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DIRETORIA BIÊNIO - 2020-2021

Prezados associados,
Em meio à campanha nacional de imunização, 

iniciamos o mês de fevereiro com a esperança de 
que, em breve, teremos tomado as duas doses 
da vacina, para fi nalmente seguirmos com nossos 
sonhos, projetos e rotina profi ssional com mais 
tranquilidade. 

Nossa diretoria já iniciou os trabalhos para con-
solidar os objetivos traçados ao longo deste ano.  
E é com grande entusiasmo que começamos a 
preparar o XIX Encontro São Paulo de Cirurgia 
Vascular e Endovascular, que acontecerá de 13 
a 15 de maio, no formato híbrido, no Centro de 
Convenções Frei Caneca. A programação, deste 
que é um dos maiores eventos de nossa Regio-
nal, já está sendo elaborada.

Outro congresso que também começa a ser pla-
nejado é o 7º Controvérsias em Cirurgia Vascular 
e Endovascular, que será realizado de 26 a 29 de 
agosto, presencialmente, no Grande Hotel Senac, 
em Campos do Jordão. 

Preparamos a edição de fevereiro da Folha Vas-
cular com muito empenho e dedicação.  Na ma-
téria de capa, o tema é a diminuição na receita 
de médicos em ocasião da pandemia, e o que 
fazer para evitar a crise. Na editoria Mestre Vas-
cular, nosso homenageado é o cirurgião vascular, 
Dr. Nelson De Luccia, que desenvolve, atualmen-
te, uma linha de pesquisa dedicada ao ensino 
médico com o uso de simuladores. Acompanhem 
as notícias da nossa especialidade!

Gostaria de reforçar o pedido para participarem 
dos eventos e reuniões on-line! São encontros 
idealizados para vocês! 

Forte abraço!
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DEFESA PROFISSIONAL

Dr. Fábio Sotelo
Vice-diretor de Defesa 

Profi ssional da SBACV-SP

DIREITOS DOS MÉDICOS E PACIENTES 
FRENTE À INSTITUCIONALIZAÇÃO DO 
ATENDIMENTO EM SAÚDE

Com o crescente aumento, nos últimos 
anos na Saúde Suplementar, de operado-
ras de saúde que trabalham no formato 
de verticalização de atendimento, cada 
vez mais o termo “paciente institucional” 
passou a ser utilizado. Isto decorre das 
práticas destas operadoras em ofertar 
ao mercado baixíssimo custo de adesão, 
sendo que para isso há a necessidade, 
por parte destas, de controle de: custos 
em sinistralidade, acessibilidade e utiliza-
ção dos serviços pelos usuários e gestão 
de resultados baseada em indicadores 
de uso do sistema. Assim, normalmente, 
elas limitam ao máximo o atendimento 
dos pacientes por médicos externos à sua 
estrutura, principalmente nos casos de 
internações hospitalares e de alta com-
plexidade, já que nem sempre os mes-
mos compactuam dos seus fl uxos e linhas 
de atendimento pré-estabelecidas. 

Nesse contexto, o CRM do Rio Grande 
do Sul (CREMERS) foi acionado em 2020, 
para avaliar os riscos aos direitos dos mé-
dicos e dos pacientes quanto ao entendi-
mento e prática do uso do termo “pacien-
te institucional” (Processo-Consulta № 
4.043/2020),  já que isso implica na ideia 
de “pertencimento” e fere a resolução do 
CFM № 1.401/93, que garante a ampla e 
total liberdade na escolha do médico pelo 
paciente (artigo 2º, item A). 

Ainda, destaca-se no âmbito do direito 
dos pacientes a Portaria № 1.820/2009 
do Ministério da Saúde que, em seu artigo 
4º, afi rma que todo paciente tem direito 
a atendimento humanizado e acolhedor. 

O item I deste artigo garante a identifi ca-
ção do paciente pelo nome e sobrenome 
e veda qualquer outra forma de identifi -
cação e/ou classifi cação (números, cate-
goria, leito...).

Na mesma senda, a Resolução CFM № 
2.077/2014, em seu artigo 13, prevê que 
é direito do paciente ter um médico como 
responsável direto pela sua internação 
até a alta, sendo proibida a internação 
em nome do Serviço.

Desta forma, tem-se que não é possível 
internar paciente em nome de Hospital, 
Plano de Saúde, Serviço de emergência, 
sendo o médico o responsável direto pela 
internação e atendimento ao paciente e, 
portanto, não se deve utilizar o termo 
“paciente institucional”, pois denota con-
ceito de propriedade e fere a proposta de 
humanização e respeito ao paciente.

Cabe, então, ao médico e ao paciente o 
direito de estabelecer esta relação no tra-
tamento e seguimento, não sendo objeto 
de manipulação por qualquer instituição, 
que deverá zelar em prover as condições 
adequadas para que isso ocorra.

Quanto à questão dos honorários mé-
dicos, a Comissão de Honorários Médicos 
do CREMERS, nesta mesma resolução, 
deliberou que na ausência de relação de 
vínculo trabalhista ou contrato formal de 
prestação de serviço à determinada ins-
tituição, faculta-se ao médico assistente 
a prerrogativa de gerenciar seus hono-
rários de forma livre e individual, sem 
interferências externas, tudo nos termos 
do Código de Ética Médica.

Reforça-se a isso o Capítulo II do Có-
digo de Ética: X- É direito dos médicos 
estabelecer de forma justa e digna seus 
honorários; e o Capítulo VIII-Artigo 61- 
É vedado ao médico deixar de ajustar 
previamente com o paciente o custo es-
timado dos procedimentos. E destaca-se 
ainda que em nenhum cenário deva ocor-
rer atraso do atendimento ou prejuízo da 
saúde do paciente por questões relativas 
a honorários, sendo o paciente o alvo de 
toda atenção do médico.

 A SBACV-SP, por meio de seu De-
partamento de Defesa Profi ssional, está 
sempre pronta a auxiliar os colegas as-
sociados no que concerne a questões de 
vínculos trabalhistas, remunerações e re-
lações médico-institucionais.

Prof. Dr. Nelson Wolosker, 
Dra. Luciana Ragazzo Araújo Teixeira e 
Prof. Dr. Antonio Eduardo Zerati

DEFESA DE TESE

No dia 11 de fevereiro, a Dra. Luciana Ragazzo 
Araújo Teixeira defendeu sua tese de doutorado na 
Faculdade de Medicina da USP. O título foi “Sintomas 
de ansiedade e depressão e sua relação com bar-
reiras e nível de atividade física em pacientes com 
claudicação intermitente”. O orientador  foi o Prof. 
Dr. Antonio Eduardo Zerati e a banca avaliadora, que 
aprovou a candidata, foi formada pelo Prof. Dr. Pedro 
Puech-Leão, Prof. Dr. Nelson Wolosker e Dra. Marcia 
Maria Morales. Prof. Dr. Pedro e a Dra. Marcia fi zeram 
a arguição por videoconferência.
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Gestão tributária fi nanceira efi ciente pode minimizar a 
perda neste momento, já que se estima que 89% dos 
médicos possuam prejuízos monetários ocasionados 
pelo pagamento indevido de impostos

Júlia Lazaro

Dr. Fernando Daiggi

RECEITA DE MÉDICOS 
CAI 44% POR CONTA 
DA PANDEMIA

CAPA

A saúde fi nanceira dos médicos foi afe-
tada durante a pandemia, segundo levan-
tamento da organização "Médicos sem Ja-
leco". A pesquisa constatou que 82% dos 
médicos entrevistados tiveram queda na 
renda em função da crise decorrente da 
pandemia do novo coronavírus. Em mé-
dia, essa baixa na receita dos profi ssionais 
fi cou em 44%, mas, quase metade deles 
(47%) viu seu faturamento ter uma queda 
considerável.  

O levantamento, realizado no mês de ju-
nho de 2020, envolveu 683 profi ssionais 
de Medicina de todas as especialidades, 
dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, 
e teve como título: “Impacto da Pandemia 
na Vida do Médico”. 

Com uma rotina diária intensa, que inclui 
plantões hospitalares, consultas e atendi-
mento de urgência, não sobra muito tempo 
para o médico cuidar da sua gestão con-
tábil. E, muitos, não estão acostumados a 
lidar com adversidades econômicas, fl uxo 
de caixa e planejamento monetário. 

Na opinião da administradora Júlia La-
zaro, sócia da Mitfokus - especialista em 
soluções tecnológicas fi nanceiras para a 
área da saúde -, para minimizar essas per-
das, uma boa saída para os profi ssionais 
de medicina é recorrer à gestão contábil 
e tributária, reavendo impostos pagos in-
devidamente e revendo os possíveis pre-
juízos fi nanceiros, já que se estima que 
89% destes paguem mais impostos do que 
deveriam.  

"Além disso, é preciso investir em gestão 
fi nanceira dos consultórios, de modo que 
as despesas com tributos estejam adapta-
das a essa nova realidade", orienta a ad-
ministradora Júlia Lazaro. 

Foi o que fez o cirurgião vascular e en-
dovascular e membro titular da Sociedade 
Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vas-
cular (SBACV), Dr. Fernando Daiggi, que 
optou por uma contabilidade mais minucio-
sa e detalhada, que dispendesse atenção 
especial às particularidades dos empreen-
dimentos em saúde. “Até eu contratar esse 
serviço de contabilidade especializada, eu 
tinha o acompanhamento de um contador 
generalista. Depois, me foram apresenta-
das outras alternativas, mais efi cientes, 
com redução da carga tributária de acordo 

com minha especialidade e minha ativi-
dade, gerando assim alíquotas melhores. 
Com uma visão mais ampla, sabendo que 
o tipo de imposto é diferente para as ca-
tegorias de procedimentos hospitalares, 
em consultórios e consultas, fi ca mais fácil 
não termos defi cits fi nanceiros. Antes, eu 
não enxergava essas diferenças. Além dis-
so, recebi, ainda, uma grande parcela de 
restituição de impostos que foram pagos 
a mais. Não tenho dúvida de que ter uma 
empresa especializada cuidando da minha 
gestão contábil e com planejamento tribu-
tário me  permitiu enfrentar este período 
de pandemia e diminuição de renda com 
mais tranquilidade”, conclui o médico. 

Júlia explica que um contador genera-
lista não se aprofunda em questões legais 
e tributárias específi cas da área da saú-
de. Se houver esse aprofundamento, isso 
pode gerar efi ciência fi nanceira e ganho de 
tempo para o profi ssional médico, evitando 
prejuízos. Ela pontua ainda que os danos 
não estão somente em clínicas, e sim em 
todas as empresas médicas (PJs). 

De acordo com a demografi a médica 
2020, publicada este ano, em média, um 
médico que ganha 20 mil reais por mês, 
estima-se que ao longo de sua carreira 
(35 anos) entregue ao fi sco erroneamen-
te, aproximadamente 1,6 milhões de reais 
em impostos pagos, além do que deveria. 
Uma clínica de cirurgia vascular, por exem-
plo, que realiza exames e procedimentos e 
não faz planejamento tributário, pode ter 
uma perda em dez anos de 3,7 milhões de 
reais dependendo de seu faturamento. “Os 
números são astronômicos. Uma diferença  
monetária pode levar a um desfalque mi-
lionário no período de cinco a dez anos, e 
desencadear um desequilíbrio signifi cativo 
na vida útil do consultório, no seu cresci-
mento, nas contratações e até mesmo do 
profi ssional que está à frente dele. E, se-
gundo a demografi a médica 2020, os mé-
dicos estão trabalhando mais, recebendo 
menos e tendo menos qualidade de vida. 
Assustador estes dados”, revela a adminis-
tradora.

Outra maneira de tornar mais efi caz a 
gestão dos consultórios é basear-se em 
tecnologia, que atualmente está bastante 
avançada e já proporciona tranquilidade e 

praticidade em todos os processos fi nan-
ceiros. 

"Da mesma forma que o médico se dedi-
ca a aprofundar-se em conhecimentos téc-
nicos, é importante dar atenção às fi nan-
ças para evitar escoamentos fi nanceiros ao 
longo de uma vida. Atualmente, existem 
soluções tecnológicas que auxiliam estes 
profi ssionais nestes processos do negócio, 
garantindo segurança e a liberdade neces-
sárias para eles voltarem sua atenção à 
profi ssão", conclui a executiva.
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SECCIONAL ALTO TIETÊ DEBATE SOBRE O TEMPO RECOMENDADO 
ENTRE A RECUPERAÇÃO DA COVID-19 E A CIRURGIA ELETIVA 

SECCIONAL  

A Seccional Alto Tietê realizou em janei-
ro, pelo grupo de WhatsApp que reúne a 
maioria dos cirurgiões vasculares da re-
gião, um debate sobre o tempo recomen-
dado entre a recuperação da Covid-19 e a 
cirurgia eletiva para minimizar as compli-
cações pós-operatórias. 

Um dos estudos sobre o tema é o algo-
ritmo da Sociedade Brasileira de Aneste-
siologia (SBA), que aponta o período de 
quatro a seis semanas para pacientes as-
sintomáticos ou com sintomas leves que 
não precisaram de hospitalização, e de 
oito a doze semanas para os casos graves 
e que necessitaram de internação. 

O diretor da Seccional Alto Tietê, Dr. 
Fuad José Assis, comentou que muitos ci-

rurgiões vasculares revelaram cumprir o 
período de três meses de recuperação de 
todos os pacientes que tiveram o corona-
vírus. “Os colegas relataram que esperar 
por esse tempo maior para a realização da 
cirurgia eletiva é o mais apropriado”. 

Na ocasião, também foi mencionado o 
escore de Caprini (ferramenta que pode 
ser utilizada para avaliação do risco de 
TEV em pacientes cirúrgicos) que norteia 
a prática diária dos cirurgiões vasculares. 

Para o Dr. Fuad, essa é uma pauta muito 
importante para a especialidade. “Como a 
Covid-19 é uma doença nova e ainda se 
sabe pouco sobre ela, temos que trazer 
essas discussões à tona para tomarmos as 
decisões certas”, fi naliza. 

Encontro abordou estudo que aponta o período de três meses como o mais indicado para pacientes
internados em estado grave 

Dr. Fuad José Assis
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SBACV-SP REALIZA O PRIMEIRO ENCONTRO MENSAL DO ANO 

Eventos como XIX Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular, 7º Controvérsias em Cirurgia Vascular e 
Endovascular e realização do TEVASC 2 foram temas da reunião 

ENCONTRO MENSAL

FEVEREIRO 
Reunião Científi ca - On-line

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

ZOOM
ID: 891 0965 2515

Senha:
sp@2021

REUNIÃO CIENTÍFICA

Integrantes da diretoria da SBACV-SP se 
reuniram no dia 28 de janeiro, para a primei-
ra Reunião Administrativa de 2021. O encon-
tro foi conduzido pelo presidente da Regional 
São Paulo, Dr. Walter Campos Júnior, e pelo 
secretário-geral, Dr. Vinicius Bertoldi.

Na oportunidade, foram tratados diversos 
assuntos de interesse da especialidade, como 
a realização do XIX Encontro São Paulo de Ci-
rurgia Vascular e Endovascular, que aconte-
cerá de 13 a 15 de maio, no formato híbrido, 
no Centro de Convenções Frei Caneca. O Dr. 
Walter acredita que, aos poucos, será possí-
vel ter um número maior de pessoas parti-
cipando dos congressos no próprio local. “O 
sentimento é de esperança com a chegada 
da campanha de imunização. A expectativa é 
que, até lá, os participantes tenham tomado 
as duas doses da vacina”, comenta.

Outro tema mencionado foi o 7º Contro-
vérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular, 
que acontecerá de 26 a 29 de agosto, no 
Grande Hotel Senac, em Campos do Jordão. 
A diretoria pressupõe que o evento poderá 
ser realizado presencialmente, por se tra-
tar de um encontro menor e privado. Já o 
6º Congresso Brasileiro Multidisciplinar de 
Acesso Vascular para Hemodiálise está sen-
do avaliado para ser realizado em 2022. 

Na ocasião, o Dr. Calogero Presti confi r-
mou que o Curso Preparatório para o Título 
de Especialista e para Atualização em An-
giologia e Cirurgia Vascular (TEVASC 2), já 

em formato virtual . O anfi teatro do hotel 
estará aberto na sexta-feira, à tarde, e no 
sábado, pela manhã, aos sócios adimplentes 
que quiserem comparecer. 

A diretoria da SBACV-SP reforça a impor-
tância da participação de seus associados 
nos encontros mensais e destaca a opor-
tunidade de todos contribuírem com temas 
relevantes à Sociedade.

Próximo encontro
A primeira Reunião Científi ca de 2021 

será realizada no dia 25 de fevereiro, às 
20h30, no formato virtual. Durante essas 
reuniões, que são abertas para os associa-
dos, residentes e estudantes de medicina, 
são apresentados trabalhos que contribuem 
para o aprimoramento dos profi ssionais da 
especialidade.

Link de acesso:

https://www.sbacvsponline.com.br/online

está disponível e totalmente on-line pelo 
link https://sbacvsp.com.br/tevasc/.  O es-
pecialista comentou ainda que o livro da Re-
gional-SP “Atualização em Cirurgia Vascular 
e Endovascular”, lançado há quatro anos, 
poderia ter os capítulos modernizados. 

Durante a reunião, também foi decidido 
que, no dia 27 de fevereiro, será realiza-
do, no formato virtual, o XXIX Encontro dos 
Ex-Médicos Estagiários do Serviço de Cirur-
gia Vascular Integrada Prof. Dr. Bonno van 
Bellen e o 1º Simpósio Dr. Ivan de Barros 
Godoy de Angiologia e Cirurgia Vascular em 
homenagem ao especialista que faleceu no 
ano passado, em decorrência da Covid-19. O 
Encontro terá três módulos, entre eles esta-
rá o panorama da Cirurgia Vascular no Bra-
sil dentro das suas diferenças regionais, que 
contará com a participação de especialistas 
de cada região. A região nordeste será repre-
sentada pelo Dr. Gutenberg Gurgel; a sudes-
te pelo Dr. Julio Peclat de Oliveira; a sul pelo 
Dr. Pedro Pablo Komlós; e a centro-oeste 
pelo Dr. Antonio Carlos de Souza (presidente 
do 44° Congresso Brasileiro de Angiologia e 
de Cirurgia Vascular de 2021). O Dr. Walter 
foi convidado para fazer a abertura do even-
to. E ao fi nal da programação, acontecerá 
uma homenagem in memoriam ao Dr. Ivan, 
com a presença de seus familiares. 

Outra questão discutida foi sobre o Meeting 
da Nacional de 2021, que acontecerá nos dias 
19 e 20 de fevereiro, no Hotel Maksoud Plaza,  Dr. Walter Campos Jr.
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TRABALHOS DE 25 DE FEVEREIRO

CORREÇÃO ENDOVASCULAR DE ANEURISMA DE 
AORTA TORÁCICA - 1.355 PROCEDIMENTOS EM 
10 ANOS NO SISTEMA PÚBLICO: UMA ANÁLISE 
DESCRITIVA DA MAIOR CIDADE BRASILEIRA

Autores: Maria Fernanda Cassino Portugal, Marcelo Passos 
Teivelis, Marcelo Fiorelli Alexandrino da Silva, Nickolas Stabelli-
ni, Alexandre Fioranelli, Claudia Szlejf, Edson Amaro Junior, 
Nelson Wolosker.

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein.
Introdução: No Brasil, os aneurismas de aorta torácica des-

cendente (TAA) são manejados preferencialmente por técnica 
endovascular (TEVAR), devido à sua boa exequibilidade e bons 
resultados. Neste estudo, nós analisamos o tratamento endo-
vascular de TAAs no Sistema Público de Saúde (SUS) em um 
período de 10 anos na cidade de São Paulo, em que mais de 5 
milhões de habitantes é dependente do SUS. 

Metodologia: Dados de acesso público referentes a proce-
dimentos 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 procedimentos, mortalidade intra-hospita-
lar, tempo de internação, tempo de permanência em UTI. 

Resultados: Um total de 1.355 procedimentos foi analisado. 
A maior parte dos pacientes era do sexo masculino e maior de 
65 anos, com endereço residencial registrado na própria cidade 
de São Paulo. Aproximadamente um terço de todos os casos 
foram admissões em caráter de urgência. Há registro de 129 
óbitos intra-hospitalares no período (9,52%). A mortalidade 
intra-hospitalar foi menor para casos eletivos que urgências 
(7,25 v 14,38%, p=0.021). O repasse governamental total foi 
de US$ 12,227,332.34, com média de US$ 8,423.57 por proce-
dimento eletivo e US$ 9,104.32 por procedimento de urgência, 
sendo os procedimentos de urgência signifi cativamente mais 
caros (p=0,029). 

Conclusão: As intervenções para tratamento endovascular 
de TAAs demandaram um investimento governamental superior 
a US$ 12,227,332.34 em 10 anos. Procedimentos eletivos fo-
ram associados com estadia hospitalar mais curta e menor mor-
talidade, bem como demandaram menor investimento público 
quando comparados àqueles realizados em caráter de urgência. 

Comentador: Dr. André Estenssoro

RELATO DE CASO: ANEURISMA DE CARÓTIDA 
INTERNA BILATERAL ASSOCIADO A TUMOR CAROTÍDEO

Autores: Tainá Curado, Caroline Rotter, Lais Cunha Gamba, 
Juliana Rebouças, Harue Santiago Kumakura, Luiz Alberto Ben-
venuti, Nelson De Luccia, Pedro Puech-Leão, Erasmo Simão da 
Silva. 

Instituição: Hospital das Clínicas HCFMUSP, Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo.

Resumo: Paciente do sexo feminino, de 67 anos, relatava 
disfagia e discreto abaulamento cervical bilateral. Na inves-
tigação diagnóstica por angiotomografi a computadorizada, 
detectou-se massa heterogênea hipervascularizada no espa-
ço carotídeo direito (medindo 21x25x34 mm) associada a dois 
aneurismas saculares da artéria carótida interna direita (diâ-
metro maior de 6,0 mm), e também outro aneurisma isolado 
da artéria carótida interna esquerda (17,2 mm de diâmetro).

A paciente foi submetida inicialmente à ressecção do aneu-
risma do lado esquerdo e evoluiu com disfonia e disfunção das 

cordas vocais que foi confi rmada, praxia do nervo larígeo 
inferior, à laringoscopia.

Num segundo momento, após a recuperação da mobi-
lidade das pregas vocais da paciente, procedeu-se à res-
secção do tumor do corpo carotídeo, com embolização 
prévia, e ressecção dos aneurismas da artéria carótida 
interna direita. 

Os dois procedimentos foram feitos com entubação 
nasotraqueal e sub-luxação da mandíbula. As ressec-
ções foram seguidas de reconstrução término-terminal 
bilateral.

O aspecto histopatológico foi compatível com tumor 
de corpo carotídeo e com aneurismas secundários à dis-
plasia fi bromuscular. A paciente evoluiu bem e sem com-
plicações.

Comentadora: Dra. Márcia Morales

FILTROS DE VEIA CAVA EM PACIENTES COM 
CÂNCER: EM QUEM DEVERÍAMOS IMPLANTÁ-LOS?

Autores: Marcelo Passos Teivelis, Isabela Hohlenwer-
ger Schettini, Bruno Soriano Pignataro, Guilherme Andre 
Zotelle Bomfi m, Guilherme Centofanti, Igor Yoshio Ima-
gawa Fonseca, Mariana Krutman, Rafael Noronha Caval-
cante, Kenji Nishinari, Guilherme Yazbek.

Instituição: AC Camargo Câncer Center - São Paulo, SP.
Contexto: O Tratamento padrão para tromboembolis-

mo venoso é a anticoagulação, sendo o implante do fi ltro 
de cava uma alternativa em situações especiais. Nosso 
objetivo é descrever a casuística dos fi ltros de veia cava 
implantados em câncer center, durante 10 anos. 

Metodologia: Foi realizada análise retrospectiva de 
prontuários em um único centro no período de 10 anos 
nos pacientes portadores de neoplasia que foram sub-
metidos ao implante do fi ltro de veia cava. Foram con-
siderados óbitos precoces aqueles em menos de 30 dias 
do implante do fi ltro, ou que ocorreram na mesma inter-
nação do implante.

Resultados: Foram analisados 250 pacientes; 51,6% 
foram do sexo feminino. E 77,2% tinham TVP proximal 
de membro inferior; 34,8% tinham contraindicação a 
anticoagulação, 32,8% apresentaram sangramento após 
início da anticoagulação e em 18,4% implantou-se o fi l-
tro, pois iam ser submetidos a alguma cirurgia, e não 
poderiam ser anticoagulados imediatamente. Aproxima-
damente 51,2% dos fi ltros eram removíveis, mas só dois 
pacientes tiveram o fi ltro retirado. No momento do im-
plante do fi ltro, 59,2% tinham doença metastática e este 
status esteve associado a óbito precoce (p=0,03). Índice 
de massa corpórea >18kg/m2, ausência de doença me-
tastática e o implante do fi ltro no mesmo ato anestésico 
de outra cirurgia estiveram associados a maior chance 
de sobrevida. 

Conclusão: Os fi ltros pareceram trazer maior be-
nefício quando implantados em pacientes sem doença 
metastática e não desnutridos, e naqueles com TVP re-
cém-diagnosticada e submetidos a outro procedimento 
cirúrgico concomitante. Acreditamos que a existência 
de um protocolo de busca ativa para retirada dos fi ltros 
deve ser implementado, desde que não apresentem con-
traindicação para a anticoagulação.

Comentador: Dr. Glauco Fernandes Saes
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FIQUE POR DENTRO

A reunião da Liga Acadêmica Paulista de Angiologia e de Cirurgia 
Vascular de fevereiro prestigiará o evento XXIX Encontro dos Ex-Mé-
dicos Estagiários do Serviço de Cirurgia Vascular Integrada Prof. Dr. 
Bonno van Bellen, com a participação dos acadêmicos e residentes. 
Todavia, é imprescindível inscrever-se gratuitamente pelo link: www.
sympla.com.br/xxix-encontro-de-ex-estagiarios-do-servico-de-cirur-
gia-vascular-integrada__1104092.

As datas das próximas Ligas já estão agendadas para os dias 20 de 
março, 24 de abril, 19 de junho, 21 de agosto, 25 de setembro, 23 de 

 A Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) 
realizará, nos dias 19 e 20 de fevereiro, o Meeting 2021, no formato 
on-line.  As inscrições são gratuitas para os sócios adimplentes.

Considerado um dos eventos mais signifi cativos para a cirurgia vascu-
lar, que tradicionalmente reúne uma programação diversifi cada e pau-
tada nas principais doenças da especialidade e nos avanços de seus 
tratamentos, o encontro deste ano já tem defi nidas as participações 
de dois profi ssionais internacionais de renome. São eles: professor e 
chefe de Cirurgia Vascular e Endovascular do Departamento de Cirurgia 
Cardiotorácica e Vascular, da Faculdade de Medicina McGovern, Dr. Gus-
tavo S. Oderich (EUA), e o professor de Cirurgia da Divisão de Cirurgia 
Vascular & Endovascular da University of California San Francisco, Dr. 
Peter A. Schneider (USA). 

Dentro da programação científi ca, constam os seguintes temas:

Controvérsias na Doença Venosa: Embolia Pulmonar Maciça: Fi-
brinólise venosa versus Fibrinólise e aspiração mecânica?; Obstrução 
Venosa Central: estratégias e desafi os no stent venoso para membro 
superior; Destaques do consenso Europeu na ablação térmica de veias 
tronculares; Insufi ciência segmentar de veia safena magna: tem indi-
cação de termoablação?; e Padronização do Método de tratamento com 
Espuma Densa. Onde estamos?

Doença oclusiva de membros inferiores: GLASS – Global Anato-
mical Staging System Guidelines – na prática clínica; Resultados do uso 
de balões com droga Sirolimus nas angioplastias infrapoplíteas; Uso de 
aterótomos pré-balões recobertos com drogas nas oclusões femoro-po-
plíteas; Evidências atuais sobre dispositivos de angioplastia distais; e Pa-
pel das revascularizações distais após falha de angioplastia transluminal.

Desafi os na Doença Carotídea: Principais tópicos do guideline da 
ESVS para doença cérebro vascular; ACST – 2 Trial – dados atuais; 

Micromesh stent em angioplastia carotídea; e Tratamento 
das lesões carotídeas sintomáticas na fase aguda

Análise de publicações científi cas e guidelines:
AAST – WSES guidelines on diagnosis and management 
of peripheral vascular injuries; Perviedade Primária, pri-
mária assistida e secundária pós-Angioplastia; Vigilância 
de Angioplastias com ultrassom Doppler – valores de VPS 
e IS; AAST - WSES Guidelines on Diagnosis and Manage-
ment of Abdominal Vascular Injurie; e TLR – Target Lesion 
Revascularization, Primary effi  cacy endpoint e Primary sa-
fety Endpoint.

AAA – Tratamento Endovascular: Consenso atual no 
seguimento dos pacientes pós-EVAR: Ultrassom Doppler 
com microbolhas; NICE Aortic Guidelines; Endopróteses 
fenestrada – difi culdades técnicas e resultados a longo 
prazo; Endopróteses ramifi cadas – complicações sistêmi-
cas; e Tratamento endovascular das dissecções aórticas 
tipo B crônica complicadas por dilatações aneurismáticas.

Embolizações terapêuticas e técnicas de resgate 
de fístulas AV: Embolização de artérias brônquicas – 
anatomia e técnica; Embolização em eventos adversos e 
situações de emergência; Embolização de sítios infl ama-
tórios – resultados iniciais; Embolizações de MAVS – téc-
nicas avançadas de tratamento; e Tratamento de estenose 
de fístula com stent revestido – resultados.

Os debates serão transmitidos ao vivo, do Maksoud Pla-
za Hotel. Informações complementares, com a Tecnomkt, 
nos telefones (11) 3831-6382 ou 3836-0593. 

outubro e 27 de novembro, no formato on-line, das 8h30 às 12 
horas.  Não haverá reuniões da Liga nos meses de maio, julho 
e dezembro. Para obter outras informações é só entrar em con-
tato pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br ou WhatsApp +55 
11 97783-9182.

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

No dia 27 de fevereiro, das 9 às 17 horas, será realizado o 
XXIX Encontro dos Ex-Médicos Estagiários do Serviço de Cirurgia 
Vascular Integrada Prof. Dr. Bonno van Bellen, no formato on-line.

Na abertura do evento, organizado e coordenado pelo Dr. Adil-
son Ferraz Paschôa, estarão: Prof. Dr. Bonno van Bellen, Prof. Dr. 
Walter Campos Jr., Dra. Caroline Bezerra Ferragut Ricciardelli e Dr. 
Rodrigo Domingues. 

O Encontro contará com três Módulos: 

1- Angiologia e Cirurgia Vascular: Peculiaridades do Brasil 
Continental - Temas:  Desafi os na Assistência e no Ensino; Mo-
delos de Remuneração; Os cirurgiões vasculares estão satisfeitos 
com o seu trabalho? (Dr. Paulo Toscano, Dr. Gutenberg Gurgel, Dr. 
Julio Cesar Peclat de Oliveira, Dr. Antonio Carlos de Souza e Dr. 
Pedro Pablo Komlós), com moderação do Dr. Bonno van Bellen.

2- Perspectivas da Cirurgia Endovascular: quais são as 
boas novidades e o que fi cou para trás? – Temas: Tratamento 
da doença carotídea e dos troncos supra-aórticos; Tratamento do 
aneurisma de aorta torácico e abdominal; Tratamento da bifurca-
ção aorto-ilíaca; Tratamento da doença infrainguinal e Tratamento 
do território venoso (Dr. Altino Ono Moraes, Dr. Robert Guima-
rães do Nascimento, Dr. Ricardo Soffi  atti Mesquita de Oliveira e 
Dr. Rodrigo Bruno Biagioni), com moderação dos doutores Sascha 
Schlaad e Adilson Ferraz Paschôa. 

3- Flebologia Estética e Flebologia Social: existe diálogo 
entre as duas tendências? – Temas: Participação do tratamento 
de varizes com espuma guiada por ultrassom na rede pública - Es-
tão sendo tratados mais pacientes com qualidade?; Existe espaço 
para uma visão estética na rede pública?; É possível criar nichos 
de fl ebologia estética mais acessíveis?; Quais são as alternativas 

1º Simpósio Dr. Ivan de Barros Godoy de Angiologia e Cirurgia Vascular acontece no decorrer do evento

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

COMEÇAM OS PREPARATIVOS PARA O XIX ENCONTRO 
SÃO PAULO DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR

A SBACV-SP iniciou 2021 empenhada para realizar mais uma edição 
do XIX Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular, um dos 
mais esperados eventos da cirurgia vascular, que acontecerá de 13 a 15 
de maio.

A comissão organizadora está preparando, de maneira criteriosa, a 
programação científi ca, onde profi ssionais de destaque no cenário na-
cional e renomados cirurgiões vasculares estrangeiros serão convidados 
a palestrar.

Em breve, os associados receberão informações gerais do evento.

para iniciar a escleroterapia a laser: custo benefício para o 
paciente e para o médico; Como planejar uma cirurgia veno-
sa funcional, não deixando de lado a preocupação estética?; 
e Escleroterapia durante a cirurgia de varizes: benefício, ris-
cos e aspectos éticos (Dr. Arnaldo Takahama Dr. Fernando 
Bacalhau, Dra. Janaína Cenedes Prudente de Oliveira e Dr. 
Luis Gustavo Schaefer Guedes), com moderação dos douto-
res Henrique Jorge Guedes Neto e Adilson Ferraz Paschôa.

No decorrer do dia, serão apresentados quatro Simpósios 
Satélites, e, ao fi nal do evento, haverá a palestra “Eu e a 
Covid-19: refl exões”, com o Prof. Dr. Henrique Jorge Guedes 
Neto, e o 1º Simpósio Dr. Ivan de Barros Godoy de Angiologia 
e Cirurgia Vascular: testemunhos de uma história.

As inscrições são gratuitas, pelo site www.sympla.com.br/xxix-
encontro-de-ex-estagiarios-do-servico-de-cirurgia-vascular-
integrada__1104092
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Obra literária aborda diagnósticos de exceção e situações de elevada raridade e complexidade médica

DR. ALEXANDRE SACCHETTI BEZERRA E DR. PAULO RICARDO 
CRIADO LANÇAM O LIVRO “DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS 
CIRURGIA VASCULAR”

LIVRO

O cirurgião vascular e membro titular 
da Sociedade Brasileira de Angiologia e de 
Cirurgia Vascular - Regional São Paulo, Dr. 
Alexandre Sacchetti Bezerra, e o livre-do-
cente em dermatologia da Faculdade de 
Medicina da USP, Dr. Paulo Ricardo Criado 
lançaram, em dezembro do ano passado, 
o livro “Diagnósticos Diferenciais Cirurgia 
Vascular”, pela editora Three-R.

Dr. Bezerra explica que, ao longo das úl-
timas décadas, a cirurgia vascular apresen-
tou um crescimento exponencial, ultrapas-
sando fronteiras anteriormente impostas 
pelas delimitações das especialidades. “Há 
muito tempo que o cirurgião vascular tem 
a obrigação de interagir mediante equipes 
multidisciplinares. Além de o paciente pre-
cisar de um especialista, ele necessita de 
um médico com conhecimentos amplos que 
permitam diagnósticos locados na intersec-
ção de especialidades médicas”. 

De acordo com o autor, atualmente, é 
mandatório ao cirurgião vascular a pesqui-
sa de conceitos reumatológicos, hematoló-
gicos, dermatológicos, oncológicos e muitos 
outros. “Não é objetivo deste livro apresen-
tar doenças e estudos consagrados e muito 
bem esclarecidos em outros exemplares. 
Nesta obra, serão priorizados diagnósticos 

AGENDA

2021

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 ENDOVASCULAR

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

Agosto

26 a 29

XIX 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: On-line
Informações: secretaria@sbacv.org.br 

Fevereiro

19 e 20

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

Local: On-line
Informações: (11) 3836-0593

Fevereiro

27

ALEXANDRE SACCHETTI BEZERRA
PAULO RICARDO CRIADO

ALEXAN
DRE SACCH

ETTI BEZERRA
PAULO RICARDO CRIADO

DIAGNÓSTICOS
DIFERENCIAIS
CIRURGIA VASCULAR

Ao longo das últimas décadas a cirurgia vascular apresentou um 
crescimento exponencial, ultrapassando fronteiras anteriormente 

impostas pelas delimitações das especialidades.

Há muito tempo que o cirurgião vascular tem a obrigação 
de interagir mediante equipes multidisciplinares.

Além do paciente precisar de um especialista, ele necessita de um 
médico com conhecimentos amplos que permitam diagnósticos 

locados na intersecção de especialidades médicas.

Atualmente, é mandatório ao cirurgião vascular a 
pesquisa de conceitos reumatológicos, hematológicos, 

dermatológicos, oncológicos e muitos outros.

Não é objetivo deste livro apresentar doenças e diagnósticos 
consagrados e muito bem esclarecidos em outros exemplares.

Nesta obra serão priorizados diagnósticos de exceção e 
situações de elevada raridade e complexidade médica.

DIAGN
ÓSTICOS DIFEREN

CIAIS CIRURGIA VASCULAR

de exceção e situações de elevada raridade 
e complexidade médica”, evidencia. 

O prefácio foi escrito pelo presidente 
da Academia Paulista de Letras, José Re-
nato Nalini, que faz uma refl exão sobre a 
obra. “Da leitura deste livro, se extrai não 
apenas lições provindas de experimentos 
e eruditos conhecedores do assunto. Mas 
também, e o que pode ser até mais im-
portante, sólidas razões para se confi ar na 
Medicina praticada sob inspiração de um 
humanismo ético, tão necessário à prática 
dessa missão inefável”. 

Militando há mais de uma década com 
doenças raras, os doutores Bezerra e Paulo 
Ricardo fazem um agradecimento especial 
a todos os pacientes que colaboraram com 
a obra. “Durante anos de estudo e trabalho, 
nos deparamos com inúmeras intempéries 
a serem superadas. Doenças consideradas 
incuráveis. Sempre solicitamos ajuda à ci-
ência, mas reconhecemos que as teorias 
e verdades empregadas, muitas vezes, 
são transitórias e se demostram voláteis 
ao tempo. O tempo cronológico evolui, os 
conceitos técnicos sofrem alterações, mas 
a persistência e devoção dos pacientes ao 
nosso trabalho e dedicação se mantêm. 
Muito obrigado a todos os pacientes”. 
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Atualmente, o Cirurgião Vascular desenvolve uma linha de pesquisa voltada ao ensino médico com o uso de simuladores

DR. NELSON DE LUCCIA: CARREIRA QUE TRANSITA 
ENTRE O AMOR À PROFISSÃO E A DEDICAÇÃO AOS PACIENTES   

Nascido em São Paulo, capital, em março de 
1952, Dr. Nelson De Luccia teve sua formação na 
Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, onde se graduou em 1975. Fez a residência 
de Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular no Hospital 
das Clínicas da mesma Instituição de 1976 a 1980 
(Disciplina de Cirurgia Vascular - Prof. Luiz Edgard 
Puech Leão), e após o término, como bolsista Ca-
pes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pesso-
al de Nível Superior), cumpriu estágio na Divisão 
de Cirurgia Vascular da Universidade da Califór-
nia, em San Francisco, nos Estados Unidos (Prof. 
Edwin J. Wylie), nos anos de 1980 a 1981.

Em 1985, completou o Doutorado em Clínica 
Cirúrgica, com o tema “A desarticulação de joe-
lho como nível de amputação do membro inferior 
na doença vascular periférica”, e, posteriormente, 
realizou o concurso de livre-docência em 1998, 
onde apresentou a tese “Revascularização da ar-
téria pediosa em casos de isquemia crítica dos 
membros inferiores”, também na Universidade de 
São Paulo. 

Os temas “preservação de membros ameaçados 
de amputação por isquemia”, “as revasculariza-
ções distais”, “a reabilitação e protetização de pa-
cientes amputados” e “os cuidados de diabéticos 
com afecções nos pés, tanto do ponto de vista 
cirúrgico como da adaptação de órteses”, cons-
tituíram a principal área de atuação, assistência 
e pesquisa do Dr. Nelson, por muitos anos. A pu-
blicação do livro “Amputação e Reconstrução nas 
Doenças Vasculares e no Pé Diabético” refl ete a 
atuação nesta área. Em 2010, em concurso para 
provimento ao cargo de Professor Titular do De-
partamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, foi indicado ao pos-
to de Professor Titular da Disciplina de Cirurgia 
Vascular e Endovascular desta instituição, função 
que ocupa até a presente data. 

Atualmente, além de manter atuação nas áreas 
de preservação de extremidades ameaçadas de 
amputação e reabilitação de pacientes amputa-
dos, também desenvolve atividade no tratamento 
de aneurismas arteriais complexos, dissecções da 
aorta, insufi ciência vascular cerebral extracrania-
na, hipertensão renovascular e acessos vascula-
res, entre outros, tanto no campo das interven-
ções abertas como endovasculares. 

De 2007 a 2019, Dr. Nelson foi membro da Co-
missão Científi ca da Sociedade Brasileira de An-
giologia e de Cirurgia Vascular. É também revisor 
do Jornal Vascular Brasileiro (JVB) e do “European 
Journal of Vascular and Endovascular Surgery”. 

O cirurgião vascular desenvolve, hoje em dia, 
uma linha de pesquisa dedicada ao ensino médico 
com o uso de simuladores, tanto para o treina-
mento de cirurgia aberta como endovascular, e 
com aplicação de prototipagem em impressoras 
3D a partir de tomografi as. 

Mensagem aos jovens médicos

“Como conselho aos que estão ini-
ciando na especialidade, fi ca a prá-
tica da Medicina com cuidado e aten-
ção aos pacientes. E, em tempos de 
maior volume dos procedimentos 
endovasculares, o não abandono ao 
treinamento e à execução das opera-
ções abertas tradicionais”.

Dr. Nelson De Luccia

MESTRE VASCULAR 
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para a área da saúde 

A pandemia de Covid-19 obrigou pesso-
as e empresas a terem uma nova rotina 
diante da alta taxa de transmissibilidade 
do Sars-Cov-2, o novo coronavírus. Mais 
do que nunca, biossegurança é uma ques-
tão extremamente importante, e agora 
está se tornando uma exigência por parte 
dos consumidores de serviços de saúde.

Diante desse desafi o, as empresas, clí-
nicas, hospitais, consultórios, laboratórios, 
precisam seguir a regulamentação defi nida 
pelos órgãos sanitários. A questão do dis-
tanciamento social, a disponibilização de 
álcool em gel, luvas, máscaras, barreiras 
de proteção, enfi m, todas as determina-
ções dos órgãos sanitários federal, estadu-
ais e municipais.

Dessa forma, torna-se um diferencial 
oferecer esses itens de biossegurança 
pois, além de criar uma relação mais pró-
xima com o cliente quando a empresa dis-
ponibiliza esses produtos personalizados, 
traz uma maior visibilidade da marca.

Outro ponto importante a ser obser-
vado pelos fornecedores de serviços de 
saúde é o treinamento dos colaboradores 
para orientar os clientes na questão da 

PROTEGER O OUTRO É PROTEGER A SI MESMO

MEDICINA À DISTÂNCIA. UMA REALIDADE? 
O QUE VEM PELA FRENTE?

*Por Dr. Éber Feltrim

* Por Natalino Barioni

biossegurança. A empresa deve oferecer 
capacitação e qualifi cação aos seus pro-
fi ssionais e, se por ventura um cliente ou 
outro recusar o protocolo, a equipe deve 
estar treinada a dizer que isso é uma re-
gulamentação do poder público, de órgãos 
competentes, que a organização precisa 
se enquadrar nessas normas, pois trata-se 
de uma questão de responsabilidade social 
e o objetivo de todo mundo é minimizar os 
impactos da pandemia, da transmissão do 
vírus, entre outros fatores.

Diversas pesquisas mostram que uma 
equipe bem treinada tem uma capacidade 
de quase 60% do seu potencial, enquanto 
uma não capacitada entrega no máximo 
18% do esperado. Então, é impossível ter 
um atendimento nota 10 com uma equipe 
6,5. Uma equipe bem treinada, natural-
mente vai transferir mais segurança para 
o cliente, fi delizando-o.

É importante ressaltar que esses aspec-
tos de treinamento do pessoal, e a exce-
lência no atendimento, devem estar enrai-
zados na cultura da empresa, porque só 
assim as pessoas acabam criando também 
hábitos de excelência.

Portanto, seguir os protocolos de bios-
segurança em uma pandemia é mais que 
um ato para evitar o contágio, uma ação 
de marketing ou mesmo cumprimento de 
normas governamentais. É uma demons-
tração de humanidade.

ARTIGO

O setor da saúde foi guindado para as 
manchetes dos principais veículos do país, e 
faz parte da linha de enfrentamento da cri-
se provocada pelo coronavírus, dando res-
postas ágeis, mediante um cenário que não 
podia ser vislumbrado há apenas um ano.

 Alinhado a isso, a tecnologia tem tido 
uma participação importante não só nessa 
guerra que se estabeleceu pela pandemia, 
mas em todas as frentes da saúde.

A Telemedicina vem sendo discutida há 
anos e foi normatizada em caráter excep-
cional e temporário, em virtude da pande-
mia. Ela tem possibilitado o distanciamen-
to social e até mesmo evitado o contágio 
de pessoas que puderam ser diagnos-
ticadas à distância sem necessidade de 
compartilhar uma sala de espera em um 
pronto-socorro, contribuindo para aliviar o 
volume de atendimentos físicos nesse mo-
mento tão crítico.

 Mas isso é tudo que pode ser feito? O 
que nos reserva o futuro próximo?

Hoje, a Telemedicina é utilizada por pla-
nos de saúde, hospitais e clínicas, mas 

pode encurtar distâncias em um país con-
tinental como o Brasil, viabilizando um 
modelo híbrido de medicina geral instala-
do nas comunidades, complementado com 
atendimento especializado remoto.

 Sua tendência é evoluir e ampliar seu 
espectro de abrangência, contribuindo 
para tornar a saúde mais acessível e efi -
ciente, mas ela teria uma atuação limitada 
sem outras soluções, como por exemplo a 
prescrição eletrônica efetiva, que elimina 
totalmente a necessidade da prescrição 
impressa por meio de uma assinatura di-
gital do profi ssional de saúde, integrada 
a uma rede de farmácias com cobertura 
nacional, permitindo que um amplo portfó-
lio de medicamentos seja disponibilizado 
para toda população, num processo mais 
simples de promoção médica, menos im-
pactado pelos aspectos geográfi cos e so-
cioeconômicos.

 Por outro lado, a rápida desospitaliza-
ção, ou transferência do paciente do hos-
pital para sua residência, é cada vez mais 
valorizada. O fato de estar em um ambien-

te familiar afeta o indivíduo de forma po-
sitiva, fazendo com que sua recuperação 
seja mais rápida e menos traumática.

Nesse aspecto, os serviços de home care 
cumprem um papel decisivo, mas, em um 
futuro próximo, veremos progredir o uso 
de tecnologias que possibilitem o rastrea-
mento constante das condições crônicas e 
agudas do paciente em sua própria casa. 
A internet 5G, pela sua velocidade e dis-
ponibilidade, permitirá que equipamentos 
remotos transfi ram informações em tempo 
real e que até mesmo a dosagem de um 
medicamento adicionado ao soro seja alte-
rada sem a presença física do profi ssional 
da saúde, independentemente de sua lo-
calização. Tudo isso por meio de sistemas 
de monitoramento de resposta remoto e 
sistemas de resposta emergencial pessoal. 
Como se fossem uma evolução dos wea-
rables, utilizados atualmente por atletas.

 A Inteligência Artifi cial é outro trunfo 
nesse futuro próximo, pois possibilitará a 
documentação clínica e análise preditiva, 
em substituição ao acompanhamento ma-
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A Covid-19 impacta a vida das pessoas 
com a mudança na rotina e nas relações  
socioafetivas, coloca as organizações e os 
indivíduos diante de uma constatação: a 
necessidade de olhar para a saúde mental. 

A saúde mental não é o contrário de do-
ença mental, mas a capacidade de uma 
pessoa compreender que: ninguém é per-
feito; os limites existem; as mudanças fa-
zem parte da vida; é possível lidar com o 
cotidiano de forma equilibrada e vivenciar 
emoções como tristeza, raiva, frustração, 
amor, satisfação, alegria, tudo isso faz par-
te do dia a dia.

A quarentena coloca restrições sociais, 
crianças e adolescentes estudando em casa 
ou sem escola; pais, mães, companheiros 
(as) e amigos (as) fazendo teletrabalho; 
alguns perderam os seus empregos ou ti-
veram recursos fi nanceiros alterados. O 
isolamento estreita os espaços, tem-se a 
sensação de confi namento pela pouca au-
tonomia de mobilidade. Tal estreitamento 
pode acarretar confl itos familiares, difi cul-
dade nas relações de trabalho e na relação 
da pessoa consigo mesma.

Há a impressão de se estar vulnerável, o 
que não é sinal de fraqueza. A vulnerabili-
dade é uma característica do ser humano, 
uma vez que incerteza, risco e exposição 
emocional estão presentes na vida de qual-
quer um. A pandemia trouxe à tona a vul-
nerabilidade como uma oportunidade para 
se acolher as emoções do cotidiano.

Essa experiência vem elevando o grau de 
algumas perturbações, como: 

- Estresse: um conjunto de reações não 
específi cas desencadeadas quando uma 
pessoa é exposta a um estímulo ameaçador. 
Ao chegar à fase de exaustão, pode alterar 
o mecanismo de adaptação promovendo 
esgotamento físico, mental, psicológico e o 
aparecimento de doenças mais graves. 

SAÚDE MENTAL EM TEMPO DE PANDEMIA

*Por Ana Paula Escorsin   

- Síndrome de Burnout: uma doença 
relacionada ao elevado e crônico estresse 
em relação ao trabalho. Está constituída de 
um conjunto de sintomas que afetam as 
condições físicas, mentais, emocionais e fa-
miliares, pode causar enfermidades graves.

- Ansiedade: refere-se à excitação no 
sistema orgânico, constituída por uma série 
de efeitos musculares como taquicardia e 
tremores, ligada a alguma situação ou ex-
periência. Caracteriza-se por uma sensação 
de medo ou nervosismo, acarreta difi culda-
de de concentração, fadiga e insônia. Em 
estado mais grave, desenvolve-se síndro-
me do pânico.

- Depressão: caracterizada pela perda da au-
toestima, da motivação e da energia vital. Pode 
trazer à pessoa a sensação de baixa possibilidade 
para alcançar objetivos pessoais e/ou profi ssio-
nais, em razão de se sentir desorientada, triste e 
com vazio interior.

ARTIGO

nual e registro das condições do paciente, 
melhorando a sua experiência e tornando 
o fl uxo de trabalho operacional mais sim-
ples e constante.

 A Internet das Coisas, por meio de 
sensores e comunicação de dados, imple-
mentará o monitoramento de pessoas em 
trânsito, de forma que pacientes possam 
ter atividades externas, como prática de 
exercícios, ida às compras e visitas a pa-
rentes, mantendo-se conectados a seus 
cuidadores.

 A Inteligência Artifi cial juntamente com 
a internet das coisas atuarão como auxi-
liares no atendimento proporcionado pe-

los cuidadores e familiares de pacientes, 
por acompanhar, a par e passo, todas as 
ações, monitorando, “o que” e “como”, os 
procedimentos que mais estão sendo cum-
pridos, por meio de escaneamento contí-
nuo e apoio nos casos de dúvida.

 Do ponto de vista tecnológico, estas fa-
cilidades já estão disponíveis, mas inova-
ção não se refere somente à tecnologia. As 
inovações são, acima de tudo, mudanças 
da sociedade em geral, e a sociedade se 
baseia em paradigmas, que por diversos 
motivos, como por exemplo a pandemia, 
estão sendo quebrados rapidamente.

Este futuro está próximo.

O que fazer? 
Identifi car que algo não vai bem é o 

primeiro passo. Rever rotinas, priorida-
des, delegar responsabilidades e apren-
der a dizer "não" são as próximas ações. 
Procurar ajuda é fundamental, pois a 
saúde mental é a capacidade de a pes-
soa buscar ajuda quando se encontra 
diante de alguma difi culdade para lidar 
com as diferentes transformações que 
estão acontecendo em sua vida. 

A quem recorrer?
Sugere-se que a profi ssionais da área 

de saúde, como: médico, psicólogo, psi-
quiatra, enfermeiro, assistente social 
ou, também, uma pessoa de confi an-
ça, como gestor, familiar, amigo ou um 
mentor religioso. 

Confl itos, dilemas e perturbações são 
típicos do ser humano.  O cuidado com 
a saúde mental precisa fazer parte do 
cotidiano e da vida de qualquer pessoa.

O 
CUIDADO

COM A SAÚDE 
MENTAL

PRECISA FAZER 
PARTE
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O Tromboembolismo Venoso (TEV), que engloba a trombose venosa 
profunda (TVP) e o tromboembolismo pulmonar (TEP), possui alta pre-
valência, variando entre 50 a 200 novos casos a cada 100.000 habitan-
tes por ano. Representa a terceira causa de mortalidade cardiovascular, 
fi cando atrás apenas do infarto agudo do miocárdio e do acidente vas-
cular cerebral, e hoje é considerado a principal causa de morte evitável 
nos pacientes hospitalizados1-4. 

As repercussões clínicas do TEV vão muito além do evento agudo ini-
cial. Em até um terço dos casos sintomáticos podem ocorrer recidivas5, 
a síndrome pós-trombótica (SPT) que acomete 20 a 60% dos mem-
bros6, e é caracterizada pela presença de dor, peso, edema, cansaço, 
câimbra e limitação funcional7. A hipertensão pulmonar tromboembólica 
crônica atinge 4% dos pacientes, e pode causar sequelas cardiopul-
monares graves8. Esses fatores em conjunto podem levar à perda na 
qualidade de vida, podem provocar a morte e estão associados ao alto 
custo de tratamento7,9,10.

Como opções para a profi laxia e tratamento do TEV temos a heparina 
não fracionada (HNF) e a heparina de baixo peso molecular (HBPM), 
que são administradas por via parenteral, os antagonistas de vitamina 
K (AVK), e os anticoagulantes orais diretos (DOACs) (inibidores diretos 
ou indiretos do fator Xa). 

A HNF e a HBPM apresentam o inconveniente de serem administradas 
por via parenteral, e a AVK, apesar de ser de uso oral, possui lento início 
de ação, alto potencial de interação alimentar e medicamentosa, e ne-
cessidade de monitoramento laboratorial constante. Estudos apontam 
que menos de 50% dos pacientes usuários de AVK permanecem em 
níveis terapêuticos adequados ao longo do tratamento11,12. 

Os avanços na compreensão dos mecanismos da coagulação sanguí-
nea levaram ao desenvolvimento dos DOACs, entre eles a rivaroxabana, 
um inibidor direto do fator Xa. Esse fármaco não requer monitoramen-
to, possui menor potencial de interação medicamentosa e alimentar, e 
foi exaustivamente avaliado na profi laxia e tratamento de TEV, nas mais 
diversas situações clínicas.

O objetivo desta revisão é fornecer um resumo geral do programa de 
estudos EINSTEIN, avaliando os principais resultados, as implicações 
clínicas no tratamento e prevenção secundária do TEV, e o uso da riva-
roxabana na profi laxia do TEV em pacientes clínicos. 

Evidências do tratamento do TEV com a rivaroxabana:

Os estudos EINSTEIN DVT13, EINSTEIN PE14 e EINSTEIN EXT15,16 

avaliaram a presença da não inferioridade da rivaroxabana em rela-
ção ao tratamento padrão (enoxaparina seguido de AVK), em pacien-
tes com trombose venosa profunda, embolia pulmonar e na extensão 
do tratamento, respectivamente. Foram estudos multicêntricos, ran-
domizados que tiveram os desfechos terapêuticos de efi cácia e segu-
rança analisados por um comitê independente.  O EINSTEIN DVT13

verifi cou a não inferioridade na efi cácia do uso da rivaroxabana, na 
dose de 15 mg via oral de 12/12 horas por três semanas, seguida de 
20 mg uma vez ao dia, quando comparada com a enoxaparina 1mg/
Kg subcutânea de 12/12 horas por ao menos cinco dias, seguida de 
AVK, em paciente com TVP aguda sintomática, sem TEP. O EINSTEIN 
EXT foi duplo-cego, e analisou se havia superioridade terapêutica na 
extensão do tratamento com rivaroxabana comparado ao placebo, 
isto é, o uso de 20 mg por dia,  em pacientes portadores de TVP ou 
TEP sintomáticos, que já haviam sido tratados por seis a 12 meses (ri-
varoxabana ou AVK). O EINSTEIN PE14 analisou se a rivaroxabana era 
não inferior em efi cácia quando comparada à enoxaparina seguida de 
AVK, em pacientes portadores de TEP, com ou sem TVP associada. O 
desfecho primário analisado nesses estudos foi a recorrência de TEV 
sintomático, e o desfecho de segurança analisado foi a ocorrência 
de sangramento clinicamente relevante (sangramento maior ou não 
maior), e no estudo EINSTEIN EXT15,16, sangramento maior. 

O USO DA RIVAROXABANA NO TROMBOEMBOLISMO VENOSO

*Por Dr. Fabio H. Rossi e Dr. Francisco J. Osse
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No EINSTEIN DVT13 foram avaliados 3.449 pacientes, anali-
sados pela intenção de tratar, ou seja, todos eles permanece-
ram nos grupos aos quais foram originalmente alocados, até o 
fi nal do estudo. A Rivaroxabana demonstrou não inferioridade 
quando comparada à enoxaparina seguida de AVK (2,1% x 
3,0%; p<0,001). O resultado do benefício líquido (TEV sin-
tomático e sangramento maior) favoreceu os que usaram ri-
varoxabana (2,9% x 4,2%; p=0,03). Quando os dois grupos 
foram comparados quanto à ocorrência de sangramento maior, 
ou sangramento não maior clinicamente relevante, não houve 
diferença entre os dois grupos, que apresentaram incidência de 
8,1%. Interessante enfatizar que a efi cácia e segurança foram 
mantidas, quando os efeitos do tratamento foram analisados 
considerando-se a idade, o peso e a capacidade de depuração 
da creatinina, nos pacientes analisados. No estudo EINSTEIN 
EXT15 foram avaliados 1.196 pacientes (EINSTEIN DVT: 34,1%; 
EINSTEIN PE: 19,1%). A rivaroxabana demonstrou nítida su-
perioridade ao placebo em reduzir recorrência de TEV sintomá-
tico (1,3% x 7,1%; p<0,001), representando uma redução de 
risco relativo de 82%. Não houve diferença quanto à ocorrência 
de sangramento maior (0,7% x 0,0%; p=0,11). 

Os resultados do estudo EINSTEIN PE14 também foram mui-
to encorajadores. Foram analisados 4.832 portadores de TEP. 
A rivaroxabana demonstrou não inferioridade ao tratamento 
convencional (enoxaparina seguida de AVK), na prevenção da 
recidiva sintomática de TEV (10,3% x 11,4%; p=0,23), e a 
ocorrência de sangramento maior foi inferior no grupo da riva-
roxabana (1,1% x 2,2%; p=0,003).  

Recentemente, foi publicado um estudo prospectivo, o estu-
do Hot-PE17, fase IV, multicêntrico que analisou a efi cácia e se-
gurança do tratamento domiciliar de pacientes com diagnóstico 
de TEP, e com risco de mortalidade baixo, segundo os critérios 
da Sociedade Europeia de Cardiologia (> 18 anos, diagnóstico 
confi rmado de TEP, ausência de disfunção de ventrículo direito 
(VD) caracterizada por diâmetro VD/VE > 1,0 , e trombo livre, 
por ecocardiografi a ou tomografi a. Foram avaliados 525 pa-
cientes e o estudo foi interrompido, em análise interina, devido 
à alta efi cácia, quando 50% da população planejada havia sido 
incluída, permitindo a rejeição precoce da hipótese de nulida-
de. Esse foi o primeiro estudo que demonstrou a segurança 
do tratamento domiciliar do TEP e, que os critérios de risco de 
mortalidade da ESC, que contempla a presença de disfunção de 
VD, é capaz de prever o risco de mortalidade do TEV. 

O estudo EINSTEIN CHOICE18, duplo-cego, comparou o uso 
diário das doses de 10 mg e 20 mg de rivaroxabana com AAS 
100 mg, na extensão do tratamento de TEV, em pacientes 
tratados previamente por um período de seis a 12 meses. A 
ocorrência de TEV fatal ou não fatal ocorreu em 1,2%, 1,5% e 
4,4% dos pacientes, respectivamente, mostrando uma redução 
de risco de 66% com a dose de 20mg de rivaroxabana e de 
74% com a dose de 10mg (p<0,001). As taxas de sangramen-
to maiores foram similares entre os grupos tratados, de 0,4%, 
0,5%, e 0,3%, e de sangramento não maior clinicamente re-
levante, 2,0%, 2,7% e 1,8%,  respectivamente, demostrando 
que as doses profi lática (10 mg), e terapêutica (20 mg) de ri-
varoxabana, são efi cazes e seguras na extensão do tratamento 
de TEV. 

Em outro estudo, em que foi feita uma análise combinada 
dos estudos EINSTEIN EXT15 e CHOICE18, os eventos de TEV 
foram classifi cados em eventos não provocados e provocados. 
Nessa análise, um total de 2.832 pacientes receberam riva-
roxabana, 468 receberam aspirina e 243 placebo. Nos casos 
de TEV não provocados houve recorrência de TEV em 2,0%, 
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5,9% e 10%, respectivamente, após o período de um ano.  Não hou-
ve evento de recorrência no grupo TEV provocado por evento maior 
transitório (cirurgia, trauma, cesárea), e não houve diferença de reci-
diva entre os grupos de TEV provocado por evento persistente menor 
(doença infl amatória intestinal, paralisia ou paresia de membro infe-
rior, insufi ciência cardíaca congestiva, IMC > 30 Kg/m2, capacidade 
de depuração da creatinina < 50 ml/min, história de TEV familiar ou 
trombofi lia)  ou transitório (imobilização clínica, viagem com mais de 
8 horas, gravidez, puerpério, uso de estrógeno, imobilização tempo-
rária de membro por trauma), demonstrando que esses pacientes 
também se benefi ciam da extensão do uso de rivaroxabana. Nesses 
dois grupos, houve uma redução de risco relativo de recidiva de TEV 
de 75% quando comparado ao placebo/aspirina, independente da 
dose de rivaroxabana utilizada19. 

Uso da rivaroxabana na profi laxia do TEV em pacientes 
clínicos hospitalizados, e após a alta hospitalar:

Recomendações nacionais e internacionais indicam o uso profi lático 
de HBPM na prevenção de TEV nos pacientes clínicos internados, até 
que os mesmos sejam capazes de se locomoverem ou obtenham alta 
hospitalar20. Entretanto, estudos observacionais longitudinais mais 
recentes, indicam que o risco de TEV se estende além do período de 
hospitalização, e que 80% dos eventos ocorrem em até seis semanas, 
após a alta hospitalar21,22.  

A estratégia de estender a profi laxia de TEV após a alta hospitalar, 
fazendo uso de HBPM ou DOAC, foi analisada previamente22-24. Apesar 
de ter sido demonstrado que é possível a diminuição da incidência 
de TEV, com o uso desses fármacos, houve aumento no número de 
episódios hemorrágicos. 

O estudo MAGELLAN25 analisou a efi cácia e a segurança da exten-
são da profi laxia de TEV em pacientes hospitalizados, por patologias 
clínicas (insufi ciência cardíaca congestiva, acidente vascular isquêmi-
co, doença infl amatória ou infecciosa e insufi ciência respiratória agu-
da), com risco para TEV (imobilidade moderada ou grave, e uma fator 
adicional de risco: imobilização prolongada, idade maior que 75 anos, 
história de câncer, história de TEV, história de insufi ciência cardíaca, 
trombofi lia, índice de massa corporal superior a 35 Kg/m2). Esses 
pacientes foram randomizados para o uso de rivaroxabana 10 mg via 
oral por dia (35 ± 4 dias) ou enoxaparina (40 mg subcutânea por dia; 
10 ± 4 dias) seguido de placebo, após a alta hospitalar. O desfecho 
primário estudado foi a ocorrência de TVP proximal assintomática ou 
de qualquer TVP sintomática. A rivaroxabana atingiu critérios de não 
inferioridade à enoxaparina no décimo dia de internação (incidência 
de 2,7% para os dois grupos; p=0,003), e de superioridade ao pla-
cebo no trigésimo quinto dia (incidência de 4,4% x 5,7%; p=0,02), 
na redução de risco de TEV, entretanto, houve aumento do risco de 
sangramento maior, quando comparado ao grupo enoxaparina segui-
do de placebo (dia 35: 4,1% x 1,7%; p<0,001). 

Dessa forma, foi instituída uma comissão independente, que ava-
liou quais foram as situações clínicas em que houve aumento de risco 
hemorrágico. No estudo de subpopulação aqui apresentado26, em que 
foram analisados 80% da população original do estudo MAGELLAN25

(N=6.447), foram excluídos os pacientes que apresentaram cinco fa-
tores de risco principais identifi cados para a ocorrência de sangra-
mento: câncer em atividade (38%), dupla antiagregação plaquetária 
(31%), qualquer sangramento há menos de três meses da rando-
mização (17%), úlcera péptica gastroduodenal em atividade (15%), 
história de bronquiectasia ou cavitação pulmonar (8%). 

Os pacientes também foram analisados após o décimo e trigésimo 
quinto dia de seguimento. A rivaroxabana foi não inferior à enoxapari-
na na profi laxia intra-hospitalar de TEV no décimo dia (TEV + mortali-
dade relacionada ao TEV: 2,4% x 3,0%; risco relativo RR: 0,97 (inter-
valo de confi ança de 95%, IC 95% (0,58-1,15)). Após trinta e cinco 
dias de acompanhamento, a rivaroxabana foi superior a enoxaparina 
e placebo (TEV + mortalidade relacionada ao TEV: 3,9% x 5,7%; RR 
0,68 (IC 95%: 0,53-0,88)), causando uma redução de risco relativo 
de 32%. Nessa subpopulação, não foi observado aumento na taxa 

de sangramento maior após o décimo dia (0,4 x 0,3; RR 1,19 
(IC 95% 0,54-2,65)), e trigésimo quinto dia (0,68 x 0,47; RR 
1,48 (IC 95% 0,77-2,84)) de acompanhamento. Desta forma, 
a análise concluiu que estes critérios de exclusão defi niram 
uma subpopulação de pacientes portadores de doença clínica 
aguda, com perfi l de benefício/risco positivo para realização de 
tromboprofi laxia de TEV com rivaroxabana, no período intra-
-hospitalar e após a alta hospitalar.
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BRASIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLL!!!

Brasil, “deitado eternamente em berço 
esplêndido”, que vem sendo acordado le-
eennntamente, porque os políticos fazem 
de tudo para que ele nunca acorde na 
sua plenitude e continue o sono letárgico, 
para eles “deitarem e rolarem”; querem 
que o Brasil continue gigante pela própria 
natureza, só na frase do Hino Nacional!  

É triste ouvirmos, exporadicamente, 
no Rádio, a coragem de denunciar erros 
de condutas aterrorizantes, que prejudi-
cam o bem-estar, a harmonia vivencial do 
povo brasileiro, como os desmandos na 
área da educação, da saúde, dos impos-
tos, dos processos de desvios de dinheiro 
público sem punição; da falta de coragem 
em assumirem responsabilidades quanto 
à anarquia e acidentes no tráfego aéreo, 
nas estradas, nas ruas das cidades gran-
des, nas fronteiras, nos portos maríti-
mos. Mas, o pior de tudo isso é a falta 
de vislumbre de soluções, condenações, 
de esperança para breve, da mudança da 
piada para a seriedade, do desrespeito 
para o cumprimento da ética moral e so-
cial. Enfi m, combatendo com destemidez 
o erro e protegendo o certo, em todos os 
setores da vida brasileira, suplantaria a 
tristeza para dar lugar à alegria plena. 
Só assim o nosso querido e deslumbrante 
Brasil cresceria num ritmo fantástico do 
qual é capaz.

Peço a Deus que não deixe arrefecer 
meu otimismo, minha confi ança, de que 
um dia haverá mudanças positivas nesta 
Pátria que deveria ser da maioria de seus 
fi lhos, com uma vivência justa, deixando 
de ser da minoria usurpadora, escravi-
sante, imoral, para redundar.

Onde estamos nós, povo em geral, que 
aceitamos passivamente todos os erros, 
as injustiças, os desmandos da política 
nacional, num fl agrante desrespeito a to-
dos nós e à democracia brasileira, que é 
o melhor regime, com certeza absoluta?

Segundo um estudo econômico, os su-
perricos, 7% da população brasileira e 

mundial, após nove meses de epidemia, 
recuperaram suas fi nanças. Enquanto a 
classe média e pobre levarão dez anos 
para se recuperar. 

Será que precisamos de muitas dis-
putas esportivas internacionais para re-
cordarmos e invocarmos nosso Hino Na-
cional, revigorando nosso patriotismo? 
Quando isso acontece parece que nos 
transformamos num verdadeiro Gengis 
Kan, ou coisa parecida! Este sonho há de 
se realizar! 

Se estivéssemos convencidos de nos 
armarmos de uma energia imensa de 
amor à Pátria, lutaríamos contra tudo 
isso, promovendo as reformas gerais, ne-
cessárias, indispensáveis e urgentes, na 
política brasileira. 

Comodismos, individualismo, covardia, 
são grandes empecilhos? 

Ou prefem perder esperanças de refor-
mas, de dias melhores, que se dissemi-
nam a cada dia?

Muitas vezes eu me pergunto: será 
mesmo que a maioria dos médicos brasi-
leiros vive com difi culdade, enfrenta obs-
táculos para exercer a medicina, frente a 
tantas parcialidades do governo? Somen-
te os líderes dos órgãos da Classe Médi-
ca estão sempre batalhando a favor dos 
seus colegas, apesar de receberem apoio 
discreto dos médicos. O povão, 60% da 
população, não há dúvida, sofre muito 
em todos os sentidos, em todos os níveis, 
diuturnamente.

“A força do direito deve 
superar o direito da força” 

– Rui Barbosa

“Eduquem-se os meninos e não 
precisará castigar os homens” 

– Pitágoras

“Não precisamos apagar a luz do 
próximo para que a nossa brilhe” 

– Mahatma Gandhi 

Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP
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EXPEDIENTE

NOTÍCIAS

Levantamento foi divulgado pela Associação Médica Brasileira (AMB)

A Associação Médica Brasileira (AMB) divulgou, em fevereiro, os resultados de uma 
pesquisa feita no primeiro mês de 2021, com 3.882 profi ssionais de Medicina de todas 
as regiões do país. Com o título "Os médicos e a pandemia de Covid-19", o levantamen-
to indicou que oito a cada 10 médicos acreditam que a segunda onda da pandemia é 
ainda mais grave do que a primeira. 

Ainda, conforme o levantamento, indagados sobre a situação atual de casos nas 
unidades que atendem pacientes com suspeita ou já com Covid-19, 91,5% dos médicos 
observam tendência à alta em algum grau. Quanto aos óbitos, a propensão é igual, de 
alta para 69,1%, ou seja, praticamente 7 em cada 10.

Além disso, a pesquisa identifi cou o devastador efeito das fake news na pandemia 
de Covid-19, conforme a visão dos médicos. Para eles, a assistência é impactada por 
recorrentes notícias falsas e informações sem comprovação científi ca. O levantamento 
mostrou que 91,6% dos entrevistados citam interferência negativa das notícias falsas, 
como o descrédito da Ciência, a difi culdade de os pacientes aceitarem as decisões dos 
profi ssionais de Saúde, o desprezo às medidas de isolamento e pressão para que se-
jam receitados medicamentos sem comprovação científi ca de efi cácia.

Outra consequência relacionada às fake news e à desinformação proposital se dá 
no descomprometimento de parcela da população com as medidas de prevenção ao 
novo coronavírus. Os médicos foram questionados sobre como avaliam a resposta às 
orientações para o uso de máscara, isolamento e distanciamento: 50,5% dizem que 
em nenhuma delas há adesão sufi ciente.

Fonte: saudedebate

Maior parte dos médicos acredita que a segunda onda da pandemia é ainda mais grave

Pesquisadores brasileiros identifi cam células cerebrais 
mais vulneráveis ao Alzheimer

Estudo inédito foi publicado recentemente na Nature Neuroscience

Um estudo inédito sobre a vulnerabilidade seletiva no nível dos 
neurônios individuais e com o mapeamento das primeiras células 
acometidas pela doença de Alzheimer foi publicado na revista cien-
tífi ca Nature Neuroscience, no dia 27 de janeiro de 2021, com o títu-
lo "Markers of vulnerable neurons identifi ed in Alzheimer disease”. 
O trabalho foi realizado por um grupo de pesquisadores, composto 
por cinco brasileiros da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (FMUSP), em parceria com cientistas da University of 
California San Francisco (UCSF), dos Estados Unidos.

A autora-sênior, Profa. Lea Tenenholz Grinberg, do Departamen-
to de Patologia da FMUSP e associada ao Departamento de Neuro-
logia da UCSF, diz que “alguns neurônios sucumbem à doença anos 
antes dos primeiros sintomas aparecerem, enquanto outros pare-
cem impermeáveis à degeneração que as cerca e perduram até os 
estágios fi nais da doença. Tornou-se uma questão premente para 
nós entender os fatores específi cos que tornam algumas células se-
letivamente vulneráveis à patologia de Alzheimer, enquanto outras 
se mostram capazes de resistir a ela por anos”.

Durante a pesquisa, foram estudados tecidos cerebrais de pes-
soas que morreram em diferentes estágios da doença de Alzhei-
mer, obtidos no Biobanco para Estudos do Envelhecimento da 
FMUSP e no Banco de Cérebro de Doenças Neurodegenerativas da 
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UCSF com técnicas de análise de RNA nuclear e neuropatologia 
quantitativa. 

Leia o artigo na íntegra publicado pela Nature Neuroscience 
em https://www.nature.com/articles/s41593-020-00764-7

Entidades de saúde debatem o aumento de ICMS

Apenas as Santas Casas e hospitais públicos fi caram de fora 
da mudança

Em meio a uma pandemia sem precedentes, o governo do 
estado de São Paulo revogou a isenção do Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços (ICMS), desde 1º de janeiro 
de 2021. Apenas as Santas Casas e hospitais públicos fi caram 
de fora da mudança, todos os demais setores como hospitais 
privados, fi lantrópicos, indústria de dispositivos médicos e far-
macêuticos serão afetados. Bem como o restante do país, por 
meio do efeito cascata, já que grande parte dos fornecedores de 
saúde está em São Paulo.

Apenas entre os membros da Associação Nacional de Hospi-
tais Privados (Anahp), estima-se que o ICMS com alíquota de 
18% aumentará os custos em aproximadamente  R$ 1,3 bilhão. 
Para mostrar os efeitos da revogação para o setor de Saúde e, 
consequentemente, para o bolso dos brasileiros, a Anahp re-
alizou, no dia 11 de fevereiro, um evento on-line com o tema 
“Aumento de ICMS na saúde em SP impacta todo o Brasil”, que 
contou com a participação de representantes de várias entida-
des do setor hospitalar. 

Fonte: portalhospitaisbrasil
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