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DIA VASCULAR E CHECKUP VASCULAR MESTRE VASCULAR
Ações de cidadania, gratuitas à população, são realizadas 
simultaneamente em formato virtual com foco na Trombose 

Homenageada nesta edição, Dra. Regina Bittencourt 
descreve seus projetos de gestão, assistenciais, ensino e 
pesquisa 
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ESPECIALISTAS EM SAÚDE SUPLEMENTAR 
FALAM SOBRE OS DESAFIOS, IMPACTOS 
E CONSEQUÊNCIAS DO CORONAVÍRUS 
NA ECONOMIA E NO SETOR HOSPITALAR 
BRASILEIRO

XVIII ENCONTRO 
SÃO PAULO DE CIRURGIA
VASCULAR E ENDOVASCULAR

Avanços tecnológicos, modernidade e 
a qualidade peculiar dos congressos da 
SBACV-SP marcam o evento deste ano
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DIRETORIA BIÊNIO - 2020-2021

Caros associados,

Com um formato on-line e inovador, realizamos o Dia Vascular & Checkup 
Vascular juntos contra a Trombose. O evento foi um sucesso! Gostaria de 
parabenizar a todos os envolvidos e agradecer aos profi ssionais que dedi-
caram seu tempo para prestar atendimento à população sobre as principais 
doenças vasculares e fomentar ações de cidadania de grande importância 
para a nossa especialidade.

Quero registrar meu agradecimento, também, aos profi ssionais envol-
vidos na organização do XVIII Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e 
Endovascular. Tenho a plena convicção que realizaremos um evento com 
grande interatividade, proporcionando o que há de mais moderno para os 
congressistas e levando uma programação elaborada para cobrir assuntos 
considerados da maior relevância para todos nós! Parabéns pelo empenho 
e dedicação de todos!

Por último, quero fi nalizar com uma mensagem de otimismo! Depois de 
meses, muitos de nós, atuando na linha de frente contra a Covid-19, iremos 
receber a dose da vacina Sinovac, no dia 15 de dezembro, de acordo com 
o governador do estado de São Paulo, João Doria. O anúncio me trouxe 
esperança para que, fortalecidos e imunizados, possamos continuar no en-
frentamento dessa pandemia e a salvar vidas. 

Gostaria de ressaltar que na Folha Vascular, da edição de outubro, apre-
sentamos uma matéria sobre os impactos da Saúde Suplementar no Brasil, 
durante e pós-pandemia, e a opinião de especialistas. Na Editoria Mestre 
Vascular, a homenageada é a Dra. Regina Bittencourt, diretora de Clínicas 
Cirúrgicas no Hospital Heliópolis.

Esperamos que estejam todos com saúde e aproveitem nosso conteúdo! 

Abraços!
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18 DE OUTUBRO
DIA DO MÉDICO!

Ser Médico é colocar em prática o 
amor ao próximo todos os dias! É 
saber ouvir, levar esperança, ame-
nizar a dor e ter a nobre missão de 
salvar vidas!

É com imenso respeito, carinho 
e gratidão que parabenizamos a 
todos os médicos e médicas de 
todo o Brasil.
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DEFESA PROFISSIONAL

Dr. Fábio José Bonafé Soleto
Vice-diretor de Defesa 

Profi ssional da SBACV-SP

O ASPECTO ÉTICO NAS 
PESQUISAS CIENTÍFICAS

No mês de setembro de 2020, mais pre-
cisamente no dia 1º, relembramos os 81 
anos da data histórica, talvez a mais im-
pactante, do século XX, e cujo desfecho 
mudou defi nitivamente a conduta ética da 
humanidade, a Segunda Guerra Mundial.

Devido às atrocidades cometidas em 
nome da chamada “limpeza étnica“, Adolf 
Hitler e seus comparsas, por assim os 
denominar, marcaram um dos mais tene-
brosos períodos da história. Os tais ideais 
de eugenia infelizmente tiveram parte de 
seu nascimento a partir de interpretações 
da ciência advinda de meados do século 
XIX até a primeira metade do século XX, 
sobretudo de infl uências de escritas do 
primo de Charles Darwin, o matemático 
inglês Francis Dalton que, após ler sobre 
as ideias de Mendel, postulava que o “cru-
zamento entre indivíduos bem nascidos 
geraria pessoas mais capazes”. 

À época, este tipo de pensamento sofi s-
mático em que falsas premissas geravam 
deduções, norteava o discurso científi co 
na Alemanha - “O Holocausto não ocorreu 
no vácuo. Ele seguiu décadas de crescente 
aceitação científi ca à desigualdade entre 
os homens”, diz o alemão Henry Friedlan-
der, historiador e autor de The Origins of 
Nazi Genocide. 

Associado a isto, o autor Eduardo Sklarz 
sugere que esta conformação de pen-
samento apoiou-se em bases históricas 
crescentes de antissemitismo desde a 
origem romana, conforme relatado pelo 
historiador francês Gérard Messadié, no 
século IV D.C.; aspectos de “indiferença 
ao sofrimento”, associados à substituição 
do homem pela maquinização da época 
na segunda fase da revolução industrial; e 
resquícios de “patriotismo e sentimentos 
de valorização da cultura, bens e terras do 
povo local”, após as perdas da Alemanha 
na primeira grande Guerra. 

Assim, instaurou-se o holocausto, com 
terríveis perseguições a judeus, ciganos, 
indivíduos com doenças crônicas, drogadi-
centes dentre outros.

Os ditos médicos da Alemanha da época, 
aderentes ao regime nazista, organizavam 
extermínios em massa e realizavam pes-
quisas em humanos causando sofrimentos 
impensáveis, mesmo aos mais bárbaros 
Unos (povos guerreiros da Europa Orien-
tal, populares pela crueldade nas ações de 
guerra).

Com o término da Segunda Guerra, em 
1945, o Tribunal de Nuremberg deliberou 
sobre as penas de 23 pessoas associadas 
às terríveis façanhas nazistas e, em 19 de 
agosto de 1947, pela primeira vez na his-
tória, publicou um conjunto internacional 
de recomendações sobre pesquisas em 
seres humanos, considerado em seu con-
junto como o Código de Nuremberg. 

Tais medidas foram fundamentais para 
idealizar o fi m das situações que não 
ocorriam somente durante a guerra. O 
aberrante caso Tuskegee, nos EUA, foi 
um exemplo, em que entre as décadas de 
30 e 70, pessoas afrodescendentes eram 
submetidas à pesquisa com sífi lis, mesmo 
após a cura já ter sido descoberta e defi -
nida. Isto gerou o Relatório Belmont que 
estabeleceu defi nitivamente os princípios 
de não malefi cência, benevolência e au-
tonomia que norteiam a bioética e as pes-
quisas em humanos.

No Brasil, em 1996, com a Resolução 
196 estabelecida pelo Conselho Nacional 
de Saúde, estabeleceu-se que qualquer 
pesquisa em seres humanos deve ser 
submetida, independente de sua nature-
za, atendendo a quesitos como: benefícios 
superando riscos; justifi cativa para uso 
de placebos; obtenção de consentimento 
livre e esclarecido; garantia de recursos 
humanos e materiais para o bem-estar do 
sujeito da pesquisa; indivíduos envolvidos 
com autonomia plena, evitando alguma 
vulnerabilidade; respeito aos valores cul-
turais, sociais, morais, religiosos, éticos e 
costumes em pesquisa com comunidades 
e alguns outros.

Em relação a danos sofridos pelos su-
jeitos da pesquisa, se ocorrerem, são de 

responsabilidade do pesquisador e da 
instituição. Neste caso, os sujeitos de-
vem receber assistência integral, tendo 
inclusive direito a uma indenização. 

Assim, toda instituição envolvida em 
pesquisa deveria criar, organizar e man-
ter um CEP (Comitê de Ética em Pesqui-
sa), e toda pesquisa envolvendo seres 
humanos deveria ser submetida à apro-
vação desse comitê por meio da conhe-
cida “PLATAFORMA BRASIL”.

A instância superior aos CEP é a CONEP 
(Comissão Nacional de Ética em Pesqui-
sa) e houve a evolução desta resolução 
com alguns complementos adicionais com 
a Resolução 466/2012. Toda e qualquer 
pesquisa em humanos somente pode se 
iniciar após a aprovação da CEP.

O departamento de Defesa Profi ssio-
nal da SBACV-SP apoia as pesquisas que 
engrandecem em demasia nosso conhe-
cimento sobre as diversas condições de 
doença, e nos permitem exercer o dom 
de Asclépio, mas sempre pautadas e 
embasadas nos princípios éticos e de 
humanidade.
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A pandemia, em virtude da Covid-19, provocou instabilidade 
em vários segmentos do setor de produtos e serviços brasilei-
ros. Na Saúde Suplementar não foi diferente. O Diretor de Defesa 
Profi ssional da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia 
Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP), Dr. Marcio Barreto de 
Araujo, comenta que se de um lado as Operadoras de Saúde re-
portam uma diminuição substancial no número de vidas em suas 
carteiras e congelam  as contribuições mensais de seus segurados 
- sendo essa a última medida recentemente imposta pela Agência 
Nacional de Saúde (ANS)-, do outro, os hospitais, prestadores de 
serviços e fornecedores que dependem da área onde atuam, tipo 
de serviço ou insumo que fornecem, apresentam uma diminuição 
drástica, manutenção ou mesmo incremento no volume de suas 
atividades. 

E, entre ambos, encontra-se o benefi ciário que, apesar da di-
minuição de renda, vem tentando manter o seu plano de saúde. 
“Muitos pacientes perderam seus empregos e fi caram sem con-
dições de pagar um atendimento particular e, hoje, engrossam o 
número de dependentes exclusivos do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Portanto, em maior ou menor escala, todos sentiram o 
impacto da pandemia”, explica Dr. Marcio.

No entendimento do cirurgião vascular e membro da diretoria 
da Comissão de Saúde Suplementar da SBACV-SP, Dr. Carlos Edu-
ardo Varela, a pandemia impactou de várias maneiras a Saúde 
Suplementar brasileira. Ele revela que com o isolamento social, os 
pacientes diminuiram as idas aos hospitais e, com isso, a deman-
da de outros casos, que não são da Covid-19, caiu bastante e per-
mitiu que as operadoras de saúde se planejassem. “Como as ope-
radoras têm diminuição de custo inicial, acabam economizando e 
provisionando esse dinheiro. Quando o sistema começar a aliviar 
e os pacientes voltarem a procurar os prestadores de serviços, 
os hospitais e os médicos ocasionará uma demanda reprimida”. 

Ainda, de acordo com o Dr. Carlos, os casos que chegam aos 
hospitais, não somente os de Covid-19, mas de um modo geral 
os mais graves, poderiam ter sido resolvidos no início da doença, 
se o paciente tivesse procurado logo o atendimento. Dessa ma-
neira, esse tratamento para a unidade de terapia intensiva, as 
medicações e o maior tempo de permanência hospitalar, fazem 
com que cada paciente que está internado, acabe tendo o que é 
chamado de ticket médio maior, ou seja, o quanto custou aquele 
tratamento para o paciente. “Como na pandemia acabamos tendo 
aumento dos casos até chegar ao pico, se pensarmos no geral, 
as operadoras diminuíram o seu custo, mas não drasticamente, 
porque essa demanda de internações, seja da Covid-19 ou não, 
aumentou. Há aproximadamente dois meses, as operadoras estão 
começando a gastar a gordura que tinham acumulado no come-
ço”, revela Dr. Carlos. 

Outro ponto destacado pelo doutor Carlos é sobre o aumento 
do dólar. No pico da pandemia, o dólar chegou próximo à casa 
dos seis reais, e como boa parte dos produtos, como órteses e 
próteses, depende dessa indústria, isso impacta também no valor 
repassado, tanto para os hospitais quanto para os pacientes. 

Para o Dr. Marcio, a diminuição de cirurgias eletivas foi uma me-
dida necessária no momento mais grave da pandemia, em que o 

CAPA

Retomada depende da economia e da demanda 
de cirurgias eletivas

isolamento social se fez absolutamente necessário e os serviços 
de saúde deveriam estar focados no atendimento aos suspeitos 
e infectados pelo coronavírus. “Paulatinamente, estamos retor-
nando à medida que as atividades são autorizadas, de acordo 
com as condições sanitárias e epidemiológicas na área geográ-
fi ca em que se pretende prestar o atendimento, sobretudo em 
relação ao número de novos casos da Covid-19 da região, em 
conformidade com as orientações da ANS”, comenta.

Doutor Marcio diz que o papel das agências, particularmen-
te da ANS, nesse caso, é ou deveria ser de regulamentar as 
operações e o relacionamento entre as Operadoras de Saúde, 
prestadores e benefi ciários. “Há de ser eminentemente técnico 
e imparcial nessa regulação e, para tanto, devem participar de 
seus conselhos representantes de todos esses envolvidos. Uma 
pandemia como essa que vivemos tende a reforçar a neces-
sidade de haver uma agência reguladora muito bem alinhada 
com todos e se valer de uma dinâmica rápida para intervir, 
quando e onde se fi zer necessário“, observa.

Segundo Dr. Carlos, o panorama para a retomada da Saúde 
Suplementar ainda é uma incógnita, pois os hospitais tiveram 
uma queda de receita muito grande e as cirurgias eletivas pa-
raram totalmente por um bom tempo, e são por meio delas que 
os hospitais têm a sua maior receita. “O cenário ainda é muito 
instável porque a pandemia ainda não acabou, enquanto a Eu-
ropa fala de uma segunda onda, na verdade nós não saímos da 
primeira. Tivemos uma queda no número de mortos, mas essa 
queda não foi abrupta como gostaríamos que tivesse sido. Num 
universo macro, a grande tendência é que tanto os hospitais 
mais estruturados, quanto as instituições menores vão ter que 
ajustar serviços, produtos ou irão correr o risco de falir, assim 
como as operadoras. Existe a possibilidade também das ope-
radoras menores serem compradas pelas maiores, e essas vão 
estruturar produtos e serviços”. 

De modo geral, de acordo com Dr. Carlos, muita coisa ain-
da pode acontecer. “Na verdade, tanto os médicos, quantos os 
hospitais precisam e querem trabalhar, e as operadoras, por 

CENÁRIO AINDA É INCERTO 
PARA A SAÚDE SUPLEMENTAR 
NO BRASIL DURANTE A PANDEMIA
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Dr. Antonio Carlos Endrigo Dr. Carlos Eduardo Varela Dr. Marcio Barreto de Araujo

CAPA

mais que os outros achem que somente 
estão satisfeitas quando economizam, se 
elas não têm serviços as pessoas começam 
se questionar e perguntar o por quê de se 
ter uma operadora, e passam a cancelar 
os planos”. Além disso, Dr. Carlos ressalta, 
que os grandes limitadores da retomada 
são a pandemia e o medo dos pacientes 
de procurarem os hospitais. “Têm hospi-
tais privados em São Paulo que estão com  
cirurgias agendadas e autorizadas pelas 
Operadoras de Saúde e que não estão sen-
do feitas por conta dos pacientes não que-
rerem ser operados com medo de serem 
contamidos pelo coronavírus". 

Dr. Carlos evidencia que existe um cená-
rio de difícil previsibilidade no Brasil. “Não 
sabemos como fi cará a economia, se os 

formação, boa parte dos Planos de Saúde tem disponibiliza-
do serviços on-line de Teleorientação para que o usuário não 
fi que desassistido. Porém, é nesse sentido que está uma das 
maiores preocupações do diretor de Tecnologia da Informação 
da Associação Paulista de Medicina (APM), Dr. Antonio Carlos 
Endrigo, em como será a questão da Telemedicina pós-pande-
mia? A nova lei (13.989/20) dispõe, em caráter excepcional e 
temporário, “sobre as ações de Telemedicina, com o objetivo de 
regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento 
da emergência de saúde, decorrente da epidemia da Covid-19”. 
(fonte: Câmara Legislativa dos Deputados). “Ainda não dá para 
prever como será o cenário da Saúde Suplementar pós-pande-
mia. No entanto, a implantação de tecnologia para redução dos 
desperdícios tem trazido avanços e encurtado a distância entre 
o médico e o paciente. Passado esse período, precisaremos ter 
uma nova lei que dê continuidade a tudo isso que foi construí-
do, para não termos retrocessos na saúde, o que também me 
afl ige é que, com exceção da APM, a maioria das entidades é 
extremamente conservadora e não vê com bons olhos os avan-
ços que a tecnologia pode trazer à saúde”, fi naliza.

empregos serão ou não mantidos. Eu penso que a tendência será 
uma queda da qualidade nos serviços na maior parte dos casos. 
Haverá aumento da migração de clientes e as grandes operado-
ras terão que repensar o modelo de cobrança, porque a meu ver 
elas vão perder mercado. Acredito que, ao que tudo indica, a 
qualidade dos serviços vai diminuir. Se a economia conseguir se 
recuperar em um ano, talvez o cenário volte ao que nós tínha-
mos antes da pandemia, mas caso isso não aconteça da forma 
que gostaríamos, mesmo que as entidades, como a ANS, tentem 
regulamentar, a economia não vai dar estrutura sufi ciente para 
que isso aconteça, e do meu ponto de vista, toda a qualidade de 
serviço irá diminuir sensivelmente”, argumenta.  

Dr. Carlos acredita também que uma das alternativas para os 
médicos, em especial os cirurgiões vasculares, seja a realização 
de procedimentos de menor porte e menos complexos nos con-
sultórios, a fi m de assistir o paciente que tenha receio de ir ao 
hospital, com medo de ser contaminado. “Pode ser uma medida 
para que o médico tenha uma entrada de receita sem depender 
tanto dos hospitais”, expõe. 

Com o propósito de auxiliar o acesso dos benefi ciários à in-

SBACV REALIZA CAMPANHA SOBRE DOENÇAS 
VASCULARES NA RÁDIO BANDEIRANTES
Ação visou despertar a conscientização na população sobre a importância do diagnóstico e do tratamento adequados

Teve início, no dia 7 de setembro, a 
Campanha Nacional da Sociedade Brasi-
leira de Angiologia e de Cirurgia Vascular 
(SBACV) - Minuto Saúde Vascular -, na 
Rádio Bandeirantes.

O conjunto de peças da campanha foi 
composto por programetes de um minu-
to, apresentados pelos doutores Bruno 
de Lima Naves e Marcelo Calil Burihan. 
Os especialistas abordaram temas como: 
Quando procurar um vascular?, Mantendo 
a saúde vascular, Trombose Venosa Pro-

CAMPANHA NACIONAL DA SBACV MINUTO SAÚDE VASCULAR

funda, Varizes nos membros inferiores, 
Erisipela, Pé diabético, Tratamento inade-
quado de varizes, Cuidados com a saúde 
vascular e a Falta de circulação. 

A iniciativa teve como objetivos aler-
tar a população para não deixar de lado 
os cuidados com as doenças vasculares, 
mesmo durante a pandemia, a importân-
cia do diagnóstico e os esclarecimentos 
sobre os tratamentos adequados. Além de 
promover a especialidade, a Sociedade e 
os médicos associados.

O conteúdo foi exibido até o dia 18 de 
outubro, nos programas Jornal Primeira 
Hora, Repórter Bandeirantes e Bastidores 
do Poder, que têm um alcance de 95 mi-
lhões de pessoas.
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ENCONTRO MENSAL

REUNIÃO MENSAL DA SBACV-SP ALINHA OS AJUSTES 
FINAIS DO ENCONTRO SÃO PAULO 

Controvérsias, Dia Vascular e Checkup Vascular  também foram discutidos na ocasião

Em decorrência do Encontro São Paulo, em outubro não 
teremos as reuniões Administrativa e Científi ca.

A diretoria da SBACV-SP reforça o pedido para que to-
dos os associados participem das reuniões on-line da So-
ciedade. Entre em contato com a secretaria da Regional 
pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br para obter mais 
informações sobre os próximos eventos.

O encontro mensal virtual da SBACV-SP foi realizado no 
dia 30 de setembro, com a apresentação de três trabalhos, 
“Incidência, Diagnóstico, Tratamento e Desfechos de Trombo-
embolia Venosa em Pacientes com Covid-19 em um Hospital 
Quaternário no Brasil”, do Hospital Israelita Albert Einstein, foi 
o tema dos autores Marcela Juliano Silva Cunha, Carlos Au-
gusto Ventura Pinto, João Carlos de Campos Guerra, Adriano 
Tachibana, Maria Fernanda Cassino Portugal (apresentadora), 
Leonardo José Rolim Ferraz e Nelson Wolosker. Os comentários 
foram do Dr. Ronald Luiz Gomes Flumignan.

 O segundo,  do Serviço de Cirurgia Vascular e Endovas-
cular do HCFMUSP – LIM02, abordou a “Resistência e Elasti-
cidade de Fragmentos da Parede Anterior de Aneurismas da 
Aorta Abdominal Submetidos a Teste Biomecânico Destrutivo 
Uniaxial. Estudo Comparativo entre sexo Masculino e Femini-
no”, e foi retratado pelos autores Andressa Cristina Sposato 
Louzada (apresentadora), Pedro Puech-Leão, Nelson De Luccia 
e Erasmo Simão da Silva. O Dr. Otávio Henrique Ninomiya foi o 
responsável pela moderação deste conteúdo.

O último trabalho dissertado foi “Estudo dos Sinais Tomográ-
fi cos de Instabilidade em Aneurismas Abdominais Aorto-Ilía-
cos”, do Hospital Israelita Albert Einstein, que teve os comen-
tários do Dr. Edwaldo Edner Joviliano, de autoria dos doutores 
Bruno Fabrício Feio Antunes (apresentador), Marcelo Passos 
Teivelis e Nelson Wolosker. 

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

NOVEMBRO
Reunião Científi ca - On-line

26|11|2020 
5ª  feira – às 20h30

ZOOM
ID: 985 3281 8504

Senha:
sbacvsp20c

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

Reunião Administrativa
A Reunião Administrativa foi feita por videoconferência entre o 

presidente Dr. Walter Campos Júnior e a diretoria. Na ocasião, foram 
alinhados os ajustes fi nais para o programa do Encontro São Paulo, 
que irá acontecer de 27 a 29 de outubro, no formato streaming, com 
modernidade e tecnologia, mantendo a mesma qualidade de anos 
anteriores. 

Entre os assuntos de destaques, foram abordados o Dia Vascular 
e Checkup Vascular, realizados este ano, simultaneamente em for-
mato virtual, e o Controvérsias, postergado para 2021. 

Outros temas relevantes para a especialidade também foram dis-
cutidos, como a realização de uma segunda pesquisa da Sociedade 
Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) em parceria 
com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), sobre o 
grande impacto do Tromboembolismo Venoso (TEV) em pacientes 
com Covid-19.
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TRABALHOS DE 26 DE NOVEMBRO

COMPARAÇÃO ENTRE A PUNÇÃO ANTERÓGRADA 
DA ARTÉRIA FEMORAL COMUM COM A PUNÇÃO 

DA ARTÉRIA FEMORAL SUPERFICIAL NAS 
ANGIOPLASTIAS INFRAINGUINAIS

Autora: Luisa Ciucci Biagioni (apresentadora)
Coautores: Leticia Pereira, Felipe Nasser, Marcelo Calil Bu-

rihan, Rodrigo Bruno Biagioni e Nelson Wolosker.
Instituições: Hospital Santa Marcelina e Hospital Israelita Al-

bert Einstein
Introdução: O acesso anterógrado para as angioplastias in-

frainguinais pode ser realizado por punção da artéria femoral co-
mum ou da superfi cial, que é indicada para pacientes com virilha 
hostil. Poucos estudos comparam ambas as vias anterógradas e 
mostram sucesso técnico e segurança semelhantes. Esse estudo 
procurou investigar se a punção da artéria femoral superfi cial 
oferece a mesma segurança e efi cácia que a punção da artéria 
femoral comum em uma casuística maior. 

Objetivos: Comparar as taxas de complicação, sucesso técni-
co e fatores de risco para sangramento nos pacientes portadores 
de doença arterial periférica submetidos à punção anterógrada 
das artérias femoral comum e superfi cial. 

Métodos: Estudo de coorte retrospectivo, realizado por aná-
lise de prontuários eletrônicos de 462 pacientes submetidos à 
angioplastia infrainguinal de 2009 a 2016. Incluídos pacientes 
com doença arterial periférica classifi cação de Rutherford está-
gios 3 a 6. Excluídos pacientes com alterações da coagulação, 
uso de dispositivos seladores de punção ou mais de um acesso 
no mesmo membro e repouso inadequado após o procedimento. 
Utilizado o software SPSS, v.24 (IBM Corp, 2016) para análise 
estatística, considerado um nível de signifi cância de 5%. Utiliza-
do modelo de regressão logística binária para estimar chance de 
complicação e escore de propensão como ponderação.

Resultados: O acesso à artéria femoral superfi cial foi reali-
zado em 290 pacientes e à artéria femoral comum em 172 pa-
cientes. As taxas de hematoma nos grupos das artérias femoral 
superfi cial e comum foram de 20,3%, e 11%, respectivamente 
(P=0,01). A punção da artéria femoral superfi cial aumentou em 
72% a chance de ter hematoma, no entanto, o resultado não foi 
signifi cativo (OR = 1,723; p-valor = 0,140). A taxa de sucesso 
do acesso foi de 99,7% no grupo AFS e 96,5% no grupo AFC 
(P=0,01). Sexo feminino e idade avançada foram fatores de ris-
co para complicações (P<0,001 e P=0,006, respectivamente). 

Conclusão: O risco de complicações associado à punção da 
artéria femoral superfi cial foi maior, mas não foi observada di-
ferença signifi cativa. A taxa de sucesso foi semelhante entre os 
grupos, mas a falha das tentativas de punção foi mais frequente 
no grupo da artéria femoral comum.

RESULTADOS TARDIOS DE ESTUDO RANDOMIZADO 
DUPLO CEGO COMPARATIVO ENTRE ELETROCOAGULAÇÃO 

E RADIOFREQUÊNCIA NA CIRURGIA DE VARIZES 
DE MEMBROS INFERIORES

Autores: Fabio Henrique Rossi, Miguel Monteiro Tannus, Ca-
mila Baumann Beteli, Thays Lye Okamoto Yamakami, Viviane 
Chaib Gomes Stegun, Antônio Massamitsu Kambara e Nilo Mit-
suru Izukawa.

Serviço: Cirurgia Vascular e Endovascular  do Instituto Dan-
te Pazzanese – São Paulo. 

Introdução: A termoablaç ã o vem substituindo a cirurgia 
convencional no tratamento cirú rgico do refl uxo da veia safena 
magna em pacientes portadores de varizes dos membros in-
feriores. Contudo, a termoablaç ã o, pelos métodos atualmente 
disponíveis, apresenta elevados custos. O objetivo deste estu-
do é  comparar os resultados tardios de pacientes submetidos 
ao tratamento da insufi ciência da veia safena magna por Ele-
trocoagulaç ã o ou Radiofrequê ncia, considerando a presença de 
recanalização e impacto na qualidade de vida.

Métodos: Trata-se de estudo prospectivo de análise tardia 

de ensaio clínico randomizado e duplo-cego, realizado previamente. 
O desfecho primá rio estudado foi a permanência da oclusã o da veia 
safena magna tratada ao Eco Doppler colorido e os desfechos se-
cundários, a melhora na qualidade de vida, mediante pontuaç ã o do 
Escore de Gravidade Clínica Venosa (VCSS), e Questionário Aberdeen 
para Veias Varicosas (AVVQ).

Resultados: Dos 85 membros incluídos no estudo original, 59 
(69,4%) foram reavaliados, com uma média de seguimento clínico 
de 4,8 anos (mínimo 4,5 e máximo 5,1 anos). Vinte e nove foram 
submetidos à termoablação por eletrocoagulação, e 30 por radiofre-
quência. Ao controle ultrassonográfi co, encontramos 3 (10,3%) va-
sos apresentando sinais de recanalização, no grupo submetido à ele-
trocoagulação, e 10 (33,3%) para o grupo radiofrequência (p=0,01). 
Na análise da pontuação obtida no AVVQ, os pacientes do grupo ele-
trocoagulação apresentavam uma média inicial de 18,8 (�8,5) e de 
24,3 (�9,1) para o grupo radiofrequência. Após o período de acom-
panhamento, as pontuações foram de 8,4 (�7,8) e 12,5 (�13,44), 
para os dois grupos, respectivamente, diferença não signifi cativa (p 
= 0,66). Para o VCSS, encontramos padrão semelhante com os pa-
cientes do grupo eletrocoagulação apresentando uma média inicial 
de 5,97 (�2,29) e de 8,20 (�2,9) para a radiofrequência, e uma 
média dos escores foi de 2,3 (1,9) e 4,2 (�2,5), para os dois gru-
pos, respectivamente; com diferença também não signifi cativa (p = 
0,09). 

Conclusões: A termoablação da veia safena por eletrocoagulação, 
na cirurgia de varizes de membros inferiores, demonstrou ser efi caz, 
segura, e associada a bons resultados clínicos após longo prazo de 
acompanhamento.

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DE 556 PROCEDIMENTOS 
DE CORREÇÃO ABERTA DE ANEURISMA AÓRTICO 
TORACOABDOMINAL NO SISTEMA PÚBLICO DE 

SAÚDE NA MAIOR CIDADE DO BRASIL 

Autores: Alexandre Maiera Anacleto (apresentador), Marcia Maria 
Morales, Marcelo Passos Teivelis, Marcelo Fiorelli Alexandrino da Silva, 
Maria Fernanda Cassino Portugal, Nickolas Stabellini,  Claudia Szlejf, 
Edson Amaro Junior e Nelson Wolosker

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Introdução: Apesar do grande desenvolvimento das técnicas en-

dovasculares, o reparo aberto permanece padrão-ouro para o trata-
mento de aneurismas toracoabdominais e algumas dossecções tipo 
B. Bons desfechos, particularmente relacionados à durabilidade de 
longo prazo, foram bem estabelecidos ao longo dos anos em centros 
de referência. Neste trabalho, descrevemos dados do sistema público 
de pacientes tratados em um intervalo de 12 anos, em uma cidade 
em que mais de 5 milhões de habitantes dependem do sistema de 
saúde governamental. 

Métodos: Dados de acesso público referentes a procedimentos 
ocorridos entre 2008 e 2019 foram extraídos através de técnicas de 
webscraping. As variáveis disponíveis no banco de dados incluem 
sexo, idade, tipo de admissão (urgente ou eletiva), número de proce-
dimentos, mortalidade intra-hospitalar, tempo de internação, tempo 
de permanência em UTI. 

Resultados: Um total de 556 procedimentos foram analizados. 
Onde 60.79% dos pacientes era do sexo feminino e 41.18% dos pa-
cientes tinha 65 anos ou mais. Aproximadamente 60% dos indivídu-
os tratados informou um endereço de residência na cidade de São 
Paulo. De todas as cirurgias, 65.82% foram casos eletivos. Houve 
178 óbitos intra-hospitalares (mortalidade de 32%). No contexto dos 
procedimentos eletivos foram 98 mortes (26.77%) versus 80 mortes 
de procedimentos de urgência (42.10%) (p=0.174). A mortalidade foi 
inferior nos hospitais com maior volume de procedimentos. Foi pago 
um valor total de U$ 3,038,753.92, com valor médio de  U$ 5,406.95 
por procedimento eletivo e U$ 5,074.76 por procedimento de urgên-
cia (p=0.536). 

Conclusão: A mortalidade foi maior para admissões de urgência, 
e hospitais com maior volume de procedimentos tiveram desfechos 
mais favoráveis. A criação de centros de referência especializados 
deveria ser considerada como política de saúde neste contexto.
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AGENDA

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

19 e 20

11ª CAMPANHA DE PREVENÇÃO DAS DOENÇAS 
DA AORTA DO HOSPITAL SANTA MARCELINA

Informações: (11) 2070-6160
7

Novembro

XXV ENCONTRO PERNAMBUCANO DE ANGIOLOGIA
E CIRURGIA VASCULAR

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

11 a 13
Novembro

XVI ENCONTRO MINEIRO DE ANGIOLOGIA 
E DE CIRURGIA VASCULAR EMACV 2020

Local: Evento on-line
Informações: (31) 98458-2493 e (31) 98879-6007 |
www.encontromineiro2020.com.br 

Dezembro

2 a 5

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 certifi cado 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.

NOVAS ADESÕES

Sócios aprovados em 
30/9/2020:

Aspirantes Residentes:
Giuliano Frediani Tasca Okamoto
Vinicius Tadeu Ramos da Silva Grillo

Remidos aprovados pela SBACV:
Henrique Jorge Guedes Neto – 8/9/2020
Brasil Zacura – 29/9/2020

www.ecografiavascular.com.br
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CONGRESSO DA SBACV-SP GANHA FORMATO 
STREAMING COM ALTA TECNOLOGIA
Cirurgiões vasculares poderão acompanhar o conteúdo ao vivo no conforto de suas casas ou em seus consultórios

Referência e aguardado com grande ex-
pectativa pelos cirurgiões vasculares de 
todo o Brasil, o XVIII Encontro São Paulo de 
Cirurgia Vascular e Endovascular, promovi-
do pela Sociedade Brasileira de Angiologia 
e de Cirurgia Vascular - Regional São Paulo 
(SBACV-SP), acontecerá de 27 a 29 de ou-
tubro e será on-line este ano.

 Com o intuito de garantir a segurança 
dos congressistas e manter o isolamento 
social indicado pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), por conta da pandemia, 
a direção da SBACV-SP optou por aderir ao 
novo formato. 

Sem perder a qualidade, que é marca re-
gistrada em eventos da SBACV-SP, os par-
ticipantes terão um congresso moderno e 
dinâmico. Fundamentado em apresentações 
de casos clínicos, as trocas de experiências 
e conhecimentos sobre os temas possibilita-
rão grande interatividade entre os médicos. 

Estruturado no mais alto patamar para 
cobrir assuntos essenciais para a cirurgia 
vascular, a programação foi elaborada para 
mostrar assuntos cruciais para a especiali-
dade, com temas como Insufi ciência Veno-
sa Crônica, Fleboestética, Doença Arterial 
Obstrutiva Periférica (DAOP), Pé Diabético 
e Trombose Venosa Profunda. Os convida-
dos internacionais, Dr. Felipe Collares (EUA) 
e Dr. Osvaldo Yano (EUA), estarão entre os 
palestrantes. 

Por meio de uma moderna tecnologia, ins-
talada em um estúdio projetado para as au-
las transmitidas ao vivo, os cirurgiões vascu-
lares poderão assistir o conteúdo no conforto 
de suas casas ou de seus consultórios. Foi 
prevista, também, uma exposição comercial 
virtual, onde os patrocinadores poderão in-
teragir com o público participante. 

Para o presidente da SBACV-SP, Dr. Wal-
ter Campos Júnior, o XVIII Encontro São 
Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular 
objetiva manter a mesma qualidade de 
sempre, com casos clínicos desafi adores, 
inovação e tecnologia a serviço da Cirurgia 
vascular.

ENCONTRO SP

 9SETEMBRO 2020
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FIQUE POR DENTRO

11ª Campanha de Prevenção 
das Doenças da Aorta

CBEV 2020 
IX Congresso Brasileiro 
de Ecografi a Vascular

A SBACV-SP é uma das apoiadoras da 11ª Campanha de Pre-
venção das Doenças da Aorta, que será realizada no dia 7 de no-
vembro, 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.

Com a participação de mais de 100 pessoas e patrocínio da Aché, foi realizada no dia 
26 de setembro, a reunião virtual da Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular, com 
a aula do Dr. Sidnei Galego, que abordou sobre Trauma Vascular.

E no dia 31 de outubro, o tema será sobre Doença Arterial Obstrutiva Periférica, apre-
sentado pelo Dr. Glauco Fernandes Saes, médico assistente do Instituto do Câncer do 
Estado de São Paulo (HCFMUSP).

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.

A Liga Paulista anuncia o V Congresso Brasileiro das Ligas Aca-
dêmicas de Cirurgia Vascular e Endovascular 2020, que será re-
alizado no dia 28 de novembro, das 8h às 12h45, no formato 
on-line.

 O evento contará com a participação de mais de 25 doutores 
e colaboradores especialistas na área, para fazer desse evento 
um sucesso, como nas edições anteriores. 

As inscrições estarão abertas a partir do dia 31 de outubro. 
Para obter informações é só entrar em contato pelo e-mail 
secretaria@sbacvsp.org.br ou WhatsApp +55 11 97783-9182.

O CBEV 2020 - IX Congresso Brasileiro de Ecografi a 
Vascular, evento bienal promovido pela SBACV – So-
ciedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular 
e organizado pela SBACV-PR, será realizado de 6 a 8 
de novembro, em formato on-line. 

Este é considerado o principal Congresso Nacional 
sobre diagnóstico não invasivo das doenças vascula-
res e sobre a aplicação dos avanços tecnológicos eco-
gráfi cos nos procedimentos vasculares ecoguiados.

Estima-se a participação de 700 congressistas, 
entre cirurgiões vasculares e endovasculares, an-
giologistas, fl ebologistas, residentes de Angiologia, 
Cirurgia Vascular e Endovascular, cardiologistas, ra-
diologistas e ultrassonografi stas, e também aneste-
siologistas (pré-congresso de punção ecoguiada).

 As atividades científi cas do Congresso têm o ob-
jetivo de propiciar Educação Médica Continuada aos 
participantes, na teoria e na prática, trazendo os te-
mas mais atuais da área, englobando as doenças ve-
nosas e arteriais.

 O CBEV 2020 tem como presidente o Dr. Domingos 
Morais Filho. 

INFORMAÇÕES:
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Dr. Sidnei José Galego
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ESPAÇO ABERTO

Proposta de procedimentos a acrescentar no ROL da ANS

nefi ciária da venda. Mas isso está muito errado, 
pois a escolha da prótese deveria ser feita após 
análise e planejamento endovascular, feito pelo 
médico assistente, que será o maior responsá-
vel pelo resultado do procedimento. Seria ideal 
que houvesse um código para a cobrança do 
planejamento endovascular por imagens e re-
construção tridimensional. Passa a ser ato mé-
dico reconhecido.

Outro exemplo ocorre nas doenças venosas. 
Note que se você não faz algum desses proce-
dimentos que citarei, é possível que seja exata-
mente porque não consegue a remuneração por 
eles, e não porque não acredita na sua utilidade. 
Fazemos fotodocumentação com câmera digital 
diariamente, temos muitos custos envolvidos 
nisso, desde o armazenamento das imagens até 
a manutenção da câmera. A técnica de fotografi a 
infravermelha (NearIR) é muito útil na fotodocu-
mentação venosa, mas foi deixada de lado exa-
tamente por não haver remuneração. Fazemos 
também a fl ebovisualização com aparelhos que 
captam o infravermelho e projetam no paciente, 
como o VeinViewer, Accuvein e outros. São apa-
relhos caros, muito úteis em vários tratamentos, 
e a manutenção também é cara. Por que não 
somos remunerados pelo uso da fl ebovisualiza-
ção? Afi nal, a interpretação das imagens requer 
conhecimento do sistema venoso superfi cial. 
Talvez quem iniciou o uso desses equipamentos 
dedique-se exclusivamente ao paciente particu-
lar e não tem a intenção ou preocupação em am-
pliar a disponibilidade da tecnologia, mas vejo 
que se houver a possibilidade de incluir o pro-
cedimento, este poderia ser reembolsado para 
o paciente ampliando e disseminando seu uso. 
Além de, obviamente, trazer benefícios ao tra-
tamento clínico. 

Entendo que aqueles poucos que chegaram 
até aqui na leitura já estão lembrando de algum 
outro pequeno procedimento que realiza no dia 
a dia e que poderia ser desmembrado e cobrado 
à parte. Eu penso em vários. O argumento que 
determinado código contempla todos os procedi-
mentos inerentes a ele é falacioso, pois o código 
de cirurgia de varizes, se contemplasse a fotodo-
cumentação, a fl ebovisualização ou ecografi a in-
traoperatória, todos deveriam automaticamente 
incluir esses procedimentos em seu tratamento. 
Por outro lado, a inclusão do código não signifi -
ca necessariamente que ele irá entrar também 
no ROL de procedimentos obrigatórios, mas sim 
que é reconhecido como procedimento médico. A 
fotopletismografi a é um exemplo de procedimen-
to que tem código TUSS e está no ROL da ANS, 
mas como de não cobertura obrigatória. O laser 
transdérmico, por exemplo, deveria ser incluso 
na lista TUSS e não ter a obrigatoriedade de co-
bertura, assim fi caria evidente que é ato médico 
e fi caria mais difícil a exploração inadequada por 
outros profi ssionais não médicos.

Outros procedimentos, como o endolaser ve-
noso (ou radiofrequência), que é internacional-
mente reconhecida como a primeira opção de 
tratamento venoso, vergonhosamente ainda não 
está inclusa no ROL da ANS, nem na lista TUSS. 
Entendo que haja confl ito de interesses aqui, 
principalmente para aqueles que ainda cobram o 
procedimento não coberto pelo plano, mas deve-
ríamos lutar para melhorar a saúde vascular dos 
brasileiros e, paralelamente, deixando a remune-
ração médica mais próxima do justo. Deveríamos 
entender que a solução aqui está na desospitali-

zação e não na reserva de mercado.
Com tantos novos cirurgiões vasculares se 

formando, e com tantas novas escolas de me-
dicina, acredito que seja de interesse de todos 
os cirurgiões vasculares a ampliação do nosso 
ROL de atuação (motivo pelo qual estou me 
dedicando ao tratamento do lipedema), am-
pliando não só as possibilidades de tratamentos 
como de fi nanciamento. Caso contrário, haverá 
progressiva diluição do serviço e sofrimento da 
especialidade em si. A inclusão de mais procedi-
mentos na tabela TUSS não impactaria em nada 
a obrigatoriedade de pagamento inicialmente, 
apenas seriam procedimentos médicos reco-
nhecidos, portanto, acredito que esse primeiro 
passo deva ser considerado rapidamente. Se-
cundariamente, deveríamos lutar pela inclusão 
no ROL da ANS para obrigatoriedade de cober-
tura.  Para a inclusão de novos procedimentos 
na TUSS, é imprescindível o encaminhamento, 
pelas entidades com essa atribuição (socieda-
des médicas), de formulário específi co e padro-
nizado à AMB, em respeito ao que está descrito 
no fl uxo de inclusão de novos procedimentos na 
TUSS. O Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde (Rol da ANS) garante e torna público o 
direito assistencial dos benefi ciários dos planos 
de saúde, contemplando os procedimentos con-
siderados indispensáveis ao diagnóstico, trata-
mento e acompanhamento de doenças e even-
tos em saúde, em cumprimento ao disposto na 
Lei nº 9.656, de 1998. A incorporação de novas 
tecnologias é regulamentada pela Resolução 
Normativa nº 439/2018. É defi nida pela ANS 
por meio dos sucessivos ciclos de atualização 
do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, 
que ocorrem a cada dois anos. Último ciclo está 
fi nalizando agora, em outubro de 2020, e come-
çará um novo ciclo logo em seguida.

Seria muito útil uma consulta pública para 
rastreamento de todos os possíveis procedi-
mentos a serem inclusos e a criação de co-
missão dedicada à apresentação da proposta à 
ANS. O fl uxo de inclusão de novos procedimen-
tos e o formulário padronizado estão disponí-
veis no site www.ans.gov.br.

Prof. Dr. Alexandre C. Moraes Amato 

Doutor em Ciências pela FM-USP (Universidade 
de São Paulo); Professor de Cirurgia Vascular 
da UNISA (Universidade Santo Amaro); Cirurgião 
Vascular, Endovascular e Ecografi sta Vascular 
pela AMB, SBACV (Sociedade Brasileira de 
Angiologia e Cirurgia Vascular) e CBR (Colégio 
Brasileiro de Radiologia); TCBC Cirurgião Geral 
pelo CBC (Colégio Brasileiro de Cirurgiões); MBA 
em Gestão de Saúde pela FGV

Podemos criticar os valores não atualizados, 
e baixos, pagos pela maioria das operadoras 
de saúde e pelo sistema público, mas, com o 
avanço da especialidade, estamos ativamente 
buscando o reconhecimento de novas técnicas 
e procedimentos que realizamos? Lutamos para 
aumentar o valor do CH, o valor da consulta ou o 
valor da cirurgia. Mas você já parou para pensar 
que estamos fazendo diariamente muitos peque-
nos procedimentos que poderiam ser incluídos 
no atendimento e, assim também, aumentar os 
ganhos? O desmembramento de procedimentos 
aumenta as possibilidades de retorno.

Tive um insight quando fui ao consultório 
odontológico e minha dentista solicitou alguns 
exames, entre eles a fotodocumentação. Na 
mesma época, minha dentista estava se prepa-
rando para operar de varizes, e eu mesmo fi z 
a sua fotodocumentação. Fui a um laboratório, 
fi z todos os exames indicados e, por último, as 
fotos. A fotodocumentação me pareceu bem 
profi ssional, padronizada e feita com câmera co-
mum. Paguei os exames e fi quei pensando: Eu 
faço fotodocumentação diariamente e não cobro 
por isso. Ou, pelo menos, não cobro diretamen-
te. Ato contínuo, lembrei de um caso antigo do 
meu consultório, onde o paciente externo  veio 
com um pedido de um colega de fotodocumen-
tação. Nunca tinha recebido um pedido deste 
de alguém de fora, mas por que não? Fiz uma 
fotodocumentação caprichada, incluindo foto-
grafi a infravermelha e  um laudo mais capri-
chado ainda. Cobrei o serviço e fi quei feliz na 
época, achando que tinha descoberto um nicho 
de mercado… Mas, isso nunca mais se repetiu. 
Se a fotodocumentação fosse reconhecida como 
procedimento médico, poderia cobrar, o paciente 
poderia requisitar seu reembolso, outros médi-
cos poderiam solicitar que fosse feito em outros 
locais. Aumentaria o serviço, a qualidade do re-
sultado para todo mundo e a segurança envolvi-
da no processo.

Para compreender esse aspecto da saúde bra-
sileira, precisamos entender duas diferentes lis-
tas, a TUSS e o ROL da ANS. A TUSS nada mais 
é do que a terminologia unifi cada para serviços 
de saúde, ou seja, todo e qualquer procedimento 
pode ser incluído nessa lista, mas somente pela 
ANS. Ter um código TUSS não signifi ca que ne-
cessariamente está na lista de procedimentos de 
cobertura obrigatória, que é chamado carinhosa-
mente de ROL da ANS. Quando o procedimento 
entra no ROL da ANS, poderá ser de cobertura 
obrigatória ou não, ou ainda uma situação inter-
mediária que é a DUT (Diretriz de Utilização).

Com o passar dos anos, atuando em cirur-
gia vascular e dedicando-me ao lipedema, que 
tem a difi culdade complementar de não ter um 
CID-10 exclusivo (no CID-11, o lipedema já está 
incluso como EF02.2 e BD93.1Y, veja mais em 
lipedema.org.br), fi cou muito claro para mim 
que muitos atos corriqueiros poderiam ser con-
siderados procedimentos. 

Com o curso OsiriX (www.curso-osirix.com.
br), que muitos aqui participaram, fi cou claro 
que o planejamento cirúrgico com imagens e 
reconstrução tridimensional é um ato médico 
complexo, demorado e com altíssimo grau de 
responsabilidade, apesar disso, não há remune-
ração ou mesmo reconhecimento no TUSS ou 
Rol da ANS. Portanto, alguns delegam o pla-
nejamento endovascular para a empresa que 
vende a prótese, afi nal, ela será a maior be-
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CONFLITO DE INTERESSE EM ARTIGOS E APRESENTAÇÕES CIENTÍFICAS

Político, Religioso ou Racial: Quando cada 
uma dessas características infl uenciam o julga-
mento, é cada vez mais presente no ambiente 
acadêmico. 

Em estudo nacional, que verifi cou 20 revistas 
nacionais, com nível A do CAPES, apenas 55% 
exigiam a declaração do confl ito de interesse⁵. 

Em estudo publicado na JAMA, foi verifi ca-
do que em 256 periódicos investigados, apenas 
56% exigiam o endosso de confl ito de interesse, 
e apenas 12% que se explicitasse auxílio para 
viagens⁶. Demonstrando claramente que existe 
muito ainda a ser feito. 

Normas Nacionais: 
Código de Ética Médica; Artigo 104: “é vedado 

ao médico deixar de manter independência pro-
fi ssional e científi ca em relação a fi nanciadores de 
pesquisa médica, satisfazendo interesse comer-
cial ou obtendo vantagens pessoais”; Artigo 109: 
“é vedado ao médico deixar de zelar, quando 
docente ou autor de publicações científi cas, pela 
veracidade, clareza e imparcialidade das informa-
ções apresentadas, bem como deixar de decla-
rar relações com a indústria de medicamentos, 
órteses, próteses, equipamentos, implantes de 
qualquer natureza e outras que possam confi gu-
rar confl itos de interesses, ainda que em poten-
cial”⁷; Resolução 196/96 do Conselho Nacional de 
Saúde, alínea (b) do item III: “A pesquisa, em 
qualquer área do conhecimento, envolvendo se-
res humanos, deverá assegurar a inexistência de 
confl ito de interesses entre o pesquisador e os su-
jeitos da pesquisa ou patrocinador do projeto”⁸; 
Resolução RDC 96/2008 da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária; Parágrafo segundo do artigo 
42: “Os palestrantes de qualquer sessão científi ca 
que estabeleçam relações com laboratórios far-
macêuticos ou tenham qualquer outro interesse 
fi nanceiro ou comercial devem informar potencial 
confl ito de interesses aos organizadores dos con-
gressos, com a devida indicação na programação 
ofi cial do evento e no início de sua palestra, bem 
como, nos anais, quando estes existirem”⁹; Re-
solução 1.595/2000 do Conselho Federal de Me-
dicina: “que os médicos, ao proferirem palestras 
ou escreverem artigos divulgando ou promoven-
do produtos farmacêuticos ou equipamentos para 
uso na medicina, declarem os agentes fi nanceiros 
que patrocinam suas pesquisas e/ou apresenta-
ções, cabendo-lhes ainda indicar a metodologia 
empregada em suas pesquisas - quando for o 

Confl ito de interesses é um conjunto de situa-
ções em que o julgamento ou decisões relativas a 
um interesse principal (por exemplo, o bem-estar 
de um paciente, a validade de um método diag-
nóstico ou terapêutico) possam ser infl uenciados 
por outro secundário (por exemplo: benefício 
pessoal ou organizacional, incluindo ganho fi nan-
ceiro, progresso acadêmico ou profi ssional). 

O objetivo em identifi car possíveis confl itos de 
interesse é garantir a transparência, a indepen-
dência, objetividade e o rigor científi co nas ativi-
dades educacionais. A “Declaração de Confl ito de 
Interesse” faz parte da transparência científi ca, 
que possibilita ao leitor, ou ouvinte, avaliar se o 
comportamento do autor, ou apresentador, pode 
ter sido infl uenciado por interesses privados1. 

A sua ocorrência, necessariamente, não signi-
fi ca que o estudo seja de baixo valor científi co, 
ou que os envolvidos não mereçam credibilidade, 
permite apenas que os atores e suas motivações 
sejam revelados.  Ele pode existir em diferentes 
níveis, e existir também naqueles envolvidos na 
avaliação e revisão crítica do trabalho científi co¹. 

Quais são os tipos?²-⁴:
Financeiro: é o mais comum, pode advir dire-

tamente de salário, pagamento por consultoria, 
verba de pesquisa e quando o indivíduo possui 
ações da empresa, ou está ligado à patente, 
royalties ou direitos autorais. A obtenção de be-
nefícios sob a forma de honorários por palestras, 
inscrições em eventos científi cos, passagens e 
estada também fazem parte desse tipo de con-
fl ito. A falta de verba ou recurso, por parte das 
agências de fomento à pesquisa, é uma outra si-
tuação, que pode infl uenciar no julgamento, so-
bretudo em situações de crise econômica. 

Pessoal: ocorre quando os autores do estudo 
são familiares, amigos, inimigos ou competido-
res. O grau de amizade, ou inimizade, pode in-
fl uenciar o julgamento do mérito científi co do es-
tudo por parte do revisor, editor, ou comentador e 
deve ser revelado. 

Acadêmico: existe quando a paixão acadêmi-
ca, exacerbada, pode infl uenciar no julgamento. 
Muito comum quando o avaliador possui uma te-
oria, patente e recebe um estudo que contradiz 
suas opiniões sobre esse determinado assunto. 

Institucional: Quando o mérito científi co, o 
processo de desenvolvimento do projeto e sua 
publicação é facilitado ou difi cultado  a depender 
da instituição onde o estudo foi realizado. 

caso – ou referir a literatura e bibliografi a que 
serviram de base à apresentação, quando essa 
tiver por natureza a transmissão de conheci-
mento proveniente de fontes alheias. Parágra-
fo-Único – Os editores médicos de periódicos, 
os responsáveis pelos eventos científi cos, em 
que artigos, mensagens e matérias promocio-
nais forem apresentados, são corresponsáveis 
pelo cumprimento das formalidades prescritas 
no caput deste artigo”¹⁰. 

Normas Internacionais: O International 
Committe of Medical Journal Editors, o  Ame-
rican Medical Association Manual of Style, e o 
Council of Science Editors, apresentam reco-
mendações semelhantes: Todos os indivíduos 
envolvidos no processo de publicação (autores, 
revisores e editores) devem expor seus confl i-
tos de interesse, e aos autores cabem declarar 
o tipo de participação na elaboração do traba-
lho científi co (delineamento, coleta, análise, 
interpretação e etc.)⁴. 

Dessa forma, concluímos que a presença de 
confl ito de interesse e a declaração de sua pre-
sença são importantes, entretanto, essa prá-
tica ainda é pouco utilizada e divulgada. Em 
todas as situações, com processos científi cos 
e acadêmicos, ela existe, e sua aplicação deve 
ser cuidadosamente observada e estimulada, 
respeitando os preceitos éticos e, sobretudo, 
a lei maior da prática médica que dever ser o 
primum non nocere.

Referências: 

1- World Association of Medical Editors. Confl ict of interest in peer-reviewed 
medical journals: a policy statement of the World Association of Medical Editors 
(WAME). J Child Neurol. 2009;24(10):1321-3.

2- International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirements 
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Ethical Considerations in the 
Conduct and Reporting of Research: Confl icts of Interest. [Internet]. 2009 [ci-
ted 2010 Apr 15], Available from: http://www.icmje.org/ethical_4confl icts.html

3- American Medical Association. Confl ict of Interest Policy And Statement on 
Disclosure of Affi  liations [Internet]. 1999 [cited 2010 Apr, 15]; Available from: 
http://www.ama-assn.org/ama1/pub/upload/mm/37/coi-policy.doc

4- Council of Science Editors. Guidance for Journals Developing or Revising 
Policies on Confl ict of Interest, Disclosure, or Competing Financial Interests 
[Internet]; 2005 [cited 2010 Apr 15]; Available from: http://www.councilscien-
ceeditors.org/events/ retreat_paper_2005-02.pdf.

5- Tavares-Neto J, Azevedo ES. Destaques éticos nos periódicos nacionais 
das áreas médicas. Rev Assoc Med Bras. 2009;55(4):400-4.

6- DeAngelis CD. Confl ict of Interest and the Public Trust. JAMA. 
2000;284(17):2237–2238. doi:10.1001/jama.284.17.2237

7- Conselho Federal de Medicina. Resolução 1931/2009. Aprova código de 

Dr. Fabio H. Rossi
Vice-presidente da SBACV-SP

ética médica [Internet]. Diário Ofi cial da União (DOU), 24 de setembro de 
2009; seção I, p.90]. [citado 2010 Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Na-
cional de Saúde. Resolução 196 de 10 de outubro de 1996.

8- Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 
humanos [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 1996. [citado 2010 Abr 15] 
Disponível em: http://www.datasus.gov.br/conselho/resol96/ RES19696.htm.

9- Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Cole-
giada (RDC) nº 96 de 17 de dezembro de 2008. Dispõe sobre a propaganda, 
publicidade, informação e outras práticas cujo objetivo seja a divulgação ou 
promoção comercial de medicamentos [Internet]. Brasília: ANVISA; 2008. 
[citado 2010 Abr 15]. Disponível em: www.anvisa.gov.br/propaganda/rdc/
rdc_96_2008_consolidada.pdf.

10- Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM n. 1595/2000. Disci-
plinar a propaganda de equipamentos e produtos farmacêuticos junto à 
categoria médica, além de salientar a importância de que possíveis confl i-
tos de interesse no relacionamento entre médicos e a indústria farmacêuti-
ca sejam explicitados, sempre que necessário. Brasília: CFM; 2000. [citado 
2010 Abr 15]. Disponível em: http:// www.portalmedico.org.br/resolucoes/
cfm/2000/1595_2000.htm.



14 OUTUBRO 2020

ESPAÇO ABERTO

Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP

"COMO CAMINHA A HUMANIDADE..."

da educação em todos os níveis. Uma pandemia 
que já se alastra a oito meses ininterruptos. 

Corrupção GIGANTESCA no Brasil parece não 
ter fi m, comprovada pela Lava Jato e similares, 
a maioria perdoada pela Justiça. Desvios de mi-
lhões e milhões de Reais direcionados ao combate 
à pandemia da Covid-19.

A indiferença dos políticos (que não aceitam 
reduzir o número deles e o salário com mordo-
mias ACACHAPANTES), e das lideranças, fugindo 
das reais soluções práticas e objetivas: educação 
autêntica, preservação da maior riqueza do ser 
humano, a SAÚDE, moradia digna, valorização do 
salário do trabalhador humilde, transporte públi-
co sem sofrimento, que 70 a 80% dos brasileiros 
abandonados estão sofrendo. Até quando? Pres-
temos muita atenção na escolha dos políticos nas 
eleições, que é o mínimo de esperança na mu-
dança para melhorar o Brasil. 

Milhares e milhares de queimadas das reser-
vas fl orestais, culpando o calor, a seca, mas, 
a principal causa é a criminosa, ateando fogo, 
programada e praticada por interesses desejo-
sos em explorar as inúmeras riquezas dessas 
regiões. Onde deveria ter milhares e milhares de 
combatentes do fogo, têm umas cem pessoas. 
Onde deveriam ter centenas de aviões despejan-
do água, tem meia dúzia. São umas vergonhas 
assustadoras, senhores.

 Setenta ou oitenta anos atrás, antes do avan-
ço desenfreado da tecnologia escravizadora, (ali-
mentada pela sua majestade, a matemática), 
o equilíbrio emocional e ambicioso existia com 
sabedoria, apesar do conforto de sobrevivência 
limitado, mas compensado pelo respeito, pela 

O mundo vem sofrendo uma disputa de domí-
nio de submissão pelo comunismo e pelo capi-
talismo selvagem, onde o que importa é o lucro 
desenfreado, pois o dinheiro, a prepotência, a 
arrogância, o egoísmo, egocentrismo, o domínio 
de poucos sobre a grande maioria da população 
escravizada são os principais objetivos dessas li-
deranças, sem se preocuparem com o bem-estar 
do ser humano. É assustador o desinteresse pelo 
bem-estar das pessoas, o desrespeito para com 
elas, que fi cam tão subjugadas, não protestando 
pacifi camente em defesa de seus direitos de uma 
vida digna em todos os sentidos merecidos. Só o 
futebol, o esporte em geral, é que constituem o 
grande prazer mundial.

“PARA ONDE CAMINHA A HUMANIDADE?”... É 
muito triste, muito, muito mesmo.

COMO CAMINHA O BRASIL...
O Brasil se encontra numa decadência econô-

mica, moral, ética, política e organizacional, como 
se tivesse passado por uma grande guerra, ape-
sar de ter todas as marcantes condições de supe-
rá-la se predominasse a honestidade, o direito, 
a justiça e o bom senso, estimulados pela real e 
saudável vontade de impedir esses desmandos, 
direcionado ao equilíbrio socioeconômico.  

Pandemia que não se sabe o quanto vai durar, 
instalando um grande declínio emocional, levan-
do as pessoas ao desespero, enclausurando-as 
em casa, com medo de contrair o coronavírus e 
perder a vida. Muitos deixam de cuidar da saúde 
geral, se expondo a riscos da disfunção de outros 
órgãos. Grande queda fi nanceiramente, do de-
semprego gritante, da interrupção massacrante 

amizade, pela solidariedade, pela tolerância hu-
manizada, até romanticamente.

Entre os que já alcançaram a velhice, e os ini-
ciantes de 50 anos de existência, olhando para 
a fase da infância e da adolescência, a maioria 
fi ca perplexa, comparando esta época, quando 
nada disso acontecia, com a da atual. 

A meu ver, a modernidade, o grande conforto 
material desenfreado que cresceu assustado-
ramente, levando a submissão do ser humano, 
chegando a substituí-lo em inúmeras tarefas, 
jamais supera a felicidade baseada na simpli-
cidade, na emoção, no amor, no respeito, até 
romanticamente. 

“A metade dos homens age sem pensar, e a 
outra metade pensa sem agir” - U. Foscolo
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formado pela PUC-SP, com experiência em Direito Tributário

Em função dos serviços que prestam, 
muitos dos consultórios médicos se subme-
tem a regime especial de tributação distinto 
das demais empresas, no que diz respeito 
ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Na-
tureza (ISSQN).

Nesses casos, o valor do imposto costuma 
ser fi xo e o recolhimento do tributo é proce-
dido de três em três meses, diferentemente 
de outros profi ssionais, que chegam a re-
colher, mensalmente, o valor equivalente a 
5% de seus faturamentos.

Esse tratamento diferenciado, garan-
tido pela legislação, enseja uma grande 
economia para os médicos. Entretanto, a 
Prefeitura de São Paulo, de forma contrá-
ria à lei, vem cobrando desses profi ssionais 
valor correspondente a 5% de seus fatu-
ramentos, nos casos em que o consultório 

MÉDICOS: O NOVO ALVO DA PREFEITURA DE SÃO PAULO

ARTIGO

*Por Luís Fernando Valim Soares de Mello
é constituído na modalidade de sociedade 
limitada (LTDA).

O entendimento da Prefeitura é de que a 
sociedade limitada (LTDA) afasta por com-
pleto a responsabilidade pessoal dos sócios 
no exercício das funções, razão pela qual 
não mais subsistiria o direito ao regime es-
pecial de tributação.

Todos sabemos, entretanto, que os pro-
fi ssionais da medicina respondem pessoal-
mente por todos os seus atos, sendo certo, 
ainda, que estão sujeitos ao severo controle 
do Conselho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo, cuja entidade fi scaliza cada 
médico, independentemente da sociedade 
em nome da qual prestam os serviços.

Assim, não há como se cogitar o afas-
tamento da responsabilidade pessoal dos 
médicos quando estão no exercício da me-

dicina, razão pela qual está totalmente 
equivocado o entendimento da Prefeitura 
Municipal de São Paulo nesse tocante.

Exigir desses profi ssionais o ISSQN com 
base em 5% do faturamento mensal do 
consultório é contrariar a lei e a Consti-
tuição Federal, que dão tratamento di-
ferenciado aos médicos, justamente por 
desempenharem uma das profi ssões re-
gulamentadas.

É de se lamentar que uma das profi ssões 
mais importantes para a sociedade esteja 
sendo indevidamente prejudicada em fun-
ção da ganância arrecadatória do Município 
de São Paulo.
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Diretora de Clínicas Cirúrgicas no Hospital Heliópolis, e membro da diretoria da SBACV-SP, desde 2002

DRA. REGINA BITTENCOURT: UMA CARREIRA TRILHADA 
POR DETERMINAÇÃO, VITÓRIAS E AMOR À MEDICINA

MESTRE VASCULAR  

A Dra. Regina Bittencourt nasceu no dia 
8 de outubro de 1963, na cidade de Arara-
quara, no Noroeste Paulista, e foi registra-
da em Ibitinga (conhecida como Capital do 
Bordado), na época com 20 mil habitantes. 

Ao presenciar a avó materna ter uma 
parada cardíaca com reanimação sem su-
cesso, imaginou que poderia fazer algo 
para ajudar a mudar aquele quadro, e, 
assim, decidiu fazer Medicina aos nove 
anos de idade.

Cursou a Faculdade de Ciências Médicas 
da Universidade São Francisco - Bragança 
Paulista, de 1981 a 1986.  Fez residên-
cia médica em Cirurgia Geral e Cirurgia 
Vascular no Hospital Heliópolis de 1987 a 
1991, e passou a integrar a equipe deste 
hospital após sua aprovação no concurso 
público, em 1991, onde permanece até a 
presente data.   

Após o término de sua residência e com 
a imensa vontade de operar, foi plantonista 
no Hospital Municipal Tide Setúbal, e de-
pois no Hospital Carmino Caricchio, onde 
teve a oportunidade de conhecer o Prof. Dr. 
Maximiliano Tadeu Albers, de quem guarda 
imenso carinho pelos ensinamentos rece-
bidos em suas andanças pelo pronto-so-
corro. Dentro desta paixão por cirurgias 
de trauma, em 1995, participou como ins-
trutora do Advanced Trauma Life Support 
(ATLS), após aprovação no mesmo.

Em 1990, adquiriu o título de especia-
lista em Cirurgia Geral, pelo Colégio Bra-
sileiro de Cirurgiões (CBC), e, mais tarde, 
tornou-se titular na mesma instituição. 
Em 1995, obteve o título de especialista 
pela Sociedade Brasileira de Angiologia e 
de Cirurgia Vascular (SBACV), e passou a 
ser membro titular em 2001. 

Defendeu a Tese de Mestrado em Téc-
nica Operatória e Cirurgia Experimental 
na Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP-EPM), intitulada: “Arterioplastia 
com enxerto de pericárdio bovino. Estudo 
experimental em cães”, em 1996. Nessa 
época, contou com a gentil colaboração 
do Dr. João Carlos Anacleto que não só 
forneceu os trabalhos científi cos iniciais 
sobre o pericárdio bovino, como trocou in-
formações valiosas neste tema que tanto 
dominava. 

Ainda na Técnica Operatória e Cirurgia 
Experimental da UNIFESP-EPM, em 2001, 
defendeu Tese de Doutorado em Medici-
na, denominado: “Estudo Morfológico do 
reimplante da artéria femoral de ratos, 
sob a ação da radiação gama”. Trabalho 

Mensagem aos jovens médicos

“Entendo que o jovem médico, hoje, 
tem muita informação entremeada com 
novas tecnologias e diferentes métodos 
e técnicas de ensino em Medicina, o que 
também exige preparo, refl exão e adap-
tação de todos nós para nos inserirmos 
adequadamente nestes novos desafi os. 
Dentro deste contexto, acredito ser im-
portante ter disciplina, foco, persistência 
e ser fi el aos valores éticos, mas que efe-
tivamente leia e estude o Código de Ética 
Médica e Bioética. É importante que en-
frente os desafi os com serenidade, resili-
ência e que sempre esteja preparado para 
um recomeço, para um novo caminho e 
nunca se farte de aprender”.

Dra. Regina Bittencourt

Em 1997, assumiu a Chefi a do Serviço 
de Cirurgia Vascular e a Coordenação da 
Residência Médica em Cirurgia Vascular do 
Hospital Heliópolis, após a aposentadoria 
do Prof. Dr. Ohannes Kafejian. Também 
ocupou diferentes diretorias e cargos nes-
sa instituição e, no presente momento, é 
diretora de Clínicas Cirúrgicas. Esse hos-
pital, exclusivamente do Sistema Único de 
Saúda (SUS), conta com residência médi-
ca em Cirurgia Vascular desde 1974, e por 
estar localizado dentro de uma comunida-
de com mais de 100 mil habitantes, tem 
grande relevância assistencial.  

Dentro do Hospital Heliópolis desen-
volve projetos de gestão, assistenciais 
(maior foco do hospital), ensino (Festivais 
de Medicina, Reuniões Anátomo Clínica, 
Cursos de Extensão em Cirurgia) e pes-
quisa e, na época, proporcionou condi-
ções para desenvolvimento experimental 
de suas teses. Faz parte de várias comis-
sões intra-hospitalares (comissão ética 
médica, ética em pesquisa, transplante) 
e é preceptora do Internato de Cirurgia 
Vascular da Faculdade de Medicina de São 
Caetano do Sul.

Ao longo de sua carreira, Dra. Regina 
tem participado também de atividades 
científi cas com apresentação e avaliação 
de trabalhos, bancas de mestrado e dou-
torado, e publicação de trabalhos. Dentro 
deste contexto, foi membro da equipe de 
Revisão Científi ca do Livro: Rutherford - 
Cirurgia Vascular 8ª edição - versão em 
português, coordenado pela SBACV-SP 
(2016). Na Secretaria de Estado da Saú-
de, a especialista colabora com o Curso 
de Desenvolvimento Gerencial em Servi-
ços de Saúde da SES (Gestão em Saúde 
Pública). 

Durante mais de 20 anos, trabalhou com 
o Dr. Toshio Takayanagi que, além da dis-
ciplina e dos ensinamentos técnicos, tam-
bém demonstrava a necessidade de zelo e 
respeito ao paciente. Foi ele que a incenti-
vou a desenvolver sua própria clínica.

Quando não está se dedicando à Medi-
cina, a Dra. Regina conta que tem como 
hobbies a natação, paixão que carre-
ga desde a infância, e o tênis, que foi 
aprender a praticar na vida adulta, ten-
do participado de vários campeonatos: 
estaduais, interclubes, entre outros. No 
momento, é coordenadora do Circuito de 
Damas (tenistas adultas mais velhas) re-
presentando o Corinthians frente à Fede-
ração Paulista de Tênis.

experimental laureado com o Prêmio Saul 
Goldenberg de melhor Tese em TOCE da 
UNIFESP-EPM no ano de 2001 e, também, 
agraciado com o prêmio Emil Burihan 
Award, no VII Panamerican Congresso on 
Vascular and Endovascualr Surgery, na 
terceira colocação.

Desde 2002, a Dra. Regina participa 
como membro da Diretoria da Socieda-
de Brasileira de Angiologia e de Cirurgia 
Vascular - Regional São Paulo (SBACV-SP) 
e apoia as decisões e projetos desenvol-
vidos com trabalho efetivo nos eventos 
promovidos pela Sociedade. No Departa-
mento Científi co de Angiologia e Cirurgia 
Vascular Periférica da Associação Paulista 
de Medicina, ocupa a posição de secretária 
na atual gestão.
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Envie “Teleton” por
SMS para 30265 

A campanha AACD Teleton começou.
Mais do que nunca, precisamos de você!

Mariana e Dudu,
mãe e �lho, 
pacientes da AACD. 

O programa Teleton será
nos dias 06 e 07 de novembro.

O 14º Dia Vascular de São Paulo e o Checkup Vascular 
foram realizados simultaneamente, em formato virtual, no 
dia 17 de outubro. Dia Vascular & Checkup Vascular juntos 
contra a Trombose teve grande participação da população e 
contou com aproximadamente 800 visualizações.

A ação de cidadania foi  organizada pela Sociedade Bra-
sileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São 
Paulo (SBACV-SP) e recebeu o apoio da Sociedade Brasileira 
de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV Nacional) e das 
Regionais do Distrito Federal (SBACV-DF) e Rio Grande do 
Norte (SBACV-RN), além das empresas Bayer, Aché e BIOMM. 

Durante quatro horas, foram realizadas várias palestras 
com os médicos da especialidade vascular que esclareceram 
dúvidas, por meio de um chat exclusivo, com o objetivo de 
prestar atendimento e informar a respeito de fatores de risco 
da trombose venosa, formas de prevenção e tratamentos. 

Ao todo, foram abordados nove temas, ilustrados com imagens para 
demonstrarem as doenças.

O presidente da SBACV-RN, Dr. Gutenberg do Amaral Gurgel, res-
ponsável pela abertura do evento, falou do Checkup Vascular reali-
zado em Natal, pelo sexto ano consecutivo, e reforçou a importância 
da prevenção, considerada, em sua opinião, o melhor tratamento 
para a saúde. 

Na sequência, o presidente da SBACV-SP, Dr. Walter Campos Jr., 
agradeceu a parceria com as demais Regionais e comentou sobre 
o Dia Mundial da Trombose, comemorado em 13/10. E ressaltou o 
quanto é fundamental inciativas como essas, que propiciem o co-
nhecimento, a fi m de que os tratamentos alcancem bons resultados. 

Em seguida, o presidente do 44º Congresso Brasileiro de Angiolo-
gia e de Cirurgia Vascular, Dr. Antonio Carlos de Souza, evidenciou 
que uma das atribuições da Sociedade Brasileira de Angiologia e de 
Cirurgia Vascular é levar Educação para a população, por meio do 
conhecimento.

 Dentre os temas das apresentações, estavam: Trombose Venosa 
Profunda (Dra. Rafaella Melo -DF); Pé Diabético (Dr. Eugênio Lopes de 
Souza - RN); Doença Arterial Periférica (Dr. Antonio Eduardo Zerati - 
SP); Atividades Físicas Preventivas (Prof. Audi Pereira - SP);  Varizes 
dos Membros Inferiores (Dr. Marcos Cunha Pessoa - DF); Tratamento 
das Varizes dos Membros Inferiores (Dr. Edson Barreto de Souza - 
RN); Nutrição nas Doenças Vasculares (Dr. Georgi Wayne de Souza 
Tinoco - RN); Doença da Carótida (Dr. Marcelo Calil Burihan - SP); e 
Aneurisma de Aorta Abdominal (Dr. Walter Campos Júnior - SP). 

Em meio às considerações fi nais, o presidente da SBACV-DF, Dr. 
Leonardo Pires de Sá Nobrega agradeceu a todos os profi ssionais 
envolvidos nesse brilhante encontro on-line. O Dr. Walter também 
fez menção aos patrocinadores que, segundo ele, são os principais 
responsáveis por proporcionar eventos que reúnam Educação Con-
tinuada e ao público. Ele reafi rmou que encontros dessa natureza 
precisam ser repetidos com frequência, pois norteiam os melhores 
tratamentos e condutas. 

Evento virtual, com orientação médica sobre Trombose, 
foi realizado no dia 17 de outubro. População pôde tirar 
dúvidas sobre as principais doenças vasculares

Walter Campos Júnior

Marcelo Calil Burihan

Marcos Cunha Pessoa

Eugênio Lopes de Souza

Audi Pereira

Georgi W. de Souza Tinoco

Rafaella Melo

Edison Barreto de SouzaAntonio Eduardo Zerati

Gutenberg do Amaral Gurgel Antonio Carlos de Souza Leonardo Pires de Sá Nóbrega
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A campanha AACD Teleton começou.
Mais do que nunca, precisamos de você!

Mariana e Dudu,
mãe e �lho, 
pacientes da AACD. 

O programa Teleton será
nos dias 06 e 07 de novembro.

HOMENAGEM 

Reconhecido pela excelência de seu 
trabalho e formador de opiniões médicas 
ao longo de décadas, o cirurgião vascular 
Prof. Dr. John Cook Lane, foi homenageado 
durante encerramento do Congresso Pau-
lista de Cirurgia, realizado on-line, de 27 a 
29 de agosto. 

Na ocasião, o Prof. Dr. Lane foi outor-
gado com o Prêmio Dr. Eurico Branco Ri-
beiro, concedido à um cirurgião vascular 
com mais de 70 anos, que tenha atuado 
no estado de São Paulo e contribuído de 
maneira exemplar para o desenvolvimen-
to da especialidade nas áreas assistencial, 
pesquisa, cultural, social, ensino ou asso-
ciativa.

O Dr. Lane nasceu em São Sebastião do 
Paraiso, pequena cidade mineira, que fi ca 
na divisa do estado de Minas Gerais com 
São Paulo, atualmente com pouco mais de 
70 mil habitantes.

Responsável por proferir as palavras em 
homenagem ao nobre Prof. Dr. Lane, o 
presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgi-

PROF. DR. JOHN COOK LANE RECEBE PRÊMIO EURICO BRANCO RIBEIRO

Homenagem é outorgada durante evento on-line do Congresso Paulista de Cirurgia

ões (1995 a 1997), Dr. Samir Rasslan, fez 
questão de evidenciar a brilhante carrei-
ra do cirurgião vascular que, ao longo de 
décadas, foi chefe da Cirurgia Vascular da 
Unicamp. “Figura tão querida, admirada, 
respeitada e reconhecida nacional e inter-
nacionalmente, o Prof. Dr. Lane dignifi ca e 
honra a carreira médica, é um exemplo de 
modelo de professor. Merecida homena-
gem a ele concedida”, parabenizou. 

Prof. Dr. John Cook Lane
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EXPEDIENTE

NOTÍCIAS

Saúde apresenta balanço de transplantes 
e lança campanha de doação de órgãos

Transplantes são retomados sob protocolos rigorosos 
para garantir a segurança dos pacientes

O Ministério da Saúde lançou, no dia 24 de setembro, a Campanha 
Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos, que este ano traz o slo-
gan “Doe órgãos. A vida precisa continuar”, e apresentou o balanço 
de transplantes do primeiro semestre de 2020, na Organização Pan-
-Americana da Saúde (OPAS).

A Campanha tem como objetivo sensibilizar a população quanto 
à importância da doação para salvar a vida de muitas pessoas que 
aguardam por um transplante.

O evento contou com a presença do ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, e foi  transmitido ao vivo pelos canais de comunicação do 
Ministério da Saúde: Facebook,  Portal saude.gov.br e pela TV Brasil.

De janeiro a julho de 2019, foram realizados 15.827 transplan-
tes. No mesmo período em 2020, o número de procedimentos foi 
de 9.952. Alguns centros de transplantes, no entanto, conseguiram 
manter suas unidades ativas e livres da Covid-19, e hospitais de 
grande porte de transplantes, como o Hospital do Rim, em São Pau-
lo, receberam pacientes de centros menores para realização do pro-
cedimento com maior segurança. No país, até 31 de julho, existiam 
46.181 pacientes aguardando por transplante.

Importante ressaltar que as orientações para segurança de todos, 
fornecidas pelo Ministério da Saúde, permitiram a continuidade de 
vários programas e não há relatos, até o momento, de pacientes 
infectados durante a realização do transplante.

Médicos produzem protocolos à assistência 
da gestante na pandemia

Obra já está acessível gratuitamente no portal do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde disponibilizou o Manual de Recomendações 
para a Assistência da Gestante e Puérpera a todos os médicos e 
profi ssionais de saúde do Brasil (acesse em www.sogesp.com.br). A 
meta é orientar o acesso e a horizontalidade da assistência durante 
a pandemia da Covid-19, abordando as vias de transmissão, o diag-
nóstico precoce e o adequado manejo das gestantes e puérperas nas 
diversas fases da infecção, defi nindo diretrizes que evitem a morbi-
mortalidade materna e os agravos ao concepto.

A publicação é fruto de um trabalho elaborado por um grupo co-
ordenado pela diretora científi ca da Associação de Obstetrícia e Gi-
necologia do Estado de São Paulo (SOGESP), Rosiane Mattar, após 
convite do diretor do Departamento de Ações Programáticas Estra-
tégicas (DAPES), Antônio Rodrigues Braga Neto. 

Participaram 16 especialistas envolvidos em pesquisa obstétrica 
ao redor do País. De São Paulo, todas são da SOGESP: além de Ro-
siane, a presidente da Associação, Rossana Pulcineli Vieira Francisco, 
e a coordenadora científi ca de Obstetrícia, Silvana Maria Quintana. 

O projeto fez-se imprescindível a partir da constatação de que a 
pandemia impacta negativamente as taxas de mortalidade materna, 
por vezes, em razão do atraso ou da não chegada da paciente grávi-
da aos centros de saúde, pesando para tanto o receio e o indicativo 
geral para permanecer em casa nestes tempos. 

A obra já está acessível gratuitamente no portal do Ministério 
da Saúde. 

Ministério da Saúde adere ao esforço 
internacional por vacinas contra a Covid-19

Medida permitirá que o Brasil diversifi que suas opções 
a, pelo menos, nove vacinas em desenvolvimento. A ex-
pectativa é imunizar os grupos de risco a partir do início 
de 2021

O Ministério da Saúde aderiu ao Instrumento de Aces-
so Global de Vacinas Covid-19 (Covax Facility). A adesão 
irá permitir que o Brasil tenha, entre suas opções, pelo 
menos mais nove vacinas em desenvolvimento. Desta 
forma, assim que concluída uma vacina de comprovada 
efi cácia e segurança, o país poderá imunizar os grupos de 
risco da doença a partir de 2021.

No dia 24 de setembro, o Governo Federal anunciou o 
investimento de R$ 2,5 bilhões para a entrada do país na 
Covax Facility, por meio da Medida Provisória Nº 1.004, 
de 24 de setembro de 2020.

“Este é mais um compromisso do governo brasileiro 
para salvar vidas. Estamos atuando em diversas fren-
tes para alcançar, com agilidade e segurança, uma cura 
efetiva para a Covid-19”, destacou o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello.

O Governo Federal segue em tratativas bilaterais para 
ofertar aos brasileiros a maior cobertura vacinal possível. 
A Covax não impede que os países participantes assinem 
acordos para adquirir vacinas contra a Covid-19 não con-
templadas em sua lista.

A Covax Facility é uma ação internacional coordena-
da prioritariamente pela Aliança Gavi, com o objetivo de 
promover a produção e o acesso global a um imunizante 
contra a Covid-19. Caberá à Gavi negociar com os labora-
tórios fabricantes valores e prazos de entrega.

A iniciativa é parte do ACT Accelerator, projeto de cola-
boração global coordenado pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para desenvolvimento, produção e acesso a 
testes, tratamentos e vacinas para a Covid-19.

Fonte: Ministério da Saúde

Carta do leitor
Escreva seus comentários, dúvidas ou suges-

tões para a Folha Vascular. Queremos que as opi-
niões dos associados e dos leitores sejam com-
partilhadas. 

O corpo editorial da revista analisará as cartas 
recebidas. Os assuntos sem interesse comercial, 
sem cunho autopromocional e sem conteúdos 
ofensivos serão publicados.

Mande seu e mail para: 
secretaria@sbacvsp.org.br ou 

bete@waycomunicacoes.com.br
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