entendimento que a vacina é eﬁcaz e que se pode fazer
uma produção em larga escala. Isso ocorre assim que os estudos da fase três mostrarem que a vacina foi segura e produziu
a proteção imunológica. Os resultados são minuciosamente avaliados e, a partir da aprovação e registro da mesma, ela poderá
ser produzida e disponibilizada para a população mundial. Eles
revelam, ainda, que o estudo da vacina de Oxford tem a duração
de um ano. Dessa maneira, a previsão é que deva ser concluído
em junho de 2021. Contudo, em razão da pandemia, existe a
possibilidade de um registro emergencial que antecipe a produção e distribuição da vacina. Isso, se o trabalho nessa fase três
apresentar, nos próximos meses, resultados robustos e positivos
que demonstrem segurança para esse registro emergencial.
No entanto, o que leva um médico a querer cooperar com pesquisas dessa natureza? Será o desejo de ﬁcar imune à doença?
De acordo com o secretário de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Carlo Gorinchteyn, existem aproximadamente 140 mil proﬁssionais
da Saúde no estado, entre médicos, técnicos de enfermagem,
enfermeiros e ﬁsioterapeutas. Desse número, aproximadamente
24 mil tiveram afastamento em decorrência a Covid-19.
O cirurgião vascular e associado da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular - Regional São Paulo (SBACV-SP),
Dr. Márcio Barreto, revela que se candidatou ao estudo da vacina
de Oxford, mas não foi selecionado. Ele comenta que o motivo
principal pelo qual quis participar foi a possibilidade de ser imunizado e não correr o risco de contaminar seus familiares. “Para
nós, proﬁssionais que estamos na linha de frente do combate à
Covid-19, a preocupação em infectar nossos entes queridos, que
podem desenvolver um quadro mais grave da doença, é inegável, mas, além disso, eu acredito no legado que a pandemia
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vai nos deixar, se pensarmos na união de esforços de nações e da
ciência de várias universidades, onde a humanidade está sendo
capaz de se unir para tentar resolver grandes problemas, em prol
de um bem comum”.
O Dr. Igor Rafael Sincos, associado da SBACV-SP, também se
voluntariou e tomou a vacina de Oxford. Ele ressalta que o que
motivou foi tanto ajudar no desenvolvimento da vacina, quanto na
chance de ﬁcar imune em razão de seu trabalho e de sua família.
“Foi uma honra colaborar com os estudos e considero esse um período ilustre para a Medicina, com certeza”, revela.
Para a cirurgiã vascular e membro da SBACV-SP, Dra. Ana Paula
Maia Pires, que igualmente participa dos estudos da vacina de
Oxford, e tomou a dose, seu principal motivo em ter se voluntariado foi a vontade de contribuir com a humanidade. “Considero
um privilégio poder colaborar e acredito que estou vivendo um
momento histórico dentro na Medicina. A vontade de encontrar
alguma luz no ﬁm do túnel para todos e poder voltar a vida ao
normal, me fez tomar essa atitude. Espero que minha contribuição faça a diferença”, aﬁrma.
Mesmo sem se voluntariar, o especialista e membro da SBACV-SP,
Dr. Júlio Giusti, compactua com a mesma opinião da Dra. Ana Paula. “Nao participei dos estudos, porém, acredito sim ser um período
muito importante para a Medicina e sou a favor de pesquisas embasadas para o crescimento cientíﬁco”, declara.
Na opinião do professor associado e livre-docente da disciplina
de infectologia, do Departamento de Medicina da Escola Paulista de Medicina (EPM/ Unifesp) - Campus São Paulo, Dr. Ricardo
Diaz, essa corrida contra o tempo, em busca de uma vacina para
a Covid-19, é positiva e muito importante para a Medicina, isso
porque, a vacina envolve uma propriedade intelectual muito valiosa, o que resulta numa competição muito grande por parte das
empresas que a fabricam. E na situação da Covid-19, foi feito
um banco de dados único entre essas empresas, para que elas
pudessem disponibilizar todo o conhecimento, desenvolvimento
e resultados, a ﬁm de que todos pudessem interagir. “Nós reconhecemos que a vacina é uma das coisas que legitimamente
mudou a história da humanidade, quando se fala em doenças infecciosas e transmissíveis. Não existe nenhuma doença infecciosa
transmissível que tenha sido erradica sem vacina. Mas é sempre
muito incerto e demorado o seu desenvolvimento. Por isso, agora
nossa urgência em meio à pandemia”, completa. Além do mais,
do ponto de vista do epidemiologista, o processo de imunização
de rebanho (quando o número de pessoas imunes a uma infecção
chega a um nível que freia sua disseminação) deve acontecer em
meados do ano que vem.
No caso da vacina chinesa Sinovac, o Instituto Butantan informa que os testes foram realizados em nove mil voluntários que
trabalham em instalações especializadas para a Covid-19, em 12
centros de pesquisas de seis estados brasileiros: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná.
Na capital paulista, foram selecionados o Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da USP, o Instituto de Infectologia Emílio
Ribas e o Hospital Israelita Albert Einstein. Ainda, no estado de São
Paulo, participaram a Universidade Municipal de São Caetano do
Sul, o Hospital das Clínicas da Unicamp (Campinas), a Faculdade
de Medicina de São José do Rio Preto e o Centro de Saúde Escola
da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto.
As pesquisas foram realizadas, ainda, na Universidade de Brasília
(UnB); no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no
Rio de Janeiro; no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos da Universidade Federal de Minas Gerais; no Hospital São
Lucas da PUC do Rio Grande do Sul e no Hospital das Clínicas da
Universidade Federal do Paraná.
"A aprovação do ensaio clínico de fase III é uma demonstração de
que a parceria Butantan e Sinovac é uma colaboração eﬁciente para
avançar, oferecendo esperança para salvar vidas em todo o mundo",
comenta o diretor do Instituto Butantan, Dr. Dimas Tadeu Covas.
(Fonte: http://vacinacovid.butantan.gov.br/imprensa/anvisa-autoriza-testes-da-vacina-contra-o-coronavirus--voluntarios-serao-profissionais-de-saude)

Dr. Ricardo Diaz

Em entrevista coletiva, no dia 28 de agosto, no Palácio do
Governo do Estado de São Paulo, o Dr. Dimas Covas falou sobre
a evolução do acordo com a empresa Sinovac e acerca do encontro que teve com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em
Brasília, onde foi apresentado, pelo Instituto Butantan, o cronograma previsto para a chegada da vacina no Brasil e da necessidade de recursos para que isso seja viabilizado. “Asseguramos
ao ministro que, em dezembro, teremos 45 milhões de doses de
vacinas disponíveis para o Sistema Único de Saúde (SUS), chegando a 100 milhões em maio. Dessa maneira, o Ministério da
Saúde já pode se programar para desencadear uma Campanha
Nacional de Vacinação”, sinaliza.
A Unifesp alega que o fato de o Brasil participar dessas testagens, dá a ele a possibilidade de estar em uma posição privilegiada na ﬁla de recebimento das doses. Ainda, segundo os cientistas, os resultados positivos das fases um e dois da vacina de
Oxford, divulgados recentemente no periódico Lancet, deixam a
Universidade otimista para dar sequência ao estudo nessa fase
três, a última. Os pesquisadores ressaltam também que estão
fazendo tudo pautado na ciência e permanecem na torcida de
que essa fase também se mostre bem-sucedida quanto à segurança e eﬁcácia dessa vacina.
Em nota divulgada à imprensa, no dia 8 de setembro, a
Unifesp informou que o estudo clínico da fase três da vacina
de Oxford havia sido temporariamente pausado em todos os
centros que participam dessa etapa, inclusive no Brasil, onde a
pesquisa é coordenada pela Universidade Federal de São Paulo,
através do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie/Unifesp).
A pausa, anunciada após a suspeita de evento adverso não
esperado com um voluntário do Reino Unido, segue os padrões
de segurança preconizados no protocolo do estudo da vacina de
Oxford, e trata-se de uma prática comum em estudos clínicos
envolvendo fármacos. O comitê de monitoramento de segurança do estudo analisou o caso e constatou que não tinha relação
com a vacina.
Após liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (Conep),
no dia 12 de setembro, a Unifesp comunicou que todos os centros participantes do estudo, aqui no país, retomassem a aplicação das vacinas nos voluntários, a partir de 14 de setembro.
No Brasil, ao todo, participam do estudo cinco mil voluntários recrutados em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Até o
momento, 4.600 voluntários já foram selecionados e vacinados,
sem qualquer registro de intercorrências graves de saúde.
O fato é que, de acordo com os pesquisadores, mesmo com os
desaﬁos e incertezas que ainda virão pela frente, a Medicina e
a Ciência caminham juntas e evoluem constantemente. O avanço é permanente e fundamental para enfrentarmos momentos
como esse que vivemos.
SETEMBRO 2020
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ENCONTRO MENSAL DA SBACV-SP DE AGOSTO
TROUXE INFORMAÇÕES IMPORTANTES AOS ASSOCIADOS
Reuniões Administrativa e Cientíﬁca abordam detalhes do Encontro São Paulo e apresentam casos interessantes

A Reunião Cientíﬁca on-line, realizada no dia 27 de agosto, exibiu três
trabalhos. O primeiro tema foi “Diagnóstico de Covid-19 em pacientes
com Isquemia Crítica de Membros Inferiores: complicações e desfechos
clínicos”, do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Regional Sul, cujos
autores são os doutores Rafael de Athayde Soares, Rafael Salem Vedovello, Samanta Christine Guedes de Medeiros (apresentadora), Celso
Zaﬀani Nunes, Carlos Alberto Sian e Paulo Daenekas de Melo Jorge. Os
comentários foram do Dr. Fábio Rodrigues Ferreira do Espírito Santo.
Na sequência, a dissertação foi sobre “Tratamento cirúrgico de varizes em 66.577 pacientes em 11 anos no Sistema Público de Saúde:
uma análise descritiva na maior cidade do Brasil”, do Hospital Israelita
Albert Einstein, de autoria dos doutores Marcelo Fiorelli Alexandrino da
Silva, Marcelo Passos Teivelis, Dafne Braga Diamante Leiderman, Maria
Fernanda Cassino Portugal (apresentadora), Nickolas Stabellini, Edson
Amaro Junior e Nelson Wolosker, com os comentários do Dr. Marcelo Calil
Burihan.
E o último trabalho apresentou o tema “Mobilização do membro superior provoca deformidade de cateteres totalmente implantáveis”, também do Hospital Israelita Albert Einstein, que contou com os comentários
do Dr. Guilherme Yazbek. Os autores são os doutores Dafne Braga Diamante Leiderman (apresentadora), Kauê Polizel Souza, Carlos Eduardo
Tomé Binatti, Cynthia de Almeida Mendes, Marcelo Passos Teivelis, Carolina Faustino Brito, Dânae Braga Diamante Leiderman e Nelson Wolosker.

Walter Campos Júnior

Samanta Christine
Guedes de Medeiros

Fábio Rodrigues Ferreira do
Espírito Santo

Maria Fernanda Cassino Portugal

Marcelo Calil Burihan

Guilherme Yazbek
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Dafne Braga D. Leiderman

Reunião Administrativa
A Reunião Administrativa novamente foi conduzida pelo presidente da
SBACV-SP, Dr. Walter Campos Jr.. A diretoria e os associados, por meio
de videoconferência, abordaram sobre diversos assuntos, como o XVIII
Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular, que irá acontecer de 27 a 29 de outubro, o qual será realizado por streaming, com
previsão de início para às 15h50, e término às 21h30. A organização promete um evento dinâmico e interativo. Os professores apresentarão os
conteúdos diretamente de um estúdio projetado com equipamentos de
última geração, para garantir um sinal de qualidade e promover a troca
de experiências e conhecimentos sobre os diversos temas.
Os participantes também debateram sobre o formato do Dia Vascular e do Dia da Trombose, que acontecerão, virtualmente, no dia 17 de
outubro.
Na ocasião, o Dr. Marcelo Calil Burihan revelou que o Livro do Consenso do Pé Diabético será lançado, oﬁcialmente, durante o Encontro
São Paulo. O livro teve o patrocínio da empresa farmacêutica Aché. Ele
também informou que o Congresso Brasileiro das Ligas Acadêmicas será
realizado no formato on-line, em novembro, com previsão para acontecer num sábado (data ainda a deﬁnir), no período das 8h às 12h, com
variados temas.
E, por ﬁm, o Dr. Calógero Presti conﬁrmou que as gravações do Curso
Preparatório para o Título de Especialista e para a Atualização em Angiologia e Cirurgia Vascular (TEVASC 2) estão bem adiantadas.
Em decorrência do Encontro São Paulo, em outubro, não
haverá as reuniões Administrativa e Cientíﬁca.
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 sobre
os próximos eventos.

EVENTO

ENCONTRO SÃO PAULO SERÁ REALIZADO POR STREAMING
Para não adiar evento importante para a especialidade, a diretoria da SBACV-SP aderiu ao formato virtual

O XVIII Encontro São Paulo de Cirurgia
Vascular e Endovascular, promovido pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia
Vascular - Regional São Paulo (SBACV-SP),
que irá acontecer de 27 a 29 de outubro, será
num formato diferente este ano. A diretoria
da SBACV-SP implementou o streaming para
que este tradicional e conceituado evento,
que se tornou referência para a especialidade,
aconteça de maneira segura, por conta do distanciamento social, em virtude da pandemia
da Covid-19.
Os congressistas podem esperar um evento
dinâmico e participativo, baseado em apresentações de casos clínicos, com o intuito de
promover a interação com as trocas de experiências e conhecimentos sobre os temas
apresentados, ressaltando as características
dos congressos da SBACV-SP.
A programação foi elaborada para cobrir assuntos considerados da maior relevância para
a especialidade, com temas como Aneurisma,
Doença Carotídea, Insuﬁciência Venosa Crônica, Fleboestética, Doença Arterial Obstrutiva
Periférica (DAOP), Pé Diabético e Trombose
Venosa Profunda. Convidados internacionais
estarão entre os integrantes da programação,
como os doutores Felipe Collares (EUA) e Osvaldo Yano (EUA).
Os cirurgiões vasculares assistirão no conforto de suas casas, ou de seus consultórios,
todo o conteúdo com sinal de qualidade e
perfeita visualização, por meio de um estúdio
com tecnologia de ponta, onde os professores
utilizarão esse espaço para ministrar suas aulas. Haverá também uma exposição comercial
virtual, onde os patrocinadores poderão interagir com o público participante.
O presidente da SBACV-SP, Dr. Walter Campos Júnior, ressalta a importância de manter
a realização do XVIII Encontro São Paulo de
Cirurgia Vascular e Endovascular. “Nosso objetivo é proporcionar, para a especialidade, o
que há de mais moderno no Brasil e no mundo, em termos de conhecimento cientíﬁco e
novos equipamentos, mesmo diante das adversidades impostas pela pandemia do novo
coronavírus”, conclui.
SETEMBRO 2020
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AGIR CERTO OU ERRADO?
A verdade, o correto é mais difícil de aceitar,
respeitar, cumprir, do que o errado, por quê? A
genética explica a formação do ser humano explica, a baixa cultura explica, a imaturidade explica, ou o certo dá dividendos com muito sacrifício
que afugenta as pessoas? Este é um assunto para
ser discernido, quase que exclusivamente, pelos
psicólogos, psiquiatras, sociólogos, historiadores,
ﬁlósofos, teólogos.
Se no Brasil predominasse o certo (mesmo
com a limitação inerente do ser humano), no
comportamento, nas ideias e nos programas de
ações, com certeza pertenceríamos ao grupo do
G7, por tudo que temos e poderemos ser; mas,
infelizmente, obstaculizamos essa ascensão.
Comentou-se, há algum tempo, sobre o fenômeno japonês e o fenômeno alemão, que ressurgiram das cinzas de uma guerra que devastou
esses países, e hoje ocupam o segundo e o terceiro lugar entre as maiores potências mundiais.
Comentar o óbvio desse milagre é chato, é triste
para nós brasileiros.
Recentemente, assisti na televisão um documentário sobre o ensino na Coreia do Sul, que,
também, quase foi apagada do mapa pela guerra
em 1955, e sustenta agora um nível invejável na
cultura, na ciência e na pesquisa, com a erradicação da miséria do povo e do analfabetismo,
num regime essencialmente democrático, que é
o absolutamente certo. Já atingiram o número de
2.500 pesquisadores cientíﬁcos, contra 300 do
Brasil, sem o mínimo de apoio que precisam ir
para outros países.
O Brasil cresce aos trancos e barrancos porque
a minoria dominante, escravizante e soberba prefere ser imediatista, indisciplinada, egocentrista,
avessa ao cumprimento das Leis, da Justiça, das

regras, e rindo de quem as segue. E aí...? O que
será do povo brasileiro?
Chego a pensar que acontece a aberrante contradição: a burrice do inteligente, quando prefere o errado, impregnado pela volúpia do poder a
qualquer custo, que no futuro se voltará contra si.
Se parássemos para meditar, um pouco ao
menos, diante da tentação do agir errado, com
certeza concluiríamos pela efemeridade do lucro
com essa postura, e o desacerto em cadeia que
acaba voltando com grande prejuízo para todos,
deixaríamos de cultivar a “Lei de Gerson”.
Políticos que se elegem para tirar proveito do
enriquecimento fácil, condenando a população a
não ter escolas suﬁcientes, hospitais suﬁcientes,
moradias suﬁcientes, saneamento básico para
70% da população brasileira, transportes suﬁcientes, minimamente básicos para a conquista
de uma vida melhor, constituem o principal entrave para o nosso progresso. Até quando, senhores? Até quando vamos ter que assistir nosso
Brasil em decadência?
Por essas e por outras razões, enquanto os políticos de nosso país não mudarem seu estilo de
governar, legislar, com postura ética, conﬁável,
sem ter vergonha de serem honestos, vai necessitar que a sociedade brasileira, em todos os seus
níveis, em particular a classe média, os proﬁssionais liberais, ﬁéis da balança do bem-estar da sociedade, responsáveis pela formação de opinião,
acordem, reajam, combatam esse estado de coisas ruins, erradas, entraves do progresso real, e
lutem a favor do certo, levando o Brasil ao lugar
que merece.
E, para piorar ainda mais, vem esse destruidor coronavírus, tirando a vida de MUITOS brasileiros, desencadeando um aumento assustador

de desemprego, de desnutrição. Além do mais,
predomina a resistência na disciplina em obedecer aos cuidados mínimos em se protegerem.
Enquanto isso, os governantes fechando acordos de superfaturamento na compra de subsídios, na maior tranquilidade.
Portanto, vamos nós, Médicos, cumprir com
a nossa parte no exercício proﬁssional ético da
Medicina, protegendo a saúde do brasileiro, que
vem sendo renegada pelas autoridades competentes, desejando que isso aconteça em todos
os setores das atividades de nossa Pátria, se
quisermos, realmente, ver um Brasil melhor,
abominando o errado fácil, tentador, e cultivando o certo, difícil, conquistando a felicidade deslumbrante para nosso querido Brasil.
“Quando se resolve os conﬂitos internos,
encontramos a Paz e a Satisfação”

Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP

TRABALHOS DE 24 DE SETEMBRO

INCIDÊNCIA, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E DESFECHOS DE
TROMBOEMBOLIA VENOSA EM PACIENTES COM COVID-19 EM
UM HOSPITAL QUATERNÁRIO NO BRASIL
Autores: Marcela Juliano Silva Cunha, Carlos Augusto Ventura Pinto, João Carlos de Campos Guerra, Adriano Tachibana, Maria Fernanda
Cassino Portugal (apresentadora), Leonardo José Rolim Ferraz e Nelson
Wolosker
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Objetivo: Infecções virais foram previamente correlacionadas a
estados protrombóticos, e a nova infecção pelo vírus Sars-COV-2 foi
associada a níveis elevados de D-dímero, embora não haja relação causal bem estabelecida em literatura. Este trabalho tem como objetivo
analisar a incidência, fatores populacionais, formas de tratamento e
desfechos da ocorrência de eventos tromboembólicos venosos (TEV),
em um grupo de 484 pacientes, hospitalizados por Covid-19, em um
hospital quaternário.
Métodos: Um estudo retrospectivo foi conduzido através da análise
de prontuário de pacientes que apresentaram TEV (trombose venosa
profunda [TVP] e/ou embolia pulmonar [EP]) concomitantemente a um
quadro de Covid-19, internados em um hospital quaternário de São
Paulo - SP. A prevalência de TVP, características demográﬁcas e clínicas,
sítio de TVP e EP, variação do D-dímero, regime de anticoagulação, métodos terapêuticos adicionais e desfechos foram avaliados. Dados categóricos foram expressos como frequências absolutas e porcentagens,
e dados contínuos, como médias com desvio padrão e valores mínimos
e máximos. Os valores de D-dímero superiores a 3,000 ng/mL foram
individualizados no segundo momento de ocorrência com uso do método de Bonferroni e comparados por meio de equações de estimativa
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generalizada. Os testes foram conduzidos com nível de signiﬁcância de 5%.
Resultados: Um total de 484 casos conﬁrmados de Covid-19 foram admitidos no serviço ao longo do tempo do estudo. Destes, 13 (2.68%) apresentaram TEV concomitante. TVP associada a EP ocorreu em cinco casos; EP isolada
em dois casos e TVP isolada em seis casos. A maior parte dos casos ocorreu
em regime de terapia intensiva. No momento atribuído ao início do quadro, os
níveis de D-dímero foram superiores a 3,000ng/Ml em oito (80%) pacientes,
o que representou uma diferença signiﬁcativa com relação aos níveis admissionais (p < .05). Uma queda signiﬁcativa também foi observada nos valores
de D-dímero na alta hospitalar (p < .05). Todos os pacientes receberam tromboproﬁlaxia farmacológica e/ou anticoagulação conforme indicado. Ocorreram
dois óbitos ao longo do tempo do estudo, ambos pacientes com comorbidades
severas. À conclusão do protocolo do estudo, nove pacientes haviam recebido alta e dois permaneciam hospitalizados, mas não apresentavam sinais de
piora do quadro de TEV.
Conclusão: A prevalência de TEV em pacientes hospitalizados por Covid-19 foi de 2.7%, sendo mais frequente a ocorrência em terapia intensiva.
A instituição precoce de proﬁlaxia e de anticoagulação plena imediatamente
após o diagnóstico de TEV, deve ser o objetivo para grupos dedicados ao cuidado deste tipo de paciente.
Comentador: Dr. Ronald Luiz Gomes Flumignan

ESTUDO DOS SINAIS TOMOGRÁFICOS DE INSTABILIDADE
EM ANEURISMAS ABDOMINAIS AORTO-ILÍACOS
Autores: Bruno Fabrício Feio Antunes (apresentador), Marcelo Passos Teivelis, e Nelson Wolosker
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Introdução: O aneurisma do eixo aorto-ilíaco é uma doença de alta mor-
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talidade quando sintomático.O diagnóstico precoce de sinais que podem
estar associados à ruptura e o tratamento do aneurisma em tempo hábil podem evitar a ocorrência desta e diminuir sua mortalidade.
Objetivos: Avaliar a prevalência dos sinais de instabilidade em pacientes assintomáticos com aneurismas abdominais do eixo aorto-ilíaco
submetidos à tomograﬁa de abdome e pelve em uma única instituição.
Descrever se algum desses sinais em pacientes assintomáticos, esteve
associado à ruptura posterior, assim, como descrever o tempo em que
cada sinal esteve livre de ruptura.
Métodos: Estudo retrospectivo de aneurismas do eixo aorto-ilíaco
abdominal, relatados em laudos de tomograﬁa de um único serviço
em 10 anos. Os laudos foram revisados por dois observadores, e os
pacientes com sinais de instabilidade divididos em três grupos: (1)
sintomático inicial, de pacientes que apresentavam dor abdominal ou
lombar, (2) sintomático tardio, assintomáticos na primeira tomograﬁa,
que apresentaram sintomas e realizaram novo exame, e (3) sempre
assintomáticos que nunca apresentaram sintomas. Foram utilizados os
quatro principais sinais da literatura: 1) sinal do crescente; 2) descontinuidade das calciﬁcações circunferenciais; 3) protuberâncias ou bolhas
na parede arterial; 4) drape aorta.
Resultados: Identiﬁcamos 759 aneurismas do eixo aorto-ilíaco, encontramos 41 exames, de pacientes diferentes, com sinais de instabilidade. Dez, dos 41 pacientes, estavam sintomáticos quando realizaram
a primeira tomograﬁa, levando a uma prevalência em assintomáticos de
4.14% (n=31/749). A descontinuidade das calciﬁcações foi o sinal mais
frequente em 46,3% dos casos (n= 19/41). Não foi observada diferença estatística da prevalência dos sinais de instabilidade entre os três
grupos. Do total de pacientes, com sinais de instabilidade, 26 foram
operados, sendo nove nos sintomáticos iniciais, dois em sintomáticos
tardios e 15 nos sempre assintomáticos. Em 11 pacientes assintomáticos, que ﬁzeram tomograﬁas de controle, 54,5% destes evoluíram com
aumento do diâmetro do aneurisma, três evoluíram com ruptura (todos
com descontinuidade das calciﬁcações), sendo em um deles sem aumento do diâmetro do aneurisma. O tempo médio entre as tomograﬁas
foi de 542,33 dias, variando de cinco a 1.961 dias.
Conclusões: Menos de 5% dos pacientes assintomáticos apresentaram algum sinal de instabilidade. A presença de descontinuidade das
calciﬁcações foi o sinal mais frequente e talvez esteja associada a um
maior risco de apresentação de sintomas futuros, podendo ser considerada como indicativo de cirurgia mais precoce. O tempo livre de ruptura
para a maioria dos sinais foi maior que 100 dias, houve manutenção dos
sinais de instabilidade, com crescimento dos aneurismas nos pacientes
de seguimento clínico, mostrando que somente o sinal na ausência de
outros fatores clínicos ou outras características do aneurisma não é
suﬁciente para indicar uma cirurgia, não podendo associar as rupturas
ocorridas ao sinal de instabilidade pela não signiﬁcância do estudo.
Comentador: Dr. Edwaldo Edner Joviliano

no (73.11%). As 75.86% das amostras de aorta obtidas da população masculina e 84.38% da população feminina eram de aneurismas íntegros operados
eletivamente (p=0.319).
A média da idade dos indivíduos do sexo masculino foi 65.4 anos (95% CI
63.96107 - 66.93548) e do sexo feminino foi 69.2 anos (95% CI 66.59176
- 71.78324), sendo que a diferença de idade entre os grupos foi estatisticamente signiﬁcativa (p=0.0143).
Quanto às comorbidades estudadas, os grupos são comparáveis, não
havendo diferença estatisticamente signiﬁcativa entre os sexos (Tabela 1).
Quanto às características dos aneurismas, também não houve diferença estatisticamente signiﬁcativa entre os sexos, sendo similares as medianas do
diâmetro transversal máximo, da espessura da parede, da tensão de rotura e
da deformação de falência (Tabela 2).
Nas regressões lineares multivariadas da tensão de rotura e da deformação
de falência, não houve nenhuma correlação com signiﬁcância estatística com:
idade, sexo, tabagismo, hipertensão arterial sistêmica ou doença arterial coronariana.
À análise de possíveis preditores para a tensão de rotura e para a deformação de falência, controlando-se por sexo, idade, tabagismo, diabetes, doença
arterial coronariana, hipertensão, diâmetro, espessura, foram encontradas
correlações distintas nas aortas masculinas e femininas.
Nas aortas masculinas, foi encontrada correlação linear positiva entre tensão de rotura e espessura da parede, com coeﬁciente de 7.4467 (CI 95%
3.2200 - 11.6734; p<0.01), e uma tendência de correlação linear com o diâmetro (p=0.053).
Já a deformação de falência das aortas masculinas, teve correlação linear
positiva com a espessura da aorta, com coeﬁciente de 9.9413 (95% CI 2.9898
– 16.8927; p<0.01) e com diabetes mellitus, com coeﬁciente de 13.81967
(95% CI 4.092052 - 23.54729; p<0.01).
Em contraste, nas aortas femininas não foram encontradas correlações estatisticamente signiﬁcativas entre tensão de rotura e espessura ou diâmetro,
ou entre deformação de falência e espessura ou diabetes mellitus, mas somente entre a tensão de rotura e a deformação de falência, com coeﬁciente
de 0.2899 (CI 95% 0.1592 - 0.4205; p<0.01).
Conclusão: Nos testes biomecânicos uniaxiais destrutivos de fragmentos
da parede anterior do saco aneurismático de homens e mulheres não se encontrou diferença signiﬁcativa quanto aos valores de resistência e elasticidade. No entanto, ao se analisar possíveis fatores clínicos e biomecânicos
que contribuíssem para os valores encontrados, foram encontradas diferenças
entre os sexos.
Nos homens, a tensão de rotura e a deformação de falência aumentam
conforme a espessura da parede da aorta, e a deformação de falência se
correlaciona positivamente também com diabetes mellitus. Já nas mulheres,
essas correlações não se provaram estatisticamente signiﬁcativas, porém foi
encontrada uma correlação linear positiva signiﬁcativa entre tensão de rotura
e deformação de falência, ausente nos homens.
Comentador: Dr. Otávio Henrique Ninomiya

RESISTÊNCIA E ELASTICIDADE DE FRAGMENTOS
DA PAREDE ANTERIOR DE ANEURISMAS DA AORTA
ABDOMINAL SUBMETIDOS A TESTE BIOMECÂNICO
DESTRUTIVO UNIAXIAL. ESTUDO COMPARATIVO
ENTRE SEXO MASCULINO E FEMININO
Autores: Andressa Cristina Sposato Louzada (apresentadora), Pedro
Puech-Leão, Nelson De Luccia e Erasmo Simão da Silva
Instituição: Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular do
HCFMUSP – LIM02
Contexto: Apesar de vários estudos relacionados ao risco de maior
expansão e rotura de aneurismas da aorta abdominal (AAA) em mulheres, o tema permanece controverso e sem uma causa conhecida que
explique esse comportamento clínico.
Objetivo: Comparar a resistência e elasticidade de fragmentos de
aneurismas da aorta abdominal, por meio de testes biomecânicos destrutivos uniaxiais. Estes fragmentos foram removidos da parede anterior do saco aneurismático de homens e mulheres, operados pela via
aberta, para análise comparativa.
Método: Análise retrospectiva de resultados de testes biomecânicos realizados em espécimes colhidos de 119 pacientes submetidos a
reparo aberto de AAA. Dois grupos, sexo masculino e feminino, foram
constituídos e os parâmetros biomecânicos analisados foram: tensão de
falência e deformação de falência dos espécimes submetidos à tração.
As variáveis relacionadas aos grupos foram: idade, diâmetro transverso
máximo do AAA, histórico de hipertensão arterial (HAS), diabetes (DM),
insuﬁciência coronariana (ICO) e tabagismo.
Resultados: A amostra de população estudada foi composta por 119
indivíduos, sendo 32 do sexo feminino (26.89%) e 87 do sexo masculiSETEMBRO 2020
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PROJETO-PILOTO: RESIDÊNCIA EM CIRURGIA
VASCULAR E ENDOVASCULAR EM TRÊS ANOS ESTÁ
SENDO GRADUALMENTE IMPLANTADO NO HOSPITAL
DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DE SÃO PAULO
Coordenado pelo Dr. Roberto Sacilotto, programa conta com 18 assistentes e possui 28 leitos ﬁxos,
além dos pacientes internados em UTI e pronto atendimento
Nas últimas décadas, houve um crescimento signiﬁcativo na realização dos procedimentos Endovasculares e na utilização do ultrassom Doppler no diagnóstico e tratamento das doenças isquêmicas
e aneurismáticas da especialidade. Assim, com o aumento da complexidade no tratamento e diagnóstico na especialidade de Cirurgia
Vascular, notou-se a necessidade da ampliação do tempo de formação dos especialistas na área e, consequentemente, no acréscimo
de um 3º ano da residência, distribuindo-se a carga horária nas
respectivas áreas.
Em 2017, esse projeto de três anos de residência foi discutido
em Fórum realizado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de
Cirurgia Vascular (SBACV) que o aprovou, e, em agosto de 2018,
foi submetido à plenária do Conselho Nacional de Residência Médica
(CNRM) que deliberou a criação do projeto-piloto com acréscimo de
um ano na formação do residente. Ficou estabelecido que alguns dos
Serviços formadores participariam do projeto e que seriam avaliados
por equipe designada pelo CNRM e membros da SBACV.
As instituições que aceitaram iniciar este projeto foram a Santa
Casa de São Paulo, UNESP/Botucatu, Hospital Santa Marcelina de
São Paulo, Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia de São Paulo,
Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo e UNIFESP.
A matriz de competência para o terceiro ano – R3, determinado
pelo CNRM, segue abaixo:
Realizar o diagnóstico ultrassonográﬁco de doenças arteriais e venosas; realizar procedimentos invasivos vasculares ecoguiados; realizar procedimentos Endovasculares de média e alta complexidade;
realizar procedimentos intervencionistas sob supervisão; avaliar e
conhecer as técnicas de embolizações; realizar procedimentos cirúrgicos abertos de alta complexidade; dominar a prevenção, diagnóstico e tratamento das complicações inerentes aos procedimentos
Vasculares e Endovasculares e dominar os protocolos e procedimentos de segurança radiológica.
O programa de Residência de 3º ano de Cirurgia Vascular e Endovascular, do Instituto de Assistência Médica do Hospital do Servidor
Público Estadual de São Paulo (R3), segue as normas estabelecidas
pelo CNRM em sua matriz de competência relacionadas acima, com
uma carga horária bem estabelecida.
Em 2008, criamos o Curso de Especialização em Angiorradiologia
e Cirurgia Endovascular com somente uma vaga e sem bolsa de remuneração, oﬁcializado pela COREME do Hospital. Em 2013, conseguimos a aprovação pelo CNRM, iniciando a Residência em três anos
e mantendo uma vaga anteriormente criada de estagiário. Neste ano
de 2020, conseguimos mais duas bolsas e abrimos concurso para
iniciarmos o projeto-piloto.
Como diretor do Serviço, coordeno o programa de Residência que
conta com 18 assistentes, sete deles designados como preceptores
pela COREME do Hospital. Seis assistentes possuem Doutorado em
Cirurgia e dois deles estão terminando o Mestrado. Seis colegas realizam exames arteriais e venosos de Ultrassonograﬁa Doppler. Todos
os membros do Staﬀ possuem Título de Especialista pela SBACV.
O Serviço conta com 28 leitos ﬁxos, estabelecidos no 14º andar
do hospital central, além dos pacientes internados em UTI e pronto
atendimento, o que permite a atuação de quatro R1, quatro R2 e
três R3 da especialidade, que seriam os R3, R4 e R5 da forma-
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ção total dos residentes, considerando que o pré-requisito
para a Cirurgia Vascular é de dois anos em Cirurgia Geral.
No próximo ano, serão abertas somente três vagas R1,
portanto, teremos três R1, quatro R2 e três R3; em 2022
teremos três vagas para R1, três para R2 e três vagas para
R3, fechando o ciclo do projeto-piloto.
Em relação às cirurgias especíﬁcas para o R3, temos
média mensal de dois a três Endopróteses de Aorta para
correção de Aneurisma de Aorta eletivos, excluídos os
Aneurismas Rotos e Aneurismas torácicos; em torno de
seis Revascularizações infraguinais semanalmente; além
de procedimentos de Embolizações, Angioplastia carotídea
e outros setores arteriais; e as cirurgias abertas arteriais
(derivações infrainguinais, endarterectomia de carótida
e correção aberta de Aneurisma de Aorta). Temos ainda
um programa de vigilância das angioplastias e derivações
realizadas com Ultrassom Doppler (contamos com dois
aparelhos exclusivos do Serviço). Além dessas atividades,
realizamos acessos vasculares para casos complexos.
Complementando a formação prática, realizamos, semanalmente, reunião para discussão de casos, em torno
de cinco a sete casos, visitas diárias aos pacientes internados com preceptores de ensino e reuniões com discussão
de temas gerais da especialidade (básicos e avançados).
Além disso, os residentes participam da realização de trabalhos cientíﬁcos para publicações em periódicos nacionais, internacionais e apresentação em Congressos.

Dr. Roberto Sacilotto
Diretor do Serviço de Cirurgia Vascular
e Endovascular do Hospital do Servidor
Público Estadual de São Paulo
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FIQUE POR DENTRO

A reunião virtual da Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular
foi realizada no dia 22 de agosto, com a participação do Dr. Marcelo
de Almeida, que abordou o tema Doença Carotídea, e teve o patrocínio da Aché, com a participação de cerca de 100 pessoas.
A próxima reunião será realizada no dia 26 de setembro, com a
aula do Dr. Sidnei Galego, com o tema Trauma Vascular. Em breve,
todos receberão o link para acesso ao encontro on-line.
A secretaria da SBACV-SP está à disposição para fornecer informações a respeito das reuniões, pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br,
ou WhatsApp +55 11 97783-9182.
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.
As datas previstas para os próximos encontros on-line são: 17 de
outubro e 28 de novembro. Fique atento aos comunicados da secretaria da SBACV-SP, pois as datas poderão sofrer alterações.

Dia Vascular e Dia da Trombose
serão realizados na mesma data
em formato virtual
O 14º Dia Vascular de São Paulo e o 6º Dia Mundial de
Conscientização e Combate à Trombose, este ano, serão realizados, simultaneamente, no dia 17 de outubro, das 9 às
13 horas, em formato virtual. As ações de cidadania à população são organizadas pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP)
e contam com o apoio da Sociedade Brasileira de Angiologia
e de Cirurgia Vascular (SBACV Nacional) e das Regionais do
Distrito Federal e Rio Grande do Norte. O patrocínio é da
Bayer e da Kendall.
Para participar, a população deverá entrar no canal do
YouTube, onde médicos irão esclarecer, gratuitamente, por
meio de um chat exclusivo, dúvidas com o objetivo de prestar atendimento e informar a respeito das doenças vasculares, fatores de risco da trombose venosa, formas de prevenção e tratamentos.

11ª Campanha de Prevenção
das Doenças da Aorta
A SBACV-SP é uma das apoiadoras da 11ª Campanha de Prevenção das Doenças
da Aorta, que será realizada no dia 7 de novembro, no Hospital Santa Marcelina,
com atendimento gratuito à população. O público-alvo são pacientes acima de 55
anos e hipertensos. O evento é organizado pelo Serviço de Angiologia e Cirurgia
Vascular do Hospital Santa Marcelina.

NOVAS ADESÕES

Sócios aprovados em
27/08/2020
Aspirantes Residentes:
André Luiz de Oliveira
Antonio Carlos de Moura Neto
Bárbara Iasmine Gomes Abreu Christo
Carolina Lourenço Gomes dos Santos
Carolina Masson
João Vinicius Fernandes Beata Teixeira
Renato Filipe Martins de Sá Barreto
Aspirantes:
Andressa Zacharias Bendine
Bruno de Oliveira Souza
Giulianna Barreira Marcondes
Josué Elias Seraﬁm
Ricardo Carrelo da Costa
Sayonê Andrade de Moura
Thiago dos Santos Gouvêa
Efetivo:
Sérgio Vitasovic Gomes
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DR. VALTER CASTELLI JUNIOR SE DEDICA ÀS ATIVIDADES
DE ASSISTÊNCIA, ENSINO E PESQUISA HÁ 35 ANOS
Foi presidente da SBACV Regional São Paulo e membro da Comissão Cientíﬁca da SBACV Nacional

Ao receber, da SBACV-SP, o convite
para esta autobiograﬁa, Dr. Valter Castelli
Junior revela o quanto sentiu-se honrado e que teve uma necessidade premente de ser verdadeiro consigo mesmo. Ele
conta que, para um jovem adulto de 18
anos, que saiu do interior em direção a
São Paulo, em janeiro de 1975, vindo de
uma cidadela chamada Tupã (do centro-oeste paulista e com os mesmos 70 mil
habitantes de hoje), esse passo rumo ao
desconhecido poderia ser uma incógnita.
No entanto, com a determinação e orientação herdadas de seus pais, Walter Castelli (in memoriam) e Ilda Laverde Castelli, pôde vencer a hostilidade da cidade
grande de São Paulo.
Após um ano de cursinho pré-vestibular, Dr. Valter entrou para a Faculdade de
Ciências Médicas da Santa Casa de São
Paulo (FCMSCSP), em 1976. Ele comenta
que foram anos maravilhosos, de muito aprendizado e de identiﬁcação plena
com a Instituição Filantrópica dos mais
humildes. “Pude também dar vazão ao
meu gosto esportivo, participando de cinco atividades nas competições InterMed,
pois tenho uma 'queda' pelo futebol, tênis
e jogo de xadrez”.
Como forma de colaborar ﬁnanceiramente com o seu sustento, nos primeiros anos

de faculdade, ministrou aulas de química
orgânica e foi representante de uma Editora de livros médicos, chamada Editora
Pedagógica Universitária, vendendo livros
nos intervalos das aulas, em uma banca
que montou dentro da FCMSCSP.
Muito dedicado aos estudos, procurou
sempre se manter atualizado. Além das
aulas que teve com os saudosos Profs.
Dr. Walter Edgard Maﬀei e Dr. Fortunato Gabriel Gianonni, com quem muito
aprendeu, ingressou em outros cursos
extracurriculares. Fez três anos de Maternidade Amparo Maternal, com plantões
de 24 horas aos domingos e de ginecologia e obstetrícia, a cada 15 dias. Nesta época, este tipo de aprendizado com
supervisão era possível. E foi lá, quando
ainda era acadêmico, que deu os seus
primeiros passos na área cirúrgica com
os partos normais, fórceps, cesarianas e
até histerectomia.
O “destino” pela opção cirúrgica foi sedimentado quando o Prof. Dr. Nagamassa
Yamagushi, egresso da primeira turma da
Santa Casa e cirurgião do Hospital do Servidor Público Estadual, o familiarizou com
as cirurgias de urgência, nas madrugadas
intensas ao seu lado. “Assim, quando ﬁz
o exame de Residência Médica não havia
insegurança”, pontua o especialista.

Dr. Valter fez dois anos de Cirurgia Geral e três de Cirurgia Vascular, no Hospital
Central da Santa Casa de São Paulo, entre 1982 e 1986. No último ano, foi voluntário na Cirurgia Vascular, espaço este
concedido pelo saudoso Prof. Dr. Jorge
Nagib Amary, que na ocasião era chefe
da Disciplina de Cirurgia Vascular e também veio a ser o seu orientador de Tese
de Doutoramento na Pós-Graduação. Porém, infelizmente, Dr. Amary foi ceifado
de suas atividades acadêmicas e assistenciais pela violência de um ferimento
por arma de fogo, que atingiu a carótida
interna, motivando um extenso AVCI, em
1988, e vindo a falecer em 1993.
Já em 1987, foi contratado como Prof.
Instrutor da FCMSCSP. Após Concurso
Público na Prefeitura, passou a trabalhar como Cirurgião Vascular no Hospital
Municipal do Tatuapé, juntamente com
excelentes proﬁssionais da área e sob
a tutela do falecido Prof. Dr. Maximiano
Tadeu Vila Albers.
Em 1994, o mundo lamentava, com
profundo pesar, a morte do piloto brasileiro de Fórmula 1, Ayrton Senna, e,
depois de passado o período de luto, Dr.
Valter fez sua defesa pública de Doutoramento. Ele teve, como examinadores,
professores de quilates como, Francis-

ARTIGO

A IMPORTÂNCIA DO INVESTIMENTO NO PACIENTE
*Por Simone Fernandes

A gestão em saúde é, historicamente,
um grande desaﬁo para os gestores públicos e privados, pois são inúmeros os
desaﬁos a vencer para que haja um equilíbrio adequado entre serviços prestados e
saúde ﬁnanceira das intuições. Cada um
que participa desse ecossistema de saúde
tem papel fundamental na busca incessante pelo equilíbrio.
Normalmente, o paciente é o mais afe-
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tado por esse quadro complexo. Ele percorre uma jornada que nem sempre é fácil
cumprir, até ser diagnosticado adequadamente. A jornada do paciente passa, de
maneira geral, pela descoberta dos sinais
e sintomas, a busca por vários médicos
até chegar ao especialista e receber o tratamento adequado. Também enfrenta a
necessidade de se submeter a vários exames, seja para o diagnóstico e acompa-

nhamento da progressão da doença, seja
para o acesso ao medicamento, que nem
sempre está disponível no canal privado,
por meio das operadoras de saúde ou no
canal público.
Finalizadas essas etapas, os pacientes
devem ter um acompanhamento adequado, muitas vezes feito por proﬁssionais de
várias especialidades (tratamento multidisciplinar) para atingir o sucesso no tra-
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co Humberto de Abreu Maﬀei, Emil Burihan, Pedro Puech Leão, João Fava e
Roberto Augusto Caﬀaro, dos quais muito se orgulha.
Dois anos mais tarde, em 1996, prestou o Concurso para Prof. Assistente e,
posteriormente, para Prof. Adjunto, em
1998, tendo nas bancas, respectivamente, os Profs. Dr. Baptista Muraco, da
FMUSP, e Dr. José Carlos Costa Baptista-Silva da UNIFESP.
Foi durante a década de 90, que Dr.
Valter aprendeu a conviver com a representatividade das associações. O início
se deu a partir da Associação Paulista de
Medicina (APM), onde foi Delegado Estadual. Em 1999, recebeu a Certiﬁcação
de Especialista em Cirurgia Vascular, pela
Associação Médica Brasileira (AMB) e pela
Sociedade Brasileira de Angiologia e de
Cirurgia Vascular (SBACV). Desde então,
atuou ativamente nas atividades associativas do Colégio Brasileiro de Cirurgiões
e da SBACV, com participações em diretorias, chegando a ser do Conselho Fiscal
da Regional e da Nacional e tesoureiro-geral nas gestões dos Profs. Dr. Roberto
Sacilotto e Dr. Cid Sitrângulo Jr.
Com uma gestão pautada no idealismo
e em servir aos associados com ética e
respeito, acima de tudo, foi eleito presidente da SBACV Regional São Paulo, no
biênio 2006-2007. Dr. Valter faz questão de agradecer a todos que estiveram
ao seu lado naquela gestão, e que não
mediram esforços para uma administração irretocável em prol dos associados.
“Sou grato a toda diretoria da época, pela
compreensão e trabalho. Criamos o primeiro Curso Preparatório para Título de
Especialista Institucional em 2006, que
ocorria semanalmente com aulas presen-

ciais, capitaneado pela Profa. Dra. Walkiria Hueb Bernardi e que chegou a ter 180
alunos em uma sala”, recorda.
Dr. Valter participa como componente
da Comissão Organizadora dos Encontros
São Paulo de Cirurgia Vascular, desde
2002 até os dias atuais, sempre procurando colaborar o máximo possível com a
grade cientíﬁca. Também foi membro da
Comissão Cientíﬁca da SBACV Nacional,
durante quatro anos, nas gestões do Dr.
José Luis Camarinha do Nascimento Silva e Dr. Guilherme Pitta. E nesses 35
anos de atividades de assistência, ensino
e pesquisa, Dr. Valter contribuiu com a
formação de mais de 100 cirurgiões vasculares na Santa Casa de São Paulo, e
pôde orientar vários alunos da pós-graduação em Teses de Mestrado e Doutorado, bem como, faz parte de 60 Bancas
Examinadoras de pós-graduação de diferentes instituições, e assim, colaborando
com muitos alunos que se dedicaram ao
academicismo e à pesquisa, e hoje são
verdadeiros abnegados e contribuidores
na divulgação de conhecimentos e dedicando, com idealismo, à SBACV.
Dr. Valter também foi autor e coautor
de inúmeros capítulos de livros na área
em questão. Além disso, como pesquisador, ele teve dezenas de publicações em
periódicos, dedicando muito amor pelas
atividades assistenciais e de ensino. “Confesso que a aptidão se faz sentir melhor
na assistência e ensino do que na pesquisa, pois é necessário produzir 'papers'
que agreguem informações na linha do
conhecimento e, para isso, é necessário
termos adequação forte de estrutura. Enﬁm, agradeço aos colegas, amigos e professores das diferentes instituições, pelas oportunidades a mim concedidas ao

tamento. O engajamento dos doentes é
crucial para o resultado exitoso. Eles precisam ser orientados e alertados acerca
dos efeitos adversos das medicações e entender a doença. Necessitam de serviços
que os ajudem a enfrentar a enfermidade
de maneira consciente. Esse cuidado também se estende aos familiares que, em
muitos casos, são seus cuidadores durante
o tratamento e, igualmente, precisam de
muita orientação e apoio.
Todos esses obstáculos podem ser sanados pelos gestores de saúde, por meio de
um olhar voltado às necessidades dos pacientes. Muitas dessas adversidades preci-

sam de investimentos iniciais para serem
superadas. Mas podem trazer redução de
custos no médio e longo prazo, ao se evitar complicações maiores e, principalmente, tirar o paciente do emaranhado que,
sozinho e sem apoio, diﬁcilmente permitirá que obtenha os resultados fundamentais para o sucesso de seu tratamento.
Os Programas de Diagnóstico e de Serviços ao Paciente vêm sendo utilizados de
forma consistente em nosso país, trazendo
serviços que reduzem a demora no diagnóstico das doenças, além de qualidade
de vida e alento para os enfermos e seus
cuidadores.

Dr. Valter Castelli Junior

Mensagem aos jovens médicos
“Aos mais jovens, sugiro
que tenham sempre em mente o
respeito aos pacientes e mantenham
sempre a ética na Medicina, pois a
recompensa certamente virá. Digo
sempre que possível, aos médicos
mais jovens, que a necessidade
de aprender não justiﬁca a possibilidade de prejudicar”.

longo dos anos e que tenham a certeza
que muito aprendi com vocês. Igualmente à minha família, pela tolerância. Finalizo, reiterando meus agradecimentos à
diretoria atual da SBACV-SP, pelo gentil
convite. A todos os professores citados
e àqueles que porventura eu tenha esquecido, dedico esta pequena história aos
“Mestres com carinho”.

Simone Fernandes
Gerente de Soluções da Interplayers,
hub de negócios da saúde e bem-estar
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APM reúne especialistas para discutir o impasse da volta às aulas
Webinar abordou os cuidados, protocolos e recomendações nas escolas
A possibilidade de retorno às aulas presenciais preocupa não apenas os pais e os docentes, mas os médicos. Em meio ao número controlado, porém ainda muito alto, de casos da Covid-19 em São Paulo,
esse retorno traz questionamentos quanto à segurança dos alunos,
professores e familiares. Para debater os cuidados, protocolos e recomendações, a Associação Paulista de Medicina reuniu um time de
excelência no Webinar “Volta à escola, prós e contras”.
Realizado de forma on-line, no dia 9 de setembro, a reunião contou
com a abertura do presidente da associação, o Dr. José Luiz Gomes
do Amaral. Após considerações iniciais, o diretor de Defesa Proﬁssional da APM e moderador do debate, Dr. Marun David Cury, deu início
aos trabalhos.
Entre os palestrantes convidados, estavam o professor titular de
Ginecologia na Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), Dr. César
Eduardo Fernandes e a presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Dra. Luciana Rodrigues Silva. Em um trabalho conjunto
entre SBP e Febrasgo, os especialistas divulgaram recentemente uma
pesquisa inédita sobre os impactos da pandemia no atendimento gineco-obstétrico e pediátrico, contribuindo para a questão de interesse público.
Saúde divulga dados sobre a inﬂuência da Covid-19 na saúde mental
de proﬁssionais
Iniciativa compõe o maior banco de dados do mundo em relação a
transtornos psíquicos de proﬁssionais de saúde durante a pandemia
do coronavírus
O Ministério da Saúde divulgou, no dia 9 de setembro, uma pesquisa com dados sobre a inﬂuência da Covid-19 na saúde mental dos
proﬁssionais que fazem parte da ação estratégica “O Brasil Conta
Comigo”, iniciativa que conta com mais de um milhão de proﬁssionais
cadastrados para atuar no combate à doença em todo o país. Os
questionários foram respondidos por mais de 185 mil proﬁssionais
voluntários, entre maio e julho de 2020, caracterizando o maior banco
de dados do mundo em relação à saúde mental de proﬁssionais durante a pandemia do coronavírus.
A pesquisa foi realizada pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da
Educação em Saúde (SGTES) em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e com a Universidade de Minas Gerais (UFMG).
Segundo o levantamento, 7% relataram ter diagnósticos psiquiátricos prévios, sendo os mais frequentes a depressão e o transtorno
de ansiedade generalizada. Já 58,4% dos participantes estão com a
presença de sintomas psicológicos e psiquiátricos abaixo da média na
população brasileira. E, 12% apresentaram alta pontuação em sintomas autorrelatados, de acordo com os parâmetros populacionais
brasileiros.
“É importante ressaltar que a partir desses dados levantados,
através de indicadores sérios e reais, poderemos traçar estratégias
eﬁcazes para intensiﬁcar o cuidado com a saúde mental dos nossos proﬁssionais de saúde”, destaca Mayra Pinheiro, secretária de
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde
(SGTES). No que diz respeito à qualidade de vida na saúde física,
que avalia sintomas como dor, desconforto, dependência de medicação ou de tratamentos, qualidade do sono e energia para o trabalho;
81,7% relataram níveis bons ou muito bons. Apenas 2% apresen-

taram relato de que esse aspecto da qualidade de vida
necessita melhorar.
Em relação à saúde psicológica, são avaliados sentimentos positivos e negativos, autoestima, espiritualidade/religião e crenças pessoais, concentração, memória
e imagem corporal. A partir destes aspectos, 76% da
amostra apresenta relato de níveis bons ou muito bons.
Apenas 1,1% percebe a necessidade de melhorar esse
aspecto da qualidade de vida. “Podemos concluir que os
proﬁssionais que se cadastraram nesta ação estratégica
contam com um alto grau de empatia, amor ao próximo e capacidade de doação, além de um capital mental
com um nível muito bem trabalhado”, aﬁrma a secretária
Mayra Pinheiro.
CFM reitera defesa do Revalida e se posiciona contra
nova tentativa de ﬂexibilização
Projeto de Lei (PL) nº 2.482/20 prevê a simpliﬁcação
desse processo, usando como justiﬁcativa a pandemia
da Covid-19
O Conselho Federal de Medicina (CFM) reiterou seu
apoio ao Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), no formato estabelecido na recém-publicada Lei n° 13.959/2019, que trata do tema, sancionada
pelo presidente Jair Bolsonaro. A manifestação vem após
aprovação pelo Senado Federal do Projeto de Lei (PL)
nº 2.482/20, que prevê a simpliﬁcação desse processo,
usando como justiﬁcativa, suposto caráter emergencial
em decorrência da pandemia da Covid-19.
A autarquia informa ainda que tomará todas as medidas
cabíveis para garantir a qualidade e a segurança da boa
assistência médica à população brasileira. Nesse sentido, os conselheiros federais e outras lideranças do movimento médico atuaram junto aos deputados federais para
sensibilizá-los quanto ao assunto.
O texto, que ainda deverá ser avaliado pelos parlamentares, representa uma ameaça à adequada avaliação de
competências, habilidades e atitudes no exercício da medicina por parte de detentores de títulos obtidos no exterior. Em nota, o CFM reaﬁrma ser inﬂexível quanto a obrigatoriedade de que, para exercer a medicina no Brasil,
qualquer médico deve ter diploma revalidado, estar registrado nos Conselhos de Medicina e ser portador de CRM.
Para a autarquia, a proibição às faculdades particulares de conduzirem processos de revalidação, por meio
de veto da Presidência da República a trecho da Lei nº
13.959, a pedido do próprio CFM, representou uma conquista para os médicos e para a população e deve ser
mantida. Esse ponto em especial é um dos tópicos que
consta do PL aprovado pelos senadores.
“Voltam a cogitar a ﬂexibilização em nova investida
no Congresso Nacional. Desta vez com um agravante:
a possibilidade de que o processo de revalidação de diplomas possa ser substituído ou complementado por
provas ou exames, organizados e aplicados pela própria
instituição de ensino revalidadora”, destaca o CFM em
seu posicionamento.
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