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DEFESA PROFISSIONAL
Reunião Científica discute trabalhos 
imprescindíveis para a especialidade

MESTRE VASCULAR
Dr. Marcello Romiti: trajetória profi ssional que 
permeia a arte de ensinar e a grande contribuição 
para a literatura médica

Supremo Tribunal Federal decide que, 
enquanto durar o estado de pandemia 
no país, os profi ssionais da saúde não 
perderão o benefício
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DEVEM TER DIREITOS 
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Estão abertas as inscrições para um dos 
eventos mais importantes da Sociedade
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Prezados associados,
Um assunto em especial, diante do cenário de colapso 

do sistema de saúde e indisponibilidade de leitos de UTI, 
tanto no sistema público quanto no privado, tem me dei-
xado bastante preocupado, que é a falta de informação, 
por parte das pessoas, no tocante a tomarem a vacina 
contra a Covid-19. 

Recentemente, atendi dois pacientes com a preocupação 
de tomar uma das vacinas por medo de terem trombose; 
e um casal de idosos me contou que não foi se vacinar 
porque estava tomando medicamentos sem comprovação 
científi ca, e se sentia imunizado. 

O papel do cirurgião vascular em orientar seus pacientes 
a tomarem a vacina é fundamental! É dever de todo médi-
co informar sobre as evidências científi cas do uso de EPI e 
a importância da vacinação para o controle da pandemia. 
Precisamos disseminar a informação correta e combater 
as fake news. 

Nós médicos, temos de ser entusiastas da vacina. As va-
cinas disponíveis reduzem signifi cativamente as hospitali-
zações e as transmissões. O Brasil precisa, urgentemente, 
de vacinação em massa. Não obteremos esse resultado se 
não apoiarmos a ciência e a tecnologia. 

Vamos em frente, numa força-tarefa para prestar os es-
clarecimentos aos nossos pacientes sobre a importância 
da Campanha Nacional de Imunização. 

Forte abraço!
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opiniões dos associados e dos leitores sejam 
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O corpo editorial da revista analisará as 
cartas recebidas. Os assuntos sem interesse 
comercial, sem cunho autopromocional e sem 
conteúdos ofensivos serão publicados.

Mande seu e mail para:

secretaria@sbacvsp.org.br ou 
bete@waycomunicacoes.com.br
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DEFESA PROFISSIONAL

Dr. Marcio Barreto de Araujo 
Diretor de Defesa 

Profi ssional da SBACV-SP

Saudações caros associados(as)!
Inicialmente, me solidarizo com todas as famílias brasileiras en-

lutadas pela perda inestimável de entes queridos, vitimados pela 
infecção de Covid-19 e/ou de suas consequências e sequelas. Hoje, 
vivemos o pior momento desde o início da pandemia, e é impossível 
não solidarizarmos com tanto sofrimento e perdas. 

Nesse ínterim, irei comentar um assunto que, embora difícil, se 
faz necessário dentro do escopo da nossa atuação em Defesa Pro-
fi ssional. No dia 26 de março, por meio de uma edição extra do 
Diário Ofi cial da União,  foi publicada a Lei nº 14.128/2021, que: 
"Dispõ e sobre compensaç ã o fi nanceira a ser paga pela Uniã o aos 
profi ssionais e trabalhadores de saú de que, durante o perí odo de 
emergê ncia de saú de pú blica de importâ ncia nacional decorrente da 
disseminaç ã o do novo coronaví rus (SARS-CoV-2), por terem traba-
lhado no atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid-19, 
ou realizado visitas domiciliares em determinado perí odo de tempo, 
no caso de agentes comunitá rios de saú de ou de combate a ende-
mias, tornarem-se permanentemente incapacitados para o traba-
lho, ou ao seu cô njuge ou companheiro, aos seus dependentes e 
aos seus herdeiros necessá rios, em caso de ó bito”. (https://pesqui-
sa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/03/2021&-
jornal=603&pagina=4) 

Uma lei com conteúdo semelhante fora promulgada no ano 
passado, por meio do Projeto de Lei aprovado pelo Congresso 
Nacional, mas integralmente vetado pelo presidente da República 
em 20/08/20, tendo sido derrubado o veto em recente sessão 
plenária, e então, só agora promulgada a lei e com efeito retroa-
tivo a partir de 20 de março de 2020. 

Resumidamente, a nova lei em questão determina que a União 
pague uma compensação fi nanceira aos profi ssionais e trabalha-
dores de Saúde que tornaram-se permanentemente incapacitados 
para o trabalho, durante o período de emergência de saúde pública, 
decorrente do novo coronavírus, desde que, comprovadamente, te-
nham trabalhado no atendimento direto a pacientes de Covid-19, 
ou por terem realizado visitas domiciliares (no caso de agentes co-
munitários de saúde ou de combate a endemias). Caso o indivíduo 
tenha falecido, a compensação fi nanceira será paga ao seu cônjuge 
ou companheiro, aos seus dependentes e aos seus herdeiros, con-
forme especifi ca a lei:

I - (uma) única prestação em valor fi xo de R$ 50.000 (cinquenta 
mil reais);

II - 1 (uma) única prestação de valor variável paga a cada um 

dos dependentes do profi ssional ou trabalhador de saúde 
falecido. O valor será calculado mediante à multiplicação 
da quantia de R$ 10.000 (dez mil reais) pelo número de 
anos inteiros e incompletos que faltarem para cada um 
deles, na data do óbito do profi ssional ou trabalhador de 
saúde, para atingir a idade de 21 anos completos, ou 24 
anos se cursando curso superior. 

Pelo que determina a lei, além de todos os profi ssionais 
de Saúde, também terão direito os profi ssionais de apoio 
às atividades de saúde e que da mesma forma comprovem 
a atuação na linha de frente do combate à Covid-19. Terão 
direito à indenização ou seus familiares, sem prejuízo para 
outras indenizações previdenciárias ou pecuniárias que 
porventura tenham direito. Também isenta o valor a ser 
pago de qualquer tributação na fonte ou em posterior de-
claração de ajuste de Imposto de Renda de Pessoa Física. 

Obviamente que tal indenização não suplantará a falta 
de um ente querido ou uma invalidez permanente, mas 
servirá, ao menos, como uma forma de garantir a mínima 
reparação e garantia de subsistência para muitas famílias, 
sobretudo àquelas em que o trabalhador falecido era a úni-
ca ou maior fonte provedora da família. A essa altura, in-
felizmente, a maioria de nós tem conhecimento da perda 
de um colega ou outro profi ssional da saúde ou de apoio 
que estavam atuando nos hospitais públicos ou privados, e 
que nada nos custaria alertarmos aos seus familiares que 
busquem valerem-se da indenização a que têm direito.  

Um forte abraço! 

NOVA LEI PROMULGADA INDENIZARÁ FAMÍLIAS DE 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE FALECIDOS OU INCAPACITADOS 
QUE ATUARAM NO COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19
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Decisão do Supremo Tribunal Federal assegura que os profi ssionais da saúde que possuem a aposentadoria especial 
não precisam rescindir contrato de trabalho e podem permanecer em atividade durante a pandemia

Dr. João Badari

Dr. Newton de Barros Junior 

Dr. Rubem Rino

MÉDICOS APOSENTADOS QUE ATUAM 
NA LINHA DE FRENTE CONTRA A COVID-19 
DEVEM TER DIREITOS PRESERVADOS

CAPA

Para o procurador-geral, caso não fosse 
feita a modulação, haveria risco de dano 
grave ou de difícil reparação ao interesse 
público no quadro atual, notadamente à 
saúde coletiva. No dia 15 de março, tal pe-
dido foi atendido, e o ministro Dias Toff oli, 
do STF e relator dos embargos de decla-
ração –quando se pede esclarecimentos 
de pontos já julgados –decidiu que os 
profi ssionais de saúde aposentados pode-
rão permanecer atuando na área de risco 
enquanto durar o estado de pandemia no 
país, sem perder o direito ao benefício. 
Para o relator, o aposentado especial que 
voltou à atividade em área nociva não pre-
cisa devolver o que já recebeu do INSS. 
A decisão do ministro foi tomada em ses-
são virtual do plenário no julgamento do 
Recurso Extraordinário – RE 791961, com 
repercussão geral – Tema 709. O tema 
ainda está em análise no Supremo. Fonte: 
https://cnts.org.br/

Na opinião do cirurgião vascular e di-
retor clínico do Hospital São Paulo, Dr. 
Newton de Barros Junior, que atualmente 
está em plena atuação direta na coorde-
nação de leitos para internação e de UTI, 
visando os pacientes com a Covid-19, 
essa é uma conquista muito importante 
para os médicos que têm a aposentado-
ria especial e estão na linha de frente no 
combate à doença. “No meu caso, por 
exemplo, estou com 68 anos e sou apo-
sentado como docente da Escola Paulis-
ta de Medicina da Universidade Federal 
de São Paulo – UNIFESP, desde julho de 
2018. Me aposentei por tempo de servi-
ço - Servidor Público Federal. Há cerca de 
seis meses após a minha aposentadoria, 
fui convidado pelo Conselho Estratégico do 
HSP/HU UNIFESP para fazer parte da Su-
perintendência, como diretor clínico. Nes-
ta ocasião, eu já tinha um cargo de gestão 
como coordenador médico dos ambulató-
rios, com oito anos de experiência na ad-
ministração. Tem sido um grande desafi o 
conviver com as modifi cações diárias da 
estrutura física do Hospital São Paulo, em 
decorrência da pandemia”. 

O médico revela que, num primeiro mo-
mento, há um ano, ele e sua equipe esti-

Diante do agravamento da pandemia no 
Brasil, o país enfrenta, atualmente, a pior 
fase do combate à Covid-19. E, cada vez 
mais, a força-tarefa de médicos e profi s-
sionais de saúde para atuar na linha de 
frente contra a disseminação da doen-
ça tem sido de grande importância para 
salvar vidas. Com base nesse cenário, o 
Supremo Tribunal Federal – STF voltou a 
analisar o Tema 709, que diz respeito à 
possibilidade dos profi ssionais de saúde, 
que já estão gozando do benefício da apo-
sentadoria especial, seguirem com suas 
atividades de trabalho. 

O advogado especialista em Direito 
Previdenciário, Dr. João Badari, esclarece 
que o entendimento anterior era de que 
os profi ssionais de saúde deveriam optar 
em contar com direito à aposentadoria es-
pecial ou em seguirem na sua atividade 
de risco. E a atividade de risco, hoje, é o 
combate à pandemia. Ele explica que foi 
por conta disso que o procurador-geral da 
República, Augusto Aras, ingressou com 
recurso para pedir que o Supremo realize 
a modulação de efeitos do tema. A ideia 
da modulação é que, mesmo que a Su-
prema Corte impeça que os profi ssionais 
de saúde permaneçam na ativa com o re-
cebimento da aposentadoria especial, tal 
entendimento não seria aplicado enquanto 
perdurar a crise sanitária. 

Ainda, de acordo com Dr. Badari, no le-
vantamento preliminar, realizado no sis-
tema do Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS) e apresentado na interpo-
sição de recurso pela Procuradoria-Geral 
da República (PGR), existem aproximada-
mente 22 mil profi ssionais aposentados 
especiais que permanecem na ativa. Des-
se total, cerca de 5 mil estão vinculados à 
alguma unidade de atendimento à saúde. 
“Portanto, é vital para o Brasil que estes 
profi ssionais, que optam por se colocar na 
linha de frente de combate à pandemia, 
não tenham que abandonar o seu direito 
à aposentadoria especial. São operadores 
da saúde que decidiram seguir trabalhan-
do para buscar atenuar os efeitos da pan-
demia, salvar vidas e proteger a popula-
ção”, pontua. 
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veram sempre um passo à frente da doen-
ça, no que se refere às instalações de leitos 
dedicados aos pacientes com Covid-19, de 
enfermaria e de UTIs. Porém, nesta se-
gunda onda, mais rápida e mais intensa 
do que há um ano, houve, de fato, o au-
mento da demanda de pacientes, com lei-
tos com taxas de ocupação muito altas, 
o que tem ocorrido na maioria dos hos-
pitais públicos e mesmo privados. “Essa 
luta diária ocasiona um desgaste muito 
grande e contínuo em nós, os profi ssionais 
de saúde (médicos, enfermeiros, fi siote-
rapeutas, etc...), que estamos tentando 
salvar vidas. Porém, precisamos continuar 
nossa missão de assistir aos necessitados 
com qualidade e segurança. Por isso, essa 
decisão do Supremo é muito signifi cativa 
para a categoria”, declara.  

O cirurgião vascular, Dr. Rubem Rino, 
que está com 85 anos de idade cronoló-

gica, mas 50 de idade orgânica, como faz 
questão de frisar, compactua da mesma 
opinião do Dr. Newton de Barros Junior. 
“Se o médico está em plena normalidade 
de seu comportamento, com mente, corpo 
e espírito saudáveis, e com conhecimento 
atualizado, não tem porque não prestar 
seus serviços ao próximo. O STF deveria 
aprovar, também, a carreira médica para 
o serviço público, como existe para o pro-
motor, para o juiz de direito. Isso propor-
cionaria um excelente aperfeiçoamento da 
prática da Medicina pública, e a valoriza-
ria”.  O Dr. Rubem Rino é aposentado pelo 
INSS, por tempo de contribuição, desde 
quando completou 25 anos de exercício 
profi ssional, como reza a Lei, mas, con-
tinuou trabalhando porque se sente hábil 
para operar e aplicar nas telangiectasias. 
“Nunca ter parado de trabalhar sempre foi 
motivo de orgulho para mim. Permaneço 

atendendo em meu consultório, localizado 
na Praça Amadeu Amaral, na Bela Vista, 
e operando nos Hospitais: Oswaldo Cruz; 
Einstein; Sírio Libanês e, às vezes no Hos-
pital da Amil. Minha equipe cirúrgica é 
formada por cinco profi ssionais: eu, que 
sou o cirurgião, dois auxiliares, uma ins-
trumentadora e o anestesista. O médico 
brasileiro precisa ser valorizado e ter os 
seus direitos resguardados”, ressalta.  

Para os médicos que estão em vias de 
se aposentar, Dr. Badari aconselha que 
procurem um profi ssional qualifi cado (um 
advogado, ou contador) que possa orien-
tá-los, antes de fazerem a escolha pelo 
tipo de benefício (especial ou por tempo 
de contribuição), e para os mais jovens 
que estão em início de carreira, façam um 
planejamento previdenciário. “Essas esco-
lhas farão total diferença ao longo de suas 
carreiras”, conclui. 

SELO HOLOGRÁFICO
A SBACV-SP disponibiliza, aos seus sócios, o seu selo 

holográfi co. O material, que pode ser anexado em receitu-
ários médicos, prontuários, cartões de visita, laudos médi-
cos ou qualquer local em que o médico julgar importante, 
custa R$ 0,25. A quantidade mínima para a compra são 
300 selos, vendidos pelo preço de R$ 75.

Caso o médico opte por adquirir 600, o valor é R$ 150, 
e para 900, o profi ssional deverá despender R$ 225. O pa-
gamento precisa ser antecipado e o comprovante anexado 
ao e-mail de solicitação. Os associados podem adquirir o 
produto pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br, e recebê-
-lo em seu endereço de correspondência.

AGENDA

2021

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

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

Local: On-line
Informações: secretaria@sbacvsp.org.br
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Trabalhos relevantes para a especialidade foram discutidos na oportunidade

REUNIÃO MENSAL  DÁ DESTAQUE AO XIX ENCONTRO SÃO PAULO 
DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR

ENCONTRO MENSAL

A Reunião Científi ca de março foi realizada no dia 25, no formato virtu-
al, com a secretaria do Dr. Antonio Eduardo Zerati. Na ocasião, o primeiro 
trabalho apresentado foi “Trombose Aortoilíaca Precoce no pós-operatório 
de angioplastia com Kissing Stent”, do Serviço de Cirurgia Vascular do 
Hospital Heliópolis. O estudo foi realizado pelos doutores Rodolfo Pache-
co Quidá, Maria Marina Leonardo Alves Costa, Nelson Fernandes Júnior, 
Sérgio Vitasovic Gomes (apresentador), Agenor José Vasconcelos Costa, 
Ulisses Ubaldo Mattosinho Mathias e Regina de Faria Bittencourt da Costa, 
e teve os comentários do Dr. Calogero Presti.

De autoria dos doutores Giuliano Frediani Tasca Okamoto (apresenta-
dor), Cynthia de Almeida Mendes, Nelson Wolosker, Ryta de Cassia Ri-
beiro e Felipe Soares Oliveira Portela, o segundo trabalho tratou sobre 
“Avaliação intraoperatória do funcionamento e mobilidade de cateter de 
hemodiálise de longa permanência durante simulação de esforço físico 
com membros superiores”, pelo Hospital Israelita Albert Einstein. O Dr. 
Guilherme Yazbek atuou como comentador. 

O terceiro e último estudo, também pelo Hospital Israelita Albert Eins-
tein, abordou o tema “Associados com melhor qualidade de vida no pós-
-operatório”, e foi elaborado pelos doutores Nelson Wolosker, Marcelo 
Passos Teivelis, Cynthia de Almeida Mendes, Maria Fernanda Portugal 
(apresentadora), Lucas Pinheiro Lembrança e Alexandre Fioranelli. O Dr. 
Marcelo Calil Burihan fi cou responsável pela moderação.

Reunião Administrativa
A Reunião Administrativa da SBACV-SP, realizada por videoconferên-

cia, foi conduzida pelo presidente da entidade, Dr. Walter Campos Júnior. 
Um dos assuntos da pauta foi o XIX Encontro São Paulo de Cirurgia 

Vascular e Endovascular, marcado para os dias 8, 9 e 10 de junho. O 
evento é reconhecido como um importante acontecimento para a difu-
são de conhecimentos, troca de experiências e ampliação de relaciona-
mentos, com a participação de especialistas renomados da área. Sobre 

A diretoria da SBACV-SP reforça o pedido para que 
todos os associados participem das reuniões da So-
ciedade, na forma on-line. Para informações, entre 
em contato com a secretaria da Regional pelo e-mail 
secretaria@sbacvsp.org.br

a programação, que já está sendo eleborada, Dr. Walter 
comentou que os trabalhos de complicações de casos iné-
ditos estão sendo aguardados, e apresentou a sugestão 
do Dr. Calogero Presti, que não pôde estar presente na 
reunião, de incluir uma mesa do Society Vascular Surgery, 
referente ao capítulo brasileiro, com casos mais genéricos, 
onde, entre os temas, estaria “Arterial Venoso”. A diretoria 
aprovou a ideia. 

Também foi abordado, pelo Dr. Marcelo Calil Burihan, o  
Curso de Curativo on-line, que deverá ser realizado em 
maio (com data ainda ser defi nida).

ABRIL 
Reunião Científi ca - On-line

29/04/2021  
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

Link de acesso:

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

Dr. Walter Campos Jr.
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TRABALHOS DE 25 DE MARÇO

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE INTERVENÇÕES 
SOBRE ESTENOSE DA BIFURCAÇÃO CAROTÍDEA 
EM 11 ANOS NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE DO 
BRASIL: ANGIOPLASTIA FOI MAIS COMUM QUE 
ENDARTERECTOMIA

Autores: Nelson Wolosker, Maria Fernanda Cassino Por-
tugal (apresentadora), Marcelo Fiorelli Alexandrino da Sil-
va, Rodrigo Massaud, Edson Amaro, Claudia Jerussalmy e 
Marcelo Passos Teivelis

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Introdução: O acidente vascular encefálico é a maior 

causa global de morte, com a aterosclerose carotídea re-
presentando de 10 a 20% dos casos. No Brasil, o Sistema 
Público de Saúde provém suporte para aproximadamente 
2/3 da população. Não há estudos, no entanto, que ana-
lisaram em larga escala a cirurgia da bifurcação carotídea 
no país.

Método: Este estudo teve por objetivo descrever as ta-
xas de angioplastia (CAS) e endarterectomia (CEA) reali-
zadas entre 2008 e 2019, no Sistema Público de Saúde do 
Brasil (SUS), por meio da análise em grande escala de da-
dos publicamente disponíveis.

Resultados: Entre 2008 e 2019, 37.424 procedimen-
tos de revascularização da bifurcação carotídea foram re-
alizados, dos quais 22.578 foram CAS (60,34%) e 14.846 
(39,66%) foram CEA. Houve 620 óbitos intra-hospitalares 
(1,66%), 336 pós-CAS (1,48%) e 284 pós CEA (1,92%) 
(p=0.032). O investimento governamental foi de R$ 
157.745.176,93  (79,31% de todo o investimento) para CAS 
e R$ 41.150.154,37 (20,69% de todo o investimento) para 
CEA. O custo médio por procedimento foi de R$ 6.257,36 
para CAS e R$ 2.922,03 para CEA (p = 0.008).

Conclusão: No Brasil, a frequência de CAS ultrapassou 
em muito aquela da CEA. A mortalidade intra-hospitalar 
de CAS foi signifi cativamente mais baixa do que aquela do 
CEA, embora ambas as técnicas tenham mortalidade den-
tro do aceitável pela literatua mundial. Os custos da CAS, 
no entanto, foram signifi cativamente maiores. Esta é uma 
análise pioneira do manejo da doença carotídea no Brasil, 
que fornece, pela primeira vez, uma percepção preliminar 
de que a baixa adoção de CEA no Brasil está em oposição à 
tendência mundial.

Comentador: Dr. Erasmo Simão da Silva

OS RESULTADOS DA PRESERVAÇÃO DA 
ARTÉRIA ILÍACA INTERNA DURANTE O 
TRATAMENTO ENDOVASCULAR OU EM CIRURGIA 
ABERTA PARA ANEURISMAS AORTO-ILÍACOS

Autores: Rodrigo Andrade Lourenço (apresentado ), Rafael 
de Athayde Soares, Marcelo Fernando Matielo, Francisco Car-
doso Brochado Neto, Amanda Thurler Palomo, Rodrigo Andra-
de Lourenço, Caroline Tanaka e Roberto Sacilotto

Instituição: Hospital do Servidor Público Estadual de São 
Paulo, Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular

Contexto: A preservação de uma artéria ilíaca interna con-
tinua a ser um desafi o terapêutico nos pacientes com aneuris-
mas aorto-ilíacos submetidos tanto ao tratamento endovascu-
lar quanto à cirurgia aberta.

Objetivos: Determinar os resultados da sobrevida e des-
fechos clínicos em pacientes com aneurismas aorto-ilíacos 
(AAIA) que recebem reparo endovascular (EV) ou cirúrgico 
aberto (CA). 

Métodos: Este foi um estudo de coorte consecutivo e re-
trospectivo de pacientes com AAIA submetidos a reparo EV 
ou CA. 

Resultados: Houve maior tempo de internação pós-pro-
cedimento e permanência na unidade de terapia intensiva 
no grupo CA comparado com o grupo EV (7,08±3,5 dias vs. 
3,32±2,3 dias; p = 0,03; 3,35±2,2 dias vs. 1,2±0,8 dias; 
p = 0,02, respectivamente). Houve dois casos de isquemia 
intestinal (4,7%; CA 8,3% e EV 3,2%; p = 0,48), dois casos 
de claudicação das nádegas (4,7%; CA 8,3% e EV 3,2%; p 
= 0,48) e um caso de disfunção sexual (2,3% CA), todos em 
pacientes com oclusão bilateral da artéria ilíaca interna (AII) 
(cinco pacientes, 11,6%; p = 0,035). A sobrevida global aos 
720 dias foi de 80,6% no grupo EV e de 66,7% no grupo CA 
(p = 0,58). 

Conclusões: No presente estudo, o EV e o CA para aneu-
rismas aorto-ilíacos apresentaram sobrevida e desfechos clíni-
cos semelhantes. A preservação de pelo menos uma AII está 
associada a bons resultados e sem complicações adicionais. 

Comentador: Dr. Júlio Peclat

A RECUSA CIRÚRGICA É MAIOR PARA 
ANEURISMAS AÓRTICOS MENORES APÓS 
CONSENTIMENTO INFORMADO ESPECÍFICO 
E TOMADA DE DECISÃO PARTILHADA

Autores: Marcela Juliano Silva, MD (apresentadora); Mar-
celo Passos Teivelis, MD, PhD; Cynthia de Almeida Mendes, 
MD, PhD; Conrado Dias Pacheco Annicchino Baptistella, MD; 
Marcelo Fiorelli, MD; Pedro Vasconcelos Henry Sant´Anna; 
Nelson Wolosker, MD, PhD

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Introdução: Estudos mostram que os pacientes de cirur-

gia vascular têm o desejo de participar mais ativamente no 
seu tratamento, mas que têm difi culdade em se expressar. 
Os pacientes preferem conhecer todas as opções terapêuti-
cas disponíveis, não apenas aquelas que o cirurgião conside-
ra apropriadas. Com este conhecimento, os pacientes podem 
começar a escolher a modalidade terapêutica mais apropriada 
para si mesmos, tornando-se também responsáveis pela de-
cisão terapêutica. 

Objetivo: Analisar a taxa de recusa de cirurgia eletiva de 
aneurisma da aorta em pacientes assintomáticos após a apre-
sentação de um formulário de consentimento informado deta-
lhado, seguido de uma reunião onde o paciente e a sua família 
poderiam analisar cada item.

Materiais e métodos: Dados de 49 pacientes, que tinham 
aneurismas e aos quais foi oferecido tratamento cirúrgico, fo-
ram recolhidos e analisados retrospectivamente. 

Resultados: Após a leitura do termo e da reunião descrita 
entre os 49 pacientes, 13 (26,5%) recusaram a cirurgia. Ob-
servamos que os pacientes que recusaram a cirurgia tinham 
aneurismas estatisticamente menores do que os pacientes 
que aceitaram a cirurgia (0,09 versus 0,26).   

Conclusão: Um quarto dos pacientes que foram indicados 
para a correção cirúrgica eletiva de aneurismas da aorta re-
jeitaram a cirurgia após o processo de decisão compartilhada, 
que consistiu na apresentação de um formulário, seguido de 
uma reunião de esclarecimento para o paciente e a sua família 
analisarem cada item. O único fator que infl uenciou signifi ca-
tivamente a rejeição do procedimento foi o tamanho do aneu-
risma, pois que os pacientes que rejeitaram a cirurgia tinham 
aneurismas menores do que os que aceitaram a cirurgia.

Comentador: Dr. André Estenssoro
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Especialista da área de cirurgia vascular possui 42 trabalhos publicados em revistas 
indexadas e quatro capítulos de livros

PROF. DR. MARCELLO ROMITI: DIRETOR-PRESIDENTE 
DO ANGIOCORPORE - INSTITUTO DE MEDICINA CARDIOVASCULAR

Prof. Dr. Marcello Romiti nasceu em 
18 de dezembro de 1958, na cidade do 
Rio de Janeiro. Graduou-se em Medici-
na em 1986, pela Faculdade de Ciên-
cias Médicas de Santos (atual Centro 
Universitário Lusíada - Unilus). Após 
sua graduação, realizou os cursos de 
Especialização em Cirurgia Vascular 
(1989 a 1991) e Angiorradiologia e Ci-
rurgia Endovascular (1991 a 1992), no 
Hospital das Clínicas, da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo. 

Em 1994, fez especialização em Vascu-
lar Surgery, pelo Mayo Clinic, nos Estados 
Unidos. Posteriormente, em 1999, con-
quistou o Título de Especialista em Ci-
rurgia Vascular pela Associação Médica 
Brasileira (AMB), e concluiu o Doutora-
do em Cirurgia Vascular Cardíaca Torá-
cica e Anestesiologia, pela Universida-
de Federal de São Paulo (2001). 

Já em 2002, obteve o Título de Es-
pecialista em Diagnóstico por Imagem, 
pela AMB e Colégio Brasileiro de Radio-
logia (CBR), e, em 2003, conquistou o 
Certifi cado de Área de Atuação de An-
giorradiologia e Cirurgia Endovascular - 
AMB/Sociedade Brasileira de Radiologia 
Intervencionista e Cirurgia Endovascu-
lar (Sobrice)/CBR e SBACV. E concluiu 
o curso de Gestão e Empreendedoris-
mo pelo Instituto de Ensino e Pesquisa 
(Insper), em 2007.  

A carreira de docente teve início 
como professor de Anatomia, na Fa-
culdade de Educação Física de Santos 
(FEFIS), de 1987 a 1993. No mesmo 
ano (1993) até 2013, foi professor de 
Cirurgia Vascular, na Faculdade de Ci-
ências Médicas de Santos; e trabalhou 
também como professor de Clínica Ci-
rúrgica, na OSEC, em 1994.  

Prof. Dr. Romiti atuou em diversos hos-
pitais, entre eles o Hospital Guilherme 
Alvaro, onde foi coordenador do Serviço 
de Cirurgia Vascular e Endovascular e 
coordenador do Programa de Residência 
Médica de Cirurgia Vascular, Angiorra-
diologia e Cirurgia Endovascular, ambos 
credenciados pelo MEC e SBACV, sendo 
a residência médica de Angiorradiologia 
e Cirurgia Endovascular a primeira dessa 
especialidade credenciada no Brasil pelo 
MEC, de 1993 a 2013.

Mensagem aos jovens médicos

“A nova geração vem com a missão de manter 
a especialidade viva, conciliando a evolução 
tecnológica e a prática médica tradicional. É 
uma especialidade muito gratifi cante, os obje-
tivos práticos e os dilemas são intelectualmen-
te estimulantes. O cirurgião vascular deve se 
diferenciar no conhecimento anatômico, fi sio-
logia, tratamento clínico e dominar as técnicas 
cirúrgicas, sem perder jamais o foco no pa-
ciente. A medicina tem passado por momentos 
desafi adores, mas sempre haverá espaço para 
os bons e dedicados profi ssionais”. 

Prof. Dr. Marcello Romiti

MESTRE VASCULAR 

ALBERS, Maximiano Tadeu Vila; RO-
MITI, M.; BROCHADO NETO, Francisco 
Cardoso; LUCCIA, Nelson de; PEREIRA, 
C A. Meta-analysis of popliteal-to-distal 
vein bypass grafts for critical ischemia. 
Journal of Vascular Surgery, v. 43, n.3, 
p. 498-503, 2006. Citações:109|104;

ROMITI, M.; ALBERS, Maximiano Ta-
deu Vila; PEREIRA, C A; BROCHADO 
NETO, Francisco Cardoso; PEREIRA, 
C e. Meta-analysis of femoropopliteal 
bypass grafts for lower extremity ar-
terial insuffi  ciency. Journal of Vascular 
Surgery, v. 44, n.3, p. 510-517, 2006. 
Citações:156|132.

Sócio da SBACV e da Regional São 
Paulo há vários anos, Prof. Dr. Romiti 
sempre foi muito atuante em ambas as 
Sociedades. Foi vice-diretor Científi co 
(1/1995 a 12/1997) e diretor Científi co 
(1/1997 a 12/1999), do departamento 
de Angiorradiologia e Cirurgia Endovas-
cular, da Regional São Paulo; segundo 
Secretário de Direção e Administração 
da Nacional (1/2000 a 12/2001); mem-
bro (1/2000 a 12/2005) e diretor do de-
partamento de Angiorradiologia e Cirur-
gia Endovascular, da Nacional (1/2004 
a 12/2005). Também teve 50 partici-
pações na Sociedade Brasileira de An-
giologia e Cirurgia Vascular como pre-
sidente de mesa, secretário, moderador 
ou debatedor, e atualmente é diretor de 
departamento da AMS - Santos (APM). 

Desde 1989, até o momento atual, 
é coordenador do Serviço de Cirurgia 
Vascular, Endovascular e Doppler Vas-
cular e coordenador do Programa de 
Residência Médica de Cirurgia Vascular, 
Angiorradiologia, Cirurgia Endovascu-
lar e Doppler Vascular, ambos também 
credenciados pelo MEC e SBACV, do 
Hospital Benefi cência Portuguesa de 
Santos. Também atua como diretor-
-presidente do AngioCorpore - Instituto 
de Medicina Cardiovascular. 

Grande colaborador da literatura mé-
dica, o cirurgião vascular possui quatro 
capítulos de livros e 42 trabalhos pu-
blicados em revistas indexadas, dentre 
eles, destaca-se como principais: 

ROMITI, M.; ALBERS, Maximiano Ta-
deu Vila; BROCHADO NETO, Francisco 
Cardoso; DURAZZO, Anai; PEREIRA, C 
A B; LUCCIA, Nelson de. Meta-analysis 
of infrapopliteal angioplasty for chronic 
critical limb ischemia. Journal of Vascu-
lar Surgery, v. 47, p. 975-981, 2008. 
Citações:350|276;

ALBERS, Maximiano Tadeu Vila; RO-
MITI, M.; LUCCIA, Nelson de; BROCHA-
DO NETO, Francisco Cardoso; NISHI-
MOTO, I.; PEREIRA, C A. An updated 
meta-analysis of infrainguinal arterial 
reconstruction in patients with end-s-
tage renal disease. Journal of Vascular 
Surgery, v. 45, p. 536-542, 2007. Ci-
tações:56|44;
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MESTRE VASCULAR 

Para o especialista, a cirurgia vas-
cular é uma carreira extremamente 
gratifi cante, os pacientes e os desafi os 
apresentados trazem grande oportuni-
dade de realização pessoal e profi ssio-
nal, mas demanda grande dedicação. 
Ainda, de acordo com Dr. Marcello, a 
profi ssão mudou muito, pois, anti-
gamente, consistia basicamente em 
amputação, varizes, simpatectomia e 
trauma. A angioplastia começou a ser 
realizada nos EUA na década de 60 e, 
desde então, tem dominado cada vez 
mais os tratamentos da especialidade. 
Atualmente, engloba procedimentos 
cirúrgicos abertos e endovasculares, 
além de tratamentos voltados à estéti-
ca e condução clínica dos pacientes. Os 
cirurgiões vasculares têm contato mui-
to próximo com os pacientes e frequen-
temente desenvolvem relacionamentos 

profi ssionais longos com eles (muitos 
demandarão reavaliações regulares), 
de modo que a especialidade é popular 
entre os médicos que gostam de traba-
lhar com pessoas. “Certamente, é uma 
das áreas que mais cresceu na Medici-
na com o desenvolvimento e aperfei-
çoamento das técnicas endovasculares, 
mas também é uma das que despertou 
mais interesse de outras especialida-
des”, pontua o médico. 

Segundo o especialista, o cirurgião 
vascular tem que ter sobretudo muita 
determinação para enfrentar os anos 
de formação e a demanda de atualiza-
ções constantes, além de fl exibilidade, 
por ser uma área que o desenvolvi-
mento tecnológico traz avanços e mu-
danças frequentes nas técnicas empre-
gadas. “Mas o mais importante é que 
o médico tenha grande capacidade de 

lidar com pessoas, relacionamento com 
os pacientes, as famílias e com outros 
colegas de profi ssão. Além disso, es-
ses fatores são de extrema importân-
cia para o sucesso em nossa área. A 
especialidade não funciona sozinha e 
o relacionamento e formação de par-
cerias tanto com outras especialidades 
quanto o fortalecimento da comunida-
de vascular são um grande diferencial”, 
evidencia Dr. Romiti, e acrescenta: 
“Dedico ainda, uma homenagem aos 
meus mestres, Prof. Dr. Maximiniano 
Tadeu Vila Albers e, principalmente, 
ao meu pai Dr. Nedo Romiti, pela in-
fl uência na minha formação técnica e, 
sobretudo, pelos valores éticos ensina-
dos, que levo sempre comigo”. 

O cirurgião vascular revela também 
que, quando não está exercendo a Me-
dicina, tem como hobbie a corrida. 

NOVAS ADESÕES

Sócios aprovados
 em 25 de março:

Aspirantes Residentes:

Claudinel Mágio Júnior
Elaine Távora Miranda
Rafael Marques Domingues
Samanta Christine G. de Medeiros
Aspirantes:

Adriana Marco Antonio
Igor Yoshio Imagawa Fonseca
Juliana Daud Ribeiro
Peter Celio Françolin
Plenos:

Adjaldes Ribeiro de Moraes Júnior
Alcides Brunialti Júnior
Andréa Simonne do N. Henriques
Claudia Fiorini Nunes
Luiz Antonio Furuya
Simone Pedroso Jardim
Thiago Melo do Espírito Santo
Efetivo:

Débora Ortigosa Cunha
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FIQUE POR DENTRO

TEVASC 2 JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

LIGA ACADÊMICA 
PAULISTA DE ANGIOLOGIA 
E DE CIRURGIA VASCULAR

O Curso Preparatório para o Título de Especialista e para Atualização 
em Angiologia e Cirurgia Vascular (TEVASC 2) já está disponível, e 
totalmente on-line, pelo link https://sbacvsp.com.br/tevasc/, com 
aulas implementadas e atualizadas.

O curso é 100% gratuito para os sócios adimplentes e uma boa 
oportunidade para o estudo da Prova de Especialista. 

Para se inscrever é só acessar o link https://edm.org.br/vascular/.

INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS

O Dr. Adilson Ferraz Paschôa apresentou o tema “Novas Pers-
pectivas e indicações de Guidelines para tratamento de DAOP” 
na primeira reunião da Liga de 2021, que foi realizada no dia 
20 de março, no formato on-line. O encontro teve o apoio da 
Bayer e foi conjunta com as residências médicas.

Dando continuidade ao cronograma de 2021, a reunião do 
dia 24 de abril será sobre “Tromboembolismo Venoso: as me-
lhores evidências disponíveis”, com a apresentação do Dr. Ro-
nald Luiz Gomes Flumignan, professor adjunto e vice-chefe da 
disciplina de cirurgia vascular e endovascular da Escola Pau-
lista de Medicina, orientador do programa de pós-graduação 
em saúde baseada em evidências. Em breve, a secretaria da 
SBACV-SP informará o link de acesso para participar da Liga.

As datas das próximas reuniões já estão agendadas para os 
dias 19 de junho, 21 de agosto, 25 de setembro, 23 de 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 de-
zembro. Para obter outras 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 Bu-
rihan, Walter Campos Jr., Luis Carlos Uta Nakano, Ivan B. Ca-
sella, Adnan Neser, Henrique Jorge Guedes Neto, Antonio Edu-
ardo Zerati e Arual Giusti.

Adilson Ferraz Paschôa, Adnan Neser, Antonio 
Eduardo Zerati, Bonno van Bellen, Calógero 
Presti, Erasmo Simão da Silva, Fábio Henri-
que Rossi, Ivan Benaduce Casella, João Anto-
nio Correa, José Carlos Costa Baptista-Silva, 
Luís Carlos Uta Nakano, Marcelo Calil Burihan, 
Marcelo Fernando Matielo, Marcelo Rodrigo 
de Souza Moraes, Pedro Puech Leão, Rodrigo 
Bruno Biagioni, Rogério Abdo Neser, Ronald 
Luiz Gomes Flumignan, Sidnei José Galego, 
Valter Castelli Júnior e Vinicius Bertoldi. 

A SBACV-SP realizará mais uma edição do 
XIX Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e 
Endovascular – Virtual 2021, um dos mais es-
perados eventos da especialidade, que acon-
tecerá de 8 a 10 de junho.

As inscrições desse evento interativo e vir-
tual já estão abertas e podem ser feitas pelo 
link www.encontrosaopaulo.com.br. 

A programação está sendo elaborada de 
maneira criteriosa pela Comissão Organizado-
ra e Científi ca, onde profi ssionais de destaque 

no cenário nacional e renomados cirurgiões 
vasculares estrangeiros serão convidados a 
palestrar. Em breve, será disponibilizada para 
consulta. Serão dois dias de discussões de 
casos clínicos que abordarão os seguintes te-
mas: Aneurisma e Doença Carotídea; e Insufi -
ciência Venosa Superfi cial e Fleboestética. E o 
último dia será dedicado ao Capítulo Brasileiro 
da Society For Vascular Surgery. A comissão 
organizadora é composta pelos doutores Wal-
ter Campos Júnior – presidente do encontro -, 
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ARTIGO

Até o momento, não há legislação espe-
cífi ca que obrigue o trabalhador a se vaci-
nar. Portanto, ainda não é possível afi rmar 
com base em um dispositivo legal especí-
fi co que a recusa implica em rescisão do 
contrato de trabalho, ou em instauração de 
procedimento administrativo.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) 
emitiu Guia Técnico Interno em 28 de ja-
neiro deste ano, orientando o empregador 
a dispensar por justa causa o empregado 
que se recusar a tomar a vacina contra a 
Covid-19, sob o fundamento de a proteção 
coletiva oferecida pela vacina se sobrepõe 
aos interesses particulares. O referido Ór-
gão chama a atenção para os empregado-
res conscientizarem, bem como negocia-
rem com os seus empregados, a fi m de que 
não ocorra desligamentos por esse motivo.

Contudo, há diversas discussões a res-
peito do tema. Há quem afi rme a possibili-
dade de enquadrar a recusa ao imunizante 
em violação aos deveres dos trabalhado-
res, tanto da CLT (Consolidação das Leis 
Trabalhistas), quanto do Estatuto dos Fun-
cionários Públicos Civis do Estado. Como 
prevê o artigo 158 da CLT, por exemplo, 
o empregado deve observar as normas de 
segurança e medicina do trabalho, bem 
como utilizar os equipamentos de proteção 
individual fornecidos pela empresa.

Portanto, se a vacinação contra a Co-
vid-19 for equiparada pela jurisprudência 
a um EPI (Equipamento de Proteção Indivi-
dual), a recusa poderia confi gurar violação 
ao artigo 158, II e § único, “b” da CLT, com 
as implicações daí decorrentes.

ENTENDA COMO A VACINAÇÃO 
CONTRA A COVID-19 IMPACTA 
A RELAÇÃO DE TRABALHO

* Por Dra. Alessandra Cobo

Já no caso dos servidores estatutários, 
dependendo da forma como a recusa for 
apresentada em eventual Processo Ad-
ministrativo, poderá ser enquadrada, por 
exemplo, nos incisos II, XII, XIII e XIV do 
artigo 241 da Lei 10.261/68 (Estatuto). Os 
dispositivos apontam que deixar de cum-
prir ordens superiores, deixar de cooperar 
e manter espírito de solidariedade com os 
companheiros de trabalho, deixar de es-
tar em dia com as leis, regulamentos, re-
gimentos, instruções e ordens de serviço 
que digam respeito às suas funções ou não 
proceder na vida pública e privada na for-
ma que dignifi que a função pública pode 
receber sanções.

Ressalta-se que a adoção de todas as 
medidas possíveis e existentes para evi-
tar o contágio e controlar a pandemia de 
Covid-19 é dever e obrigação de todos. A 
recusa em relação ao tratamento de do-
enças infectocontagiosas pode contaminar 
outras pessoas, lesar o ambiente de tra-
balho, a atividade econômica do emprega-
dor e levar terceiros à morte, situação que 
confl ita com o previsto no artigo 225 da 
Constituição Federal. O dispositivo garan-
te o direito, a todos, a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, com qualidade 
de vida, devendo o poder público e a todos 
preservá-lo.

Realidade de trabalho
É público e notório que entre os mais 

afetados pela Covid-19 estão os trabalha-
dores da saúde. A categoria é submetida a 
jornadas desgastantes, bem como ao real 

perigo de contágio. Assim que a primeira 
vacina contra o novo coronavírus chegou 
ao Brasil, os primeiros relatos estavam 
relacionados a pessoas que receberam o 
imunizante de maneira desviada. O tema 
se tornou denúncia investigada pelo Minis-
tério Público Estadual e tomou grande pro-
porção na mídia.

Médicos com mais de 60 anos, mas que 
atendem por Telemedicina, foram vaci-
nados, de maneira isolada. Assim como 
funcionários administrativos sem contato 
direto com pacientes. Contraditoriamente, 
profi ssionais que trabalham em enferma-
rias de pronto-socorro com foco no trata-
mento de Covid-19 não foram imunizados 
de pronto, apesar de terem contato direto 
com o público em geral e possivelmente 
contaminados pelo novo coronavírus. A si-
tuação foi contornada pela luta sindical.

Os trabalhadores da saúde estão sujeitos 
à contaminação no ambiente laboral – isso 
engloba os profi ssionais do laboratório que 
realizam exames de sangue diariamente 
de pacientes com Covid-19. Dessa forma, 
a realidade enfrentada pelos profi ssionais 
da saúde foi e está sendo desafi adora. Mi-
lhares de trabalhadores do grupo de risco 
continuaram trabalhando - no máximo, fo-
ram remanejados de setor.

A todos os profi ssionais e, em especial, 
para os que pertencem ao grupo de risco 
da Covid-19, a vacinação chegou para dar 
segurança. Ante toda a turbulência e mis-
são em salvar vidas, os trabalhadores pre-
cisam e merecem ter as próprias vidas em 
segurança. É sabido que os profi ssionais 
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necessárias conforme as orientações do 
fabricante. Além disso, é necessário trei-
namento dos profi ssionais para a para-
mentação e desparamentação.

Mesmo com a imunização de médicos, 
enfermeiros e demais trabalhadores da 
saúde, os profi ssionais continuam apreen-
sivos. Os problemas estruturais nos hospi-
tais continuam, além do número baixo de 
profi ssionais versus o aumento da deman-
da e insufi ciência de leitos.

Portanto, torna-se impossível o profi s-
sional da saúde se sentir totalmente segu-
ro porque tomou a vacina. Nenhum imuni-
zante é 100% efi caz e o Brasil concentra 
novas variantes da Covid-19. Tanto é ver-
dade que os estados oscilam de fase a todo 
momento, justamente porque a situação 
ainda está grave.

que foram afastados receberam o imuni-
zante e continuam atuando na Telemedici-
na, por exemplo. No entanto, a tendência 
é que, após tomarem a segunda dose, co-
mecem a retornar ao trabalho presencial.

Prevenção e controle
O atual processo de vacinação, não só 

no estado de São Paulo mas sim em todo 
o País, está longe do aceitável para que 
possa atingir a segurança no ambiente do 
trabalho. Por mais que os empregadores 
forneçam EPI’s, o risco de contaminação é 
elevado, seja no próprio ambiente laboral, 
seja no trajeto de casa para o trabalho – 
trabalho para casa.

Vale dizer que não basta o fornecimento 
dos EPI’s, esses precisam ser de qualida-
de e quantidade sufi ciente para as trocas 

Dra. Alessandra Cobo  

Syomara Cristina Szmidziuk 

Coordenadora da equipe técnica do escritório 
Aparecido Inácio e Pereira Advogados Associados. 

Bacharela em Direito pela Faculdades 
Adamantinenses Integradas, desde 2004 e 

especialista em Direito do Trabalho pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, desde 2009

Atua há 31 anos como terapeuta 
ocupacional, e tem experiência no 

tratamento e reabilitação dos membros 
superiores em pacientes neuromotores

HOME CARE DE IDOSOS É DESAFIO NA PANDEMIA
*Por Syomara Cristina Szmidziuk

Ao completar um ano de distanciamento social, os brasileiros aprende-
ram o valor da autonomia e da liberdade. Quem cuida de idosos sabe que 
a independência nas atividades diárias é fundamental para a autoestima 
e até para a expectativa de vida de cada pessoa.

Uma professora minha dizia: “ninguém penteia seu cabelo como você”. 
Isso vale não apenas para o idoso, mas para qualquer indivíduo que se 
percebe numa situação momentânea de incapacidade. Queremos fazer 
as coisas do nosso jeito, e isso não muda, na verdade se intensifi ca, com 
o avanço da idade.

Nesse ano de pandemia, felizmente, percebemos a opção de muitas 
famílias por manter o atendimento do terapeuta ocupacional, que auxilia 
o idoso ou a pessoa em reabilitação a retomar suas atividades cotidia-
nas. A maior parte opta pelo home care, em que o profi ssional vai até a 
residência e lá realiza a sessão.

Mas é preciso que todas as medidas sejam tomadas para que essa 
modalidade de atendimento seja segura. Nunca é demais lembrar dos 
EPIs corretos: guarda-pó descartável, máscara adequada, touca, e, em 
alguns casos, luvas descartáveis.

É fundamental ainda que a higienização do profi ssional seja feita ao 
chegar à morada do paciente, em local isolado, antes de ter contato com 
ele. A vestimenta usada no atendimento não pode ser a mesma usada 
no trajeto até a casa.

Nos pés, protetores descartáveis sobre os sapatos ou meias antiderra-
pantes. Tudo isso deve vir em uma bolsa com espaço para itens higieni-
zados, separado dos demais apetrechos.

Outra dica importante é utilizar o álcool nas mãos e objetos a serem 
manuseados na sessão, na presença da pessoa a ser atendida, de forma 
que ela sinta segurança em todo o processo.

Cuidar da terceira idade requer comprometimento
Outro fator fundamental no cuidado com o idoso é a participação da 

família: a dedicação de levar às sessões ou de manter o agendamento 
das terapias no home care contribui muito para o resultado fi nal.

Isso porque quando é feita a interrupção das sessões, é grande a per-
da de força, pois ocorre a diminuição da massa muscular, fraqueza óssea 
e/ou patologias associadas. É importante atentar ainda para a possibi-
lidade de ocorrência da sarcopenia, que é a perda de massa muscular 
própria do idoso,  podendo haver redução da quantidade e tamanho das 
fi bras musculares devido à redução de atividades físicas e alteração hor-

monal, o que é muito comum em pessoas na terceira idade 
sedentárias. Por outro lado, quando o acompanhamento é 
mantido, o vigor físico do idoso é muito maior e constante.

Outro fator a ser considerado é a manutenção da boa 
disposição do idoso. Em tempos de isolamento, muitos 
são acometidos por uma tristeza profunda se não tiverem 
a sua rotina preservada. Aqui fi ca uma recomendação a 
mais: se o ganho do seu idoso com as sessões é lento, não 
desista. A persistência e manutenção das atividades é que 
trará resultados.

Por fi m, o terapeuta ocupacional precisa saber os limites 
de sua atividade. É comum que ele ouça muitos conteúdos 
importantes que o idoso desabafa, mas que não fazem 
parte de sua profi ssão tratar. Algumas patologias, lesões 
ou situações de recuperação também estão ligadas à ocor-
rência da depressão, e o caso deve ser encaminhado ao 
psicólogo.

Ao tomar todos esses cuidados, a experiência do idoso 
e da família com o home care será muito mais satisfatória 
e pode trazer a redução de dores, ganho de autonomia e, 
por que não, mais alegria de viver. 
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COVID-19: 
ARTIGO DEFENDE NOVA
CLASSIFICAÇÃO PARA A DOENÇA

SARS-COV-2

Diversos vírus, incluindo os causadores 
da dengue e da febre amarela, podem pre-
judicar a coagulação, provocando sangra-
mentos nos casos mais graves. Por esse 
motivo, esses agravos são considerados fe-
bres virais hemorrágicas. Em um artigo re-
cém-publicado na revista científi ca Memó-
rias do Instituto Oswaldo Cruz, um grupo 
de dez pesquisadores defende que o novo 
coronavírus (Sars-CoV-2) seja o primeiro 
agente reconhecido por atuar no sentido 
contrário: aumentando a formação de coá-
gulos (também chamados de trombos) que 
podem obstruir a circulação. Considerando 
as evidências de hipercoagulação na do-
ença, os autores propõem que a Covid-19 
seja a primeira infecção classifi cada como 
febre viral trombótica. Atualmente, o agra-
vo é classifi cado como Síndrome Respira-
tória Aguda Grave (SRAG).

O estudo é assinado por especialistas em 
terapia intensiva, cardiologia, hematologia, 
virologia, patologia, imunologia e biologia 
molecular, que atuam em seis instituições 
de assistência médica e pesquisa científi ca 
no Brasil. São elas: Hospital Pró-Cardíaco, 
Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), Fa-
culdade de Medicina de Petrópolis (Unifa-
se), Instituto Nacional do Câncer (Inca), 
Instituto Carlos Chagas (Fiocruz Paraná) e 
United Health Group. No IOC/Fiocruz, par-
ticipam os Laboratórios de Virologia Com-
parada e Ambiental, de Aids e Imunologia 
Molecular, de Infl amação, de Patologia e de 
Imunofarmacologia.

Evidências científi cas
Quase um ano após o surgimento do novo 

coronavírus na China, diversos estudos 
mostram que, ao contrário do que se pen-
sava no começo da pandemia, a Covid-19 
vai muito além dos quadros pulmonares. 

Na Holanda, um levantamento identifi cou 
complicações ligadas à formação excessiva 
de coágulos em 16% dos pacientes em uni-
dades de terapia intensiva, incluindo casos 
de embolia pulmonar, acidente vascular ce-
rebral e trombose venosa. Em uma pesqui-
sa francesa, o índice passou de 40%. Além 
disso, em pessoas que morreram devido à 
infecção, análises constataram danos sig-
nifi cativos ao endotélio, tecido que reveste 
os vasos sanguíneas. As pesquisas indicam 
que o Sars-CoV-2 infecta as células endo-
teliais e a infl amação do tecido favorece um 
estado de hipercoagulação.

“Em pacientes internados, vemos mani-
festações trombóticas a despeito da práti-
ca clínica usual de tromboprofi laxia [tera-
pia para prevenir a formação de coágulos]. 
Também há descrição de eventos trombo-
embólicos após a alta hospitalar, e a for-
mação excessiva de coágulos é observada 
nas análises histopatológicas em casos de 
óbito por Covid-19”, afi rma o coordenador 
da UTI do Hospital Pró-Cardíaco e primeiro 
autor do artigo, Rubens Costa Filho.

Para os autores do trabalho, a classifi -
cação de febre viral trombótica refl ete o 
avanço no conhecimento sobre o agravo 
e pode contribuir para o manejo clínico 
dos casos e as pesquisas científi cas. “Essa 
defi nição coloca em evidência a necessi-
dade de medidas para monitorar e tratar 
as alterações da coagulação e aponta para 
questões que precisam ser esclarecidas, 
como a identifi cação de biomarcadores de 
gravidade, que possam ser utilizados para 
orientar as condutas terapêuticas”, diz o 
pesquisador do Laboratório de Virologia 
Comparada e Ambiental do IOC e autor sê-
nior do estudo, José Paulo Gagliardi Leite.

Os pesquisadores explicam, ainda, que 
a mudança de classifi cação não impacta-

ria os atuais sistemas de monitoramento 
que tanto contribuem para a defi nição de 
estratégias públicas de saúde. “A SRAG é 
uma nomenclatura utilizada para retra-
tar um acometimento clínico inespecífi co, 
uma vez que pode abranger uma série de 
manifestações. Já a febre viral trombótica, 
representaria uma síndrome específi ca. 
Essa defi nição é fundamental na área da 
Saúde”, ressalta Costa Filho.

Diagnóstico e alvo terapêutico
Além de reunir evidências científi cas 

sobre a hipercoagulação na Covid-19, o 
artigo discute vantagens e limitações dos 
exames disponíveis para diagnosticar o 
problema e aponta um alvo promissor na 
busca por terapias. Entre diversos testes, 
os pesquisadores chamam atenção para o 
potencial de uma metodologia antiga e de 
fácil acesso: a tromboelastometria rota-
cional. Aplicado desde a década de 1940, 
o exame avalia as propriedades viscoelás-
ticas do sangue, contemplando a intera-

"...COVID-19 
É UMA DOENÇA 
COMPLEXA, COM 
MANIFESTAÇÕES EM 
DIVERSOS ÓRGÃOS, DO 
CÉREBRO AO APARELHO 
GASTROINTESTINAL..."



 15ABRIL 2021

SARS-COV-2

Fonte: Portal Fiocruz - Maíra Menezes (IOC/Fiocruz) - Edição: 
Vinicius Ferreira https://portal.fi ocruz.br/noticia/covid-19-artigo-
defende-nova-classifi cacao-para-doenca

ção entre plaquetas, células sanguíneas e 
fatores de coagulação. Estudos recentes 
demonstram que a técnica é capaz de de-
tectar a hipercoagulação em pacientes in-
fectados pelo Sars-CoV-2.

“Avaliar os parâmetros de coagulação é, 
pelo menos, tão importante quanto avaliar 
os parâmetros respiratórios nos pacientes 
com Covid-19. A tromboelastometria é 
um método de diagnóstico antigo e negli-
genciado, que deveria ser aplicado nestes 
casos”, afi rma o chefe do Laboratório de 
Patologia do IOC e autor do artigo, Marcelo 
Pelajo Machado.

Como potencial alvo terapêutico, o ar-
tigo destaca uma enzima viral chamada 
de MPro. O ponto de partida da propos-
ta é o alto grau de semelhança da enzima 
com moléculas que ativam a coagulação 
sanguínea. A descoberta foi realizada em 
um estudo liderado pela pesquisadora do 
Laboratório de Proteômica Estrutural e 
Computacional da Fiocruz-Paraná, Tatiana 
Brasil de Souza.

“Na triagem computacional de fárma-
cos com potencial terapêutico contra o 
Sars-CoV-2, observamos que as substân-
cias que apresentavam as melhores inte-
rações com a MPro eram anticoagulantes. 
Isso nos levou a pesquisar a estrutura 
da enzima e encontramos uma região 
conservada com muita similaridade com 
a trombina e o fator X, substâncias que 
ativam a coagulação”, relata a pesquisa-
dora, que publicou os resultados do tra-
balho em junho no periódico Memórias do 
Instituto Oswaldo Cruz.

A partir do achado, os pesquisadores 
planejam realizar experimentos para ana-
lisar se a MPro pode contribuir para o qua-
dro de hipercoagulação nos pacientes com 
Covid-19. “É possível que essa proteína 
atue como uma mola propulsora dos fe-
nômenos trombóticos e vamos investigar 
essa hipótese”, adianta o pesquisador do 
Laboratório de Imunofarmacologia do IOC, 
Hugo Castro Faria Neto.

Na biologia do Sars-CoV-2, a MPro tem 
a função de cortar proteínas e sua atuação 
é fundamental para a montagem de novas 
partículas virais. Em laboratório, estudos 
já demonstraram que a inibição da enzima 
bloqueia a replicação do vírus. “Os pacien-
tes com Covid-19 ainda sofrem com a fal-
ta de tratamentos específi cos. Um fármaco 
com ação sobre a MPro poderia atuar con-
tra a infecção e ter efeito protetor contra a 
trombose”, completa Hugo.

Doença complexa
Os pesquisadores ressaltam que a Covid-19 

é uma doença complexa, com manifesta-
ções em diversos órgãos, do cérebro ao 
aparelho gastrointestinal. A classifi cação 
de febre viral trombótica baseia-se no im-
pacto comprovado da infecção sobre a co-
agulação sanguínea, que traz alto risco de 

morte. No entanto, outros componentes da 
enfermidade não devem ser esquecidos.

“O comprometimento pulmonar é certa-
mente muito relevante na Covid-19. O que 
o artigo destaca é que, nos quadros mais 
graves, de difícil tratamento, com exacer-
bação infl amatória grande, há coagulopa-
tia”, afi rma o pesquisador do Laboratório 
de Infl amação do IOC, Marco Aurélio Mar-
tins. “Não podemos colocar todas as fi chas 
em um único fator nessa doença. Mas 
não há dúvida de que a trombose ocorre 
e pode matar. Esse é um ponto inequívo-
co, que precisa ser observado”, completa o 
pesquisador do Laboratório de Imunologia 
Clínica do IOC e professor da Faculdade de 
Medicina de Petrópolis, José Mengel.

Considerando os muitos aspectos da fi -
siopatologia do agravo que ainda não es-
tão esclarecidos, os autores destacam a 

importância da união entre profi ssionais 
que atuam na clínica e na pesquisa básica. 
“A resposta inicial ao Sars-CoV-2 foi ba-
seada principalmente no que se conhecia 
de outros coronavírus humanos, que cau-
sam doenças respiratórias. Mas podemos 
fazer um paralelo com a zika, quando um 
novo vírus da mesma família do dengue 
surpreendeu a todos com os quadros de 
microcefalia. Isso mostra que nunca esta-
mos preparados para um novo patógeno 
e a investigação científi ca é fundamental 
para enfrentar esses agravos”, declara o 
pesquisador do Laboratório de Aids e Imu-
nologia Molecular do IOC, Gonzalo Bello 
Bentancor.
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O QUE 
FAZER PARA 
SALVAR A SAÚDE 
DO BRASILEIRO?

A confusão, a teimosia, a resistência, a 
soberba e a ausência da humildade, rei-
nantes entre políticos, Ministério da Saú-
de, Secretarias da Saúde Estaduais, Mu-
nicipais, a indisciplina da maioria do povo, 
desprezando o BOM SENSO, são os ver-
dadeiros obstáculos para abrandarmos, e 
até mesmo destruirmos, o inimigo atroz, 
mundial, o coronavírus, impedindo a sal-
vação da saúde do brasileiro, que está em 
decadência.

Numa maldita guerra entre países, cada 
um procura se preparar e se organizar para 
vencer, com a menor perda de soldados e 
menos tempo de batalha possível, prote-
gendo seu território e evitando a invasão 
destruidora do inimigo. Na discussão en-
tre os generais predomina a inteligência, a 
sabedoria e a astúcia, onde se conclui um 
plano de defesa que, muitas vezes, leva à 
vitória contra um exército do adversário, 
mesmo ele sendo maior. 

Os políticos, os líderes e até mesmo os 
cientistas pesquisadores se desencontram, 
não conseguem encontrar um denomina-
dor comum, ou próximo do comum, em 
benefício do abrandamento do sofrimento 
das pessoas causado pela coronavírus. Até 
hoje, a pandemia aumenta desordena-
damente. Porém, a principal causa dessa 
disseminação do coronavírus se prende na 
indisciplina do ser humano, que resiste em 
respeitar e obedecer às normas básicas, 
convincentes, simples e práticas, como o 
uso da máscara, o distanciamento, a higie-
nização das mãos e dos ambientes, da boa 
alimentação, hidratação, evitando aglo-
meração desenfreada, tirando os sapatos 

Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP

ESPAÇO ABERTO

e trocando de roupa na área de serviço ao 
chegar em casa, imitando o povo japonês, 
que há séculos praticam esses procedi-
mentos.

Se o Governo Federal, Governos Estadu-
ais e Municipais se unissem e passassem a 
exigir que todas as indústrias, comércios, 
repartições públicas e eventos religiosos 
estipulassem a presença de seus funcioná-
rios, executivos, etc., divididos em grupos, 
um grupo indo às segundas e quartas-fei-
ras; outro às terças e quintas-feiras, ou-
tro às sextas e aos sábados e outro aos 
domingos, em rotatividade, multando as 
fi rmas e as pessoas transgressoras; do-
brassem o número de ônibus e vagões do 
metrô e trem, para só transportarem pas-
sageiros sentados (porque a aglomeração 
nas estações de trem, de metrô, ponto de 
ônibus, é simplesmente assustadora); hi-
gienizassem periodicamente, a cada três 
a quatro horas, com produtos específi cos 
contra vírus e bactérias, além dos blo-
queios das praias, e impedir realizações 
de festas com punições rigorosas e autên-
ticas, proibindo aglomerações em ruas e 
punindo os resistentes ao uso de máscara, 
distanciamento, como se divulga insisten-
temente; seria muito mais efetivo do que 
bloquear todo tipo de comércio, impor o 
lockdown, enclausurar as pessoas indiscri-
minadamente, pura e simplesmente, sem 
regras convincentes, práticas, objetivas, 
que acabam se expondo a distúrbios emo-
cionais graves, além de esquecerem que 
muitas e muitas outras doenças podem 
levar à morte, mesmo sendo tratadas. As 
crianças frequentando escola bem organi-

zada, bem higienizada, seguindo as regras 
do uso da máscara, distanciamento, como 
já provou um grande e destacado Hospi-
tal de São Paulo, que mantém uma esco-
la, fi cam isentas de riscos, como contrair 
o coronavírus, distúrbios emocionais e, 
principalmente, do atraso de sua formação 
escolar.   

Chega dos políticos se degradarem, des-
respeitando a humildade, a diplomacia, 
deixando predominar a desorganização 
que destrói a quem se deixa de praticá-
-las, provocando exacerbação do sofri-
mento geral da população.    

Cultivemos a Fé e a Esperança de que, 
por meio da união autêntica, salvaremos a 
saúde do brasileiro.

“O melhor meio de ser bem servido é 
servir bem” - Luis Amaral

NOTA DE FALECIMENTO  

A SBACV-SP comunica, com imenso pesar, o falecimento do cirurgião vascular de Ribeirão Preto 
(SP), Dr. Paulo Eduardo Rahme Costa (58).

Ele era cirurgião vascular na Santa Casa de Ribeirão Preto, médico no Centro Clínico e integran-
te do corpo clínico da Santa Casa Saúde Ribeirão.

Prestamos as mais sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos.

DR. PAULO EDUARDO RAHME COSTA
1963 - 2021
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NOTÍCIAS

Inep aguarda recuo da pandemia para marcar 2ª etapa do Revalida

Ministério da Educação, órgão ao qual o Inep está vinculado, está preocupado em reforçar as equipes 
médicas para o enfrentamento da pandemia

CFM, MPF e CNMP se unem para melhorar condições de trabalho na linha de frente 
e proteger médicos do estresse, fadiga e Burnout

Plataforma servirá como canal para que os profi ssionais possam relatar a falta de condições e de infraestrutura de trabalho

saúde brasileiro, bastante sobrecarregados nos últimos meses.
A iniciativa oferece aos médicos acesso a um software (chatbot) que 

simula um bate-papo. A partir do diálogo, os profi ssionais respondem a 
uma série de questionamentos que vão desde a oferta de equipamentos 
de proteção individual (EPIs) e de leitos de internação de enfermaria e 
UTI, até à extensão das jornadas de trabalho ou difi culdades para reali-
zar situações corriqueiras, como se alimentar ou dormir.

O lançamento aconteceu na semana em que se comemora o Dia Mun-
dial da Saúde (7 de abril), quando o CFM divulgou uma campanha com 
foco na defesa da saúde do médico, em especial daqueles que atuam na 
linha de frente da Covid-19. De acordo com dados de inquérito condu-
zido pela autarquia junto aos profi ssionais, é signifi cativo o número de 
médicos que relatam situações de estresse ou fadiga.

Com base nas informações coletadas, o CFM, o MPF/Giac e o CNMP 
pretendem intensifi car a proteção dos médicos que atuam na linha de 
frente, bem como da sociedade. A ideia é reforçar o trabalho de apura-
ção dos relatos encaminhados, oferecendo soluções que tragam maior 
equilíbrio aos ambientes de atuação.

Fonte: Portal do Conselho Federal de Medicina 

Em apoio aos médicos e às ações de fi scalização dos Conse-
lhos de Medicina durante a pandemia, o Conselho Federal de 
Medicina (CFM), em parceria com o Ministério Público Federal 
(MPF), por meio do Gabinete Integrado de Acompanhamen-
to da Epidemia de Covid-19 (Giac), e o Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), lança um novo canal para que os 
profi ssionais possam relatar a falta de condições e de infra-
estrutura de trabalho. Trata-se de uma plataforma, onde será 
possível informar situações que têm contribuído para o au-
mento do estresse e da tensão nos ambientes de atendimento 
médico, em especial nos locais que acolhem casos suspeitos 
ou confi rmados de covid-19. Para participar, basta acessar o link 
https://chat.zenvia.com/chat/5F964219F9FA6740DE0D759196065ED1

O presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), Mau-
ro Luiz de Britto Ribeiro, considera que a inciativa, fruto de 
colaboração intersetorial, ajudará não só o monitoramento e 
a fi scalização das condições do exercício regular da Medici-
na em cada estabelecimento de saúde do país, mas também 
permitirá a identifi cação de tendências no curso da pandemia 
que afetam a comunidade médica nacional e o sistema de 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) in-
formou, no dia 2 de abril, que está engajado 
na realização da segunda etapa da edição 
2020 do Exame Nacional de Revalidação de 
Diplomas Médicos expedidos por Instituição 
de Educação Superior Estrangeiro, o Reva-
lida, da forma mais segura e efi ciente para 
todos os organizadores e participantes do 
exame. Os resultados da primeira etapa fo-
ram divulgados aos candidatos, em privado, 
no início de março.

O comunicado foi publicado após reporta-
gem do jornal O Estado de São Paulo, tam-
bém em 2 de abril, que chamava a atenção 
para o atraso da segunda etapa da avalia-
ção. Na reportagem, representantes de en-
tidades sociais, como a Associação Compas-
siva e a Conectas, mostraram preocupação 
com o cenário da revalidação de diplomas, 
considerando que há estados em que a fal-
ta de médicos, em plena pandemia, é uma 
realidade.

Segundo a nota governamental, o Minis-
tério da Educação, órgão ao qual o Inep está 
vinculado, está preocupado em reforçar as 
equipes médicas para o enfrentamento da 
pandemia e não poupará esforços para a re-
alização do Revalida. “O edital será divulga-
do tão logo sejam defi nidos os dias e locais 
de prova que atendam aos protocolos de 
segurança sanitária emitidos pelo Ministério 
da Saúde”, diz o texto.

Por se tratar da etapa prática do exame, 
o Inep se preocupa com a realização em 
ambulatórios de hospitais, tendo em vista 
os riscos envolvidos tanto para os partici-
pantes, quanto para a equipe de aplicação 
- além da sobrecarga com que lidam essas 
infraestruturas no tratamento de casos de 
Covid-19 e de outras doenças.

Uma das alternativas veiculadas foi a 
realização em hotéis, mas a Comissão As-
sessora de Avaliação da Formação Médica 
(CAAFM) - responsável pela defi nição das 
competências, conhecimentos, saberes e 
habilidades do Revalida - apontou contra-
pontos, como a falta de realismo quanto aos 

cenários, além do risco ao sigilo do exame, 
com candidatos hospedados junto aos ava-
liadores e demais participantes.

Diante deste cenário, o Instituto consul-
tou a Empresa Brasileira de Serviços Hospi-
talares (Ebserh) acerca da possibilidade de 
utilização de ambulatórios dos hospitais re-
comendados previamente pela CAAFM. Na 
resposta, a Ebserh indicou que os responsá-
veis deveriam verifi car in loco as condições 
físicas dos hospitais selecionados. As inspe-
ções já estão sendo organizadas junto aos 
membros da Comissão, mas o Inep reforça 
que, por segurança, aguarda a redução dos 
casos de Covid-19 para viabilizar o plano.

Outras informações sobre o Revalida por meio do link http://associacaopaulistamedicina.org.br/noticia/inep-aguarda-recuo-da-pandemia-para-marcar-2a-etapa-do-revalida

Fonte: Associação Paulista de Medicina 
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O Ministério da Saúde lançou no dia 12 de abril, a Campanha 
Nacional de Vacinação contra a gripe infl uenza. A previsão é de 
que a campanha seja realizada em três etapas e termine em 9 
de julho, tendo vacinado cerca de 80 milhões de pessoas dos 
grupos prioritários, defi nidos segundo critérios da Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

Durante o lançamento, o secretário de Vigilância em Saúde, 
Arnaldo Medeiros, lembrou que a vacina é segura e efetiva para 
a prevenção da gripe infl uenza, e que é por meio dela que se 
consegue reduzir complicações, internações e mortalidade de-
correntes das infecções pelo vírus da infl uenza.

Segundo Medeiros, foi investido R$ 1,2 bilhão para a compra 
dos imunizantes, a um custo de R$ 15 a dose. “A escolha dos 
grupos prioritários a receberem essa vacina segue recomenda-
ção da OMS. Esses grupos fazem um quantitativo de cerca de 80 
milhões de pessoas. Para chegarmos a ele, dividimos a campa-
nha em três etapas”, disse o secretário referindo-se à campanha 
cuja peça publicitária terá o slogan Eu Vou!.

A primeira etapa, entre os dias 12 de abril e 10 de maio, 
abrange cerca de 25 milhões de pessoas. “Nela teremos como 
foco crianças com idade entre 6 meses e 6 anos; gestantes e 
mulheres no período até 45 dias após o parto [puérperas]; po-
vos indígenas; e trabalhadores da saúde”, informou o secretário.

A segunda etapa ocorrerá entre os dias 11 de maio e 8 de junho 
tendo como público-alvo idosos com mais de 60 anos e professo-

Vacinação contra a gripe deve atingir 80 milhões de pessoas

Campanha começou no dia 12 de abril e termina em 9 de julho

res. Nela, cerca de 33 milhões de pessoas deverão ser imunizadas.
A terceira fase, entre 9 de junho e 9 de julho, abrangerá cerca de 22 

milhões de pessoas. Compõem esse público-alvo integrantes das Forças 
Armadas, de segurança e de salvamento; pessoas com comorbidades, con-
dições clínicas especiais ou com defi ciência permanente; caminhoneiros; 
trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; 
funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de 
liberdade; e adolescentes em medidas socioeducativas.

Fonte: agenciabrasil

Pandemia gera estresse e sobrecarga, mas reforça confi ança dos pacientes na Medicina

Dados aparecem em pesquisa inédita realizada pelo CFM

De um lado, o fortalecimento do elo de confi ança e da 
credibilidade junto aos pacientes e familiares, além do reforço 
do compromisso individual com a Medicina e com a saúde 
da população. De outro, fadiga, sobrecarga de trabalho e 
aumento do nível de estresse. Estes são alguns dos refl exos 
da pandemia sobre a rotina dos médicos que atuam na linha de 
frente de combate à doença causada pelo novo Coronavírus. 
As constatações aparecem em pesquisa inédita realizada pelo 
Conselho Federal de Medicina (CFM), divulgada no dia 7 de abril. 

A pesquisa ofereceu subsídios para campanha que o CFM 
lançou no início de abril,  como parte das comemorações pelo 
Dia Mundial da Saúde (7 de abril). Diante dos dados apurados, 
a autarquia decidiu chamar a atenção dos brasileiros e dos 
gestores para a necessidade de reconhecimento e valorização 
dos médicos do país, em especial dos que atuam na linha de 
frente da Covid-19.

“O Brasil conta com mais de 520 mil médicos em condições 
de atender a população. No entanto, em muitos casos, faltam 
condições de trabalho e de estímulo que os levem a ocupar 
mais postos de trabalho dentro da rede pública e em áreas 
de difícil provimento. Contudo, esse cenário adverso não tem 
impedido que eles façam sua parte, atuando incansavelmente 
pela recuperação dos doentes”, ressaltou o presidente do CFM, 
Mauro Ribeiro.

Estresse – Para a grande maioria dos médicos (96%), a 
pandemia causou impactos na vida pessoal ou profi ssional. 
As repercussões vão desde o comprometimento de horas que 
seriam dedicadas à família e ao lazer até à mudança na rotina 

de trabalho de consultórios e ambulatórios. Porém, além de transformar 
os fl uxos nos locais de atuação, a pandemia também alcançou os lares e a 
saúde mental dos profi ssionais.

O aumento do nível de estresse foi relatado como principal impacto da 
pandemia por 22,9% dos médicos que responderam ao inquérito conduzido 
pelo CFM. Lidar com uma doença tão desconhecida também gerou em 
parte dos profi ssionais entrevistados percepções que incluem sensação de 
medo ou pânico, conforme indicaram 14,6% deles.

Também houve relatos de alteração (para menos) no tempo dedicado 
às refeições, família e lazer (14,5%); e de comprometimento de horas de 
descanso, bem como no nível da qualidade do sono (7,6%); entre outros 
fatores. O impacto negativo nestes itens podem ter consequências no 
bem-estar dessa população, pois podem agravar quadros de ansiedade e 
levar mesmo ao aparecimento da síndrome de Burnout.

Por outro lado, simultaneamente, há médicos que ressaltam que o novo 
cenário também reforçou seu compromisso com a Medicina e com a saúde 
da população, fato indicado por 13%; fortaleceu sua imagem como médico 
diante da comunidade (6,2%); melhorou sua relação com os pacientes e 
outros profi ssionais de saúde (4,7%); e até estimulou a aproximação com 
as entidades médicas (3,7%).

Responderam ao inquérito do CFM médicos que atuam em hospitais públicos 
e privados, centros de especialidades médicas, Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), consultórios, clínicas e ou-
tros estabelecimentos. Em menor proporção, também foram ouvidos médicos 
com atuação na gestão dos serviços e no ensino e pesquisa. Acesso completo à 
pesquisa por meio do link https://portal.cfm.org.br/noticias/pandemia-de-co-
vid-19-gera-estresse-e-sobrecarga-de-trabalho-medicos-mas-reforca-con-
fi anca-dos-pacientes-na-medicina/

Fonte: Portal Conselho Federal de Medicina
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