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PREMIAÇÃO
Vencedores dos trabalhos de 2020 são 
homenageados durante evento realizado 
por streaming

V CONGRESSO BRASILEIRO DAS 
LIGAS ACADÊMICAS
Evento reúne 900 inscritos, entre acadêmicos e 
médicos, e conta com a colaboração de mais de 25 
doutores e especialistas na área

MESTRE VASCULAR
A trajetória do Dr. Luis Carlos Uta Nakano e 
os desafi os à frente da disciplina de Cirurgia 
Vascular e Endovascular, da Escola Paulista de 
Medicina

Pandemia alterou a rotina dos profi ssionais, mas 
o uso da tecnologia permitiu que o distanciamento 
entre médico e paciente fosse menor

MUDANÇAS 
NA ÁREA DA SAÚDE 
QUE MARCARAM 2020 
GERAM EXPECTATIVAS 
PARA O PRÓXIMO ANO 
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PALAVRA DO PRESIDENTE

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

DIRETORIA BIÊNIO - 2020-2021

Prezados associados,
Mais um ano termina. Ano difícil para todos! 
Nem sequer, em nossos piores pesadelos, imaginaríamos 

um inimigo tão avassalador que pudesse nos impactar de tal 
maneira, e fazer com que nós, médicos, travássemos uma 
batalha diária para enfrentá-lo. Convivemos com uma pan-
demia sem precedentes na história da saúde. E, ao que tudo 
indica, pelo menos nos próximos meses, ainda permanecere-
mos nessa luta...

Mas, o fato é que chegamos ao fi nal de 2020, após um 
ano de muitos desafi os em nossa administração, à frente da 
SBACV-SP, com a certeza do dever cumprido. 

Gostaria de destacar algumas inciativas que considero im-
portantes em nossa gestão, como a mudança do jornal Folha 
Vascular que, desde março, passou a ser digital. Nosso obje-
tivo foi adotar uma prática mais econômica e sustentável, e 
apostar na praticidade do mundo on-line. 

Os encontros virtuais também nos possibilitaram manter a 
conectividade e nos proporcionaram maior agilidade em tem-
pos de isolamento social. Além disso, gostaria de mencionar 
o Dia Vascular e Dia Mundial da Trombose, que aconteceram   
simultaneamente em formato virtual, e que tiveram grande 
participação de nossos associados e da população. 

E, por fi m, o XVIII Encontro São Paulo de Cirurgia Vascu-
lar e Endovascular, realizado no formato híbrido, que ganhou 
modernidade e interatividade, mantendo a mesma qualidade 
de anos anteriores e reunindo grande número de inscrições e 
visualizações.

Apesar dos acontecimentos, não posso deixar de agradecer 
a colaboração ativa da nossa diretoria e da participação efeti-
va de nossos associados, sempre, com espírito agregador, tão 
importante e fundamental para a nossa especialidade. 

Para 2021, meu desejo é que possamos contar, o mais bre-
ve possível, com a vacina contra o novo coronavírus, e que 
após a nossa imunização, e a da população em geral, consi-
gamos voltar à nossa rotina “normal”, tanto nos consultórios 
como na realização de cursos de aprimoramento e congressos 
presenciais. E que possamos, novamente, nos encontrar com 
nossos amigos e familiares.  

Gostaria de pedir a todos que, em suas orações, lembrem-se 
dos amigos que adoeceram e dos que nos deixaram por conta 
da Covid-19.  

Desejo a todos um ótimo fi m de ano com muita saúde e 
paz, e que 2021 seja com muitas realizações pessoais e pro-
fi ssionais. 

Grande abraço!
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DEFESA PROFISSIONAL

Dr. Fábio Sotelo
Vice-diretor de Defesa 

Profi ssional da SBACV-SP

COVID-19 E O IMPACTO 
NAS DOENÇAS CRÔNICAS

O ano de 2020 fi cou marcado na história 
pela Covid-19 e seu impacto na popula-
ção, tanto por suas consequências diretas 
na saúde aguda e até cronicamente em al-
guns casos, como pelos problemas econô-
micos e sociais ocasionados por isolamen-
tos verticais que duram até hoje. 

Este fenômeno nosológico teve um pa-
pel importante no agravamento das doen-
ças crônicas por interrupção terapêutica 
e infl uenciou no retardo dos diagnósticos 
das mesmas, por redução do número de 
atendimentos ambulatoriais eletivos, di-
recionamento hospitalar voltado somente 
a ações de combate à Covid, redução do 
número de cirurgias, subnotifi cação de 
casos e medo dos pacientes de procurar 
atendimento médico. Com as doenças car-
diovasculares não foi diferente. O número 
de atendimentos de pacientes com agudi-
zação foi notoriamente reportado entre os 
colegas dos diversos serviços de cirurgia 
vascular do país.

Debate do Conselho Nacional de Saúde, 
em 22/07/2020, já apontava esse tema 
e questionava ainda o impacto futuro na 
gestão de verbas em saúde para o aten-
dimento e tratamento das doenças crôni-
cas, sobretudo oncológicas e cardiovascu-
lares. Neste debate, foi citado o impacto 

poderemos conhecer melhor o panorama 
de saúde durante e pós-Covid.

A diretoria de Defesa Profi ssional da Re-
gional São Paulo da SBACV orienta sempre 
o registro em prontuário de todas as limi-
tações impostas ao tratamento por conta 
do status pandêmico e está pronta a auxi-
liar os profi ssionais no esclarecimento de 
quaisquer dúvidas dos direitos e deveres 
médicos.

Desejamos a todos um excelente 2021 e 
que possamos neste ano novo reencontrar 
a paz e a melhoria de condições para o 
nosso exercício profi ssional.

Após um ano árduo, onde fomos obrigados a nos reinventar e a 
conviver com um inimigo que, infelizmente, dizimou milhares de 
pessoas no mundo inteiro, desejamos que o espírito do Natal traga 
aos nossos corações a fé inabalável aos que acreditam em um novo 
tempo de paz, saúde e amor. 

Agradecemos aos associados pela parceria e confi ança construí-
das durante esse ano e pela colaboração em cada evento promovido 
pela Regional São Paulo. E que 2021 seja de muitas conquistas, 
descobertas científi cas e realizações a todos, tanto na profi ssão, 
quanto na vida familiar. 

Um Feliz Natal e um Ano Novo com muita esperança. 

Diretoria da SBACV-SP

negativo ao tratamento de pacientes com 
HIV/Aids, lúpus, tuberculose, hanseníase, 
Doença de Chron, osteoporose, psoríase, 
artrite e dermatomiosite, devido à difi cul-
dade para encontrarem medicamentos. 
Pesquisa da BioRede Brasil Medicamentos 
Biotecnológicos mostra que 95% dos pa-
cientes reumatológicos utilizam em algu-
ma fase a hidroxicloroquina, e a difi culda-
de de acesso a esta atingiu 84% destes 
pacientes, com aumento dos preços em 
até 450%. O Sr. Artur Custódio, mediador 
desse debate e conselheiro nacional de 
Saúde, relatou ainda a subnotifi cação e as 
difi culdades no cumprimento do Programa 
Nacional de Imunização. 

Reportagem da Agência Brasil, de 
20/08/2020, relata que os medicamentos 
cardiovasculares aumentaram 92,6%, e 
que houve ainda um aumento de 16,4% 
nos primeiros cinco meses da pandemia no 
preço dos medicamentos vendidos a hos-
pitais no país. Algumas regiões sofreram 
desabastecimento, mesmo que transitório, 
de produtos como anticoagulantes, muitas 
vezes, obrigando profi ssionais a fazerem 
substituições que, eventualmente, pudes-
sem comprometer o sucesso terapêutico.  
Os dados reais desses impactos globais 
começarão a ser publicados em breve, aí 
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O ano de 2020 será lembrado como o período em que 
a humanidade, por conta da pandemia causada pelo vírus 
SARS-CoV-2 (levou à morte mais de 1 milhão de pessoas ao 
redor do mundo), precisou repensar seus valores e atitudes, 
manter o distanciamento entre seus entes queridos, adotar no-
vos protocolos de higiene e valorizar os profi ssionais da saúde. 

Diante dessa realidade, os médicos se viram obrigados a 
encontrar maneiras que pudessem assegurar o atendimento 
de seus pacientes, preservando a própria segurança, e a de-
les, e mantendo a relação de confi ança e cumplicidade, tão 
importante no momento de dor e sofrimento. 

O cirurgião vascular e diretor científi co da Sociedade Bra-
sileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular - Regional São 
Paulo, Dr. Antonio Eduardo Zerati, explica que a assistência 
por Telemedicina, principalmente para quem já havia sido 
examinado numa primeira consulta presencial, foi uma das 
melhores opções para manter contato com os pacientes. Além 
disso, no auge da pandemia, em seu consultório particular, 
apenas agendou pacientes com doenças potencialmente mais 
graves. Procedimentos estéticos, por exemplo, foram cancela-
dos. Nas demais consultas, limitou o número de acompanhan-
tes a uma única pessoa, quando necessário. O intervalo do 
atendimento também foi espaçado para evitar aglomerações 
e o uso obrigatório de máscara e álcool em gel na entrada 
foram adotados. “No momento da confi rmação da consulta, a 
secretária indagava o paciente sobre os sintomas de gripe, e 
desmarcava a consulta caso ele os relatasse”. 

O presidente da Seccional da Baixada Santista, Dr. Mariano 
Gomes da Silva Filho, diz que, além de ter adotado as inicia-
tivas citadas pelo Dr. Zerati, manteve os canais de comuni-
cação abertos, via telefone ou por meio das mídias sociais, e 
comenta que teve notícias de que muitos colegas, passados 
mais de nove meses do início da pandemia, ainda não reto-
maram as atividades em suas clínicas. 

Para o presidente da Seccional Alto Tietê, Dr. Fuad José 
Assis, o melhor caminho para cuidar dos pacientes, durante 
a pandemia, foi por meio de atendimento domiciliar. “Eu me 
deparei com situações muito preocupantes, por exemplo, pa-
cientes idosos com doenças graves, como Trombose Venosa 
Profunda, que foram rejeitados no Pronto-Socorro. Para não 
deixá-los desassistidos, fui visitá-los em suas residências com 
meu Doppler portátil. Claro que eu fi z isso com segurança e 
responsabilidade”. 

De acordo com o Dr. Zerati, a pandemia afetou as cirurgias 
agendadas e os procedimentos estéticos tiveram uma queda 
acentuada, tanto nos consultórios, quanto nas cirurgias em 

Pandemia obrigou a Ciência correr contra o tempo na busca por uma 
vacina; médicos tiveram que encontrar alternativas para garantir o 
atendimento de pacientes; e Congressos ganharam novo formato e 
maior conectividade

ambiente hospitalar. “Em meu entendimento, as medidas de pro-
teção implantadas e divulgadas pelos principais hospitais possuem 
um papel importante na confi ança do médico e do paciente para 
a retomada de atividades nestas instituições”. O especialista es-
clarece que os pacientes com doenças crônicas bem controladas, 
também postergaram suas reavaliações de rotina. “Não tenho uma 
estimativa em termos de porcentual, até porque houve uma oscila-
ção que acompanhou o relaxamento parcial das medidas de isola-
mento impostas pelas diferentes esferas de governo, mas ocorreu 
sim uma diminuição. Sempre procuramos manter as medidas de 
proteção do staff  e dos pacientes com o mesmo rigor. À medida 
que a população se sentir mais confi ante em retomar gradualmen-
te à sua rotina, os atendimentos não emergenciais vão adquirir a 
tendência de retomada”.

Dr. Mariano conta que em oito meses realizou apenas duas cirur-
gias eletivas. “As intervenções de urgências continuaram, porém, 
os atendimentos no consultório, nos primeiros três meses, caíram 
para 30%. Mas, desde setembro, o movimento está praticamente 
normal”. E para garantir a segurança dos profi ssionais, o doutor 
reforçou alguns cuidados durante os procedimentos, como a utili-
zação de duas máscaras e óculos, e procurou não fazer manobras 
intempestivas para evitar espirrar sangue nas equipes. 

Para o Dr. Zerati, a separação de setores dos hospitais para os 
pacientes com Covid-19 foi uma medida essencial de proteção 
para os doentes e profi ssionais de saúde. O mesmo ocorreu com 
as salas cirúrgicas nos grandes hospitais. Depois que as cirurgias 
eletivas voltaram a ser realizadas, os pacientes passaram a fazer 
o teste de PCR para o SARS-CoV-2 nas vésperas do procedimento, 
o que também confi gura medida de segurança importante. Másca-
ras mais adequadas (como a N95) têm sido usadas em pacientes 
com diagnóstico da Covid-19, ou com suspeita, em substituição às 
máscaras cirúrgicas convencionais. 

Entre as mudanças sucedidas ao longo de 2020, com o “novo 
normal”, Dr. Zerati destaca alguns pontos favoráveis, entre eles 
a vigilância em relação às medidas de higiene, que sempre foram 
fundamentais, independente da pandemia, e a experiência com 
algo que parece irreversível, que é o atendimento à distância (Te-
lemedicina). “Negativamente, eu não posso deixar de pontuar o 
adiamento de consultas e exames de rotina que, certamente, terá 
impacto no atraso do diagnóstico de novas doenças e falhas no 
controle de doenças crônicas”. Do ponto de vista do Dr. Mariano, 
um aspecto negativo a ser mencionado durante a pandemia foi o 
psicológico dos pacientes. “Muitos fi caram abalados e confusos, 
sem fi ltro para a enxurrada de informações veiculadas”, afi rma.

Na opinião do Dr. Fuad, ter acesso remotamente ao paciente é, 
sem dúvida, essencial para a Medicina em situações não graves. 

2020: UM ANO QUE MUDOU 
A HISTÓRIA DA MEDICINA 

CAPA
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“Porém, para um cirurgião como eu, acostumado a examinar 
o paciente, não é tão benéfi co”. Entretanto, o especialista faz 
questão de ressaltar que, por conta da pandemia, passou a 
fi car mais tempo em casa, o que possibilitou ter mais momen-
tos de convivência com o seu fi lho. “Temos que tirar aprendi-
zado de tudo na vida, inclusive das coisas ruins, e esse foi o 
lado positivo da pandemia para mim. Hay que endurecer, pero 
sin perder la ternura jamás!”.

Os eventos
Mas não foram somente as consultas e cirurgias que sofre-

ram mudanças ao longo de 2020. A impossibilidade de ativi-
dades presenciais desencadeou uma onda de lives, webinars
e outros formatos de eventos remotos em vários segmentos, 
inclusive na área da saúde. 

No início da pandemia, os acontecimentos virtuais atraíram 
grande número de integrantes, com alguma desaceleração 
recente. “A oportunidade de participação à distância tem van-
tagens, como atingir um número maior de inscritos e facilitar 
a presença de convidados. Por outro lado, perde-se o convívio 
com os colegas de profi ssão e a troca de experiências dire-
ta. Assistir seguidas aulas na tela de um computador torna a 
tarefa mais cansativa, de modo que o formato híbrido, como 
aconteceu com o XVIII Encontro São Paulo de Cirurgia Vas-
cular e Endovascular, comandado pelo presidente da Regional 
São Paulo, Dr. Walter Campos Júnior, foi a melhor escolha e 
um sucesso”, comenta Dr. Zerati. O especialista ainda destaca 
que os assuntos mais relevantes, abordados durante a discus-
são de casos clínicos, aumentaram o interesse e ajudaram a 
manter a atenção dos participantes. 

O horário e a duração do evento de 2020 também foram 
adaptados para essa modalidade à distância. Mas, para o Dr. 
Zerati, a exposição dos patrocinadores, bastante marcante e 
facilmente mensurável nos eventos presenciais, ainda carece 
de ajustes no modelo virtual. O Dr. Mariano, que também par-
ticipou de inúmeros eventos on-line, assistindo, ministrando 
aulas e aplicando provas em banca de avaliação, revela que 
ainda prefere o modelo presencial. “Acho que o aproveita-
mento presencial é maior. De positivo no on-line, há a possi-
bilidade de participar de muitos encontros ofertados”.

No caso dos congressos que aconteceram fora do país, prin-
cipalmente os eventos que apresentaram novos recursos de 
tratamento, equipamentos, medicamentos, entre outros, as 
diversas redes sociais ajudaram na propagação da informa-
ção numa velocidade que impressiona. “Muitos eventos con-
taram com a participação não apenas de médicos e cientistas 
estrangeiros, mas também com brasileiros que atuam com 
brilhantismo no exterior. O próprio Encontro São Paulo 2020 
brindou seus participantes com convidados que atuam em 
grandes centros fora do Brasil. E, recentemente, o Simpósio 
da especialidade, que une a Universidade de São Paulo e a 
Universidade da Califórnia (SYMVASC), com renomados con-
vidados de diversos países das Américas do Norte e do Sul, 
tendo sido também um grande sucesso”, ressalta Dr. Zerati, 
que afi rma que quem tem interesse, consegue adquirir novos 
conhecimentos gerados pela Ciência. 

Os projetos e as expectativas de cirurgiões vasculares 
para 2021 

A cada fi nal de ano renovamos a esperança de dias melho-
res. E ao que tudo indica, felizmente, a Ciência caminha na 
direção da vacina, capaz de combater o novo coronavírus e 
preservar a saúde de milhares de pessoas no mundo intei-
ro. No Brasil, o Governo Federal prevê 140 milhões de doses 
de vacinas contra a Covid-19 no primeiro semestre de 2021. 
(fonte: governo federal/Ministério da Saúde). 

No que diz respeito à retomada de atividades sociais, a dis-
ponibilidade de vacinas será fundamental. “Cabe ressaltar que 
algumas têm sido anunciadas com efi cácia e segurança ani-

madoras, porém o período de testes foi acelerado por motivos ób-
vios. Ainda assim, contamos com a possibilidade de imunização 
da população, em larga escala, já no primeiro semestre de 2021”, 
revela Dr. Zerati. Para ele, novos e importantes hábitos que essa 
pandemia nos forçou a adotar serão deixados como legado.  Entre 
eles, o uso de máscaras por pacientes com alguma fragilidade, 
ou que tenham sintomas de resfriado ou gripe, pois essa prática 
pode ajudar a reduzir a contaminação da população não só por 
SARS-CoV-2, mas também por outros agentes infecciosos trans-
mitidos por via respiratória. 

Dr. Mariano compactua da mesma opinião, pois acredita que 
alguns comportamentos, adotados hoje, se manterão em 2021, 
como o uso de máscaras, evitar aglomerações, etc.. Ele revela 
que algumas ações da Seccional em 2020, que apresentaram bons 
resultados, serão mantidas no ano que vem. “Oferecemos a to-
dos os colegas a participação no grupo de WhatsApp e fi zemos 
a divulgação de webinars promovidos pela APM Santos e demais 
instituições médicas. E, a partir de janeiro, iremos implantar um 
formato mensal de discussões sobre a especialidade, gerado na 
própria Seccional. Também ampliamos nossa participação na APM 
Santos e mantivemos contato constante com representantes da in-
dústria farmacêutica, na busca de patrocínio para nossos eventos 
e reuniões, esclarece”. 

De acordo com Dr. Fuad, manter o coleguismo e a troca de co-
nhecimento são os principais objetivos da Seccional Alto Tietê para 
o ano que vem. “Estamos nos reinventando e, para isso, pretende-
mos intensifi car as reuniões mensais, no formato híbrido, e conti-
nuaremos mantendo contato com os colegas. Estamos ávidos pela 
troca de informações. Temos a tecnologia e o conhecimento, e de-
sejamos que esse fomento de conteúdo continue no ano que vem, 
para que, juntos, possamos resolver os problemas dos pacientes 
da maneira mais humanizada possível”.

O presidente da Regional São Paulo, Dr. Walter Campos Júnior, 
deseja que a vacina contra a Covid-19 esteja disponível à popula-
ção e aos profi ssionais da saúde o mais breve possível, e destaca 
a brilhante atuação dos cirurgiões vasculares na linha de frente 
no combate à disseminação da doença ao longo da pandemia. Ele 
também ressalta a importância da participação ativa dos associa-
dos nos Congressos, Ligas Acadêmicas e reuniões, a fi m de con-
tribuir com o avanço científi co da especialidade. “Esperamos que, 
após a vacina, possamos realizar os eventos presenciais que foram 
postergados e garantir o fortalecimento da nossa especialidade, 
tão importante para a Medicina”.

Dr. Antonio Eduardo Zerati Dr. Mariano G. da Silva Filho 

Dr. Fuad José Assis Dr.  Walter Campos Júnior

CAPA
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SBACV-SP REALIZA O ÚLTIMO ENCONTRO MENSAL DO ANO 

Sócios e diretoria elogiam Encontro São Paulo deste ano e propõem criar comissão para o evento de 2021

O encontro mensal da SBACV-SP abriu espaço, no último dia 
26 de novembro, no formato on-line, para a apresentação de 
três trabalhos. O primeiro tratou dos “Resultados Tardios de 
Estudo Randomizado Duplo Cego Comparativo entre Eletroco-
agulação e Radiofrequência na Cirurgia de Varizes de Membros 
Inferiores”, do Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular do 
Instituto Dante Pazzanese – São Paulo, elaborado pelos autores 
Fabio Henrique Rossi, Miguel Monteiro Tannus, Camila Baumann 
Beteli (apresentadora), Thays Lye Okamoto Yamakami, Viviane 
Chaib Gomes Stegun, Antônio Massamitsu Kambara e Nilo Mitsu-
ru Izukawa. O Dr. José Ben-Hur Ferraz Parente foi o responsável 
pela moderação deste tema.

Em seguida, “Comparação entre a Punção Anterógrada da Ar-
téria Femoral Comum  com a Punção da Artéria Femoral Superfi -
cial nas Angioplastias Infrainguinais”, do Hospital Santa Marceli-
na e Hospital Israelita Albert Einstein, foi dissertado pela autora 
Luisa Ciucci Biagioni (apresentadora) e pelos coautores: Leticia 
Pereira, Felipe Nasser, Marcelo Calil Burihan, Rodrigo Bruno Bia-
gioni e Nelson Wolosker. Os comentários foram do Dr. Calógero 
Presti.

O último trabalho foi “Estudo Epidemiológico de 556 Procedi-
mentos de Correção Aberta de Aneurisma Aórtico Toracoabdo-
minal no Sistema Público de Saúde na maior cidade do Brasil”, 
do Hospital Israelita Albert Einstein, que contou com os comen-
tários do Dr. Alexandre Fioranelli. Os doutores 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 são os autores.

Reunião Administrativa
Na Reunião Administrativa on-line, comandada pelo presidente 

da Regional São Paulo, Dr. Walter Campos Júnior, com a secretaria 
do Dr.  Antonio Eduardo Zerati, a diretoria pôde discutir e delibe-
rar as pautas relacionadas aos projetos e às atividades desenvol-
vidas pela entidade. 

Um dos assuntos abordados foi a criação de uma comissão 
para cuidar do Encontro São Paulo do ano que vem. Também foi 
mencionado pelos presentes que o Congresso realizado este ano 
superou as expectativas, mesmo frente às difi culdades impostas 
pela pandemia. 

Em 2021, a Regional São Paulo permanece com o objetivo de 
proporcionar o que há de mais moderno sobre assuntos relaciona-
dos à especialidade. E, para isso, espera contar com um número 
maior de adesão e participação ativa de seus membros nos en-
contros que serão realizados ao longo do ano.

Em dezembro, não haverá as reuniões Administrativa e Científi ca.

Entre em contato com a secretaria da Regional pelo e-mail 
secretaria@sbacvsp.org.br para obter mais informações sobre 

os próximos eventos.

A secretaria da SBACV - Regional São Paulo estará em recesso 
do dia 28 de dezembro de 2020 a 16 de janeiro de 2021

ENCONTRO MENSAL

JANEIRO
Reunião Administrativa - On-line

FEVEREIRO 
Reunião Científi ca - On-line

28|01|2021 - 5ª  feira – às 20h30 25|02|2021 - 5ª  feira – às 20h30

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

REUNIÕES 2021
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ELEIÇÕES SBACV 

Candidato à presidência da SBACV para a próxima gestão, 
Dr. Gutenberg Gurgel fala de seus planos

"Mais uma vez, estou colocando meu nome para concorrer à 
presidência da SBACV - Nacional, para o biênio 2022-2023. Com 
vasta experiência em gestão empresarial e associativa, tenho a 
convicção de poder desenvolver um trabalho inovador. 

Nosso Plano de Trabalho iniciará com a descentralização das 
ações e será composto por um conselho de vice-presidentes das 
cinco regiões do Brasil, coordenando as demandas dos associa-
dos de cada região. Esta medida proporcionará uma maior inte-
gração entre os associados e a SBACV. 

No plano científi co, continuaremos a modernização das ações 
da atual gestão. Trabalharemos para a valorização do Angiolo-
gista/Cirurgião Vascular em várias frentes: implementação da 
tabela CBHPM; atualização e equiparação da tabela SUS; e um 
plano de valorização regional individualizado. Estes são alguns 
pontos de um plano de VALORIZAÇAO & INOVAÇAO que apre-
sentaremos em breve."

Dr. Julio Peclat lança sua candidatura à presidência 
da SBACV na sucessão do Dr. Bruno Naves

"Me coloco à disposição para o avanço de um projeto que vem 
sendo construído a várias mãos, há pelo menos três gestões, e 
que tem como foco principal o associado e a plena integração 
e diálogo com as Regionais. A defesa profi ssional e os hono-
rários médicos serão tratados diretamente pelo presidente, em 
parceria com os diretores de defesa profi ssional, considerando 
os resultados positivos já alcançados; promoveremos um am-
plo debate visando a modernização do Estatuto; e daremos um 
novo protagonismo à diretoria científi ca.” 

Dr. Julio Peclat
Atual vice-presidente da SBACV

Dr. Gutenberg Gurgel
Presidente da SBACV-RN e membro 

do Conselho Científi co

ELEIÇÕES
GESTÃO 2022-2023

AGENDA

2021
XIII ENCONTRO NORTE/NORDESTE ANGIOLOGIA,
CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR 

Local: Radisson Maiorana, Belém (PA)

Março

11 a 13

XXIX ENCONTRO DE EX-MÉDICOS ESTAGIÁRIOS 
DO SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR INTEGRADA 
PROF. DR. BONNO VAN BELLEN

Local: on-line
Informações:3836-0593

Fevereiro

27

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

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



8 DEZEMBRO 2020

FIQUE POR DENTRO

As reuniões da Liga Acadêmica Paulista de 
Cirurgia Vascular terão início em fevereiro de 
2021. Em breve, a secretaria da SBACV-SP 
informará a agenda para o próximo ano. Para 

obter informações é só entrar em contato 
pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br ou 
WhatsApp +55 11 97783-9182.

A Liga tem a coordenação dos doutores 

Marcelo Calil Burihan, Walter Campos Jr., 
Luis Carlos Uta Nakano, Ivan B. Casella, 
Adnan Neser, Henrique Jorge Guedes Neto, 
Antonio Eduardo Zerati e Arual Giusti.

ABC

ALTO TIETÊ

SECCIONAIS

Em decorrência da pandemia, a Seccional 
ABC realizou o encontro mensal no dia 26 de 
novembro, novamente no formato on-line, 
com a participação de aproximadamente 20 
especialistas da região. 

Com a coordenação do presidente da Seccional 
ABC, Dr. Anderson N. Bueno e apresentação do in-
fectologista do Instituto de Assistência Médica ao 
Servidor Público Estadual de S. Paulo (IAMSPE), 
Dr. Cristiano Melo Gamba, a reunião abordou o 
tema “Infecções de Pele e Partes Moles Bacteria-
nas”, e apontou as escolhas mais adequadas de 
antibioticoterapia para cada caso de infecção do-
miciliar ou hospitalar. 

Com o patrocínio da Pfi zer, o evento teve o ob-
jetivo de trazer novidades para seus associados e 
a melhora no tratamento de seus pacientes, com 
embasamento técnico e científi co. 

A Seccional Alto Tietê promoveu, no dia 
26 de novembro, mais um encontro, reali-
zado no formato híbrido, sob a coordenação 
do diretor da Seccional Alto Tietê, Dr. Fuad 
José Assis. O encontro contou com a pre-
sença dos doutores Jorge Kawano Júnior, 
Martino José Piatto, Maycon Joécio dos San-
tos Costa, Douglas Tsunemi, Adbeel Franco 
Barbosa, Marcella Moura Câmara da Silva e 
Eli Moussa Chalouhi. Os especialistas dis-
sertaram sobre a Trombose Venosa e a re-
lação com a Covid-19. Após um consenso 
com cunho científi co em torno da discus-
são, chegou-se à conclusão que a Covid-19 
é uma doença trombogênica, não somente 
venosa, mas também arterial. 

Dr. Fuad esclareceu que os aspectos pa-
tológicos trouxeram uma gama de diagnós-
ticos focados na prevenção e no tratamento 
da doença, com algumas diretrizes adota-
das para que sejam realizadas ações efeti-
vas para combatê-la.

Jorge Kawano Júnior, Fuad José Assis, Martino José Piatto, Douglas Tsunemi, Adbeel Franco Barbosa, 
Marcella Moura Câmara da Silva e Eli Moussa Chalouhi
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 Formado também em Direito, o tesoureiro da SBACV-SP ainda encontra tempo para se dedicar ao projeto sobre 
desenvolvimento de simuladores para o ensino na saúde

DR. LUIS CARLOS UTA NAKANO É ELEITO CHEFE DA 
DISCIPLINA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR, 
DA ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA

MESTRE VASCULAR  

Paulistano, nascido em 8 de junho de 
1966, o Dr. Luis Carlos Uta Nakano se 
formou pela Escola Paulista de Medicina, 
atual Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), em 1989, aos 23 anos. Realizou 
mestrado e doutorado na mesma institui-
ção, sob a orientação dos Professores Dr. 
Emil Burihan e Dr. Jorge Amorim (atual 
chefe da Disciplina de Cirurgia Vascular e 
Endovascular). 

No ano passado, terminou seu pós-dou-
torado no curso de Saúde, baseado em 
evidência, da referida universidade. Atu-
almente, é professor adjunto e doutor da 
disciplina de Cirurgia Vascular e Endovas-
cular. Em 2021, Dr. Nakano vai prestar a 
livre-docência pelo Departamento de Cirur-
gia da respectiva organização.

Atuando em tempo integral na Escola 
Paulista de Medicina, sempre com muito 
empenho e dedicação, conquistou o res-
peito e a admiração de seus colegas e alu-
nos. Em 2019, participou do lançamento 
do primeiro Manual de Angiologia, Cirurgia 
Vascular e Endovascular, da disciplina de 
Cirurgia Vascular da Unifesp, pela editora 
Manole. Em eleição realizada no mês de 
novembro deste ano, foi eleito chefe da 
disciplina de Cirurgia Vascular e Endovas-
cular, ao lado do vice-chefe, Prof. Dr. Ro-
nald Luiz Gomes Flumignan, cargo que irá 
assumir a partir de janeiro de 2021. 

Dr. Nakano está sempre comprometido 
com descobertas que possam contribuir 
com a educação, e, na atualidade, está en-
volvido em um projeto fi nanciado pela Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (FAPESP), sobre desenvolvimen-
to de simuladores para o ensino na saúde 
de baixo custo e fácil manuseio.

Extremamente ativo em Instituições li-
gadas à Medicina, já foi vice e diretor de 
Defesa Profi ssional da Sociedade Brasileira 
de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Re-
gional São Paulo; e, na atual gestão, res-
ponde pelo cargo de tesoureiro. Também 
ocupou o posto de delegado do Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo (Cremesp).  Atualmente, também foi 
recém-empossado delegado da Associação 
Paulista de Medicina (APM).

Sempre presente na Sociedade e mos-
trando aos colegas a importância de ser 
um associado, Dr. Nakano evidencia algu-
mas das inciativas da SBACV-SP de grande 
relevância, com as quais está envolvido. “O 

Mensagem aos jovens médicos

“Agir sempre dentro da ética e da moral, 
e fazer sempre o melhor possível para os 
seus pacientes, pois nosso maior juiz é a 
nossa consciência”.

Dr. Luis Carlos Uta Nakano

projeto das Ligas Acadêmicas é uma ação 
na qual participo ativamente e procuro 
dar muito destaque. Os eventos científi cos 
também são pontos fortes que demons-
tram o alto nível de todos os membros da 
nossa Sociedade, que está, a cada ano, 
mais fortalecida, mérito total das gestões 
administrativas passadas e presente”. 

Ávido pelo saber e pelo prazer em com-
partilhar seus conhecimentos, Dr. Nakano 
comenta que é formado também em Di-
reito, pela Universidade Mackenzie, e ad-
vogado pela OAB. Recentemente, concluiu 
o curso de Análise e Desenvolvimento de 
Sistema pela Uninter. “Acredito muito que 
o saber não tem idade. Adoro ensinar alu-
nos e residentes, e hoje, estou numa po-
sição que consigo dedicar integralmente 
meu tempo às minhas atividades de ensi-
no, me considero um privilegiado”, revela.

Quando não está se dedicando à Medi-
cina, além de aproveitar a vida com a fa-
mília, seus principais hobbies são a corrida 
de rua (já participou de mais de 300 cor-
ridas, entre 5, 10 e 21 km) e a prática do 
mergulho (Divemaster pela Scuba Schools 
International - SSI).
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Evento contou com 900 inscritos e apresentou uma programação diversifi cada 
sobre as principais doenças vasculares

V CONGRESSO BRASILEIRO DAS LIGAS ACADÊMICAS DE CIRURGIA 
VASCULAR E ENDOVASCULAR APROXIMA GRADUANDOS,
PÓS-GRADUANDOS E PROFISSIONAIS DA ESPECIALIDADE

EVENTO

A 5ª edição do Congresso Brasileiro das 
Ligas Acadêmicas de Cirurgia Vascular e 
Endovascular aconteceu no dia 21 de no-
vembro, no formato on-line, para atender 
as normas exigidas pelo período de qua-
rentena em decorrência da pandemia do 
novo coronavírus. 

Com o propósito de disseminar conheci-
mento e construir laços entre graduandos, 
pós-graduandos e profi ssionais da Cirurgia 
Vascular, o evento, idealizado pela Socie-
dade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia 
Vascular – Regional São Paulo SBACV-SP, 
com o apoio da SBACV Nacional, reuniu 
900 inscritos, entre acadêmicos e médicos, 
e contou com a colaboração de mais de 25 
doutores e especialistas na área.

A cerimônia de abertura foi realizada 
pelos doutores Marcelo Calil Burihan, Bru-
no de Lima Naves, Walter Campos Jr., An-
tonio Eduardo Zerati, Adnan Neser, Marce-
lo Moraes e Mariana Moreira. 

Antes de iniciar os trabalhos, Dr. Mar-
celo fez questão de agradecer a partici-
pação de todos os profi ssionais envolvidos 
na realização do encontro, em especial os 

grandes nomes da Cirurgia Vascular do 
Brasil, entre palestrantes e moderadores, 
e comentou: “Acredito que o Congresso 
será, mais uma vez, um grande sucesso!”. 

Na sequência, o presidente da SBACV, Dr. 
Bruno de Lima Naves, parabenizou os mais 
jovens por demonstrarem a predileção pela 
Angiologia e Cirurgia Vascular, e por esta-
rem sempre empenhados em adquirir co-
nhecimento. “Nossa especialidade é clínica 
e cirúrgica, e é muito prazerosa! Fico ex-
tremamente alegre em saber que vocês se 
interessam e gostam da nossa área”. 

Dr. Bruno falou também sobre a relação 
duradoura estabelecida entre o cirurgião 
vascular e o paciente, essencial na prá-
tica da especialidade. E destacou impor-
tantes particularidades para ser um bom 
médico. “A primeira e primordial, é gostar 
de gente, cultivar a empatia e se colocar 
no lugar do outro, mais relevante, é ter 
compaixão e possuir o compromisso e as 
ferramentas para aliviar o sofrimento do 
próximo; a segunda é a lição que o coro-
navírus nos ensinou: aprendemos a viver 
sem cinema, viagens, shopping centers, 

mas não vivemos sem saúde. A partir de 
agora, é preciso exaltar o valor do médico, 
temos que ter orgulho da nossa profi ssão, 
porque salvamos vidas de verdade, mas 
não podemos nunca perder a humildade. 
Por último, é fundamental os jovens se as-
sociarem à Associação Médica Brasileira e 
às sociedades de especialidade, pois essas 
instituições valorizam o médico, traba-
lham em prol de honorários e da Educação 
Continuada, pontos fundamentais para as 
especialidades”. 

O presidente da SBACV-SP, Dr. Walter 
Campos Júnior, comentou sobre a impor-
tância de gostar do que se faz e da par-
ticipação em eventos dessa natureza. Ele 
disse que a Cirurgia Vascular tem multi-
tarefas, onde é possível trabalhar com 
imagens, estética, arterial, doença veno-
sa, etc., e ressaltou que é um mercado de 
trabalho com amplo campo de atuação. 
“Mesmo que o acadêmico não se torne um 
cirurgião vascular, é uma formação indis-
pensável, pois se adquire conhecimento 
que pode ser aplicado em outras especia-
lidades médicas”, esclarece.  

Dr. Daniel Mendes Pinto Dra. Melissa Andreia M. Silva Dr. Pedro Puech-Leão Dr. Silvestre Savino NetoDr. Felipe Nasser
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EVENTO

O diretor Científi co da Regional São Pau-
lo, Dr. Antonio Eduardo Zerati, endossou 
as palavras do Dr. Walter e acrescentou: 
“Todas as atividades que envolvem alunos 
de graduação são extremamente enrique-
cedoras, pois apresentam temáticas atuais 
que auxiliam na formação do profi ssional 
cirúrgico, desde a graduação e residência 
até a pós-graduação e consolidação no 
mercado. No fi nal das contas, o que todos 
nós queremos é prestar um atendimento 
de qualidade, e uma das formas de ofere-
cer isso aos nossos pacientes é participar 
de Congressos como esse, com conteúdo 
de altíssimo nível”.  

Para o Dr. Adnan Neser, um dos grandes 
incentivadores das Ligas Acadêmicas, o 
fundamento básico da instituição da Liga 
não é única e exclusivamente para ocu-
par um espaço que deveria ter nos cursos 
curriculares. “A forma que a Sociedade 
encontrou para oferecer Educação Conti-
nuada em todos os níveis, e a principal é 
a graduação, foi fomentar cada vez mais 
o conhecimento. É por isso que, há quase 
dez anos, promovemos a fusão entre os 
acadêmicos e os profi ssionais consolida-
dos no mercado de trabalho. A pandemia 

nos ensinou várias coisas, uma delas é 
que o formato on-line tem demonstrado 
grande possibilidade de desenvolvimento 
tecnológico e permite que tenhamos um 
aprofundamento e aprimoramento nas ci-
ências. Nesse momento de distanciamen-
to social, acho muito importante manter 
o Congresso e realizá-lo nesse formato 
on-line, pois o evento reúne profi ssionais 
experientes e experts que se militam a 
estudar profundamente as principais do-
enças vasculares para compartilhar as in-
formações com os universitários”. 

O diretor Científi co da SBACV, Dr. Marcelo 
Moraes, fez questão de parabenizar os Drs. 
Marcelo e Adnan, pela dedicação e empenho 
em abraçar a causa da formação dos acadê-
micos e por aproximá-los da especialidade. 
“No meu entendimento, fomentar o interes-
se, desde o começo, vai gerar pessoas com 
mais potencialidade e qualidade quando 
chegarem para fazer residência”.

Ao fi nal da abertura, a acadêmica e pre-
sidente do Congresso, Dra. Mariana Morei-
ra, agradeceu a todos que compartilham 
conhecimento, informação e estimulam o 
aprendizado dos jovens em sua formação 
acadêmica.  

Programação
Com temas fundamentais da área e 

abordagens focadas nos alunos, objeti-
vando a construção de um aprendizado 
sólido e relevante para a futura prática 
médica dos acadêmicos, a programação 
foi especialmente elaborada e direcionada 
aos acadêmicos membros das Ligas Vas-
culares de todo o país.

O primeiro módulo que abordou Veno-
-Linfático contou com as palestras: “Con-
ceitos em TEV”, do Dr. Marcone Lima So-
breira (SP); “História dos Anticoagulantes”, 
apresentada pelo Dr. Marcos Arêas Marques 
(RJ); “Covid e a TEV”, explanada pelo Dr. 
Ivan Casella (SP) e “Linfedema”, abordada 
pelo Dr. Henrique Guedes (SP). O modera-
dor foi o Dr. Marcelo Calil Burihan (SP). 

Urgências Vasculares foi o tema do Mó-
dulo dois, que reuniu os conteúdos: “Trau-
mas Vasculares”, do Dr. Rossi Murilo (RJ); 
“AAA Roto”, do Dr. Altino Ono Moraes (PR); 
“Oclusão Arterial Aguda em MMII”, do Dr. 
Mucio Lopes (DF) e “Pé Diabético”, da Dra. 
Roberta Campos (MA). O Dr. Gutenberg 
do Amaral Gurgel (RN), foi o responsável 
pela moderação desta temática. 

Após um breve intervalo, o Dr. Bruno 
Naves (MG) moderou o módulo três, que 
abordou o tema Varizes. Foram apresen-
tadas as palestras: “Escleroterapia”, Dr. 
Walter Campos (SP); “Úlcera Venosa”, 
Dr. Marcelo Liberato (BA); “Varizes”, Dra. 
Melissa Andreia de Moraes Silva (MG) e 
“USG”, com o Dr. Ronald Flumignan (SP).

O módulo quatro retratou o conteúdo 
Arterial com a apresentação das pales-
tras: “DAOP”, do Dr. Antonio Zerati (SP); 
“Doença Carotídea”, explanada pelo Dr. 
Silvestre Savino Neto (PA) e “Tratamento 
Endovascular”, dissertada pelo Dr. Felipe 
Nasser (SP). Os trabalhos foram conduzi-
dos pelo Dr. Daniel Mendes Pinto. 

O quinto e último módulo exibiu a Pa-
lestra Magna com o tema “A Cirurgia 
Vascular”, com a narrativa do Dr. Pedro 
Puech-Leão. O Dr. Adnan Neser (SP) foi o 
moderador desse tópico.

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.

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.

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 especiali-
zação 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.
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Importância do investimento multiestratégico no membro isquêmico em risco

OCLUSÃO ARTERIAL AGUDA – RUTHERFORD IIB 

RELATO DE CASO

Serviço: Hospital Municipal do Tatuapé – 
HMCC
Autores: Julio C. G. Giusti; Sabrina P. Tar-
tarotti; Giovana Q. B. Brancher; Mychelly 
S. Carvalho; Raissa B. Carvalho; João P. 
N. Beraldo; e Francisco C. Brochado Neto 

F.R.S, 51 anos, masculino, tabagista e 
etilista, deu entrada no nosso serviço com 
história de dor súbita em região plantar di-
reita, há 15 dias, evoluindo com cianose de 
pododáctilos e dor lancinante no membro. 
Ao exame físico, observou-se cianose fi xa 
e fl ictenas acometendo todo ante-pé (Figu-
ra 1), associada à redução da dorsifl exão. 
Após palpação, que evidenciou somente 
pulso femoral 3/3+ à direita, notou-se au-
sência de fl uxo arterial em artérias infra-
maleolares (doppler de ondas contínuas). 

Figura 1 – Aspecto de pé direito, no 
1º pós-operatório de derivação fe-
morotibial, após desbridamento de 
fl ictenas.

Figura 3 – Confecção da fístula arteriovenosa inframa-
leolar, através de artéria e a veia plantares comum. (A) 
Seta branca – artéria plantar comum; (A) Seta azul – veia 
plantar comum; (B) seta amarela – Fístula arteriovenosa

Figura 2 – Angiotomografi a computadorizada de 
membros inferiores evidenciando oclusão do seg-
mento poplíteo (A), da artéria femoral profunda (B) 
e do tronco tibiofi bular com reenchimento isolado 
de artéria tibial posterior (C).

Figura 4 – Necrose seca de ante-pé 
direito, bem delimitada.

Figura 5 –Evolução do leito de amputação. A, B 
- Aspecto no 30º dia de pós-operatório da amputa-
ção transtársica de pé direito. C, D - Pós-operatório 
imediato da auto-enxertia de pele realizada pela 
equipe de cirurgia plástica reparadora do HMCC. E, 
F – Retorno ambulatorial no 38o pós-operatório da 
auto-enxertia demonstrando cicatrização completa 
do leito de amputação.

Realizada a hipótese diagnóstica de oclu-
são arterial aguda Rutherford IIB (MID) e 
optado por estudo contrastado. A AngioTC 
detectou oclusão de artéria femoral pro-
funda, assim como da artéria poplítea em 
toda sua extensão, com reenchimento iso-
lado da artéria tibial posterior (Figura 2). 

Realizado inicialmente tromboembolec-
tomia de artéria femoral profunda + deri-
vação femoral superfi cial (1/3 distal) – ti-
bial posterior (1/3 médio) com veia safena 
magna ipsilateral devalvulada (>3 mm). 

No primeiro pós-operatório, paciente 
evoluiu com piora da dor em MID e foi 
detectada a oclusão do enxerto. Realiza-
da nova abordagem cirúrgica: tromboem-
bolectomia de enxerto prévio + extensão 
caudal da anastomose distal e confecção 
de fístula artério-venosa entre a artéria e 

a veia plantares comum, com o objetivo 
de reduzir a pressão vascular periférica 
do enxerto (Figura 3). No pós-operatório 
da reabordagem, o paciente apresentou 
melhora clínica substancial da dor, com 
palpação de pulsos femoral, poplíteo e ti-
bial posterior 3/3+. Durante a internação, 
houve delimitação da necrose de ante-pé 
(Figura 4) e clareamento dos altos níveis 
de CPK, sendo então indicada a amputa-
ção transtársica do pé direito, 30 dias após 
a última derivação (Figura 5A e 5B). Após 
granulação do leito de amputação, optou-
-se pela auto-enxertia de pele (Figura 5C 
e 5D). Paciente recebeu alta hospitalar e 
segue em acompanhamento ambulatorial, 
deambulando, com cicatrização completa 
de leito de amputação (Figura 5E e 5F).

Perviedade Secundária: 151 DIAS.



 13DEZEMBRO 2020

Venha para a maior rede de 
blindagem profissional do Brasil

ASSISTÊNCIA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA EM DIREITO 
MÉDICO E ODONTOLÓGICO

GERENCIAMENTO 
DE CRISE DE 
IMAGEM

INDENIZAÇÃO 
FINANCEIRA DE
ATÉ R$ 500 MIL

CLUBE DE 
VANTAGENS 
E MAIS!

COBERTURA 
NACIONAL

SEM DENUNCIAÇÃO 
À LIDE

www.anadem.org.br
NBR ISO 37001:2017
NBR ISO 9001:2015 28/03/2019 - 28/03/2020



14 DEZEMBRO 2020

Prêmios Alexis Carrel, Berilo Langer, Cid dos Santos e Geza de Takats homenageiam profi ssionais que se destacaram 
nas Reuniões Científi cas da Regional São Paulo

GANHADORES DOS TRABALHOS DE 2020 SÃO PREMIADOS
EM EVENTO REALIZADO POR STREAMING

ALEXIS CARREL

PREMIAÇÕES

PRÊMIOS 2020

Dr. Anacleto Rodrigues 
de Carvalho (PE)

Dr. Antonio Joaquim 
Monteiro da Silva (RJ)

Dra. Cleusa Ema Quili-
ci Belczak (PR) 

Dr. Ivan de Barros 
Godoy (SP)

Dr. Jayme de Oliveira 
Junior (RN)

Dr. Reginaldo Boppré (SC)Dr. Marcelo Nunes (SP)

Homenagem a todos os médicos vasculares, falecidos com Covid-19

Mesmo sem a realização do tradicional jantar de confraterni-
zação da SBACV-SP, por conta da pandemia, os ganhadores dos 
trabalhos de 2020, que se destacaram nas Reuniões Científi cas da 
Regional São Paulo, tiveram seus talentos reconhecidos, durante 
o encontro realizado por streaming, no dia 17 de dezembro, onde 
receberam os prêmios Alexis Carrel, Berilo Langer, Cid dos Santos 
e Geza de Takats. A transmissão teve a participação do presidente 
da SBACV, Dr. Bruno de Lima Naves, do presidente da SBACV-SP, 
Dr. Walter Campos Júnior, e de membros da diretoria.

Antes de iniciar as homenagens, Dr. Walter mencionou o quanto 
foi um ano difícil para o mundo e para a especialidade, porém, 
ressaltou que, com garra e resiliência, os obstáculos foram enfren-
tados, e que a tarefa de atuar à frente da Sociedade tem lhe pro-
porcionado reencontrar antigos amigos e fazer novas amizades. 
Ele agradeceu a presença do Dr. Bruno, que manifestou sua alegria 

em rever os colegas. “Não será um vírus que vai tirar a emo-
ção de nos encontrarmos. Em nome da SBACV, quero agra-
decer a todos os colegas que de alguma forma participaram 
ativamente das inúmeras aulas, reuniões e da Educação Con-
tinuada intensa que tivemos neste ano”, enfatiza, Dr. Bruno.

Na sequência, Dr. Walter explicou que os prêmios Geza de 
Takats, Cid dos Santos e Berilo Langer têm como objetivo 
incentivar a divulgação científi ca em Cirurgia Vascular e na 
Angiologia, o desenvolvimento da pesquisa pertinente à espe-
cialidade e sua divulgação nas reuniões científi cas da Regional 
São Paulo. No caso do prêmio Alexis Carrel, o intuito é pres-
tigiar o membro titular da SBACV-SP que mais se destacou 
durante o período de um ano.  E as homenagens de 2020 
foram para os ilustres cirurgiões vasculares que, infelizmente, 
faleceram em decorrência da Covid-19.

Apresentador: Fábio Henrique Rossi
Autores: Fábio Henrique Rossi, Miguel Monteiro Tannus, Camila Baumann Beteli, Thays Lye 
Okamoto Yamakami, Viviane Chaib Gomes Stegun, Antônio Massamitsu Kambara, Nilo Mitsuru 
Izukawa
Serviço: Cirurgia Vascular e Endovascular; Instituto Dante Pazzanese – São Paulo

GEZA DE TAKATS

RESULTADOS TARDIOS DE ESTUDO RANDOMIZADO DUPLO CEGO COMPARATIVO 
ENTRE ELETROCOAGULAÇÃO E RADIOFREQUÊNCIA NA CIRURGIA DE VARIZES 
DE MEMBROS INFERIORES

Dr. Fábio Henrique Rossi



 15DEZEMBRO 2020

PREMIAÇÕES

LIVRO

LANÇADA 2ª EDIÇÃO DO LIVRO TERAPIA DA COMPRESSÃO 
DO DR. MARCONDES FIGUEIREDO

Releitura da obra reúne imagens de quadros clínicos recorrentes nos consultórios dos especialistas 
e os procedimentos adotados no tratamento de diversas patologias

A 2ª edição do livro Terapia da Compressão, do cirurgião vascular Dr. Marcondes Figueiredo, da 
editora DiLivros, foi lançada em dezembro.  A obra literária tem o objetivo de demonstrar que a 
terapia da compressão é um recurso que possui diversas aplicações clínicas. Na insufi ciência ve-
nosa, é a melhor alternativa de tratamento não cirúrgico; no manejo do linfedema, no edema de 
MMII da gestação, nas entorses de tornozelo, na prática de atividade física e na profi laxia e no tra-
tamento da trombose venosa profunda: em todas essas condições, há benefício em sua utilização. 

Os vários tipos de compressão têm aplicações diferentes. Os principais representantes são as 
meias elásticas, as ataduras, os dispositivos autoajustáveis com velcro, multicamadas e as botas 
de compressão descontinuada. 

Na opinião do autor, é importante ressaltar que o profi ssional de saúde que trabalha com essas 
condições na sua rotina perceba mais esse recurso terapêutico e amplie sua capacidade em prover 
cuidado, esclarecer dúvidas e cuidar das queixas dos pacientes.

Nesta 2ª edição, por meio de imagens de quadros clínicos recorrentes nos consultórios dos es-
pecialistas e os procedimentos adotados no tratamento de diversas patologias, além de material 
de compressão de alguns fabricantes brasileiros, o autor demonstra que a prática ganhou sazona-
mento e cada vez mais espaço no dia a dia dos especialistas. 

O exemplar pode ser adquirido por meio do link
https://www.dilivros.com.br/livro-terapia-da-compressao-9786586143164,fi 6405.html

Apresentadora: Luísa Ciucci Biagioni
Autores: Luísa Ciucci Biagioni, Leticia Pereira, Felipe Nasser, Marcelo Calil Burihan, Rodrigo 
Bruno Biagioni, Nelson Wolosker
Instituições: Hospital Santa Marcelina e Hospital Israelita Albert Einstein

CID DOS SANTOS

COMPARAÇÃO ENTRE A PUNÇÃO ANTERÓGRADA DA ARTÉRIA FEMORAL COMUM 
COM A PUNÇÃO DA ARTÉRIA FEMORAL SUPERFICIAL NAS ANGIOPLASTIAS 
INFRAINGUINAIS

Dra. Luísa Ciucci Biagioni

Dr. Thiago Osawa Rodrigues

Apresentador: Thiago Osawa Rodrigues
Autores: Thiago Osawa Rodrigues, Fábio Henrique Rossi, Bruno Lorenção de Almeida, Miguel Mon-
teiro Tannus, Camila Baumann Beteli, Nilo Mitsuru Izukawa, Antônio Massamitsu Kambara
Instituição: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia – São Paulo

BERILO LANGER

ANGIOPLASTIA COM BALÃO FARMACOLÓGICO VERSUS IMPLANTE DE STENT 
DE NITINOL EM OBSTRUÇÕES DO SEGMENTO FÊMORO-POPLÍTEO: 
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO 
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Dr. Marcelo Campelo 
Advogado especialista em direito criminal

Estudar Medicina é o sonho de muitos 
estudantes. Desde o cursinho, o futuro 
médico se dedica a estudar para conse-
guir entrar no superconcorrido curso de 
Medicina. Após realizar sua meta, inicia-
-se uma longa jornada universitária. Logra 
êxito em se formar, cola grau, recebe seu 
número de inscrição no Conselho Regional 
de Medicina e passa a exercer a profi ssão.

Nesse momento, escolhe uma área de 
atuação. Novamente, junto com o traba-
lho, estuda para ingressar em uma resi-
dência médica de renome, consegue, e 
mais um par de anos estudando para rece-
ber o diploma de sua especialização, jun-
tamente com plantões e dias sem dormir.

Uma formação médica de excelência 
pode durar de uma década até mais, isso 
sem contar aqueles que fazem o mestrado 
e doutorado. O bom médico estuda, traba-
lha, vive para a profi ssão.

Porém, por mais preparado, no confuso 
dia a dia de nossa sociedade, situações 
que colocam sob risco toda uma vida de 
dedicação podem ocorrer. Um paciente 
insatisfeito, alheio às consequências, que 

AS LEIS NA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE

*Por Marcelo Campelo
realiza reclamações em redes sociais, na 
Justiça Cível, na Justiça Criminal e até 
mesmo no CRM, cria um desequilíbrio na 
vida do profi ssional que pode destruir uma 
carreira.

Para se prevenir e reduzir o risco de ex-
posição, não há outro caminho senão se 
prevenir com cuidados formais, como os 
documentos médicos, não apenas os de 
cunho técnico, como o prontuário e fi chas 
de anamnese, mas também aqueles relati-
vos à relação médico-paciente, como con-
trato de prestação de serviços e termo de 
consentimento, para exemplifi car.

Mas não basta jogar na frente do pa-
ciente os documentos para assinatura. O 
médico deve explicar o serviço que será 
realizado, num linguajar inteligível para o 
homem comum, bem como os seus riscos. 
Os contratos devem ser escritos e apre-
sentados de uma forma que possibilite a 
fácil leitura e compreensão.

Profi ssionais mais cuidadosos, inclusive, 
fazem uma pequena cartilha do serviço, 
com os cuidados, precauções, orientações 
e riscos. O paciente assina que recebeu, 

na frente do médico que lhe orienta.
Sabe-se da correria e difi culdade em 

organizar esses minutos de conversa, 
mas eles são fundamentais para esta-
belecer um elo entre médico e paciente. 
Com uma ligação fi rme e transparente, 
difi cilmente haverá problemas.

ARTIGO

ESPAÇO ABERTO

Observações atuais...

“Casa de ferreiro espeto de pau”
Uma boa porcentagem de nós, médi-

cos, em particular os homens, não passa 
por um check-up geral.  Descuidamos do 
controle do peso corporal, que sobrecar-
rega o coração e a coluna vertebral, mes-
mo sabendo da importância capital des-
se procedimento, há tempos. Enquanto a 
mulher se cuida muito mais, razão pela 
qual, como todos nós sabemos, têm mais 
viúvas do que viúvos. Enquanto, com os 
clientes, muitos de nós, médicos, estamos 
atentos com o estado geral do organismo 
daqueles que atendemos, evitando sur-
presas desagradáveis, até certo ponto, 
responsáveis pela falta de uma mínima 
anamnésia. Esta nos leva a uma indica-
ção de um especialista para esclarecer a 
suspeita de uma enfermidade que, poucas 
vezes, apresenta sinais e sintomas.

Uma maior atenção com a nossa saúde 
geral poderá nos proporcionar o afasta-
mento do risco de complicações com so-
frimento, e de morte súbita e precoce, ou 
a possibilidade de cura, pois, como sabe-
mos, na grande maioria dos diagnósticos 
precoces, até a cura tem se conseguido, 
frente a uma enfermidade grave.0

Por que os laboratórios médicos, 
quando o médico pede exames, vêm 
mudando a maneira de se acessar 
pela internet os resultados dos exa-
mes solicitados para o paciente?

Até os cinco Laboratórios, que costu-
meiramente mantinham o mesmo login 
(ou identifi cação, ou protocolo, usuário), 
e a mesma senha, que sempre facilitou, 
a ponto de eu recomendar ao cliente: 
quando viajar para o exterior, leve o site, 

o login e a senha do Laboratório onde re-
alizou os exames, que o médico de outro 
país, mesmo não falando sua língua, verá 
os resultados, facilitando a conclusão do 
diagnóstico.

Até quando a pandemia do corona-
vírus vai prejudicar o trato da saúde e 
as fi nanças da sociedade; o exercício 
da profi ssão médica; a realização de 
eventos científi cos presencialmente, 
que é muito, muito melhor do que on-
-line, em todos os sentidos; os even-
tos sociais; a educação da criança e 
do jovem impedidos de frequentar es-
colas, promovendo o retardo dos co-
nhecimentos básicos para a conquista 
dos seus crescimentos?

As controvérsias sobre a efi cácia, o uso, 
a conservação das vacinas em estudos, os 
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ARTIGO

Dra. Ana Lúcia Amorim Boaventura 
Advogada especialista em Direito Médico 

e da Saúde, professora da faculdade 
de Medicina da PUC-Goiás 

A Lei 6.259/75, recepcionada pela Cons-
tituição Federal de 1988, criou o Programa 
Nacional de Imunizações. Desde então, al-
gumas vacinas são obrigatórias, conforme 
prevê a referida lei e o Decreto 78.231/76 
que a regulamenta. De acordo com essas 
normas, as vacinas obrigatórias são aquelas 
defi nidas pelo Ministério da Saúde que ela-
bora, de acordo com o comportamento epi-
demiológico das doenças em todo território 
nacional ou por regiões do país, lista bienal 
atualizada das vacinas. Segundo o art. 29 
da Lei 6.259/75 “é dever de todo cidadão 
submeter-se e os menores dos quais tenha 
a guarda ou responsabilidade, à vacinação 
obrigatória”, fi cando dispensado somente 
aquele que apresentar atestado médico de 
contraindicação da aplicação da vacina.

Mas, nem todas as vacinas são obriga-
tórias e o Estado não pode usar de força 
para coagir os indivíduos a se vacinarem. 
Do mesmo modo que o voto é obrigatório, 
ninguém vai até a sua casa e o arrasta para 
as urnas. Fake News com esse teor tem cir-
culado nas redes sociais fazendo um des-
serviço à população, com viés decadente da 
velha política que se aproveita da falta de 

SOMOS OBRIGADOS A NOS VACINAR

*Por Ana Lúcia Amorim Boaventura 
informação e do medo do coronavírus.

O que já é feito no Brasil, em caso de des-
cumprimento do calendário vacinal obriga-
tório, é a privação de certos direitos, como 
o salário-família, matrículas em creches, 
pré-escolas, ensinos fundamental e médio e 
universidades, de acordo com a faixa etária 
do aluno, alistamento militar e recebimento 
de benefícios sociais concedidos pelo Gover-
no. Porém, ocorre que as vacinas obrigató-
rias devem ser gratuitas e serem fornecidas 
com observância aos princípios da efi ciência 
e da segurança por serem tipo de serviço 
público.

Especifi camente, no caso das vacinas 
contra o coronavírus, não sabemos se o 
Estado terá condições de fornecê-las gra-
tuitamente. Caso não o faça, não poderá 
exigir a obrigatoriedade. Ponto nevrálgico 
das discussões internacionais sobre essas 
vacinas é sua efi cácia e segurança. O Esta-
do não pode colocar em risco a população, 
prestando um serviço público que coloque 
em risco a saúde e a vida dos usuários; 
nem ao menos inefi caz, tanto em relação 
à prestação do serviço em si, quanto aos 
resultados obtidos.

 Em meio a tanta falta de credibilidade, 
jogo de interesses e oportunismo em torno 
dessa doença, fi ca extremamente complica-
do tomarmos uma decisão segura sobre a 
vacina. Como se já não bastasse ter que li-
darmos com as consequências devastadoras 
da pandemia, que mais parece a Caixa de 
Pandora, tendo na vacina sua última espe-
rança incerta de frear todas as mazelas do 
caos que vivemos desde março.

NOVAS ADESÕES

Sócios aprovados 
em 26/11/2020:

Aspirante residente:

Viviane Chaib Gomes Stegun
Pleno:

João Paulo Maff ei Júnior

Efetivos:

Alan Vitor Ohki
George Dias Brandão
Igor Calixto Novais Dias
João Souza Pinto Neto

Aprovado pela 
SBACV-Nacional em 19/11/2020:

Remido

Osiris Ramacciotti 

ESPAÇO ABERTO

Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP

pareceres dos pesquisadores e dos Órgãos 
Ofi ciais dos países, assim como o compor-
tamento dos políticos, internacionalmen-
te, estão muito complicadas. Tem cientista 
comentando que as vacinas em estudos 
para proteger a pessoa contra o coronaví-
rus, podem alterar o DNA da pessoa, tra-
zendo complicações irreparáveis. 

E para piorar, ainda mais, para o 
Brasil e para nós brasileiros, os de-
sencontros, os desentendimentos e a pre-
potência egoística dos políticos de nossa 
pátria, de todas as áreas, difi cultam o 
equilíbrio socioeconômico, educacional, da 
Saúde, científi co, diplomático, o respeito 
às Leis da Constituição, acentuação do 
lastimável desemprego é chocante, des-
gastante, persistente, e só a UNIÃO PA-
CÍFICA da população de todos os Estados 
é que poderá resolver. As imprensas, as 
religiões, as entidades de classe, só criti-
cam, mas se acomodam evitando polêmi-
cas, com medo de represálias.     

 “O mundo é refl exo de 
nossas ações”
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NOTÍCIAS

Saúde libera R$ 432 milhões para implantação 
do Prontuário Eletrônico nos postos de saúde

Digitalização dos dados de saúde facilita o acompanhamento
 dos pacientes que buscam atendimento no SUS 

O Governo Federal está investindo mais de R$ 432 milhões para infor-
matização de mais de 15 mil equipes de saúde que atendem nos serviços 
da Atenção Primária. O incentivo fi nanceiro tem como objetivo apoiar os 
municípios na implantação do Prontuário Eletrônico nos postos de saúde, 
facilitando o acompanhamento dos pacientes que buscam atendimento 
nesses serviços. A medida foi instituída pela portaria n° 3.193, publicada 
no Diário Ofi cial da União (DOU) no dia 30 de novembro. 

Os recursos devem ser utilizados pelos estados e municípios para a 
aquisição de equipamentos e tecnologia que viabilizem a informatização 
das unidades de saúde. A digitalização dos dados substitui as anotações 
em fi chas de papel e, com isso, as informações clínicas dos pacientes 
fi cam concentradas apenas em um lugar, podendo ser acessadas por 
outros profi ssionais de saúde.

“O registro de dados em fi chas de papel tem baixa possibilidade de 
recuperação e há risco de perder informações dos pacientes nas eta-
pas de transporte e digitação por outros profi ssionais. A informatização 
dos serviços é essencial para a garantia da continuidade informacional 
e compartilhamento de dados entre diferentes serviços e em diferentes 
níveis de atenção no âmbito do SUS”, explica o secretário de Atenção 
Primária à Saúde, Raphael Parente

O secretário destaca ainda que os registros digitais dos pacientes se-
rão essenciais para o acompanhamento da vacinação contra a Covid-19. 
“É indispensável a qualifi cação do processo de registro e recuperação 
de informações pertinentes às ações desenvolvidas pela Atenção Primá-
ria, envolvendo o acolhimento aos usuários com suspeita de Covid-19, 
o acompanhando e tratamento dos casos confi rmados e, futuramente, 
quando houver disponibilidade de vacinas, o registro dos usuários imu-
nizados”, diz Parente.

Ministério da Saúde acompanha entrega 
de terreno para construção da maior fábrica 
de vacinas da América Latina

Empreendimento, no Rio de Janeiro, terá capacidade de produzir 
120 milhões de frascos de vacinas e biofármacos por ano 

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, acompanhou a entrega da 
escritura do terreno onde será construído o Complexo Industrial de Bio-
tecnologia em Saúde (CIBS) da Fiocruz, no Distrito Industrial de Santa 
Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro, no dia 3 de dezembro. A agenda 
foi cumprida junto com o governador em exercício do estado do Rio de 
Janeiro, Cláudio Castro.

Com investimento na ordem de R$ 3,4 bilhões, o empreendimento 
será o maior centro de produção de produtos biológicos da América La-
tina, e deve aumentar em até quatro vezes a capacidade brasileira de 
produção de vacinas e biofármacos.

Segundo Pazuello, o Complexo representa um importante reforço 
para o Programa Nacional de Imunização (PNI). “Estamos vendo nascer 
o maior centro de produtos biológicos da América Latina. O Brasil terá 
mais um grande centro estratégico para reforçar o PNI e garantir que 
mais vacinas cheguem a todos”, comemorou.

O Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde, que abrange uma 
área de aproximadamente 580 mil m², terá capacidade estimada de pro-
dução de 120 milhões de frascos de vacinas e biofármacos por ano.

O complexo será constituído inicialmente por nove prédios, 
englobando processamento fi nal, embalagem, armazém de 
matéria-prima, armazém de produto acabado, controle e ga-
rantia da qualidade, utilidades em geral, e centrais de trata-
mento de resíduos e efl uentes.

A nova planta poderá viabilizar a produção de novas va-
cinas, como a dupla viral (sarampo e rubéola) e a meningo-
cócica C, que se encontra em estágio avançado de estudos 
de fases II/III, além de novas apresentações de vacinas do 
portfólio do Instituto (número de doses/frasco) para atender 
a diferentes necessidades do SUS.

Startup desenvolve teste de diagnóstico 
de COVID-19 a partir de levedura

Além de o preço do insumo ser menor, outro ponto 
importante é que provavelmente o teste poderá ser 
feito a partir de amostras de saliva

A BIOinFOOD, startup apoiada pelo Programa Pesquisa Ino-
vativa em Pequenas Empresas (PIPE) da FAPESP e que surgiu 
dentro da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), está 
desenvolvendo um teste diagnóstico rápido para COVID-19 a 
partir de um pedido de patente feito por alunos do Laboratório 
de Genômica e Bioenergia da universidade.

O teste envolve a montagem de um biossensor na levedura 
Saccharomyces cerevisiae. A modifi cação genética introdu-
zida na nova cepa fará com que a glicoproteína viral spike, 
presente na superfície externa do vírus, se ligue ao receptor 
humano ACE2 expresso na membrana da levedura.

“Quando ocorre a ligação – um sinal de que o vírus está 
presente –, a levedura, que tem normalmente uma colora-
ção bege, emite uma cor verde fl uorescente que pode ser 
identifi cada facilmente por equipamentos que detectam 
fl uorescência, comumente encontrados nos laboratórios 
de análises clínicas”, afi rma um dos sócios da BIOinFOOD, 
Gleidson Silva Teixeira.

O pesquisador foi aluno do professor Gonçalo Amarante 
Guimarães Pereira, que coordena um dos laboratórios do Ins-
tituto de Biologia da Unicamp, onde a ideia surgiu.

De acordo com as expectativas do grupo de pesquisadores, 
o novo teste, além de rápido, será mais barato que o RT-PCR 
tradicional porque o preço principalmente do insumo – a leve-
dura – é menor. Outra diferença importante é que provavel-
mente o teste poderá ser feito a partir de amostras de saliva.

O fato de não ser invasivo é mais uma vantagem para 
esse tipo de diagnóstico. Muitas pessoas relatam desconfor-
to no momento da coleta de uma amostra da parte interior 
do nariz, que ocorre por meio do swab (cotonete especial). 
A expectativa é que a sensibilidade do teste também seja 
grande, o que signifi ca que ele poderá mostrar a infecção 
poucos dias depois de ter ocorrido.

“Em uma segunda fase, a ideia é que a levedura emita 
uma luz vermelha, que será de mais fácil identifi cação. Nesse 
caso, o teste poderá ser feito por qualquer pessoa, em casa 
mesmo”, afi rma Teixeira.

A partir da constatação de que a hipótese de trabalho, 
formatada nos laboratórios da Unicamp, é viável, os cientis-
tas da startup projetam que o novo teste poderá estar no 
mercado, para ser comprado por qualquer interessado, no 
primeiro semestre de 2021.

Fonte: saopaulo.sp.gov.br
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