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MESTRE VASCULAR CONGRESSO BRASILEIRO DAS 
LIGAS ACADÊMICASDr. Nelson Wolosker, autor de 254 trabalhos 

científi cos internacionais e agraciado com 35 
Prêmios Científi cos, revela sua trajetória profi ssio-
nal e a paixão pela prática de  Squash

Abertas as inscrições para o V Congresso Brasileiro 
das Ligas Acadêmicas de Cirurgia Vascular e 
Endovascular 2020

GESTÃO INTELIGENTE 
Consultor em otimização de processos explica 
que reduzir custos não signifi ca pagar mais 
barato, mas sim investir no que realmente 
agrega

COM TRANSMISSÃO ON-LINE, EVENTO 
SUPERA AS EXPECTATIVAS E FOMENTA 
CONHECIMENTO COM CASOS CLÍNICOS 
DE ALTA COMPLEXIDADE E RELEVÂNCIA    

XVIII
ENCONTRO SP
DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR
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PALAVRA DO PRESIDENTE

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

DIRETORIA BIÊNIO - 2020-2021

Caros associados,

O ano de 2020 tem sido desafi ador para todos nós! Além 
da pandemia, que impôs limites à população com o distan-
ciamento social e a instabilidade econômica, tivemos que 
repensar também sobre como lidar com o novo normal. 

Mas, para nós da SBACV-SP, o ano tem sido particularmen-
te árduo, por conta das difíceis decisões que tivemos que 
tomar ao longo do ano, sobre as realizações, ou não, dos 
eventos da Regional São Paulo. 

E, concluído o XVIII Encontro São Paulo de Cirurgia Vascu-
lar e Endovascular, que aconteceu de 27 a 29 de outubro, no 
formato híbrido, tive a certeza que fi zemos a melhor esco-
lha! O Congresso foi um sucesso e superou as expectativas!

Confesso que foi uma longa jornada até aqui. Foram dias e 
noites de muito trabalho, criatividade, muitos detalhes orga-
nizacionais e técnicos, mas, principalmente, com o empenho 
de cada um que ajudou na realização desse Congresso, foi 
possível que saíssemos vitoriosos em nossa missão. Munidos 
numa força-tarefa gigantesca, realizamos um evento que, 
com seu novo formato, trouxe inovação e modernidade para 
o nosso segmento. 

O número de inscritos (1.937) também superou nossas 
expectativas! Durante os três dias de evento, constatamos 
que tínhamos feito escolhas assertivas e bem-sucedidas, 
pelos acessos diários dos congressistas para acompanhar a 
programação, idealizada para fomentar e enriquecer a nossa 
especialidade.  

Quero destacar, também, o nosso estúdio, montado com 
muita tecnologia e que proporcionou excelente transmissão 
dos casos clínicos e dos três simpósios satélites. 

Não posso deixar de agradecer o Dr. Osvaldo Yano, que 
estava no Brasil e compareceu no estúdio, e o Dr. Felipe 
Collares, que debateu on-line. Ambos nos proporcionaram 
enriquecedores aprendizados. 

Finalizo estendendo a minha gratidão a cada um que me 
ajudou nessa difícil empreitada; congressistas, moderado-
res, debatedores, técnicos e a Meeting Eventos na organi-
zação, enfi m, a todos, sem exceção. Tarefa essa que me 
proporcionou grande realização pessoal e profi ssional. Tenho 
a certeza que realizamos um grandioso evento com muito 
dinamismo, inovação e interatividade. 

Grande abraço aos colegas e aproveitem o conteúdo da 
edição de novembro da Folha Vascular, feita sempre com 
muito trabalho e dedicação.
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Júlio César Gomes Giusti e Alexandre Campos Moraes Amato
Gestão de Relacionamento com Planos Privados:

Carlos Eduardo Varela Jardim



 3NOVEMBRO 2020

DEFESA PROFISSIONAL

Dr. Marcio Barreto de Araujo
Diretor de Defesa 

Profi ssional da SBACV-SP

A DEFESA PROFISSIONAL SEGUE 
ATIVA DURANTE A PANDEMIA

NOVEMBRO
Reunião Científi ca - On-line

26|11|2020 
5ª  feira – às 20h30

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

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

ZOOM
ID: 985 3281 8504

Senha:
sbacvsp20c

Inicialmente, gostaria de parabenizar 
nosso presidente, Dr. Walter Campos Jr., 
aos palestrantes, debatedores e a toda Co-
missão Organizadora pelo excelente XVIII 
Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e 
Endovascular, em outubro. Excepcional-
mente, pelo modelo reduzido e virtual, 
não tivemos a tradicional Mesa da Defe-
sa Profi ssional, contudo, tivemos três dias 
de profícuas discussões de casos clínicos, 
muito aprendizado e troca de experiências. 

Nesses meses, onde praticamente to-

mitam no Congresso Nacional. Em ambas, 
tivemos exposições de experts citando e 
exemplifi cando didaticamente as possíveis 
mudanças que cada uma das propostas 
acarretaria na prestação de serviços mé-
dicos. Também contamos com a participa-
ção do senador Major Olímpio (PSL/SP), 
que se prontifi cou em oferecer espaço em 
sua agenda para discutir com as lideran-
ças e representantes das entidades médi-
cas uma proposta mais equilibrada e que 
menos impacto negativo ofereça à Saúde. 
Essas apresentações encontram-se dis-
poníveis no canal da APM no YouTube. E 
convido a conhecerem, melhor, um pouco 
desse árduo e importante assunto. 

Já em setembro, tivemos a honra de re-
presentar nossa Regional no primeiro Con-
gresso de Defesa Profi ssional promovido 
pela SBACV Regional-RJ. Foi um evento 
excepcional com mais de 100 participan-
tes e representantes da maioria das Regio-
nais e da SBACV Nacional. Desse encontro, 
na forma de Congresso que ocupou uma 
manhã inteira de sábado, surgiram muitas 
propostas interessantes para análise e re-
fl exão de todos nós, não apenas no âmbito 
e interesse de nossa especialidade, mas de 
toda a classe médica. Também é possível 
ser conferido na íntegra, na plataforma da 
makadu.live, disponibilizada para todos os 
sócios inscritos. 

Por fi m, permitam-me um spoiler  do 
que virá em breve. Capitaneada pela di-
retoria de Defesa Profi ssional da SBACV 
Nacional, está sendo programado um iné-
dito encontro entre os representantes de 
Defesa Profi ssional de todas as Regionais 
da SBACV, e já confi rmamos a nossa par-
ticipação representando a nossa Regional. 
Também, em planejamento para 2021, um 
Fórum sobre a atuação de nossa especiali-
dade no âmbito do SUS. É isso. Muito tra-
balho pela frente!

dos os eventos científi cos e associativos 
têm sido virtuais, a Defesa Profi ssional de 
nossa Regional também tem participado e 
marcado presença em vários eventos e en-
contros promovidos por diversas entidades 
envolvidas com a Defesa Profi ssional.

Elencando alguns desses eventos, par-
ticipamos em duas webinars promovidas 
pelo Departamento de Defesa Profi ssional 
da Associação Paulista de Medicina, so-
bre os impactos na área da Saúde e das 
propostas de Reforma Tributária que tra-
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Promovido pela Sociedade Brasileira de 
Angiologia e de Cirurgia Vascular - Regio-
nal São Paulo (SBACV-SP) e considerado 
um dos eventos mais importantes para a 
especialidade, o XVIII Encontro São Paulo 
de Cirurgia Vascular e Endovascular, que 
aconteceu de 27 a 29 de outubro, no for-
mato híbrido, foi um sucesso!

Com 1.937 inscritos e reunindo profi ssio-
nais de várias partes do Brasil, o Congres-
so foi realizado no formato streaming e 
contou com um estúdio tecnológico monta-
do no Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo, 
onde os professores ministraram as aulas 
adotando todas as medidas de segurança. 

Sem perder a qualidade, que se tornou 
marca registrada dos eventos da SBACV-SP, 

XVIII ENCONTRO SÃO PAULO DE CIRURGIA VASCULAR 
E ENDOVASCULAR SUPERA AS EXPECTATIVAS
Evento contou com grande número de congressistas, apresentou três simpósios 
satélites e reuniu diversos casos clínicos relevantes 

EVENTO

os participantes puderam assistir a um 
evento moderno e dinâmico, no conforto 
de suas casas ou de seus consultórios. As 
apresentações de casos clínicos proporcio-
naram as trocas de experiências e conhe-
cimentos sobre os temas com grande in-
teratividade entre os médicos. Na ocasião, 
foi montada uma exposição comercial, e 
também virtual, onde os patrocinadores 
puderam interagir com o público.

Temas como Aneurisma, Doença Carotí-
dea, Insufi ciência Venosa Crônica, Fleboes-
tética, Doença Arterial Obstrutiva Periférica 
(DAOP), Pé Diabético e Trombose Venosa 
Profunda, que são considerados os mais 
importantes para a especialidade, fi zeram 
parte da programação que contou com dois 

O presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Ci-
rurgia Vascular, Dr. Bruno de Lima Naves, também participou 
da abertura e parabenizou os profi ssionais envolvidos na orga-
nização. Ele ressaltou os excelentes temas selecionados, com o 
propósito de fomentar a interatividade entre os cirurgiões vas-
culares. 

Cooperando em cinco palestras, o Dr. Osvaldo Yano reforçou 
que a possibilidade da discussão de casos mais complexos como 
a aorta, a conduta do tratamento, os riscos e os benefícios em 
plena pandemia, foi algo excepcional e de grande contribuição 
para a especialidade. “Os debates foram muito produtivos. Pa-
rabéns ao Dr. Walter e à Regional São Paulo”.

Na opinião do diretor de Publicações da SBACV e membro 
do Conselho Superior da Regional São Paulo, Dr. Marcelo Calil 
Burihan, o novo formato proporcionou algo muito interessante, 
pois permitiu maior participação dos congressistas. “Tivemos 
um feedback muito bom e importante, as pessoas gostaram 
bastante, e quem sabe no ano que vem, mesmo havendo a pos-

convidados dos EUA, Dr. Felipe Collares e 
Dr. Osvaldo Yano, entre os palestrantes. 

A abertura do evento foi feita pelo pre-
sidente da SBACV-SP, Dr. Walter Campos 
Júnior, que falou sobre a importância de 
manter a realização de eventos dessa na-
tureza, apesar dos impedimentos impostos 
pela pandemia. “Nosso objetivo sempre foi 
proporcionar para a especialidade o que há 
de mais moderno no Brasil e no mundo, 
em termos de conhecimento científi co e 
novos equipamentos, e garantir a seguran-
ça dos participantes cumprindo os protoco-
los sanitários exigidos”. Antes de iniciar as 
apresentações dos convidados, o Dr. Walter 
homenageou os colegas de profi ssão que 
faleceram em decorrência da Covid-19.

OPINIÃO DOS ESPECIALISTAS

sibilidade de um maior número presencial de pessoas, mante-
remos o formato virtual também”.

Compactuando com a mesma opinião do Dr. Marcelo, o Dr. 
Antonio Eduardo Zerati falou sobre a realização de um encon-
tro historicamente diferente ao de anos anteriores. “A execu-
ção de uma reunião com essas dimensões e magnitude, foi 
fruto do excelente trabalho e da persistência do presidente 
da Regional São Paulo, Dr. Walter Campos Júnior”, ressaltou. 

Para a Dra. Regina Bittencourt, o modo como as apresen-
tações foram feitas, sem a presença da plateia, proporcio-
nou que os médicos fi cassem mais relaxados para fazer as 
explanações. “Em minha opinião, de repente, esquecemos a 
câmera e pudemos falar mais soltos e, com isso, a qualidade 
das apresentações e as discussões fi caram mais espontâneas 
e objetivas”, alegou.

No entendimento do Dr. Eduardo Ramacciotti, encontros 
on-line são também muito importantes para os jovens mé-
dicos. “Além de eles ganharem a chance da Educação Médica 
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EVENTO

Continuada atualizada e de altíssima qualidade, é interessante 
terem a oportunidade de fazerem networking, que pode come-
çar de maneira virtual e depois ao vivo”.  

O presidente da SBACV-RN, Dr. Gutenberg Gurgel, que esteve 
no Encontro São Paulo presencialmente, aproveitou a ocasião 
para lançar sua candidatura à presidência da SBACV Nacional 
para a próxima gestão, e parabenizou a Regional São Paulo pela 
iniciativa, com destaque para a estrutura e organização. “Com 
o formato híbrido, a dinâmica foi outra e a visibilidade foi bem 
maior”, pontuou. 

Ao fi nal do Congresso, Dr. Walter fez um balanço positivo do 
Encontro São Paulo deste ano. Ele evidenciou o número de inscri-
tos, comentou sobre os três dias de muito trabalho e da sensação 
de ansiedade que antecedeu os momentos do início do evento, 
fez menção às discussões de casos e aos três simpósios satélites, 
onde o resultado foi a aprovação unânime dos especialistas nesse 
novo formato. Ele também agradeceu a presença dos convidados 
estrangeiros e dos patrocinadores Diamante, Aché, Bayer e Cordis; 
Platina, E. Tamussino; Ouro, a  BD; e também a Apsen, Daiichi 
Sankyo, Mindray, Pfi zer, Selecta e Sigvaris. “Mesmo com a pan-

demia, o nosso objetivo foi atingido, conseguimos um excelente 
número de participantes e estimulamos a difusão de conheci-
mento e as discussões de casos. Constatamos que esse formato 
híbrido deu certo e que pode ser adotado no ano que vem. De-
sejamos, ainda, que em 2021 tenhamos uma vacina efetiva con-
tra o novo coronavírus, a fi m de que possamos realizar eventos 
presenciais também”, concluiu.

COMISSÃO ORGANIZADORA

A SBACV-SP agradece a comissão organizadora do evento, 
composta pelos doutores:  Walter Campos Júnior, Adilson Fer-
raz Paschôa, Adnan Neser, Antonio Eduardo Zerati, Bonno van 
Bellen; Calógero Presti, Erasmo Simão da Silva, Fabio Henrique 
Rossi, Ivan Benaduce Casella, João Antonio Correa, José Car-
los Costa Baptista-Silva, Luis Carlos Uta Nakano, Marcelo Calil 
Burihan, Marcelo Fernando Matielo, Marcelo Rodrigo de Souza 
Moraes, Pedro Puech-Leão, Rodrigo Bruno Biagioni, Rogério Abdo 
Neser, Ronald Luiz G. Flumignan, Sidnei José Galego, Valter Cas-
telli Júnior e  Vinicius Bertoldi.

Antônio Carlos Vattimo, Walter Campos Júnior e Marcelo Calil Burihan

mento e prevenção do Pé Diabético.  
Segundo o Dr. Marcelo, nesse livro de 

atualização, discutiu-se desde a biome-
cânica do pé até os temas como o re-
curso terapêutico das lesões ulceradas, 
abordagens de revascularização, cura da 
infecção, entre outros. Ele fez questão 
de agradecer a todos os envolvidos nes-
sa obra literária. “É com enorme satis-
fação que a Sociedade Brasileira de An-
giologia e de Cirurgia Vascular - Regional 
São Paulo, com o apoio da SBACV Nacio-
nal, traz para seus associados mais uma 

LIVRO SOBRE CONSENSO NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DO PÉ DIABÉTICO É LANÇADO DURANTE O 
XVIII ENCONTRO SÃO PAULO DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR

O Dr. Walter Campos Júnior e o Dr. 
Marcelo Calil Burihan lançaram, du-
rante o Encontro São Paulo, o livro 
intitulado “Consenso no Tratamento e 
Prevenção do Pé Diabético”, que conta 
com o apoio da SBACV Nacional e do 
Laboratório Aché, com a edição do GEN 
- Grupo Editorial Nacional. 

A obra, de 76 páginas com 16 capí-
tulos, trata de um consenso entre as 
opiniões de vários especialistas, sobre 
qual linha de raciocínio seguir, e auxilia 
na escolha da melhor conduta, trata-

obra de modernização sobre as doenças 
vasculares. Agradeço a todos os autores 
dos capítulos, ao Aché Laboratórios Far-
macêuticos pela parceria e a Editora GEN 
por mais esta edição”, observou.

O Dr. Walter contou, ainda, que foi 
uma grande alegria lançar esse con-
senso sobre um tema tão signifi cativo 
em parceria com o Dr. Marcelo Calil Bu-
rihan, e ressaltou o importante papel 
de renomados especialistas que dedi-
caram seu precioso tempo para difun-
dir conhecimento.
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Rodrigo Kikuchi, Walter Campos Jr.,  Vitor Cervantes Gornati, Marcel Halfen 
Grill e Fábio Sotelo

Walter Campos Jr., Marcelo Moraes, Lidiane Brand, Alvaro Pereira Oliveira e 
Rodrigo Kikuchi

Walter Campos Jr., Fausto Miranda, Ronald Flumignan e Henrique Jorge Guedes

Marcelo Calil Burihan, Marcelo Moraes, Walter Campos Jr. e Gutenberg Gurgel

Walter Campos, Bruno Naves e Gutenberg Gurgel

Rodrigo Kikuchi, Calógero 
Presti, Walter Campos Jr., 
Marcelo Calil Burihan e 
George Carchedi Luccas

Erasmo Simão da Silva, 
Antonio Eduardo Zerati, 
Andressa Cristina S. Louzada, 
Caroline do Vale Rotter, 
João Pedro Carvalho, 
Nelson De Luccia, 
Osvaldo Yano e Walter Campos Jr.

ENCONTRO SP

VASCULAR
VIRTUAL | 2020

Destaques
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Marcelo Matielo, Walter Campos Jr., Regina Bittencourt da Costa e Marcelo Calil Burihan Manoel Augusto Santos Filho, Walkiria Hueb Bernardi e Júlio Giusti 

Vinicius Bertoldi, 
Fábio Rossi, Pedro Puech-Leão 
e Walter Campos Jr.

ENCONTRO SP

VASCULAR
VIRTUAL | 2020

Destaques

Victor Campos, 
Walter Campos Jr., 
Fábio Campos e 
Marcelo Calil Burihan

Marcelo Calil Burihan, Walter Campos Jr., Gutenberg Gurgel e Marcelo Moraes
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Adilson Ferraz Paschôa

Antonio Carlos Vattimo

Calógero Presti

Erasmo Simão da Silva

Gutenberg do Amaral Gurgel

José Eduardo Amorim

Adamastor Humberto Pereira

Andressa Cristina S. Louzada

Bruno de Lima Naves

Elanara Marcia Negri

George Carchedi Luccas

José Ben-Hur F. Parente

Alvaro Pereira Oliveira

Arno von Ristow

Caroline do Vale Rotter

Fábio José Bonafé Sotelo

Ivan Benaduce Casella

Lidiane Brand

Alexandre Fioranelli

Antonio Eduardo Zerati

Carlos dos Santos Peixoto

Fábio Henrique Rossi

Henrique Jorge Guedes Neto

Julio Cesar Gomes Giusti

Ana Terezinha Guillaumon

Bonno van Bellen

Eduardo Ramacciotti

Fausto Miranda Jr.

João Pedro Carvalho

Luis Carlos Uta Nakano

Andre Echaime V. Estenssoro

Brena Costa dos Santos

Edwaldo Edner Joviliano

Felipe Collares

Jong Hun Park

Luiz Antonio Furuya

ENCONTRO SP

VASCULAR
VIRTUAL | 2020

Palestrantes
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Marcel Halfen Grill

Nelson  De Luccia

Regina F. Bittencourt Costa

Tayrine Mazotti de Moraes

Walter Campos Jr.

Manoel Augusto Santos Filho

Melissa de Moraes Silva

Rebeca Mangabeira Correia

Sidnei José Galego

Walkiria Hueb Bernardi

Marcelo Fernando Matielo

Pedro Pablo Komlós

Rodrigo Kikuchi

Victor Campos

Marcelo Calil Burihan

Osvaldo Yano

Renan Isa Botura

Valter Castelli Júnior

Marcelo Moraes

Pedro Puech-Leão

Ronald Luiz Flumignan

Vinicius Bertoldi

Marcone Lima Sobreira

Rafael de Athayde Soares

Rossi Murilo da Silva

Vitor Cervantes Gornati

ENCONTRO SP
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A pandemia tem ocasionado, além de danos físicos, preju-
ízos fi nanceiros e atinge principalmente quem perdeu o em-
prego e fi cou sem recursos para pagar as contas. Os custos 
fi xos de aluguel e folha de pagamento se mantiveram e mui-
tos estabelecimentos tiveram seu fl uxo de receita reduzido. 

O setor da saúde foi outro que sofreu um grande impacto 
econômico, frente às adversidades impostas pela Covid-19. 
As clínicas, consultórios e outras instituições de médicos au-
tônomos, que sobrevivem com consultas e cirurgias eletivas, 
tiveram que apertar os cintos e cortar os gastos. Com a incer-
teza quanto ao tempo necessário de distanciamento social, é 
difícil estimar uma data para a normalização das atividades da 
medicina preventiva. 

A cirurgiã vascular e membro da Sociedade Brasileira de 
Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo, Dra. 
Juliana Puggina, revela que a pandemia foi uma ótima opor-
tunidade para reavaliar os custos da clínica e cortar todos os 
excessos. “Para mim, foi um exercício interessante entender 
exatamente quais os custos essenciais e aqueles que podiam 
ser eliminados sem prejuízo à qualidade de atendimento”.  

Outra estratégia adotada pela Dra. Juliana foi a renegocia-
ção do valor do aluguel do imóvel, que representa boa parte 
do custo fi xo. “Conseguimos a suspensão do pagamento por 
três meses e um desconto para os meses seguintes até o 
fi nal do ano. O dono do imóvel também teve vantagem na 
negociação, uma vez que não perdeu um inquilino lucrativo 
justamente num momento difícil para o mercado imobiliário, 
especialmente comercial, já que muitas empresas entrega-
ram seus imóveis e trabalham atualmente em regime de ho-
me-offi  ce”.

O cirurgião vascular, Dr. Vitor Cervantes Gornati, comen-
ta que lidar com a pandemia trouxe a oportunidade de rein-
ventar a sua clínica, distribuir melhor as funções e melhorar 
a efi ciência dos processos internos. Fazer mais com menos. 
“Obviamente, infelizmente, tivemos de realizar corte na folha 
e reduzir carga horária de trabalho do pessoal de atendimen-
to. Uma parte do corpo clínico passou a realizar atendimento 
on-line também”.

Alternativas vão desde o uso da tecnologia, treinamento da equipe até renegociação do valor do aluguel do imóvel

Gestão de clínicas em nível de excelência
No entendimento do consultor e especialista em otimização de 

processos e melhoria de resultados, Rafael Ortega, um planeja-
mento fi nanceiro a médio e longo prazo pode ajudar a minimizar os 
impactos. “Devemos enxergar esse momento como aprendizagem, 
para se dar conta que imprevistos podem acontecer. Reservar um 
tempo para sair do operacional e pensar na estratégia do negócio 
como um todo, considerando também que sustentabilidade, ma-
nutenção e crescimento fazem parte do processo”, comenta.  

Identifi car os desperdícios é outro importante passo na direção 
da economia. Rafael  explica que é preciso pensar na clínica como 
uma empresa e, com essa premissa em mente, trabalhar a gestão. 
Formar um fi rme tripé de sustentação baseado na tríade: proces-
sos, pessoas e sistema. "Primeiro, é preciso estabelecer processos 
bem defi nidos que deixarão claras as atividades a serem executa-
das. Segundo, com base nas atividades resultantes desse mapea-
mento, dimensionar com mais qualidade quais serão os recursos e 
o perfi l das pessoas necessários à execução. Por fi m, os processos 
e pessoas devem ser integrados à um software, de modo a per-
mitir mensurar a produtividade e o consequente desperdício com 
indicadores claros que vão além do resultado fi nanceiro. Neste 
caso, a premissa antiga de que o que não é medido não pode ser 
gerenciado, deve ser levada em conta", acrescenta Rafael. 

A Dra. Juliana também aponta algumas alternativas para reco-
nhecer os desperdícios,  como realizar um excelente treinamento 
da equipe de funcionários para garantir que o pessoal de compras 
e o assistencial estejam alinhados, a fi m de confi rmar que nada 
falte ou que seja comprado em excesso. E organizar os estoques 
de material de escritório e de consumo facilita a identifi cação dos 
itens que estejam em falta. No caso das clínicas maiores, vale a 
pena adicionar os objetos em um sistema de gerenciamento que 
englobe as quantidades mínimas e ideais de cada item, além de 
informações como fornecedor, lote e data de validade. Para as clí-
nicas menores, a dica de ouro é evitar a bagunça nos armários. “O 
que vemos com facilidade, controlamos de forma mais adequada”, 
pontua Dra. Juliana. 

Além disso, no ponto de vista da Dra. Juliana, comprar em quan-
tidades maiores é uma vantagem, não só na hora de negociar os 

COMO REDUZIR OS CUSTOS NAS CLÍNICAS 
E CONSULTÓRIOS EM TEMPOS DE PANDEMIA?

“Devemos enxergar 
esse momento como 

aprendizagem, para se dar 
conta que imprevistos 

podem acontecer..."
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preços, mas também com relação à economia nos fretes. “Po-
rém, para conseguir manter um estoque maior, a organização 
precisa ser muito boa. Se o médico tem difi culdade de conser-
var a clínica em ordem, essa vantagem vai desaparecer por 
conta do desperdício. Insumos como materiais descartáveis 
(seringas, agulhas, curativos, etc.) têm um prazo de validade 
mais longo, e se o profi ssional for organizado e tiver espaço 
físico de armazenagem, vale a pena comprar em maior quan-
tidade”, afi rma.

Otimização de processos
“Estabelecer estratégias de redução de custos ou otimiza-

ção operacional podem ser alternativas fundamentais, não 
apenas nesse momento de pandemia”, explica Rafael.  Ele 
frisa que reduzir custos não signifi ca pagar mais barato, mas 
sim investir de forma inteligente no que realmente agrega, 
seja terceirizando serviços, compra de insumos, equipamen-
tos, etc. “O próprio investimento na otimização operacional 
pressupõe o custo”. 

Para Rafael, toda tecnologia que promova uma otimização 
de recursos e efi ciência operacional está relacionada à dimi-
nuição de custos, mesmo que indiretamente. “A tecnologia, 
na fi gura do software da clínica, é o que garante a visibilidade 
do negócio e o que permite enxergar o problema. Portanto, 
outras soluções, como telefonia, whatsApp e aplicativos inte-
grados, vistas inicialmente como custos, aprimoram tanto o 
atendimento quanto o relacionamento com o paciente, e o re-
torno é praticamente imediato, seja na qualidade, no aumen-
to de agendamentos de consultas ou na redução de faltas”. 

Um dos principais custos de uma clínica ou consultório 
médico é a folha de pagamento de funcionários. O médico 
precisa fazer uma análise minuciosa de cada um dos proces-
sos gerenciais dentro de sua clínica: avaliar a jornada do pa-
ciente, os processos de agendamento, confi rmação, recepção 
e pós-consulta, limpeza e conservação, entre outros. Após 
essa análise, fi cará claro o papel de todos os funcionários, 
o que evidenciará a real necessidade de mantê-los. Para a 
Dra. Juliana, a melhora dos processos, muitas vezes, é mais 
efetiva para o bom funcionamento da clínica e aumento do 
faturamento do que contratar ou manter um funcionário. 
“Além disso, hoje temos inúmeras ferramentas tecnológicas 
para marcação e agendamento de consultas e até serviços 
de secretárias terceirizados em unidades de call-center, o que 
diminui muito o custo para um profi ssional que tenha uma 
demanda menor de pacientes”, garante a cirurgiã.

De tempos em tempos, o médico deve refazer a avaliação 
dos processos para redefi nir o que será mantido e o que será 
cortado. “Como nos ensina o bilionário Jorge Paulo Lemann: 
’Custo é como unha: tem que ser cortado sempre’”, completa 
a doutora. Ela ainda observa que ao longo dos anos, a maioria 
dos médicos passa a colecionar um monte de objetos que já 
não faz sentido para o momento atual. “Um exemplo é a as-
sinatura de revistas, que hoje faz menos sucesso na recepção 
em relação a uma boa conexão de Wi-Fi”, conclui.  

Firmar parcerias com fornecedores também pode ser uma 
boa solução. “Sem dúvida, parcerias são uma boa alternativa. 
Porém, sem perder de vista outros potenciais fornecedores, 
porque, muitas vezes, com o tempo, a parceria deixa de ser 
vantajosa”, pondera a médica. 

Compartilhar o consultório com outras especialidades pode 
ajudar nos custos e atrair pacientes. “Muitos pacientes prefe-
rem resolver vários problemas de uma só vez, na mesma visi-
ta à clínica. Além disso, as indicações ajudam a movimentar o 
consultório, e estar cercado de bons profi ssionais sempre será 
um bom negócio”, acrescenta Dr. Gornati.

Para a Dra. Juliana, dividir seu estabelecimento com ou-
tros médicos é uma estratégia interessante para o início de 

carreira, quando o profi ssional ainda está criando uma carteira de 
clientes. Especialmente quando a gestão de marketing é voltada 
para o marketing interno, o retorno em aumento de demanda é 
expressivo. E nesse caso, vale a pena escolher a dedo as especia-
lidades dos profi ssionais que irão compor o corpo clínico. A dica é 
pensar na especialidade de outros colegas que já encaminham pa-
cientes para você. “Eu já tive a experiência de ser proprietária de 
uma clínica com oito médicos de diferentes especialidades. Hoje, 
minha clínica é voltada para a Cirurgia Vascular apenas. Mudei de 
estratégia porque é bastante desafi ador atender a demanda de 
profi ssionais de diferentes especialidades”, menciona.

Optar por um número maior de atendimento on-line foi outra 
estratégia usada pela Dra. Juliana durante a pandemia, e que 
deu boa repercussão. Ela conta que adotou a prática no Instituto 
Circular. “Iniciamos um serviço de atendimento por teleconsulta, 
além de consultas e exames de ultrassom doppler domiciliares, 
em março de 2020. Nos meses em que a pandemia estava em seu 
pico, a receita proveniente desses atendimentos chegou a 45% do 
nosso faturamento bruto. Com o retorno gradual às atividades, as 
consultas e exames presenciais aumentaram e a procura por esse 
tipo de serviço diminuiu, porém, ainda representa cerca de 5% dos 
atendimentos”. 

Assim como outros profi ssionais, a cirurgiã, no início, teve certa 
difi culdade para a adaptação à telemedicina, já que a teleconsulta 
restringe bastante a possibilidade de realização do exame físico, 
que é essencial para a especialidade. “No entanto, essa conversa 
inicial serve como uma triagem para estabelecer a necessidade do 
paciente de se expor à vinda ao consultório. Difi cilmente o vascular 
irá indicar um procedimento cirúrgico, por exemplo, sem avaliar o 
paciente pessoalmente”, explica a doutora. Outra vantagem,  vista 
por ela, foi a possibilidade de atender pacientes de outras cida-
des e estados. “Por conta disso, vamos manter a teleconsulta em 
nosso rol de procedimentos do Instituto, uma vez que se abriu 
a oportunidade desses pacientes serem atendidos previamente e 
avaliarem se vale a pena vir a São Paulo para iniciar o tratamento 
conosco”, fi naliza. 

Dra. Juliana Puggina Dr. Vitor Cervantes Gornati Rafael Ortega

Carta do leitor
Escreva seus comentários, dúvidas ou sugestões para a 

Folha Vascular. Queremos que as opiniões dos associados 
e dos leitores sejam compartilhadas. 

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

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

bete@waycomunicacoes.com.br



12 NOVEMBRO 2020

SECCIONAL ALTO TIETÊ REALIZA ENCONTRO 
PARA ELABORAR UM CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Ocasião possibilitou um bate-papo descontraído e networking entre os especialistas

Após meses de distanciamento social, a Seccional Alto Tietê 
realizou a sua primeira reunião presencial, no dia 22 de ou-
tubro, em um tradicional restaurante da cidade de Mogi das 
Cruzes. O encontro teve o apoio da Apsen Farmacêutica.

Adotando todas as medidas de segurança exigidas, a reu-
nião contou com a participação dos doutores Maycon Joécio 
dos Santos Costa, Jorge Kawano Júnior, Fuad José Assis, Mar-
tino José Piatto, Eli Moussa Chalouhi e Adbeel Franco Barbosa. 

O diretor da Seccional Alto Tietê, Dr. Fuad José Assis, chamou 
esse primeiro encontro de recomeço, o qual teve como principal 
propósito aumentar o coleguismo entre os profi ssionais, manter 
a ética e elaborar um cronograma de atividades para a Seccio-
nal. Os cirurgiões vasculares também aproveitaram a ocasião 
para um bate-papo descontraído, networking e compartilhar as 
situações do dia a dia, vividas em seus consultórios. 

Dr. Fuad adiantou que um novo encontro, de caráter cientí-
fi co, com o tema TVP: o que mudou com a Covid-19, apresen-
tado pelo Prof. Dr. Adilson Ferraz Paschôa (Cirurgião Vascular/
BPSP), já está sendo preparado para o dia 26 de novembro, 
às 19 horas, em local a ser defi nido e, provavelmente, conta-
rá com a participação de outras especialidades. 

Ele ressaltou a importância de contar com o apoio da Sociedade 
Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Nacional e Regional 
São Paulo, que sempre divulgam as iniciativas e ações realizadas pelas 
Seccionais.  

Maycon Joécio dos Santos Costa, Jorge Kawano Júnior, Fuad José Assis, Martino 
José Piatto, Eli Moussa Chalouhi e Adbeel Franco Barbosa

SECCIONAL

INFORMES DA DIRETORIA

NORMAS PARA TORNAR-SE SÓCIO DA SBACV

Apresentamos as normas para ingresso na SBACV e estimulamos os 
membros a se mobilizarem para uma possível mudança de categoria.

Para se tornar Aspirante, Pleno ou Efetivo, após preencher a docu-
mentação, entregue-a em sua regional.

Para se tornar Titular, envie a documentação para a SBACV Nacio-
nal, com sede em São Paulo.

Todas as propostas estão disponíveis no site www.sbacv.com.br.

Aspirante:
• Poderão ser membros Aspirantes os médicos interessados nos ob-
jetivos da SBACV, que apresentarem à regional da SBACV da Unidade 
da Federação (UF) onde o candidato exerce sua atividade profi ssional, 
ou, não havendo, a mais próxima, solicitação assinada, com cópia do 
Curriculum Vitae, juntamente com cópia do RG, cópia autenticada do 
diploma de médico, cópia da carteirinha do CRM e duas fotos 3x4.

Pleno:
• Estar regularmente inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM) 
do estado onde exerça sua atividade profi ssional, encaminhando có-
pia do registro;
• Participar das atividades da SBACV, na condição de aspirante, por 
pelo menos três anos, podendo ser somados períodos;
• Apresentar o formulário de associação em duas vias e assinadas por 
dois associados da SBACV pertencentes à categoria Efetivo ou Titular;
• Ter completado residência médica ou curso de especialização reco-
nhecido pela SBACV, nas especialidades ou áreas que são objetivos da 
associação, anexando o comprovante à proposta;
• Anexar à proposta de associação duas cópias do RG, do CPF, do 
diploma de médico e duas fotos 3x4;

• Apresentar e ter sua proposta de associação aprovada pela regional 
da SBACV correspondente, estando quite com a tesouraria da SBACV.

Efetivo:
• Ser associado da SBACV na categoria Pleno, por pelo menos dois 
anos, contados a partir da aprovação do ingresso, ou ter participado 
das atividades da SBACV como Aspirante, por pelo menos três anos;
• Estar inscrito no CRM onde exerça sua profi ssão;
• Possuir o título de especialista em Angiologia ou Cirurgia Vascular*;
• Ser sócio da APM ou AMB;
• Apresentar e ter sua proposta de associação aprovada pela regional 
da SBACV correspondente, estando quite com a tesouraria da SBACV.
*Observa-se que possuir o Título de Especialista signifi ca que o can-
didato foi aprovado no exame + solicitou o título (no site) + tem este 
Título de Especialista devidamente registrado na AMB/MEC e CNA. 

Titular:
• Ser associado Efetivo há pelo menos três anos;
• Apresentar artigo original ao JVB, sendo aceito para publicação ou 
publicado há, no máximo, seis meses da data da proposta, na quali-
dade de primeiro autor; ou monografi a original não publicada sobre 
tema da especialidade; ou título de livre-docência ou de doutor obtido 
em instituição de ensino superior reconhecido pelo MEC; ou ainda 
acumular 100 pontos nos cinco anos que antecederam ao pedido de 
progressão, em eventos de educação médica continuada nas especia-
lidades e área de atuação da SBACV, de acordo com normas da CNA.
• Apresentar e ter sua proposta de progressão, para esta categoria, 
aprovada pela diretoria nacional da SBACV, estando quite com a te-
souraria da SBACV.
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Processo Seletivo de Estágio em Cirurgia 
ENDOVASCULAR do ICVE-SP 

  Local: ICVE -SP I Rua Maestro Cardim, 560 - Cjtos 204-206 - São Paulo / SP 

INSCRIÇÕES 
Período: 01/12/2020 a 15/02/2021 
Número de vagas: 02
Telefone: 11 3285.0635 / 3262.1158  
Início do estágio: 01 de março de 2021 
Duração do estágio: 1 ano 

PRÉ-REQUISITO 
1. Dois anos de Estágio em Cirurgia Vascular Reconhecido pela SBACV ou Residência em Cirurgia Vascular
Reconhecida pelo MEC.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
1.Cópia autenticada do CRM, RG, CPF e diploma de graduação
2.Comprovante de residência médica ou estágio em cirurgia geral reconhecido pelo CBC
3.Currículo Lattes
4. Duas cartas de apresentacão de chefes de serviços
5.Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição
Entregue pessoalmente no ICVE-SP ou envie pelo correio para o endereço abaixo:
Rua Maestro Cardim, 560 - cjtos: 204-206. CEP: 01323-000

TAXA DE INSCRIÇÃO 
Investimento:R$300,001 Forma de pagamento: depósito bancário Bradesco: Agência: 1191 - C.C: 0110267-2 
Favorecido: Lobato Assistência Médica 

PROCESSO SELETIVO 
Data: 17/02/2021
1 Oh I Prova Teórica 
15h I Prova Prática   
Resultado: 18/02/2021 a partir das 11h I Telefone: 11 3285.0635 / 3262.1158

INFORMAÇOES ADICIONAIS 
Tel.: 11 3285.0635 / 3262.1158
E-mail: secretaria@icve.com.br

REALIZAÇÃO: '-"''º a. o;ru�•• v.sw,., 
e Endovascular de São Paulo 

As inscrições para estágio em Cirurgia Endovascular 
no ICVE-SP (reconhecido pela SBACV) estarão abertas 
no período de primeiro de dezembro a 15 de fevereiro 
de 2021. Para mais informações, entre em contato com 
a secretaria por meio dos telefones (11) 3262-1158 ou 
(11) 3263-0309 ou e-mail secretaria.icve@gmail.com.

Processo Seletivo de Estágio em Cirurgia 
Vascular do ICVE-SP

Local: ICVE -SP I Rua Maestro Cardim, 560 - Cjtos 204-206 - São Paulo / SP 

INSCRIÇÕES 
Período: O1/12/2020 a 15/02/2021 
Número de vagas: 04 
Telefone: 11 3285.0635 / 3262.1158  
Início do estágio: 01 de março de 2021 
Duração do estágio: 2 anos 

PRÉ-REQUISITO 
Residência médica ou estágio de 2 anos em cirurgia geral em serviço credenciado pelo Ministério da Educação 
ou reconhecido pelo Colégio Brasileiro dos Cirurgiões 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
1.Cópia autenticada do CRM, RG, CPF e diploma de graduação
2.Comprovante de residência médica ou estágio em cirurgia geral reconhecido pelo CBC
3.Currículo Lattes
4. Duas cartas de apresentacão de chefes de serviços
5.Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição
Entregue pessoalmente no ICVE-SP ou envie pelo correio para o endereço abaixo:
Rua Maestro Cardim, 560 - cjtos: 204-206. CEP: 01323-000

TAXA DE INSCRIÇÃO 
Investimento: R$ 300,00 1 Forma de pagamento: depósito bancário Bradesco: Agência: 1191 - C.C: 0110267-2 
Favorecido: Lobato Assistência Médica 

PROCESSO SELETIVO 
Data: 17 de fevereiro de 2021 
1 Oh I Prova Teórica 
14h I Prova Prática  
Resultado: 18 de fevereiro de 2021 a partir das 11 h I Telefone: 11 3285.0635 / 3262.1158 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
Tel.: 11 3285.0635 / 3262.1158  
E-mail: secretaria@icve.com.br

REALIZAÇÃO: '"'fü""' ao c;rn,,;, Vaso"'" 
e Endovascular de São Paulo 

As inscrições para estágio em Cirurgia Vascular no 
ICVE-SP (reconhecido pela SBACV) estarão abertas no 
período de primeiro de dezembro a 15 de fevereiro de 
2021. Para mais informações, entre em contato com a 
secretaria por meio dos telefones (11) 3262-1158 ou 
(11) 3263-0309 ou e-mail secretaria.icve@gmail.com. 

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

7º CONTROVÉRSIAS EM CIRURGIA VASCULAR 
E 6ª EDIÇÃO DO SVS - CAP BRASILEIRO

Local: Grande Hotel Campos do Jordão
Informações: secretaria@sbacvsp.org.br

Abril 

22 a 25

19º ENCONTRO SÃO PAULO DE CIRURGIA 
VASCULAR E ENDOVASCULAR

Local: Centro de Convenções Frei Caneca (SP)
Informações: secretaria@sbacvsp.org.br

Maio

13 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

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
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FIQUE POR DENTRO

Congresso de Ecografi a Vascular 
reúne diversos especialistas 

O CBEV 2020 - IX Congresso Brasileiro de Ecografi a Vascular, evento bie-
nal promovido pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular 
(SBACV) e organizado pela SBACV-PR, foi realizado de 6 a 8 de novembro, 
em formato on-line, e contou com 500 participantes. 

Considerado o principal Congresso Nacional sobre diagnóstico não invasivo 
das doenças vasculares e sobre a aplicação dos avanços tecnológicos ecográ-
fi cos nos procedimentos vasculares ecoguiados, o evento foi destinado aos ci-
rurgiões vasculares e endovasculares, angiologistas, fl ebologistas, residentes 
de Angiologia, Cirurgia Vascular e Endovascular, cardiologistas, radiologistas 
e ultrassonografi stas, e também anestesiologistas.

O congresso objetivou propiciar Educação Médica Continuada aos partici-
pantes, na teoria e na prática, com temas mais atuais da área, englobando as 
doenças venosas e arteriais.

Os interessados em acessar a plataforma com o conteúdo completo do 
evento podem fazê-lo até o dia 22 de novembro. É necessário fazer a inscri-
ção pelo Sympla  - https://www.sympla.com.br/conteudo---congresso-brasi-
leiro-de-ecografi a-vascular-2020__1047269 - e após, já é possível acessar a 
plataforma no site https://www.cbev2020.tv.br/.

Dr. Glauco Fernandes Saes

Dra. Ana Luiza Engelhorn

Dr. Bruno de Limas Naves

Dr. Antonio S. Trigo Rocha

Dr. Marcelo Moraes

O tema da reunião virtual da Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular, no dia 31 de 
outubro, foi Doença Arterial Obstrutiva Periférica, apresentado pelo médico assistente do 
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (HCFMUSP), Dr. Glauco Fernandes Saes. O en-
contro contou com a participação de mais de 100 pessoas.

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.
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FIQUE POR DENTRO

Estão abertas as inscrições para
o V Congresso Brasileiro das Ligas 
Acadêmicas de Cirurgia Vascular 

e Endovascular 2020 

O V Congresso Brasileiro das Ligas Acadêmicas de Cirurgia 
Vascular e Endovascular 2020 será realizado no dia 28 de no-
vembro, 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 já tiveram início. Para obter informações é só 
entrar em contato pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br ou 
WhatsApp +55 11 97783-9182.

PROGRAMA

Abertura – 8h – 8h15 - Dr. Marcelo Calil Burihan, Dr. Bruno Na-
ves, Dr. Walter Campos, Dr. Marcelo Moraes, Dr. Antonio Zerati, 
Dr. Adnan Neser e Dra. Mariana Moreira

MÓDULO 1: VENO-LINFÁTICO
Moderador: Dr. Marcelo Calil Burihan (SP)

8h15-8h27 – Conceitos em TEV – Dr. Marconi Lima Sobreira (SP)
8h27-8h39 – Anticoagulação/Heparinização – Dr. Marcos Areas (RJ)
8h39-8h51 – Covid e a TEV – Dr. Ivan Casella (SP)
8h51-9h03 – Linfedema – Dr. Henrique Guedes (SP)

MÓDULO 2: URGÊNCIAS VASCULARES
Moderador: Dr. Gutenberg do Amaral Gurgel (RN)

9h15-9h27 – Traumas Vasculares – Dr. Rossi Murilo (RJ)
9h27-9h39 – AAA Roto – Dr. Altino Ono Moraes (PR)
9h39-9h51 – Oclusão Arterial Aguda em MMII – Dr. Mucio Lopes (DF)
9h51-10h03 – Pé Diabético – Dra. Roberta Campos (MA)

MÓDULO 3: VARIZES
Moderador: Dr. Bruno Naves (MG)

10h35-10h47 – Escleroterapia – Dr. Walter Campos (SP)
10h47-10h59 – Úlcera Venosa – Dr. Marcelo Liberato (BA)
10h59-11h11 – Varizes – Dra. Melissa Andreia de Moraes Silva (MG)
11h11-11h23 – USG – Dr. Ronald Flumignan (SP)

MÓDULO 4: ARTERIAL
Moderador: Dr. Sergio Belczak (SP)

11h35-11h47 – DAOP – Dr. Antonio Zerati (SP)
11h47-11h59 – Doença Carotídea - Dr. Silvestre Savino Neto (PA)
11h59-12h11 – Tratamento Endovascular – Dr. Felipe Nasser (SP)

MÓDULO 5: PALESTRA MAGNA
Moderador: Dr. Adnan Neser (SP)

12h23-12h35 – A Cirurgia Vascular – Dr. Pedro Puech-Leão (SP)

Santa Marcelina realiza a 
11ª Campanha de Prevenção 
das Doenças da Aorta 

A 11ª Campanha de Prevenção das Doenças da Aorta, realizada 
no dia 7 de novembro, no Ambulatório do Hospital Santa Marceli-
na, zona leste de São Paulo, com assistência gratuita à população, 
foi um sucesso. Os médicos, residentes e estudantes do local aten-
deram um número expressivo de pessoas. O público-alvo foi de 
pacientes acima de 55 anos e hipertensos. O evento foi organizado 
pelo Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular do Hospital Santa 
Marcelina, com o apoio da SBACV e SBACV-SP.
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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 Burihan, 

Rodrigo Bruno Biagioni e Nelson Wolosker
Instituições: Hospital Santa Marcelina e Hospital Israelita 

Albert 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

Comentador: Dr. Calógero Presti

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 subme-
tidos à termoablação por eletrocoagulação, e 30 por radiofrequência. 
Ao controle ultrassonográfi co, encontramos 3 (10,3%) vasos apresen-
tando sinais de recanalização, no grupo submetido à eletrocoagulação, 
e 10 (33,3%) para o grupo radiofrequência (p=0,01). Na análise da 
pontuação obtida no AVVQ, os pacientes do grupo eletrocoagulação 
apresentavam uma média inicial de 18,8 (�8,5) e de 24,3 (�9,1) 
para o grupo radiofrequência. Após o período de acompanhamento, 
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 pacientes 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 grupos, 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.

Comentador: Dr. José Ben-Hur Ferraz Parente

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 endo-

vasculares, o reparo aberto permanece padrão-ouro para o tratamento 
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 procedimen-
tos, mortalidade intra-hospitalar, tempo de internação, tempo de per-
manência em UTI. 

Resultados: Um total de 556 procedimentos foram analisados. Onde 
60.79% dos pacientes eram do sexo feminino e 41.18% dos pacientes 
tinham 65 anos ou mais. Aproximadamente, 60% dos indivíduos tra-
tados informaram 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 procedimen-
tos eletivos, foram 98 mortes (26.77%) versus 80 mortes de procedi-
mentos 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 procedi-
mento eletivo e U$ 5,074.76 por procedimento de urgência (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.

Comentador: Dr. Alexandre Fioranelli
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ESPAÇO ABERTO

ACONTECIMENTOS 
DESLUMBRANTEMENTE 
HUMANOS!

Acontecimentos tristes, chocantes

1- Durante a pandemia, aumentou, assustadoramente, em 70% o 
feminicídio, a agressão verbal, emocional, física, assistencial aos ido-
sos em casas de repouso, asilos, até mesmo residindo familiarmente. 

2- É frequente uma pessoa pobre sofrer horas, dias, meses, anos, 
para ter uma assistência médica. O político ignora, conscientemente, a 
indispensável importância do número de médicos e enfermagem, mui-
to mal remunerados, necessários para que tal não aconteça. Todos nós 
já sabemos disso, mas acaba se tornando rotina desprezível.  (*****)

3- O crescente número de assaltos seguidos de morte.
4- Moradores de rua já chegam a 35 mil o número deles.
5- Escolas públicas abandonadas, destruídas por marginais, fre-

quentemente. 
6- São tantos, tantos, os acontecimentos macabros, desumanos nos 

dias de hoje. 
No portão de entrada de uma Universidade na África do Sul foi afi -

xada a seguinte mensagem para refl exão: 
”Para destruir qualquer nação não é necessário usar bombas atômi-

cas ou mísseis de longo alcance. Basta apenas reduzir a qualidade da 
educação e permitir que os estudantes cabulem nos exames”. “Pacien-
tes morrem nas mãos de tais médicos, edifícios desabam nas mãos 
de tais engenheiros. Dinheiro perde-se nas mãos de tais economistas 
e contabilistas. A humanidade morre nas mãos de tais eruditos reli-
giosos. A Justiça se perde nas mãos de tais juízes...“.   “O colapso da 
Educação é o colapso da Nação”.

Está cada vez mais assustador ver, assistir e ouvir comentários so-
bre os acontecimentos que denigrem o Brasil, chegando ao ponto de 
perguntarmos: QUE PAÍS É ESSE QUE CAMINHA PARA A DESTRUIÇÃO 
DO SEU TERRITÓRIO, DA SUA MORAL, E DO SEU POVO? ONDE VA-
MOS PARAR? O QUE SERÁ PRECISO FAZER PARA RECONSTRUÍ-LO, 
SALVÁ-LO?  

Permitam-me, caros colegas e amigos, comentar assuntos fora da 
área científi ca, mas, a meu ver, importantes em relação ao comporta-
mento do ser humano, muitas vezes desprezados.  Porém, não posso 
deixar de elogiar a SBACV-SP, comandada pelo Prof. Dr. Walter Campos 
Júnior, que realizou um Encontro de Angiologia e Cirurgia Vascular, pela 
internet, maravilhoso, muito proveitoso, simpático, que prendeu minha 
atenção do começo ao fi m. Parabéns!

1- No simpático estado de Pernambuco, na cidade de Caruaru, o Hos-
pital Público Mestre Vitalino, localizado na Avenida Amazônia, nº 175, 
BR. 104, CEP 55016 – 430, dirigido pelo Dr. Marcelo Cavalcanti, me dei-
xou deslumbrado com o comportamento da enfermagem e dos médicos 
que atendem nesse hospital, pela postura ímpar dessas criaturas, no 
atendimento de uma pessoa pobre, porém, digna. Senhor Serenando 
Joaquim da Silva, pai de minha secretária, Veridiana, paulistana por 
escolha, de quem fi quei sabendo, pormenorizadamente, sobre a assis-
tência por ele recebida. Este paciente, de 77 anos, procurou esse hos-
pital, por estar sentindo forte dor abdominal. Foi prontamente atendido, 
sendo constatada Pancreatite. Tiveram a lisura de investigar laborato-
rialmente, com imagens, medicando-o com responsabilidade.  Senho-
res, vejam agora o que Veridiana me contou: Diariamente, às vezes, 
até duas vezes ao dia, médicos e enfermagem, telefonavam para sua 
esposa e fi lhas, informando sobre o estado, com detalhes, desse senhor 
hospitalizado. Ele faleceu por septicemia, provocada pela ruptura do 
abcesso do pâncreas, e de imediato avisaram seus familiares. Senhores 
amigos, nos meus 58 anos de formado em Medicina, esta foi a PRIMEI-
RA VEZ que soube desse comportamento tão humano por parte de um 
Hospital Público. Vocês podem achar que é história minha, mas, por 
e-mail, secretaria@hospitalmestrevitalino.com.br, podem perguntar ao 
Dr. Marcelo Cavalcanti, sobre esse hábito, MARAVILHOSO, autentica-
mente SACERDÓTICO, rotineiro nesse Hospital. É triste saber que é um 
acontecimento raro, principalmente na área médica.

2- Um adolescente pardo, carioca, fi lho de um trafi cante de drogas 
e alcoólatra, que abandonou a família, adotado por um casal de classe 
pobre/média, depois de morar por dois anos na rua, passou a se inte-
ressar por culinária. Crescendo nessa profi ssão, auferiu lucro fi nanceiro 
com a venda de pratos montados, permitindo se casar com uma linda 
moça, formando uma bela família.  Esse adolescente, hoje um homem 
adulto, deixou um exemplo, um ensinamento de garra, de fé, superan-
do todos os obstáculos inerentes na luta pela sobrevivência digna. Não 
deixando se autoagredir pelo preconceito abominável de alguns brancos 
dominados pela burrice da imaturidade, pela maldade diabólica, que se 
esquecem, ou não percebem, de ser autodestrutivo esse comportamen-
to desumano; acreditando terem um espírito superior, imbatível.  Quan-
do os descendentes da raça negra passarem a superar o preconceito, 
ignorando-o, tendo compaixão com seu praticante, acreditando na sua 
capacidade de conquistar um “lugar ao sol”, e invocando as palavras de 
Mahatma Gandhi: “As coisas que queremos e parecem impossíveis só 
podem ser conseguidas com uma teimosia pacífi ca”.

Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP



 19NOVEMBRO 2020

Especialista é autor de 254 trabalhos científi cos internacionais, seis livros, 105 capítulos e recebeu 35 Prêmios Científi cos,
além de ser pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico 

DR. NELSON WOLOSKER: TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 
DEDICADA À PESQUISA E INOVAÇÃO 

MESTRE VASCULAR  

Natural da cidade de São Paulo, Dr. Nelson Wolosker é o mais 
velho entre seus dois irmãos. Seus avós, assim como sua mãe, 
foram todos imigrantes vindos de uma Europa destroçada pela 
Segunda Guerra Mundial. O cirurgião vascular conta que sua 
família foi muito bem recebida neste país maravilhoso, onde 
diferentes etnias convivem da melhor forma possível. Seu pai, 
Marcus Wolosker, nascido no Brasil, foi médico e professor da 
Universidade de São Paulo, e dedicou sua vida aos pacientes, 
ao ensino e à Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo. Motivado pelo exemplo de seu pai, acabou escolhendo a 
carreira de médico. 

O tempo passou e Dr. Nelson conseguiu realizar seu sonho de 
estudar Medicina. Aplicado nos estudos, cursou a Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo de 1979 a 1984. 
Fez a residência de Cirurgia Geral de 1985 e 1986, e de Cirurgia 
Vascular nos anos de 1987 e 1988, no Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Em 1989, foi convidado pelo Prof. Dr. Berilo Langer a perma-
necer na instituição como pós-graduando em nível de doutorado, 
fi nalizando o mesmo em 1998. No ano de 1990, foi contratado 
como Cirurgião Vascular Assistente, no Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Em 1991, Dr. Nelson foi para os Estados Unidos para realizar 
um estágio em Cirurgia Endovascular no Departamento de Cirur-
gia Vascular e Endovascular do Union Memorial Hospital de Balti-
more, sob a orientação dos doutores Frank J. P. Criado e Luis A. 
Queral, dois grandes cirurgiões vasculares de extrema importân-
cia internacional. Finalizou o processo de pós-graduação no ano 
2000, obtendo o título de Professor Livre-Docente na Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo.

Dr. Nelson passou por importantes centros clínicos. Atualmen-
te, é vice-presidente de Pesquisa e Inovação do Hospital Israelita 
Albert Einstein e trabalha também no Hospital das Clínicas da 

Mensagem aos jovens médicos
“Para nos tornarmos médicos, passamos 

por um processo de aquisição de conheci-
mento e amadurecimento pessoal peculiar 
e muito diferenciado. Nossas atividades 
profi ssionais são muito importantes, pois 
lidamos com vidas. Nossa atuação é fun-
damental, tanto de forma individualizada 
quanto para toda a sociedade. Acho que 
além de realizarmos atividades profi ssio-
nais, podemos interferir de forma mais 
abrangente na sociedade como um todo, 
participando de organizações com o intuito 
de melhorar a sociedade maior. 

A cirurgia vascular é uma especialidade 
maravilhosa, que permite tratar pacientes 
tanto no âmbito clínico quanto no cirúrgico. 

Os cirurgiões vasculares que estão ini-
ciando na profi ssão devem conhecer com 
profundidade todos os aspectos da espe-
cialidade, desde a fi siopatologia das doen-

Dr. Nelson Wolosker 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Além 
disso, atua na Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo como Professor Associado, e na Faculdade Israelita de 
Ciências da Saúde Albert Einstein (FICSAE), como Full Profes-
sor. Também é Docente do Programa de Pós-graduação stricto 
sensu da FICSAE e Pesquisador nível I do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq), entidade 
ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comu-
nicações para incentivo à pesquisa no Brasil.

O campo científi co sempre permeou a carreira do especia-
lista. Ele realizou pesquisas em Cirurgia Endovascular, Clau-
dicação intermitente e Hiperidrose, tendo produzido mais de 
400 artigos científi cos, sendo 254 deles em revistas interna-
cionais (PUBMED); detém um índice H de 36 no Google Scho-
lar, 28 no SCOPUS e possui 7.794 citações destas pesquisas. 
É autor de seis livros, 105 capítulos de livros e recebeu 35 
Prêmios Científi cos.

Na SBACV-SP, inicialmente, foi membro aspirante, apre-
sentando temas livres e participando das reuniões científi cas. 
Com o passar do tempo, tornou-se sócio titular e ocupou os 
cargos de diretor do Departamento de Arteriologia e do De-
partamento de Cirurgia Endovascular em três diferentes ges-
tões, na década de 1990. 

Sempre prestando grande contribuição à especialidade, 
atualmente o cirurgião vascular participa do desenvolvimento 
científi co da SBACV, onde retrata, nos eventos, todos os tra-
balhos produzidos pelo seu grupo, já tendo realizado mais de 
uma centena de apresentações científi cas.

Além de cultivar os laços familiares e estar envolvido com 
a Medicina, Dr. Nelson ainda encontra tempo para se dedicar 
ao hobbie de jogar Squash, o que, aliás, pratica desde 1984, 
ao menos quatro vezes por semana, havendo participado de 
torneios nacionais e internacionais.

ças até as formas de tratá-las. Devem se 
preocupar sempre com o bem-estar dos 
pacientes e entender que sua carreira pode 
se desenvolver tanto no eixo do ensino, 
da pesquisa ou da assistência, quanto em 
mais de um deles.

Qualquer carreira, desde que a escolha 
seja baseada nas vocações pessoais, vai 
trazer grande prazer pessoal, além de um 
benefício para toda a sociedade.

O jovem médico deve exercer sua pro-
fi ssão com entusiasmo para participar 
da construção de uma cirurgia vascular 
moderna, aberta, sem limites, capaz de 
proporcionar a todos os doentes um tra-
tamento seguro, aos alunos uma forma-
ção da melhor qualidade, aos colegas o 
prazer de trabalhar no melhor nível e com 
mais satisfação e à Medicina o conheci-
mento científi co”. 
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Ganhar espaço no mercado, atualmente, 
não é a tarefa mais fácil do mundo. Será que 
tudo o que é diferente chama a atenção? É 
importante ressaltar a palavra ‘diferente’, 
porque para ganhar espaço é essencial ter 
um diferencial competitivo, que se desta-
que de maneira positiva entre os concorren-
tes. Pode parecer complicado, visto que há 
muitos profi ssionais realizando os mesmos 
procedimentos, mas lembre-se que os pa-
cientes geralmente não entendem a questão 
técnica do trabalho clínico, mas sabem o que 
podem atribuir como positivo ou negativo.

Com isso em mente, é necessário colo-
car em prática o pensamento empático de 
estar na posição de uma pessoa que não é 

O QUE AS CLÍNICAS TÊM FEITO PARA GANHAR ESPAÇO 
NO MERCADO COMPETITIVO?

*Por Éber Feltrim
perita em determinada área, mas tem ex-
periência com a parte prática de qualquer 
estabelecimento. Nesses casos, o ideal é 
engrenar a sua capacidade com os desejos 
do cliente (e também do mercado). Pesso-
as compram o preço baixo ou o diferencial 
competitivo? Então pense nos diferenciais 
que a sua empresa oferece.

Mas, o que fazer para alavancar a sua 
clínica e melhorar o desempenho? Existem 
muitas coisas que podem afetar o rendi-
mento fi nanceiro e também a efi ciência do 
seu time, e é preciso avaliar, de forma mi-
nuciosa, para encontrar formas de crescer.

Muitas vezes, ao realizar a análise de um 
negócio, percebemos que há ociosidade en-

tre os colaboradores, onde existem muitos 
trabalhos atribuídos de forma, além da falta 
de aproveitamento da carteira de clientes, 
já que, muitas vezes, não há controle sobre 
o retorno dos pacientes. Para toda alta, deve 
existir um retorno, porque isso também re-
sulta em diagnósticos precisos que geram a 
retribuição fi nanceira. Para combater esses 
problemas, é necessário vê-los como opor-
tunidades para mudança e crescimento.

No Brasil, vemos muitos profi ssionais 
que tratam a questão como uma diferen-
ça entre caro e barato. Caro costuma ser o 
que não vale o preço, e não é assim que os 
tratamentos devem ser abordados, o ponto 
principal é fazer com que o cliente enten-

Dr. Decio Sebastião Daidone Jr. 
Advogado trabalhista, professor universitário, 

mestre em Direito do Trabalho e Processo 
do Trabalho pela PUC/SP e membro do 

Comitê Jurídico Trabalhista da ABIPLA 
(Associação Brasileira das Indústrias de 

Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes 
de Uso Doméstico e de Uso Profi ssional

A vida como ela é, dia após dia, vivida 
e vivenciada em suas peculiaridades ins-
táveis e imprevisíveis em tempos de pan-
demia, faz com que os cidadãos, de um 
modo geral, repensem suas rotinas, seus 
estilos, suas relações e, principalmente, 
seu futuro, nunca tão desafi ado e incerto 
como hoje. Nesse turbilhão de aconteci-
mentos, enquanto esse futuro não chega 
para nos salvar, precisamos sobreviver e 
nos manter em plena atividade para ga-
nhar o pão, o álcool em gel e o nosso sa-
bão de cada dia.

Realidade alterada, a base capitalista 
da sociedade permanece imutavelmente 
presente pela necessidade de produção e 
promoção de lucro, tendo no trabalhador 
propriamente dito sua força motriz, em 
harmonia de dependência na prestação 
de serviços e na remuneração compen-
satória, onde qualquer desbalanço gera a 
quebra do negócio e, consequentemente, 
a perda do emprego ou da prestação de 
serviços.

Com o desequilíbrio sendo provocado 
por uma causa maior que atinge o valor 
supremo da existência humana, a vida, o 
fi el da balança passa a ser um elemen-
to fundamental que ganha status de ins-
trumento corporativo elevado a princípio 
institucional, capaz de garantir a perpe-

A ASSEPSIA COMO ESPERANÇA NA MANUTENÇÃO 
DO NEGÓCIO E DO EMPREGO

*Por Decio Sebastião Daidone Jr. 
tuidade do empreendimento. O que antes 
era cumprido por foça de lei, hoje passa a 
ser cumprido por condição de existência. 
Ambos, empregador e empregado, incor-
poram de forma imperiosa em suas obri-
gações contratuais e sociais a assepsia no 
ambiente de trabalho.

Portanto, a eliminação ou neutraliza-
ção do risco de contágio passa a ser a 
principal esperança para a manutenção 
das relações sociais, comerciais e traba-
lhistas, sem a qual se perde negócio, se 
perde trabalhador, se perde consumidor. 
Um ambiente seguro de trabalho deixa a 
mera imposição da letra fria da lei cons-
titucional e infraconstitucional para, na 
prática do dia a dia, ganhar ares de pro-
tagonista, chamariz em mídia e alavanca 
de produção, em verdadeiro fi o condutor 
do negativo para o positivo, da falência 
para o próspero, da miséria para o sus-
tento do trabalhador e seus dependentes 
de uma forma geral.

É desta forma que a vida em sociedade 
dará sequência a sua realidade adaptada, 
impondo cuidado com a segurança e me-
dicina do trabalho antes mesmo do negó-
cio, como pauta impreterível em reuniões 
de operação, de marketing ou de recur-
sos humanos; para assim retomarmos a 
autonomia no controle das nossas ações, 

assegurando certa previsibilidade para 
atingirmos o futuro mais rapidamente 
salvando o negócio e o emprego. Afi -
nal, com saúde nos manteremos vivos, 
e com trabalho seremos dignifi cados.
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Prestadores da Saúde unem-se contra aumento de impostos 
de propostas equivocadas de reforma tributária

SindHosp e APM, que representam todos os serviços de Saúde e 
médicos do estado de São Paulo, integram manifesto público de 72 
instituições do setor de Serviços, que alerta para forte aumento de 
impostos

 O documento denuncia que “as principais propostas em discussão 
pela PEC 45/2019 e PL 3887/2020 apontam para forte aumento de 
tributos, com impactos bastante negativos nos setores de Serviços, 
em especial que atendem a consumidores que não aproveitam crédi-
tos, no setor rural, em parte expressiva das pequenas e médias em-
presas e em diversas outras situações”. Os representados buscam 
consenso nacional.

“Quando mais de 75% do setor diverge das propostas tributárias 
apresentadas, é preciso que as lideranças políticas parem para ouvir 
e refl etir”. Alertam sobre as gravíssimas consequências das propostas 
de reforma tributária em discussão. Serão prejudicados os consumido-
res, que arcarão com a maior parte do aumento de custos, e o setor da 
Saúde, que sofrerá extinção de milhares de postos de trabalho.

Hospitais e médicos unem-se contra a proposta de reforma
Estudo do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Esta-

do de São Paulo (SindHosp) mostra que o imposto pago pelas empre-
sas de Saúde do País vai subir de R$ 11 bilhões para R$ 15,6 bilhões. 
Para o presidente do Sindicato, Dr. Francisco Balestrin, a proposta 
de reforma tributária, como se coloca hoje no Congresso, trará de-
semprego, fechamento de serviços de saúde, aumento dos preços de 
planos de saúde e afetará a qualidade do atendimento. “Lamentamos 
que justamente o setor da Saúde - que tem papel fundamental no 
enfrentamento da pandemia - seja afetado drasticamente pela pro-
posta de uma reforma irresponsável e perversa”, alerta o médico.

A Associação Paulista de Medicina (APM) tem, atualmente, a Re-
forma Tributária como uma de suas preocupações mais urgentes. 
Mudanças equivocadas, sem um aprofundado estudo de impactos 
econômicos/sociais, tendem a provocar desdobramentos graves 
para a assistência aos pacientes e ao exercício adequado da Medi-
cina, assim como desequilíbrio fi nanceiro de todo o setor da Saúde, 
com desestruturação de empresas e mais desemprego.

“Somos a favor de uma reforma tributária que organize 
a carga de impostos sem aumentá-la, onerando um setor 
que já enfrente imensa difi culdade", alerta o presidente da 
APM, José Luiz Gomes do Amaral.

Fonte: APM 

Saúde investe mais de R$ 221 milhões para atenção 
a pacientes com obesidade, diabetes e hipertensão

Objetivo é ampliar os cuidados e os atendimentos para in-
divíduos com doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs) 
durante a pandemia da Covid-19 

O Ministério da Saúde está investindo mais de R$ 221 
milhões para aumentar os cuidados e o atendimento pre-
coce às pessoas com doenças crônicas não transmissíveis 
(DCNTs) no Sistema Único de Saúde (SUS), durante a pan-
demia da Covid-19. O incentivo fi nanceiro federal foi insti-
tuído na Portaria Nº 2.994, publicada no Diário Ofi cial da 
União (DOU), no dia 3 de novembro. 

O objetivo é fortalecer o atendimento na Atenção Primá-
ria em Saúde (APS) para pacientes com diabetes mellitus, 
hipertensão arterial sistêmica e obesidade, por meio da 
identifi cação e do cadastro desses usuários, da priorização 
na assistência terapêutica e da promoção da saúde nas 
comunidades. Para isso, o Ministério da Saúde elaborou 
documentos que orientam gestores e profi ssionais de saú-
de na organização do cuidado a esses pacientes.

“A pandemia nos colocou diante de grandes desafi os, 
incluindo a incidência de aumento de mortes diante de 
pacientes crônicos. Momentos assim, demandam criati-
vidade e ações para superação de antigos obstáculos, e 
é isso que buscamos com a portaria, que vem induzir e 
fortalecer a atenção precoce à essas pessoas na Atenção 
Primária”, afi rma o secretário de Atenção Primária à Saú-
de, Raphael Parente.

Os recursos também são voltados para a prevenção da 
transmissão do coronavírus e priorização do atendimento 
para esses pacientes, por conta do risco maior de agrava-
mento de sintomas da doença e do aumento das chances 

Dr. Éber Feltrim
Especialista em gestão de negócios 

para a área da saúde 
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da o valor. Além disso, existem muitas ou-
tras variáveis que impactam nesse quesito, 
como a qualidade do serviço e dos produ-
tos, o atendimento, o ponto da clínica, a 
equipe, entre outras coisas.

Algo que também prejudica um espaço, e 
o seu trabalho, é deixar de verifi car constan-
temente a situação do caixa. Clínicas sem-
pre sofrem com inadimplência, e não obser-
var isso é extremamente negativo para os 
negócios, e uma vez que essa inconsistência 
é notada, é preciso retomar o contato com 
os clientes e oferecer opções de pagamento, 
além de trazê-los de volta ao consultório.

Vale destacar que valor e preço são coi-
sas diferentes. O valor pode ser calculado 
envolvendo o benefício e o custo, lembran-
do que o custo não é necessariamente mo-
netário. Alguns pontos que podem impactar 
nessa equação são atrasos, a falta de um 
estacionamento, o atendimento da equipe, 
consultas distantes ou mesmo poucas op-

ções de pagamento, portanto, nem sempre 
o quesito fi nanceiro é o maior impedimento 
para o cliente seguir com o seu serviço, é 
necessário agregar valor em cada detalhe.

E como a sua clínica está se desempe-
nhando na área de inovação? É preciso es-
tar em evidência e as redes sociais ajudam 
muito nisso, além de procurar meios de 
comunicação para ganhar mais público e 
estar dentro do contexto social da área em 
que atua. Quem é visto é lembrado, então 
investir no seu negócio é uma oportunidade 
de crescimento.

Toda análise pode levar tempo, mas é 
fundamental saber que todo processo de 
gestão implementado na sua empresa é 
uma atividade de meio. Isso signifi ca que 
a consultoria não faz mágica sem que o 
gestor realize as mudanças necessárias. É 
necessário somar estratégias com ações, 
e é apenas dessa forma que se atinge os 
resultados.
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EXPEDIENTE

NOTÍCIAS

de complicações. O incentivo fi nanceiro será transferido em parcela 
única e o valor depende da carga horária da unidade de saúde e do 
número de equipes disponíveis.

Segundo a diretora do Departamento de Promoção à Saúde, Ju-
liana Rezende, os recursos devem ser utilizados para ações que au-
mentem a adesão ao tratamento neste período, levando em consi-
deração a organização local, vulnerabilidades sociais, estratifi cação 
de riscos e recursos logísticos disponíveis. “Isso ajudará a reduzir as 
chances de desfechos clínicos desfavoráveis e garantir a estabilidade 
clínica dessas pessoas”, destacou Rezende.

No total, 5.505 municípios serão benefi ciados com o incentivo fi -
nanceiro, atingindo mais de 45 mil equipes de Saúde da Família, mais 
de 1,9 mil equipes de Atenção Primária – Modalidade I e 535 equipes 
de Atenção Primária – Modalidade II.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), agravos 
como câncer, diabetes, doenças cardiovasculares e doenças respira-
tórias crônicas são responsáveis por cerca de 70% das mortes em 
todo o mundo. A cada ano, em torno de 15 milhões de pessoas entre 
30 e 69 anos são vítimas dessas doenças.

No Brasil, as doenças cardiovasculares representam a principal 
causa de óbito e estão associadas à hipertensão arterial sistêmica, 
diabetes mellitus, excesso de peso e obesidade e fatores de risco, 
como alimentação inadequada, inatividade física, álcool e tabagismo. 
Em 2018, doenças crônicas não transmissíveis foram responsáveis 
por 57% de todas as mortes ocorridas no país. De 2006 a 2019, a 
prevalência de excesso de peso em adultos no Brasil aumentou de 
42,6% para 55,4%. E a prevalência de obesidade cresceu de 11,8% 
para 20,3%.

CFM lança memorial virtual para homenagear 
profi ssionais que partiram durante a pandemia 
da Covid-19

Banco de dados permite aos brasileiros acessar dados sobre o im-
pacto da Covid-19 na população médica

Durante a pandemia, provocada pela Covid-19, centenas de médi-
cos perderam suas vidas. Vários deles foram contaminados atuando 
na linha de frente contra o novo coronavírus. Independentemente 
de onde houve o contágio, todos cumpriram em vida a nobre fun-
ção de oferecer cuidados que aliviam o sofrimento e podem levar 
à cura. Mais do que números, eles eram homens e mulheres que 
expressaram em cada dia de existência seu amor pela profi ssão.

Para homenagear esses médicos e médicas, que partiram de 
forma abrupta, deixando familiares, amigos e pacientes órfãos, o 
Conselho Federal de Medicina (CFM) criou um memorial virtual que 
ao mesmo tempo faz uma homenagem a essas trajetórias e dimen-
siona as perdas causadas pela doença nesse segmento específi co. 
A plataforma entrou no ar no dia 27 de outubro.

O banco de dados do memorial, que está em constante atuali-
zação, permite aos brasileiros acessar dados sobre o impacto da 
Covid-19 na população médica. O sistema, desenvolvido pela Coor-
denação de Informática do CFM, dá a oportunidade ao cidadão de 
verifi car números atualizados sobre o total de óbitos, agrupando-os 
por sexo, mês de ocorrência, região e estado.

O acesso a esses dados foi pensado de forma a ser intuitivo. 
Para tanto, basta clicar em um mapa do Brasil, que permite uma 
experiência interativa com os números e em campos pré-deter-

minados que ajudam a estabelecer os limites de busca 
dos interessados. A intenção é que as informações sejam 
alimentadas regularmente, o que torna a plataforma um 
item de relevância para quem monitora o tema.

O internauta poderá assistir a um vídeo gravado pelo 
ator Tony Ramos, no qual ele fala da paixão dos profi s-
sionais pelo exercício da Medicina. Uma galeria de fo-
tos, com fl agrantes reais da rotina dos profi ssionais, foi 
agregada, assim como um espaço por onde a população 
pode mandar seu recado para os médicos, reconhecendo 
e valorizando seu papel na assistência.

Para acessar a plataforma, acesse o link https://memo-
rial.cfm.org.br/

Fonte: CFM

César Fernandes é proclamado novo presidente da 
Associação Médica Brasileira

Com 30 votos favoráveis, a decisão das urnas foi ratifi ca-
da pelo Conselho Deliberativo da entidade

A Chapa 2 - Nova AMB, presidida por César Eduardo 
Fernandes, foi proclamada vencedora das eleições da 
Associação Médica Brasileira, realizadas no dia 22 de 
outubro, pelo Conselho Deliberativo da entidade.

Com 30 votos favoráveis, 17 contrários e 5 absten-
ções, a decisão das urnas - que apontou 6.101 (60,47%) 
votos para a Chapa 2 - Nova AMB, contra 3.988 (39,53%) 
da Chapa 1 - Diogo Presidente, Juntos Podemos Mais - 
foi ratifi cada pelo Conselho Deliberativo.

"Estou extremamente feliz pela vitória do grupo que 
tenho a honra de encabeçar, que venceu as eleições da 
AMB e foi proclamado pelo Conselho Deliberativo. Agra-
deço a todos que votaram em nós e asseguro que tere-
mos uma gestão sem partidarismo ou revanchismo. A 
Associação Médica Brasileira é de todos e só terá duas 
bandeiras em nossa gestão, o bom exercício da Medi-
cina, digno, acolhedor e com remuneração digna; e a 
boa assistência, com comprometimento e resolutividade 
para a população", declara César Fernandes.

Fonte: AMB

Dr. César Fernandes
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