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SECCIONAIS ENCONTRO MENSAL 
Entidades realizam debates on-line para falar 
sobre Covid-19 e as novidades do tratamento 
de TEV em pacientes oncológicos 

Formato para o XIX Encontro São Paulo de 
Cirurgia Vascular e Endovascular é discutido 
durante reunião

MESTRE VASCULAR
Dr. Alexandre Fioranelli: especialista atuou ao longo 
de oito anos nas diretorias de publicação, científi ca 
e tesouraria da SBACV-SP
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Especialistas em tecnologia explicam como hackers 
conseguem rastrear os prontuários dos pacientes em  
hospitais, consultórios  e clínicas 
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DIRETORIA BIÊNIO - 2020-2021

Prezados associados,

Gostaria de compartilhar com vocês um assunto que 
tem provocado muita indignação entre os Conselhos Re-
gionais de Medicina e outras entidades médicas: a não 
aplicação do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas 
Médicos (Revalida). 

Numa época em que queremos melhorar a qualidade do 
atendimento prestado pelos nossos médicos, tanto genera-
listas quanto especialistas, o Congresso está prestes a auto-
rizar o cadastro daqueles que estudaram em outros países 
e não passaram ou não fi zeram o exame. Devemos nos mo-
bilizar em defesa da nossa profi ssão, que pode ser invadida 
por profi ssionais de formação questionável. 

Em nosso encontro mensal, debatemos a importância da 
utilização das plataformas Facebook e Instagram, a fi m de 
divulgar e fortalecer o trabalho realizado pelos especialis-
tas, e a utilização do formato híbrido, novamente, para a 
realização do XIX Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular 
e Endovascular. 

Preparamos a edição de maio da Folha Vascular com mui-
to empenho e dedicação. Na matéria de capa, o tema é o 
porquê da área de saúde estar cada vez mais na mira dos 
cibercriminosos, e quais as orientações para que possamos 
nos proteger desse tipo de golpe. Na editoria Mestre Vas-
cular, nosso homenageado é o Dr. Alexandre Fioranelli, pro-
fi ssional que atuou ao longo de oito anos nas diretorias de 
publicação, científi ca e tesouraria da SBACV-SP.

Espero que aproveitem o conteúdo. 
Forte abraço!
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Escreva seus comentários, dúvidas ou suges-

tões para a Folha Vascular. Queremos que as 
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. Fabio Sotelo
Vice-diretor de Defesa 

Profi ssional da SBACV-SP

Do ponto de vista jurídico, o Direito Médico é o ramo do direito 
especializado na compatibilização dos direitos e deveres dos pro-
fi ssionais de saúde, instituições de saúde, pacientes e o Poder Pú-
blico, sendo responsável, portanto, pela resolução de litígios que 
ocorrem na prestação de serviço na área de saúde.  Neste prisma, 
nasce o termo “Erro Médico”, que se refere ao motivo do litígio 
em qualquer ponto desta cadeia de prestação de serviços, não 
necessariamente reportando-se especifi camente ao médico em si. 

O Direito Médico, nessa ótica jurídica, tem sido uma especia-
lidade cada vez mais procurada por advogados e médicos-advo-
gados, já que exige conhecimentos integrados de áreas distintas 
e com múltiplas particularidades em um mercado em constante 
expansão. Contendas nos aspectos de regulamentos hospitalares, 
limites de atuação de profi ssionais de saúde, legislação aplicada à 
saúde suplementar, código de ética médica, dentre outras ques-
tões, têm sido constantemente abordadas.

O fenômeno da judicialização no setor de saúde tem crescido 
substancialmente nos últimos anos, com dados do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) que mostram um crescimento de 130% 
do número de processos judiciais nesta área entre 2008 e 2017, 
conforme levantamento publicado em outubro de 2020, na Revista 
de Direito Médico (jus.com.br). Em 2016, aproximadamente 7% 
de todos os profi ssionais médicos do país respondiam a algum pro-
cesso, sendo as especialidades mais demandadas -Ginecologia/
Obstetrícia (42,6%), Ortopedia (15,9%), Cirurgia Plástica (7%) e 
Cirurgia Geral (7%). 

No âmbito administrativo, a negativa de procedimentos é o prin-
cipal motivo para ações contra planos de saúde; e no SUS, a de-
manda se faz por medicamentos.

Temos um cenário de, por um lado, maior conhecimento do pa-
ciente sobre seus direitos, com o mesmo mais sensível à qualidade 
dos serviços, e de outro, maior número de médicos no mercado, 
provenientes de faculdades de ensino pouco uniforme, prestado-

ras de saúde com capital aberto e com fi nalidade nem 
sempre voltada ao seu propósito fi nal de prover saúde, 
e o SUS com demanda reprimida, limitações estruturais 
e de recursos. Assim, avaliamos a possibilidade de cres-
cimento exponencial ainda nos próximos anos de ações 
envolvendo os setores de saúde por possíveis problemas 
na engrenagem dos serviços.

Tais ações aumentam ainda mais a sobrecarga do Ju-
diciário brasileiro e ações implicam em tramitação lenta 
e custos processuais altos. Desta forma, estratégias ju-
rídicas consultivas para os médicos, buscando mitigar os 
riscos envolvidos na prestação de serviços, parecem ser 
uma solução adequada e factível para redução dos custos 
e facilitar a resolução de eventuais confl itos. 

A SBACV-SP, por meio da defesa profi ssional, mantém 
um canal aberto de comunicação com o associado, que 
busca facilitar o acesso às respostas de dúvidas jurídicas 
e promover o auxílio preventivo de eventuais problemas 
inerentes ao ato médico.

A CONSULTORIA JURÍDICA NA PREVENÇÃO 
DA JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE

AGENDA

2021

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.brLocal: On-line

Informações: secretaria@sbacvsp.org.br
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Golpes vão desde casos mais comuns, como ligações telefônicas até sequestro de dados com pedido de resgate 

ÁREA DA SAÚDE É ALVO 
FREQUENTE DE CIBERCRIMINOSOS 

CAPA

serindo os profi ssionais de saúde e de su-
porte tecnológico a situações e processos 
completamente novos.  

 Kiatake comenta que o setor de saúde 
tem passado por um grande processo de 
digitalização de seus procedimentos, com 
a adoção de sistemas informatizados e dis-
positivos conectados em redes e à internet. 
Esse movimento foi muito intenso nos Esta-
dos Unidos em decorrência dos incentivos 
fi nanceiros do programa ObamaCare. No 
Brasil, apesar de não haver o incentivo fi -
nanceiro, tem amadurecida a correta per-
cepção de que para reduzir custos e aumen-
tar a efi ciência e a qualidade assistencial é 
fundamental adotar plataformas digitais. 
Além disso, iniciativas governamentais obri-
gatórias, como a adoção do padrão TISS 
(Troca de Informações na Saúde Suple-
mentar) pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) e mais recentemente 
da RNDS (Rede Nacional de Dados em Saú-
de) pelo Ministério da Saúde, que exigem 
o envio de dados de resultados de exames 
da Covid-19 e de registros de vacinação em 
formato eletrônico dos prestadores públicos 
e privados para o Ministério, têm provocado 
o aumento da informatização.  

Ainda, segundo Kiatake, no entanto, o 
segmento tem se mostrado demasiadamen-

O vazamento de dados e fraudes na in-
ternet têm deixado os brasileiros cada vez 
mais expostos e vulneráveis aos golpistas 
de plantão. Um caso recente, que envolveu 
227 milhões de CPFs no Brasil (inclusive de 
pessoas já falecidas), é um dos mais alar-
mantes e revela que esse tipo de crime au-
mentou no país. São vários os alvos, mas 
uma área em especial, a da Saúde, tem 
despertado cada vez mais o interesse de ci-
bercriminosos. 

A afi rmação vem de profi ssionais relacio-
nados ao próprio segmento de tecnologia. 
Para o engenheiro de computação Gilberto 
Martinez, techlead da Mitfokus – consulto-
ria em soluções fi nanceiras especializada no 
atendimento a consultórios, clínicas e hos-
pitais – é possível elencar pelo menos três 
razões que colocam médicos como vítimas 
prediletas de criminosos, que são o proces-
so acelerado de digitalização das atividades 
médicas (prontuários eletrônicos, Telemedi-
cina, sistema de gestão de clínicas, etc.), 
intensifi cado no período de pandemia de 
Covid-19; a sensibilidade intrínseca à área 
da saúde (lida com dados de pessoas ge-
ralmente em momento de fragilidade); e 
a remuneração média do profi ssional, em 
comparação com o contexto socioeconômi-
co do país.  

“Recentemente, foi publicado um estudo 
da USP, em parceria com o Conselho Federal 
de Medicina – CFM, intitulado de demografi a 
médica. Segundo a publicação, o salário de 
um médico é muito acima do restante da 
população. Isso sem citar o faturamento de 
clínicas e hospitais, que chegam facilmente 
na casa dos milhões de reais por mês. Em 
um país que, aproximadamente, 59% da 
população passa por algum tipo de difi cul-
dade fi nanceira, inclusive por insegurança 
alimentar, cifras elevadas acabam chaman-
do muito a atenção”, pontua o engenheiro.   

Gilberto Martinez exemplifi ca com o caso 
de um hospital (o nome é preservado) cujo 
banco de dados foi atacado por hackers. 
Eles conseguiram rastrear os prontuários de 
todos os pacientes do hospital e exigiram 
um resgate de R$ 200 mil, a ser pago em 

Figure 3. Total disclosed incidents, 2016 - 2020 heath data breaches

criptomoedas. "Devido ao seu caráter des-
centralizado, as criptomoedas são a forma 
mais comum de pedido de resgate dos as-
saltantes. Não há um órgão centralizador, 
que verifi ca e registra cada transação. Além 
disso, cada transferência é criptografada, o 
que difi culta a rastreabilidade e a identifi -
cação dessas operações pela polícia. Hoje, 
não se sequestram mais pessoas. A mine-
ração de dados é o novo ouro da era digital. 
Grandes corporações - Google, Facebook, 
Apple - investem pesado para capturar todo 
tipo de informação, desde áudio até fotos e 
vídeos, para depois vender anúncios perso-
nalizados. Quem nunca viveu a experiência 
de comentar sobre algum produto ou ser-
viço perto do celular e, minutos depois, ter 
anúncios desse produto no feed das redes 
sociais ou em sites que visitou?”.

A digitalização na saúde
O presidente da Sociedade Brasileira de 

Informática em Saúde (SBIS), Luis Gusta-
vo Kiatake, diz que o relatório 2021 Breach 
Barometer indica um aumento de 32% no 
número de incidentes na área de saúde nos 
Estados Unidos, valor bem superior à mé-
dia histórica. Uma possível explicação pode 
estar na radical mudança que os hospitais 
sofreram em decorrência da pandemia, in-



 5MAIO 2021

Gilberto Martinez

Luis Gustavo Kiatake

Dra. Tatiana Hirakawa 

Dr. Alexandre C. Moraes Amato

CAPA

te despreparado com relação às questões de 
controles de segurança tecnológicos, como 
demonstra o estudo da pesquisa TIC SAÚ-
DE, realizado pelo Centro Regional de Estu-
dos para o Desenvolvimento da Sociedade 
da Informação (cetic.br), do Comitê Gestor 
da Internet no Brasil (CGI.br), que apontou 
que poucas instituições de saúde possuem 
uma política de segurança da informação, 
item básico para mitigar incidentes.  

 “Ao mesmo tempo, o valor pago pelos 
dados da área médica no mercado negro, 
negociado na Deep Web (parte da Internet 
que não pode ser achada no Google), chega 
a U$ 250, superando, em muito, os dados 
de documentos fi nanceiros, como de car-
tões de crédito, que estão a U$ 5,40, con-
forme relatório 2018 de Segurança Global 
da Trustwave. E dada à sensibilidade e cri-
ticidade de exposição dos dados de saúde, 
principalmente de personalidades famosas, 
estes viram alvos para pedidos de resga-
te.  Todos esses fatores fazem com que as 
instituições de saúde sejam miras fáceis e 
altamente lucrativas para os criminosos”, 
discorre Kiatake. 

Os golpes
Kiatake explica que os hackers conse-

guem rastrear os prontuários de pacientes 
de hospitais, consultórios ou clínicas de 
várias maneiras. Isso é possível, por meio 
da instalação de programas ou de vírus 
digitais, os quais podem realizar diversas 
ações, como monitorar tudo o que é tecla-
do, abrir um canal para transmitir ao ser-
vidor do golpista todos os dados de nosso 
computador, criptografar os arquivos e se 
espalhar pelas máquinas ligadas na rede da 
empresa ou residência, como um vírus bio-
lógico que se dissemina por proximidade.  

A principal forma de ataque se inicia por 
meio da abertura de arquivos desconheci-
dos ou links recebidos por e-mail ou men-
sagens, o chamado ataque de Phishing. 
Essa ingênua ação permite a instalação 
do vírus no computador. Esses ataques 
são originados por campanhas, como um 

e-mail com uma promoção convidativa ou 
um aviso que nos induz a clicarmos em um 
link, ou abrirmos um documento enviado 
como anexo. Como as campanhas podem 
ser identifi cadas, em geral elas não duram 
muito tempo, o que faz com que os ciber-
criminosos direcionem os seus ataques a 
alvos específi cos, como empresas do setor 
de saúde, ou de uma determinada região. 
“Devemos lembrar que, além desses cri-
minosos externos à nossa instituição, po-
dem também haver os criminosos inter-
nos. Os ataques externos comprometem 
grandes quantidades de dados, todos os 
arquivos e a base dos servidores e serão 
vendidos ou se tornarão objeto de nego-
ciação de resgate. Já os ataques internos 
são originados por pessoas com interes-
ses pessoais, seja para ganho fi nanceiro 
ou como ação de vingança, simplesmente 
para prejudicar a vítima”, considera. 

Para Kiatake, as contas de WhatsApp 
são um dos meios mais fáceis para a clo-
nagem, pois, historicamente, os maiores 
problemas de vazamento acontecem por 
pessoas internas da instituição. Contudo, 
tem se notado um contínuo aumento de 
ataques externos causando prejuízos re-
ais, tanto fi nanceiros, quanto de imagem e 
na paralização temporária da assistência. 
“O maior uso dos dispositivos móveis tem 
apresentado outra fonte considerável de 
problemas, dada a facilidade em se tirar 
uma foto, enviar e receber arquivos, seja 
de forma autorizada ou ilícita. E, nos am-
bientes de consultório, a comunicação mé-
dico-paciente por meio de WhatsApp tem 
resultado em muito comprometimento de 
dados, devido à facilidade em se confundir 
os destinatários, e dos mecanismos au-
tomáticos de backups que, muitas vezes, 
sem nossa percepção, levam à nuvem e 
até compartilham automaticamente com 
os familiares documentos clínicos recebi-
dos dos pacientes. Esses mecanismos são 
ótimos para que não percamos as fotos 
que tiramos e que recebemos dos amigos, 
mas não para documentos clínicos. Dada 
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essa situação, é fundamental a devida 
orientação do médico aos pacientes de 
quais canais devem utilizar, além de ser 
recomendável a utilização de um celular 
de forma exclusiva para o relacionamento 
com pacientes”, explicita.   

De acordo com Martinez, muitas pessoas 
acreditam que esses golpes são aplicados 
com o uso de técnicas avançadas de progra-
mação. Contudo, a maioria ocorre quando 
é utilizada algum tipo de engenharia social, 
que é a habilidade de se conseguir acesso a 
informações confi denciais ou a áreas impor-
tantes de uma instituição por meio de habi-
lidades de persuasão. Outra maneira é ex-
plorar falhas de sistemas legados – que são 
sistemas antigos, os quais não são atualiza-
dos, principalmente em hospitais e clínicas. 
“Uma simples pesquisa na internet revela 
como explorar essas falhas em banco de da-
dos e servidores legados. São softwares que 
os próprios fabricantes já descontinuaram”, 
explica o engenheiro de computação. 

A fundadora da WeDoc, plataforma digital 
para médicos, Dra. Tatiana Hirakawa, conta 
que a aceleração da digitalização – como a 
aprovação emergencial, por causa da pande-
mia, da Telemedicina – impôs a necessidade 
do uso de ferramentas, porém, muitas ve-
zes, sem que os profi ssionais de saúde es-
tejam preparados para tomar as precauções 
necessárias contra golpes”, avalia a médica 
e empreendedora. Uma solução desenvolvi-
da pela WeDoc foi a de criar um aplicativo 
de mensagens (como o WhatsApp) voltado 
exclusivamente para médicos. Isso porque 
uma das ocorrências mais comuns tem sido 
a clonagem de contas de WhatsApp, com in-
vasão e roubo de dados. “Os médicos cos-
tumam trocar mensagens em grupos sobre 
diagnósticos, exames, e isso, por vezes, aca-
ba vazando”, pontua.

Cirurgião vascular escreve artigo 
sobre os golpes pelo WhatsApp
Na opinião do cirurgião vascular e diretor 

de Informática e Marketing da SBACV-SP, 
Dr. Alexandre Campos Moraes Amato, au-
tor de um artigo sobre os golpes pratica-
dos pelo WhatsApp, a ação de bandidos 
mais antiga, e que perdura até os dias de 
hoje, é a da cobrança de dívida em cartório 
de protesto, mas esse é considerado um 
golpe mais analógico. Porém, a prática de 
phishing é a mais frequente no momento, 
onde e-mails são enviados e se passam 
por uma entidade conhecida. “Se você 
abrir sua caixa de spam, poderá ver vários 
exemplos bloqueados pelo seu servidor. 
Mas, às vezes, algum e-mail pode burlar a 
segurança”, menciona o médico.   

Dr. Amato conta que quase foi vítima de 
uma ação de fraudadores pelo WhatsApp em 
seu telefone pessoal. “Fui ao Shopping em 
São Paulo e a cancela da garagem não abriu 
com o sistema Sem Parar, nisso, veio um se-
gurança ajudar e abriu a cancela para mim. 

CAPA
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Álvaro Pereira de Oliveira
Caio Hugo Jubran Moura
Flávio Henrique Duarte

Heitor Fernandes Amorim
Heitor Luiz Martinez Franco
Lucas de Mendonça Cocenza
Rossano Cossul Gomes
Sidney Jorge Miguel de Macedo
Efetivos:

Gabriela Clarindo de Azerêdo
José Reginaldo Simão
Renata Mota Carneiro

Titular - Aprovado pela 
SBACV-Nacional em 05/04/2021

Jorgete Barreto dos Santos

Remido - Aprovado pela 
SBACV em 06/04/2021

José Carlos Ingrund

• Senhas pessoais: nunca utilizar a 
mesma senha para diversos serviços;
• Em videoconferências, aplicar fi ltros 
no fundo ou retirar imagem de qualquer 
elemento que identifi que o ambiente ou 
familiares;
• Evitar instalar e atualizar aplicativos 
do celular fora das lojas ofi ciais;
• Desconfi ar sempre de links anuncian-
do promoções milagrosas, preços fora 
do comum, entre outros benefícios ex-
traordinários;
• Há aplicativos que criptografam se-
nhas e garantem segurança;
• Procurar desenvolver uma educação 
digital e fi nanceira.
• Acessar o sistema registrado do Banco 
Central para conferir se há operações 
fi nanceiras com seu CPF/CNPJ que não 
reconheça como suas. 
“E se for vítima de golpe, a primeira ati-
tude é procurar ajuda. Hoje no Brasil há 
delegacias de cibercrimes especializa-
das em golpes digitais. Nunca pague o 
resgate, não há garantias que o golpista 
excluirá os dados ou que não voltará a 
extorquir”, fi naliza Martinez. 

Quase um mês depois, recebi uma ligação 
de alguém que se dizia ser da empresa Sem 
Parar, com um número fi xo, contando que 
havia uma cobrança duplicada na minha 
conta do Sem Parar e que ele queria fazer 
o estorno. A pessoa possuía informações 
sobre meu carro, meu nome, horário no 
shopping, então realmente parecia verídico. 
Pediu para confi rmar um código que seria 
enviado. Recebi o código de transferência 
do WhatsApp. Percebi o golpe somente nes-
se momento. Desliguei e acabou por aí. Po-
rém, quando nossas secretárias receberam 
ligação do Ministério da Saúde, com história 
convincente, acabaram passando o código 
e tivemos o WhatsApp clonado. Não houve 
perda fi nanceira, mas uma enorme dor de 
cabeça”, comenta o cirurgião vascular.   

Ainda, segundo o especialista, que faz 
parte da Comissão da Telemedicina da 
SBACV, a prática do teleatendimento pode 
também ter sido uma oportunidade para 
as pessoas mal intencionadas agirem com 
mais frequência. “Com certeza é uma bre-
cha, o processo da Telemedicina ainda não 
está padronizado. Posso imaginar pacien-
tes passando em consulta com o nome de 
algum familiar que tenha a carteirinha do 
convênio, ou ainda   que não pagam a con-
sulta, ou façam com depósitos inexisten-
tes”, observa. 

Boas práticas de prevenção 
a ataques e roubos de dados

NOVAS ADESÕES

Confi ra o artigo do Dr. Amato em:
https://vascular.pro/golpe-no-whatsapp-como-se-proteger-e-contra-atacar/
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Ocasião contou com debate sobre utilização das plataformas Facebook e Instagram, a fi m de divulgar 
e fortalecer o trabalho realizado pelos especialistas 

REUNIÃO DESTACA A IMPORTÂNCIA DE MANTER 
O FORMATO HÍBRIDO PARA O XIX ENCONTRO SÃO PAULO 
DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR

ENCONTRO MENSAL

A SBACV-SP manteve seu encontro men-
sal, realizado no dia 29 de abril, no forma-
to virtual. A Reunião Científi ca foi conduzi-
da pelo presidente da entidade, Dr. Walter 
Campos Júnior e teve a secretaria do Dr. 
Antonio Zerati, onde foram apresentados 
três trabalhos. O tema inicial foi “Análise 
Epidemiológica de Intervenções sobre Este-
nose da Bifurcação Carotídea em 11 anos 
no Sistema Público de Saúde do Brasil: An-
gioplastia foi mais comum que Endarterec-
tomia”, do Hospital Israelita Albert Einstein. 
O estudo foi realizado pelos doutores Nelson 
Wolosker, Maria Fernanda Cassino Portugal 
(apresentadora), Marcelo Fiorelli Alexandri-
no da Silva, Rodrigo Massaud, Edson Amaro, 
Claudia Jerussalmy e Marcelo Passos Teive-
lis. O Dr. Erasmo Simão da Silva atuou como 
comentador.

De autoria dos doutores Rodrigo Andrade 
Lourenço (apresentador), Rafael de Athayde 
Soares, Marcelo Fernando Matielo, Francis-
co Cardoso Brochado Neto, Amanda Thurler 
Palomo, Rodrigo Andrade Lourenço, Caroline 
Tanaka e Roberto Sacilotto, o segundo traba-
lho tratou sobre “Os Resultados da Preserva-
ção da Artéria  Ilíaca Interna durante o Tra-
tamento Endovascular ou em Cirurgia Aberta 
para Aneurismas Aorto-Ilíacos”, pelo Hospital 
do Servidor Público Estadual de São Paulo, 
Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular. 
Os comentários foram do Dr. Julio Peclat. 

O terceiro e último estudo, também pelo 
Hospital Israelita Albert Einstein, abordou 
o tema “A Recusa Cirúrgica é Maior para 
Aneurismas Menores após Consentimento 
Informado Específi co e Tomada de Decisão 
Partilhada”, e foi elaborado pelos doutores 
Marcela Juliano Silva (apresentadora), Mar-
celo Passos Teivelis, Cynthia de Almeida 
Mendes, Conrado Dias Pacheco Annicchino 
Baptistella, Marcelo Fiorelli, Pedro Vascon-
celos Henry Sant´Anna e Nelson Wolosker. 
O Dr. André Estenssoro fi cou responsável 
pela moderação.

Na ocasião, o Dr. Julio Peclat lançou a sua 
candidatura para a gestão 2022-2023 da 
SBACV Nacional.

Reunião Administrativa

A Reunião Administrativa da SBACV-SP, 
realizada por videoconferência, também foi 
conduzida pelo Dr. Walter Campos Júnior. 

Um dos assuntos abordados foi a impor-
tância de manter o formato híbrido (pales-
trantes no estúdio e participantes on-line) 

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

Dr. Walter Campos Jr. Dr. Erasmo Simão da Silva 

Dr. Julio Peclat

Dra. Maria F. Cassino Portugal 

Dra. Marcela Juliano Silva Dr. André Estenssoro

Na oportunidade, foi discutida a relevância 
da utilização das plataformas Facebook e Ins-
tagram, a fi m de divulgar e fortalecer o tra-
balho realizado pelos especialistas. A diretoria 
da SBACV-SP acredita que as mídias sociais 
podem ser grandes aliadas da saúde pública. 

para o XIX Encontro São Paulo de Cirurgia 
Vascular e Endovascular, previsto para os 
dias 8, 9 e 10 de junho. Formato este que, 
na opinião do Dr. Walter, na edição anterior, 
apresentou um grande número de inscritos 
e agradou o público. 

Maio
Reunião Científi ca - On-line

27/05/2021 
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
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TRABALHOS DE 27 DE MAIO

ESCORES DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO 
EM PACIENTES TRATADOS DE ANEURISMAS 
AÓRTICOS E ILÍACOS

Autores: Andressa Cristina Sposato Louzada (apresentado-
ra), Cynthia de Almeida Mendes, Nelson Wolosker, Alexandre 
Fioranelli, Ricardo Abreu Feijó de Mello, Maria Fernanda Cassino 
Portugal, Marcelo Fiorelli Alexandrino da Silva, Roberto Augusto 
Caff aro e Lucas Lembrança Pinheiro, Marcelo Passos Teivelis 

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Objetivo: Este estudo examinou mudanças nos níveis de an-

siedade e depressão em 84 pacientes submetidos à correção de 
aneurismas aórticos e ilíacos, sem passado de doenças psiqui-
átricas.

Métodos: Os pacientes foram submetidos à avaliação utili-
zando os Inventários de Ansiedade e Depressão de Beck no pré-
-operatório (não mais de três dias antes da cirurgia, “Pre-Op”); 
30 dias após a cirurgia (“Early PO”); e após no mínimo seis 
meses do procedimento (“Late PO”).

Resultados: Os valores médios de ansiedade reduziram no 
pós-operatório precoce (difereça média 2.75, p <0,001) e tardio 
(diferença média 2.74, p = 0.001). Os níveis de depressão não 
demonstraram variação signifi cativa no pós-operatório precoce 
ou tardio (diferença média -0,84, p>0,05; 0,87, p=0,05). Um 
maior grau de ansiedade basal foi relacionado a melhores resul-
tados no pós-operatório precoce (p=0,041) e tardio (p=0,008). 
A técnica endovascular se relacionou à melhora dos sintomas 
depressivos em curto prazo (Early PO, p=0,01), mas a piora dos 
sintomas no longo prazo (Late PO, p=0.033).

Conclusão: Pacientes submetidos à correção de aneurismas 
aortoilíacos têm alta incidência de sintomas ansiosos e depres-
sivos. Sintomas de ansiedade, mas não os de depressão, melho-
raram consideravelmente após o tratamento com sucesso. Uma 
avaliação psiquiátrica formal pode ser benéfi ca para aqueles 
com pouca melhora de sintomas depressivos.

Comentadora: Dra. Luciana Ragazzo Araújo Teixeira

TRATAMENTO ENDOVASCULAR 
DAS EMERGÊNCIAS DOS ANEURISMAS 
AORTOILÍACOS EM TEMPOS DE COVID-19

Autores: Rafael de Athayde Soares, Marcus Vinícius Mar-
tins Cury, Patrícia Weiber Schettini Figueiredo (apresentadora), 
Nayara de Arruda Cáceres, Luíz Mauricio da Silva Junior, Danilo 
Augusto Pereira Nery da Costa e Roberto Sacilotto

Instituição: Instituto de Assistência Médica ao Servidor Pú-
blico Estadual de São Paulo – IAMSPE

Introdução: Desde o início da pandemia de Sars-CoV-2, 
houve um alto impacto nas cirurgias eletivas, com diminui-
ção do número de procedimentos. Essa diminuição tem como 
causas: os pacientes preferirem aguardar e as sociedades ci-
rúrgicas, em todo o mundo, recomendarem o adiamento das 
cirurgias eletivas.  Dadas as incertezas relacionadas à Covid, 
a comunidade cirúrgica reconhece a necessidade de preserva-
ção de recursos, porém, o indevido adiamento de cirurgias por 
doença progressiva resultaria em outra crise de saúde pública. 

Relatos de Casos: Relatamos uma série de casos de quatro 
pacientes consecutivos que foram admitidos com emergências 
relacionadas a aneurismas aortoilíacos em um período de três 
dias e submetidos ao tratamento endovascular. O primeiro pa-
ciente, sexo feminino, 81 anos, com histórico de aneurisma 
da aorta abdominal (AAA), apresentou dor abdominal iniciada 
nos últimos 12 dias. Submetido à correção endovascular de 
aneurisma de aorta abdominal (EVAR) infrarrenal roto com en-
doprótese Endurant II 36x14x103 (Corpo principal à direita) + 
extensão 16x20x156. Paciente teve alta no 9º dia pós-opera-
tório.   O segundo paciente, sexo masculino, 63 anos, admitido 

com hematêmese três dias antes da admissão e angiotomografi a 
demonstrando fístula aortoentérica. Submetido à correção endo-
vascular de fístula aortoentérica com Endoprótese AFX®- Endo-
logix corpo bifurcado BA 22-70/I16-30 em artéias iliacas comuns 
+ Vela A25-25/C75 com freefl ow por técnica percutânea (per-
close). Após correção endovascular, o paciente apresentou ótima 
evolução, sem novos sangramentos em endoscopia digestiva de 
controle. Paciente teve alta no 11º dia pós-operatório.  O ter-
ceiro paciente, sexo feminino, 77 anos, admitida com quadro de 
ruptura de aneurisma da artéria ilíaca comum direita. Subme-
tido a EVAR bifurcado com endoprótese Zenith CP 24x82 (E) + 
extensão ipsilateral 13x74 (E) + ramo contralateral 16x39 (D) 
+ ZBIS 12X45X58 + extensão para artéria glútea com Viabahn 
6x100 e Fluency 9x80. Paciente teve alta no 5º dia pós-opera-
tório.  O quarto paciente, sexo masculino, 62 anos, apresentou 
dor abdominal iniciada há duas semanas da internação e aneu-
risma roto da aorta. Submetido à angioplastia de artéria ilíaca 
comum esquerda (AICE) com balão 8x40 + EVAR monoilíaco (E) 
com endoprótese Endurant 23x14x102 + extensão distal em AICE 
16x10x82. Paciente teve alta no 3º dia pós-operatório.

Conclusão: Todos os quatro pacientes apresentaram emergên-
cias aortoilíacas, sendo submetidos a reparo endovascular, e re-
ceberam alta sem complicações maiores ou mortalidade cirúrgica. 
A série de casos demonstra que, apesar da situação pandêmica 
da Covid-19, uma vez que as cirurgias eletivas diminuíram, as 
urgências vasculares aumentaram.

Comentador: Dr. Edwaldo Edner Joviliano

OPÇÃO TERAPÊUTICA ENDOVASCULAR ESTAGIADA 
NO ANEURISMA AORTOILÍACO EM PACIENTES 
OPERADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

Autores: Vinicius Diniz (apresentador), Fabio H. Rossi, Samuel 
M. Moreira, Akash Prakasan, Heraldo Barbato, Milton Uehara, To-
mas Smith Howard, Hermiton Cañedo, Maria Cristina Miranda, 
Bianca Nascimento, Humberto Tabatinga, Beatriz Santos, Lucas 
Poletti, Nilo M. Izukawa e Antônio M. Kambara

Instituição: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia – São 
Paulo e Centro de Intervenções Endovasculares – CIEV

Introdução: O tratamento do aneurisma associado da aorta e 
artérias ilíacas pode necessitar de oclusão de artéria ilíaca interna 
em até 40% dos casos. As endopróteses bifurcadas ilíacas permi-
tem a sua revascularização, entretanto, o acesso ao material ne-
cessário em pacientes operados no SUS é limitado. Descrevemos 
uma técnica alternativa que torna o tratamento viável.

Método: Descrevemos uma técnica estagiada de tratamento em 
pacientes portadores de aneurisma aortoilíaco, sem colo de anco-
ramento em artéria ilíaca comum, que envolve o implante de endo-
prótese ilíaca bifurcada, uni ou bilateral, em primeiro tempo, segui-
do de implante pela técnica convencional de endoprótese de aorta.

Resultados: Foram operados, no período de 2016 a 2021, 262 
pacientes pela técnica endovascular, em 49 (18,7%) dos casos 
havia comprometimento da artéria ilíaca interna. Em 39 (80%) 
desses casos, foi realizada a embolização da artéria ilíaca inter-
na, e em 10 (20%), foi realizado inicialmente o implante de en-
doprótese de artéria ilíaca (oito casos: E-iliac/Jotec; dois casos: 
Braile), seguido, em outro momento, de implante de endopróte-
se em aorta. Alcançamos sucesso técnico imediato de 100% dos 
implantes realizados. Todos os pacientes foram acompanhados 
com uma média de 40 meses (3-60 meses) de seguimento; dois 
(20%) pacientes necessitaram de reintervenção na evolução tar-
dia. Não houve complicações ou óbitos relacionados à realização 
da técnica.

Conclusão: O tratamento estagiado parece ser uma técnica 
segura e efi caz nos pacientes portadores de aneurisma aortoilíaco 
assintomáticos.

Comentador: Dr. Pedro Puech-Leão
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 Especialista atuou ao longo de oito anos nas diretorias de publicação, científi ca e tesouraria da SBACV-SP

DR. ALEXANDRE FIORANELLI: 
CIRURGIÃO VASCULAR SE DEDICA À CARREIRA
ACADÊMICA, AOS SEUS PACIENTES E CONTRIBUI 
COM DIVERSAS PUBLICAÇÕES PARA A ESPECIALIDADE  

Dr. Alexandre Fioranelli nasceu em ju-
nho de 1969, em São Paulo, capital, no 
Hospital do Servidor Público Estadual. 
Se formou em Medicina pela Universi-
dade São Francisco, Campus Bragança 
Paulista, em 1996. Realizou seu aprimo-
ramento com Residência Médica em Ci-
rurgia Geral no Hospital Central da San-
ta Casa de São Paulo, de 1997 a 1998, 
e na especialidade de Angiologia e Ci-
rurgia Vascular, de 1999 a 2000, pela 
mesma Instituição. Em 2001, participou 
como Fellow na Washington University 
in St Louis, School of Medicine (WUSL), 
nos Estados Unidos. 

Obteve seu Título como Mestre em 
Medicina em 2004, após defesa nome-
ada: “Estudo Comparativo entre Índice 
de Pressão Arterial e Exame Arteriográ-
fi co em Vítimas de Trauma Vascular Pe-
riférico com Suspeita de Lesão Arterial 
Oculta”. Em 2009, defendeu o Douto-
rado em Medicina sobre: “Tratamento 
Endovascular para Dissecção de Aorta 
Torácica Tipo B de Stanford Complica-
da: Fatores Relacionados à Mortalida-
de e Seguimento em Médio Prazo com 
Angiotomografi a de Múltiplos Canais”.  
Ambos os estudos foram realizados pela 
Faculdade de Medicina da Santa Casa de 
São Paulo.

Dr. Fioranelli possui também outras 
titulações: Especialista em Angiologia e 
Cirurgia Vascular, pela Sociedade Brasi-
leira de Angiologia e de Cirurgia Vascu-
lar (SBACV), e Especialista em Radiolo-
gia Intervencionista e Angiorradiologia, 
pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem.

No âmbito do ensino, exerce a função 
de professor assistente da Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de São 
Paulo, onde ministra aulas pela discipli-
na de Cardiovascular; e como Professor 
Instrutor do Instituto Israelita de Ensino 
e Pesquisa Albert Einstein, na qualida-
de de coordenador do Curso de Cirurgia 
Endovascular. 

Na assistência, atua como coorde-
nador do Ambulatório de Doenças Ar-

Mensagem aos jovens médicos

“Para os novos médicos, diria: como ci-
rurgiões vasculares, busquem um treina-
mento multivariado, amplo e da mais alta 
qualidade que possam alcançar. Ganhem 
expertise, desde cirurgias abertas, tra-
tamento endovascular e capacitação em 
ultrassom Doppler, até treinamento em 
estudos por imagens. Exerçam a Medicina 
por meio de atendimento médico com éti-
ca, respeito, responsabilidade e dedicação 
incansável aos seus pacientes”.

Dr. Alexandre Fioranelli

MESTRE VASCULAR 

ção cirúrgica endovascular dos residen-
tes da Santa Casa de São Paulo, dando 
suporte teórico e prático, desde indica-
ções aos procedimentos mais simples, 
até os mais complexos, em parceria com 
todos os demais assistentes da cirurgia 
Endovascular. “Realizamos um trabalho 
em conjunto e diário no crescimento pro-
fi ssional dos residentes”, afi rma.

Na SBACV Regional São Paulo, Dr. Fio-
ranelli ressalta que teve a honra e o pri-
vilégio de atuar, ao longo de oito anos, 
nas diretorias de Publicações, Científi ca 
e Tesouraria, entre 2004 e 2011, e, du-
rante a gestão do presidente Valter Cas-
telli (2006 e 2007), participou, junto com 
membros da diretoria, da idealização e 
desenvolvimento do Curso Preparatório 
para Título de Especialista em Angiologia 
e Cirurgia Vascular pela SBACV-SP.

Nas horas vagas, Dr. Fioranelli é um 
apaixonado por pescaria, e conta que 
adora fazer isso na companhia de seu 
pai, pelos grandes rios do Brasil, em 
busca de lugares isolados, preservan-
do sempre a natureza, sonhando com a 
fi sgada do maior peixe possível e o de-
volvendo ao seu habitat natural. “Faço 
isso desde os 12 anos de idade e sem-
pre existe uma novidade inesquecível a 
cada pescaria”, revela. 

teriais e da Cirurgia Endovascular do 
Serviço de Cirurgia Vascular e Endo-
vascular da Santa Casa de São Paulo. 
Também é responsável pela equipe de 
retaguarda da Cirurgia Vascular nos 
Hospitais São Luiz Itaim e Vila Nova 
Star – Rede D’or. Quanto à pesquisa, é 
revisor periódico das Revistas Annals of 
Vascular Surgery e Clinics. 

Com o objetivo de compilar conheci-
mentos adquiridos na prática clínica e 
cirúrgica do cirurgião vascular, funda-
mentados em evidências científi cas, em 
2017, publicou um livro, conjuntamen-
te com os doutores Nelson Wolosker e 
Antônio Eduardo Zeratti, com o título 
“Cirurgia Vascular e Endovascular Abor-
dagem Prática”. A obra literária trouxe 
informações que contribuíram para as-
pectos de ordem prática no atendimen-
to aos pacientes da especialidade. 

Ao longo de sua carreira como es-
pecialista, professor e pesquisador, Dr. 
Fioranelli revela que focou em estudos 
científi cos, cursos e procedimentos re-
lacionados à correção Endovascular das 
doenças vasculares.  O resultado das 
pesquisas foi a publicação de mais de 15 
trabalhos internacionais (Indexados). 

O doutor esclarece que, atualmente, 
procura se concentrar na melhor forma-
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FIQUE POR DENTRO

SBACV-SP E SBACV-RN REALIZAM PROJETO EDUCAÇÃO CONTINUADA 

LIGA ACADÊMICA 
PAULISTA DE ANGIOLOGIA 
E DE CIRURGIA VASCULAR

 As Regionais de São Paulo e Rio Grande do Norte realizaram, com 
o apoio da Lohmann & Rauscher e da Venosan, no dia 11 de maio, 
o Projeto Educação Continuada. Durante o encontro virtual, foram 
abordados dois temas. O primeiro foi “Tratamento da estenose 
carotídea: Up to date”, apresentado pela palestrante convidada, Dra. 
Marcia Maria Morales (SP). Os debatedores foram o Dr. Silvestre 
Savino Neto (PA) e a Dra. Gina Mancini de Almeida (RJ). O segundo 

INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS

Superfi cial e Fleboestética. O último dia será dedicado ao Capítu-
lo Brasileiro da Society For Vascular Surgery. 

A comissão organizadora é composta pelos doutores Walter 
Campos Júnior – presidente do encontro -, Adilson Ferraz Pas-
chôa, Adnan Neser, Antonio Eduardo Zerati, Bonno van Bellen, 
Calógero Presti, Erasmo Simão da Silva, Fábio Henrique Rossi, 
Ivan Benaduce Casella, João Antonio Correa, José Carlos Cos-
ta 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 esperados eventos da especialidade, que acontecerá 
de 8 a 10 de junho.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link 
www.encontrosaopaulo.com.br.

A programação está sendo elaborada de maneira criteriosa 
pela Comissão Organizadora e Científi ca, onde profi ssionais de 
destaque no cenário nacional 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 

rurgia Vascular da EPM/UNIFESP.
No dia 29 de maio, das 8h30 às 12 horas, 

o Dr. Daniel Mendes Pinto (MG) apresentará 
a palestra:

1- Planejamento de uma pesquisa científi ca
- A importância da prática de pesquisa
- Estrutura de um projeto de pesquisa
2- Redação do artigo científi co: da introdu-

ção à conclusão
Em breve, a secretaria da SBACV-SP in-

formará o link de acesso para os interessa-
dos em participar da Liga.

As datas das próximas reuniões já estão 

A reunião do dia 24 de abril, sobre 
“Tromboembolismo Venoso: as melhores 
evidências disponíveis”, contou com a apre-
sentação do professor adjunto e vice-chefe 
da disciplina de Cirurgia Vascular e Endo-
vascular da Escola Paulista de Medicina 
(EPM), Dr. Ronald Luiz Gomes Flumignan, 
que também é orientador do programa de 
pós-graduação em saúde baseada em evi-
dências. A reunião, que foi conjunta com 
as Residências Médicas, reuniu 107 parti-
cipantes e teve discussão de casos clínicos 
com a participação de alunos da Liga de Ci-

agendadas para os dias 10  e 11 de julho, 
21 de agosto, 25 de setembro, 23 de outu-
bro e 27 de novembro, no formato on-line, 
das 8h30 às 12 horas.  Não haverá reuniões 
da Liga nos meses de junho e dezembro. 
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 Burihan, Walter Campos Jr., 
Luis Carlos Uta Nakano, Ivan B. Casella, 
Adnan Neser, Henrique Jorge Guedes Neto, 
Antonio Eduardo Zerati e Arual Giusti.

abordou a “Compressoterapia na pandemia: como utilizamos”, 
retratado pelo palestrante convidado, Dr. Eduardo Da Matta 
(SC), e debatido pelo Dr. José Lacerda Brasileiro (MS) e Dra. 
Raquel Aline Fernandes (PE). A reunião teve as participações 
do presidente da SBACV-SP, Dr. Walter Campos Júnior, como 
moderador, e do presidente da SBACV-RN, Dr. Gutenberg 
Gurgel (RN), como mediador.
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“DUAS 
  CARAS”...

Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP

ESPAÇO ABERTO

Oscilamos, raramente, algumas vezes ou 
frequentemente, entre o mal e o bem; Entre 
a mentira e a verdade; Entre a tristeza e 
a alegria; entre a falsa amizade e a verda-
deira; Entre o desprezo e a solidariedade; 
Entre a apatia e a garra de lutar; Entre a 
obscuridade e a clareza dos fatos; Entre a 
inveja e o respeito; Entre o ódio e o amor; 
Entre a guerra e a paz!

“Assim caminha a humanidade”.   
Se analisarmos, friamente, muitos de nós, 

ou a maioria dos fatos, ou dos acontecimen-
tos, das leis, têm duas “caras”.

O Brasil tem duas “caras”. 
Os políticos nem cara têm e conseguem 

impingir o opróbrio à sociedade brasileira! 
“Quando os que mandam perdem a vergo-
nha, os que obedecem perdem o respeito” 
(Cardeal De Retz).

Tem “duas caras” a Medicina brasileira: 
uma excelente, melhor do que a de muitos 
países de primeiro mundo, quando é ende-
reçada às classes sociais melhor aquinhoa-
das; Em contrapartida, tem uma das piores 
Medicinas do mundo, quando se trata de 
atender as classes menos favorecidas, que 
é a maioria da população, por falta de apoio 
e valorização estatal, ao médico. Parabéns 
colegas do Norte e Nordeste, pelo protesto 
válido e destemido. Um exemplo aos médi-
cos de todo o Brasil.

Nós, Médicos, reclamamos de um lado, e 
do outro aparentamos um ar de como tudo 
vai bem, obrigado. Até quando prevalecerá 
o individualismo da classe médica do Sudes-
te, Centro-oeste e Sul? Que união desafi an-
te é dessas regiões! Os inimigos se regozi-
jam  com  essa displicência!

Criticamos a falta de cumprimento de leis 
e desrespeitamos muitas delas.

“De nada vale tentar ajudar aqueles que 
não se ajudam a si mesmo” (Confúcio).

E Pitágoras reforça: “Ajuda teu semelhan-
te a levantar sua carga; porém, não a car-
regá-la”.

Para mudarmos, ou melhor, para termos, 
na maior parte do tempo, uma só “cara”, 
é trabalhoso, mas devemos insistir. Jamais 
atingiremos a perfeição que pertence a 
Deus. Caminhemos em direção a ela para 
crescermos sem parar. Como é grandioso 
aprimorarmos a mente, o  corpo e o espírito!

A sabedoria é a chave que abre nossas 
mentes para conquistarmos a maturidade, 
nos libertando da intoxicação do primitivis-
mo da postura negativa dos nossos sen-
timentos, que nos desqualifi ca como ser 
humano. Longe de ser moralista ou falso 
moralista; só realista, objetivo.

Imitemos a natureza: “O homem faz a 
sua felicidade como a abelha o seu mel” 
(Deschanel).

José Ingenieros deposita esperança em 
futuras mentes obreiras, dizendo: “O desti-
no dos povos fl oresce nas mãos dos jovens 
que sabem sentir a ansiedade de bens vin-
douros”.

E o grande fi lósofo grego, Sócrates, com-
pleta: “O que melhor assenta à juventude, é 
a modéstia, o pudor, o amor, a temperança, 
a justiça. São essas as virtudes que devem 
formar o seu caráter”. 

“A juventude não é um período da vida; 
ela é um estado de espírito, um efeito da 
vontade, uma qualidade da imaginação, 
uma intensidade emotiva, uma vitória da 
coragem sobre a timidez, do gosto da aven-
tura sobre o amor ao comodismo” (General 
Mac Arthur).

Nota: No Jornal do CREMESP de nº 240, 
de agosto pp, o Conselheiro Dr. Isac Jorge 
Filho, chama a atenção  no seu artigo: “O 
Médico como corretor”, vítima ingênua de 

fi rmas comerciais.  Excelente!
“A crise da cultura do trabalho é uma cri-

se moral. Vou reabilitar o trabalho. Primei-
ro os deveres, depois os direitos” – Nicolas 
Sarkozy – presidente da França discursan-
do na sua posse. 

Acorda Brasil...! O Brasil precisa crescer 
na mentalidade, no intelecto, na ética! Só 
nos falta vontade de superar a apatia que 
obstaculiza essas conquistas necessárias e 
sufi cientes para sermos democraticamen-
te fortes, vivendo o equilíbrio da harmonia 
total. Trabalhemos, trabalhemos e traba-
lhemos!

Caros colegas, lancei mão de todos es-
ses sábios pensamentos para revigorar 
nosso Amor, nossa Esperança, nossa Fé, 
desejando que um dia, brevemente, tudo 
venha se ajustar, tudo seja diferente: pre-
valecendo a Justiça, a Verdade, a Ética, 
para a felicidade do médico, do paciente, 
do povo brasileiro, com uma só “cara”, ou, 
com  menos oscilações possíveis; Isto é,  
para o bem de todos!
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ARTIGO

AS SEQUELAS DA COVID-19 
TAMBÉM AFETAM HOSPITAIS

*Por José Octávio Leme
Enquanto muitos esperam a vacinação 

em massa para começar a respirar com 
um pouco mais de tranquilidade em meio 
ao caos provocado pela Covid-19, outros 
ainda têm um longo caminho para se recu-
perar das sequelas deixadas pela doença. 
Pacientes com tempo quatro vezes maior 
de internação, cepas cada vez mais conta-
giosas e agressivas castigam a população, 
equipes de saúde e hospitais que fi cam su-
perlotados. Impactos cada vez mais seve-
ros e difíceis de serem superados.

Assim como outros setores da economia, 
os hospitais ainda vão ter um longo período 
para se recuperar das sequelas da pande-
mia. Foram milhões em investimentos não 
previstos, aumento dos preços dos insumos 
e um rombo gigantesco no caixa das insti-
tuições de saúde.

O primeiro baque foi na reorganização das 
equipes, com afastamento dos profi ssionais 
do grupo de risco e novas contratações, 
seguido pela adequação da estrutura física 
dos hospitais, com alas e fl uxos separados 
para pacientes suspeitos, investimentos em 
ambiente de pressão negativa, barreiras fí-
sicas e outras medidas, como treinamentos 
para garantir a segurança da equipe.

Aliado a isso, houve a diminuição natural 
no número das consultas e exames que o 
medo da doença causou em muitas pes-
soas que deixaram de realizar o acompa-
nhamento de doenças crônicas. Cirurgias 
eletivas suspensas. Muitas vezes, esses 
mesmos pacientes procuraram o atendi-
mento mais tarde, com a saúde bem agra-
vada e precisando de intervenções que an-
tes não seriam necessárias, aumentando 
ainda mais a conta fi nal.

Quando tudo parecia ter se acalmado e 
acreditávamos que iríamos conseguir res-

a capacitação necessária para realizar o 
atendimento em uma unidade intensiva.

Infelizmente, não podemos simples-
mente apertar o espaço e colocar cinco 
pacientes onde deveriam ser três, por-
que isso implica em muito mais do que 
uma cama. Implica no aumento de pro-
fi ssionais, equipamentos, medicamen-
tos, tudo o que não encontramos mais 
no mercado.

Quando e como recuperar essas per-
das fi nanceiras, ainda não sabemos. Mas 
o serviço não pode parar de expandir e 
oferecer aos seus usuários a excelência 
no atendimento e na busca pela ino-
vação constante. Os investimentos em 
equipamentos de ponta, melhoria da 
estrutura e ampliação precisaram conti-
nuar, mesmo em meio à escassez de re-
cursos. São novos hospitais construídos 
dentro deles próprios e em tempo real 
enquanto os atendimentos seguem. A 
pandemia da Covid-19 vai passar, ainda 
vamos sofrer com suas sequelas por um 
bom tempo, mas vamos sobreviver. Não 
tenho dúvidas disso!

pirar e começar a nos reerguer, vieram no-
vas cepas, leitos clínicos e de unidade de 
terapia intensiva com 100% de ocupação, 
Prontos Atendimentos atendendo com res-
trições ou fechados. Os hospitais, já tão 
castigados economicamente pela suspen-
são das cirurgias eletivas, precisaram dar 
conta da superlotação de leitos para Co-
vid-19, que são remunerados com valor 
médio abaixo do adequado para a susten-
tabilidade das instituições.

A indústria de insumos também não con-
seguiu suprir a alta na demanda, parou de 
garantir a entrega e a alternativa para dar 
continuidade à assistência da população 
acabou sendo a importação de medica-
mentos. Tudo isso fez com que os insumos 
chegassem a triplicar de valor em alguns 
casos, seja pela alta do dólar ou pela lei 
da oferta e procura. Talvez tenha faltado 
empatia entre todos da saúde para avaliar 
os efeitos da pandemia no setor.

Em meio a esse caos, com hospitais se 
adaptando à nova realidade em tempo re-
corde, um ano depois, as fontes pagadoras 
ainda procuram entendimento para paga-
mento de novas práticas fundamentais para 
pacientes, como a importância de consultas 
intensivas de fi sioterapeutas e fonoaudió-
logos e o aumento da necessidade e dos 
preços dos insumos.

Os hospitais se veem cada vez mais pres-
sionados por todos os lados. Pela popula-
ção que precisa do atendimento de qua-
lidade e que muitas vezes não consegue 
acessar o serviço, pelos profi ssionais que 
estão esgotados após mais de 12 meses de 
trabalho intenso, atendendo casos cada vez 
mais graves, e pelo poder público para au-
mentar o número de leitos onde não se tem 
espaço e, muito menos, mão de obra com 

Dr. José Octávio Leme 
Administrador e diretor do Hospital 

Marcelino Champagnat, de Curitiba (PR) 
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SÍNDROME DO MARTELO HIPOTENAR

RELATO DE CASO

Colaboração: Dr. Matheus Toledo Nora

Resumo: Os autores relatam caso de is-
quemia de quirodáctilos pouco lembrada e, 
muitas vezes, confundida com outras cau-
sas de insufi ciência vascular. Fazem uma 
breve revisão da literatura, enfocando as 
manifestações clínicas, o diagnóstico e tra-
tamento da Síndrome do Martelo Hipotenar. 

1. Introdução
É uma causa de insufi ciência vascular de 

quirodáctilos, podendo se manifestar pelo 
fenômeno de Raynaud ou com lesões tró-
fi cas. O trauma de repetição da artéria ul-
nar sobre o osso hamato (fi guras 1 e 2) 
sob a eminência hipotenar (fi gura 3) pode 
resultar em trombose, irregularidade ou 
aneurisma daquela artéria, condicionando 
a origem dessa síndrome.

A formação de aneurisma ou de trombo-
se depende da lesão primária da artéria. Se 
for intimal, teremos a oclusão, e se for na 
camada média, teremos a dilatação (1).

2. Relato do Caso
Paciente do sexo masculino, 46 anos, 

motorista, deu entrada no Pronto Atendi-
mento com quadro de dor e “infl amação” 
nos 4º e 5º quirodáctilos a esquerda há 01 
dia, após cortar as unhas. Negou antece-
dentes mórbidos ou tabagismo.

Paciente em bom estado geral, lesão ne-
crótica no 5º quirodáctilo à esquerda e área 
de cianose de limites mal defi nidos no 4º qui-
rodáctilo dessa mesma mão (fi guras 4 e 5). 

A síndrome deve ser lembrada naqueles 
indivíduos cuja profi ssão ou atividades de 
lazer possam levar ao trauma repetitivo da 
artéria ulnar ao nível do punho. Destaca-se 
maior prevalência em trabalhadores manu-
ais (digitadores, mecânicos de automóvel, 
carpinteiros) e esportistas (ciclistas, tenis-
tas, golfi stas).

Embora aceita como entidade rara, acre-
dita-se que seja mais prevalente (4), pois, 
muitas vezes, não é diagnosticada ou é 
confundida com outras doenças vasculares.

Figura 1 Figura 2

Figura 4

Figura 3

Figura 5

Todos os pulsos eram palpáveis e simétricos.
Recebeu tratamento com heparina sistê-

mica, vasodilatador e analgésico por 7 dias. 
Após delimitação da lesão, foi submetido à 
simpatectomia cérvico-torácica por via vi-
deolaparoscópica, tendo boa evolução. Se-
gue em acompanhamento em ambulatório 
para observação da lesão necrótica com 
possível amputação da polpa digital do 5º 
quirodáctilo.



 15MAIO 2021

Foi optado por angiografi a do membro (fi guras 6, 7 e 8):

4. Referências
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Figura 6 – artérias do antebraço sem lesões

Figura 7 - estenose da artéria ulnar

Figura 8 - oclusão das artérias digitais dos  4º e 5º dedos

3. Discussão
O diagnóstico é feito pelos dados de histó-

ria, exame clínico e corroborado pelo Doppler. 
A arteriografi a, padrão ouro, defi ne o tipo de 
lesão (aneurisma, oclusão, espasmo ou este-
nose), sua localização e extensão avaliando a 
efi cácia da circulação colateral. 

O tratamento pode ser conservador ou 
cirúrgico. No primeiro, estão incluídas as 
medidas clínicas clássicas para controle da 
doença vascular. 

Na fase aguda, consiste na administra-
ção de heparina endovenosa e de prosta-
glandinas E1 como forma de controle do 
quadro isquêmico. Técnicas cirúrgicas es-
tão indicadas quando identifi cada possível 
fonte de microêmbolos (aneurisma), onde 
a ressecção e reconstituição do fl uxo com 
enxerto de veia evitaria novos episódios de 
isquemia (6). Nessa eventualidade, a pos-
sibilidade de ligadura da artéria ulnar pode 
ser lembrada (7). Outras formas de trata-

mento como a simpatectomia cervical (8) 
e a fi brinólise local são também aventadas 
(9). Para tratamento das sequelas dessa 
síndrome, destacamos os debridamentos e 
as amputações.

Concluindo, trata-se de síndrome sub-
diagnosticada e com relativamente poucos 
casos publicados na literatura. Ainda re-
quer mais estudos para melhor elucidação 
de sua fi siopatogenia e otimização de seu 
tratamento.

7. Houshain S, Mahdi BH. Har hammer syndrome. Ugeskr 
Laeger  1999; 161: 4643-4644.
8. Foster DR, Cameron DC. Hypothenar hammer syndrome. 
Br J Radiol  1981; 54: 995-996.
9. Bakhach J, Chahadi N, Conde A. A hypothenar hammer 
syndrome: management of distal embolisation by intra-ar-
terial fi brinolytics. Chir Main 1998;17:215-220.

5. Autores: 
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Freitas Corrêa, Luciana Helena Benetti e Paula Ribeiro do 
Prado Chadud.
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ALTO TIETÊ CAMPINAS-JUNDIAÍ

Seccional realiza debate 
pelo WhatsApp sobre Covid-19  

A Seccional Alto Tietê promoveu, em abril, um debate pelo 
WhatsApp para discutir as mudanças que ocorreram na rotina di-
ária do cirurgião vascular e do angiologista após um ano de pan-
demia. O diretor da Seccional, Dr. Fuad José Assis, comentou que 
em face de ser uma doença trombogênica e de provável etiologia 
infl amatória tecidual, como é a Covid-19, ela provoca o aumento 
de trombose venosa profunda e dores em membros inferiores. “As 
queixas mais comuns entre os pacientes são as dores em membros 
inferiores associadas ou não a processo trombótico. Dessa maneira, 
percebemos que a primeira pergunta a ser feita durante a anamnese 
é se o paciente foi ou não infectado pelo novo coronavírus.” 

Ainda, de acordo com o especialista, com a ocorrência da trom-
bose em pacientes que tiveram a Covid-19, chegou-se à conclusão 
que é necessário esperar um tempo maior para a realização de 
cirurgias, e também devem ser prorrogadas as escleroterapias. 

“Além disso, temos notado que em muitos pacientes continuam 
aparecendo sequelas devido à Covid-19, após três meses de con-
taminação. Sendo assim, apesar de seguirmos o escore de Caprini, 
estamos tendo mais cautela no emprego da escleroterapia, princi-
palmente com espuma, considerada a mais agressiva”, discorre o 
cirurgião vascular. 

Dr. Fuad reforça que os especialistas da região têm adotado todos 
os cuidados necessários com os pacientes que tiveram Covid-19, e 
estenderam por mais tempo as complicações. Ele diz que há relatos 
de a doença ocasionar destruição tecidual importante e processos 
infl amatórios em outras partes do organismo, como na tireoide, o 
que aumenta o número de patologias endocrinológicas. “Nesse con-
texto, se intensifi ca a discussão com os cuidados que os especia-
listas devem ter. A complicação da trombose venosa pós-cirurgia 
e escleroterapia tem deixado a Seccional bem mais atenta com o 
aparecimento da Covid-19 e as difi culdades do tratamento se torna-
rem ainda maiores, pois as complicações podem ocasionar sequelas 
em pacientes com procedimentos invasivos”, pontua o especialista. 

A Seccional Alto Tietê, por meio de seu diretor, faz questão de 
agradecer a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular 
e dividir a experiência do dia a dia do cirurgião vascular da região 
com outros médicos, a qual acredita ser a mesma em todo o Brasil. 

“Tratamento de TEV em pacientes oncológicos – O que há 
de novo?” foi o tema apresentado pelo Dr. Marcone Lima So-
breira, na reunião científi ca da seccional Campinas-Jundiaí, no 
dia 26 de abril.

 O evento on-line teve o apoio da Pfi zer e a organização foi 
da diretora da seccional, Dra. Carla A. Faccio Bosnardo, com a 
coordenação da Dra. Ana Lucia de Mello Pinotti.

Dr. Fuad José Assis

Dr. Marcone Lima Sobreira

SECCIONAIS

Encontro destacou a importância dos cirurgiões 
vasculares perguntarem aos pacientes, durante a 
anamnese, se eles já foram infectados pela doença
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XARELTO® É O DOAC
MAIS ESTUDADO EM 
PACIENTES COM TROMBOSE 
ASSOCIADA A CÂNCER

Xarelto® tem o mais robusto programa de 
estudos em anticoagulação em pacientes com 
CAT, o  programa CALLISTO que contempla 
estudos clínicos e de vida real que confirmam a 
consistente eficácia e segurança da Rivaroxabana 
em pacientes oncológicos.1-3

Xarelto® está recomendado nas diretrizes da 
ISTH, ASCO, ESC e ITAC para o tratamento de 
pacientes CAT.6,7,8,9

PROTEÇÃO EFICAZ E FLEXÍVEL 
PARA O TRATAMENTO
ESTENDIDO DE EP/TVP

Xarelto® oferece tratamento eficaz, com baixas 
taxas de sangramento maior (<1%), sendo 
recomendado para o tratamento estendido de
pacientes com alto risco de recorrência de TEV.4-5

Recomendado para tratamento estendido para 

EP/TVP no ESC guideline 2019.8

GRAÇAS À PROTEÇÃO QUE VOCÊ OFERECE AOS 
PACIENTES COM TEV

MAIS
PRATOS DA VOVÓ

*

XARELTO®: Rivaroxabana 2,5 mg/10 mg/15 mg/20 mg. REG. MS 1.7056.0048. INDICAÇÕES: Xarelto® (rivaroxabana) 10 mg, 15 mg e 20 mg: Prevenção de acidente vascular cerebral (AVC) e embolia sistêmica em pacientes adultos com fi brilação atrial 
não valvar (FANV). Tratamento de trombose venosa profunda (TVP) e prevenção de TVP e embolia pulmonar (EP) recorrentes após TVP aguda, em adultos. Tratamento de EP e prevenção de EP e TVP recorrentes, em adultos. Prevenção de tromboembolismo 
venoso (TEV) em pacientes adultos submetidos à cirurgia eletiva de artroplastia de joelho ou quadril. Xarelto® (rivaroxabana) 2,5 mg, coadministrado com ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg: Prevenção de eventos aterotrombóticos (AVC, infarto do 
miocárdio e morte cardiovascular) em pacientes adultos com doença arterial coronariana (DAC) ou doença arterial periférica (DAP) sintomática em alto risco de eventos isquêmicos. CONTRAINDICAÇÕES: hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer 
excipiente; sangramento ativo clinicamente signifi cativo; doença hepática associada à coagulopatia; gravidez e lactação. Tratamento concomitante de DAC/DAP com AAS em pacientes com AVC hemorrágico ou lacunar prévio ou qualquer AVC dentro de 
um mês. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Xarelto® não é recomendado para tromboprofi laxia em pacientes que foram recentemente submetidos a substituição da válvula aórtica transcateter (TAVR). Não há dados em pacientes com válvulas cardíacas 
prostéticas. Xarelto® 2,5 mg duas vezes ao dia não é indicado em associação com terapia antiplaquetária dupla. Deve ser interrompido antes de intervenção ou cirurgia. Xarelto® não é recomendado em pacientes com antecedentes de trombose 
diagnosticados com síndrome antifosfolípide e com persistência tripla positiva. Comprometimento renal grave (ClCr <15 ml/min). Tratamento sistêmico concomitante com antimicóticos azólicos ou inibidores das proteases do HIV, potentes inibidores do 
CYP3A4 e da gp-p. O benefício individual do tratamento antitrombótico deve ser avaliado em relação ao risco de sangramento em pacientes com câncer ativo. USO COM CAUTELA: Pacientes com insufi ciência renal moderada (ClCr < 50-30 mL/min) ou 
grave (ClCr < 30-15 mL/min); recebendo medicações concomitantes que levam ao aumento da concentração de rivaroxabana no plasma em pacientes tratados, como inibidores potentes do CYP3A4; risco elevado de sangramento, doença gastrointestinal 
ulcerativa; monitoramento clínico de acordo com as práticas de anticoagulação é recomendado durante todo o período de tratamento. Anestesia neuraxial (epidural/espinal). Pacientes com peso corporal baixo (≤ 60 kg) quando coadministrado com AAS. 
EVENTOS ADVERSOS: anemia, tontura, cefaléia, síncope, hemorragia ocular, taquicardia, hipotensão, hematoma, epistaxe, hemorragia do trato gastrointestinal e dores abdominais, dispepsia, náusea, constipação, diarreia, vômito, prurido, erupção cutânea, 
equimose, dor em extremidades, hemorragia do trato urogenital, febre, edema periférico, força e energia em geral reduzidas, elevação das transaminases, hemorragia pós- procedimento, contusão. POSOLOGIA: Prevenção de AVC em FANV: 20 mg uma 
vez ao dia. Pacientes com disfunção renal moderada (ClCr < 50-30 mL/min) ou grave (ClCr < 30-15 mL/min): 15 mg uma vez ao dia. Pacientes submetidos a intervenção coronária percutânea (ICP) com colocação de stent: 15 mg de Xarelto® uma vez ao 
dia (ou 10 mg de Xarelto® uma vez ao dia, se insufi ciência renal moderada {ClCr < - 50 30 mL/min}) associado a um inibidor de P2Y12 por no máximo 12 meses após a ICP com colocação de stent. Tratamento do TEV: o tratamento inicial de TVP e EP 
agudas é de 15 mg duas vezes ao dia para as três primeiras semanas, seguido por 20 mg uma vez ao dia. Após pelo menos 6 meses: 10 ou 20 mg uma vez ao dia, com base em uma avaliação de risco individual. Xarelto® 15 e 20 mg devem ser ingeridos 
com alimentos. Profi laxia de TEV após artroplastia de quadril (ATQ) e joelho (ATJ): 10 mg uma vez ao dia, com ou sem alimento. Os pacientes devem ser tratados por 5 semanas após ATQ ou por duas semanas após ATJ. A dose inicial deve ser tomada 
6 a 10 horas após a cirurgia, contanto que tenha sido estabelecida a hemostasia. A dose recomendada para pacientes no regime vascular com DAC ou DAP é de 1 comprimido de 2,5 mg de Xarelto® duas vezes ao dia em associação com dose diária 
de 100 mg AAS. A duração do tratamento deve ser determinada para cada paciente com base em avaliações regulares. Xarelto® 2,5 mg pode ser tomado com ou sem alimentos. PRODUTO DE VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. PARA INFORMAÇÕES 
COMPLETAS, VIDE BULA DO PRODUTO. VERSÃO: XAR 2021-03-11-201

CONTRAINDICAÇÃO: DOENÇA HEPÁTICA ASSOCIADA À COAGULOPATIA. INTERAÇÃO MEDICAMENTOSA: ANTIMICÓTICO AZÓLICO DE 
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*Dado fi ctício, meramente ilustrativo, não retirado de publicação científi ca.
**Rivaroxabana não necessita, diferentemente de outros DOACs usados em trombose associada a câncer, de tratamento inicial com heparina de baixo peso molecular. Defi nido como sangramento fatal, HIC e 
sangramento em órgão crítico.

REFERÊNCIAS: • 1. BACH M, BAUERSACHS R. SPOTLIGHT ON ADVANCES IN VTE MANAGEMENT: CALLISTO AND EINSTEIN CHOICE. THROMB HAEMOST. 2016 SEP 28;116(SUPPL. 2):S24-S32. DOI: 10.1160/TH16-06-0486.  • 2. COHEN AT, MARAVEYAS A, BEYER-WESTENDORF J, LEE AYY, MANTOVANI  LG, BACH 
M, COSIMO INVESTIGATORS. COSIMO - PATIENTS WITH ACTIVE CANCER CHANGING TO RIVAROXABAN FOR THE TREATMENT AND PREVENTION OF RECURRENT VENOUS THROMBOEMBOLISM: A NON-INTERVENTIONAL STUDY. THROMB J. 2018 SEP 4;16:21. DOI: 10.1186/S12959-018-0176-2. ECOLLECTION 
2018 • 3. YOUNG AM, MARSHALL A, THIRLWALL J, CHAPMAN O, LOKARE A, HILL C, HALE D, DUNN JA, LYMAN GH, HUTCHINSON C, MACCALLUM P, KAKKAR A, HOBBS FDR, PETROU S, DALE J, POOLE CJ, MARAVEYAS A, LEVINE M. COMPARISON OF AN ORAL FACTOR XA INHIBITOR WITH LOW MOLECULAR 
WEIGHT HEPARIN IN PATIENTS WITH CANCER WITH VENOUS THROMBOEMBOLISM: RESULTS OF A RANDOMIZED TRIAL (SELECT-D). J CLIN ONCOL 2018; 36(20):2017-2023. • 4. EINSTEIN INVESTIGATORS, BAUERSACHS R, BERKOWITZ SD, BRENNER B, BULLER HR, DECOUSUS H, GALLUS AS, LENSING AW, 
MISSELWITZ F, PRINS MH, RASKOB GE, SEGERS A, VERHAMME P, WELLS P, AGNELLI G, BOUNAMEAUX H, COHEN A, DAVIDSON BL, PIOVELLA F, SCHELLONG S. ORAL RIVAROXABAN FOR SYMPTOMATIC VENOUS THROMBOEMBOLISM. N ENGL J MED 2010;363:2499-510. • 5 WEITZ JI, LENSING AWA, PRINS 
MH, BAUERSACHS R, BEYER-WESTENDORF J, BOUNAMEAUX H, BRIGHTON TA, COHEN AT, DAVIDSON BL, DECOUSUS H, FREITAS MCS, HOLBERG G, KAKKAR AK, HASKELL L, VAN BELLEN B, PAP AF, BERKOWITZ SD, VERHAMME P, WELLS PS, PRANDONI P; EINSTEIN CHOICE INVESTIGATORS. RIVAROXABAN 
OR ASPIRIN FOR EXTENDED TREATMENT OF VENOUS THROMBOEMBOLISM. N ENGL J MED 2017;376:1211-22. • 6. FARGE D, BOUNAMEAUX H, BRENNER B, CAJFINGER F, DEBOURDEAU P, KHORANA AA, PABINGER I, SOLYMOSS S, DOUKETIS J, KAKKAR A. INTERNATIONAL CLINICAL PRACTICE GUIDELINES 
INCLUDING GUIDANCE FOR DIRECT ORAL ANTICOAGULANTS IN THE TREATMENT AND PROPHYLAXIS OF VENOUS THROMBOEMBOLISM IN PATIENTS WITH CANCER. LANCET ONCOL. 2016;17(10): E452-E466 • 7. KEY NS, KHORANA AA, KUDERER NM, BOHLKE K, LEE AYY, ARCELUS JI, WONG SL, BALABAN 
EP, FLOWERS CR, FRANCIS CW, GATES LE, KAKKAR AK, LEVINE MN, LIEBMAN HA, TEMPERO MA, LYMAN GH, FALANGA A. VENOUS THROMBOEMBOLISM PROPHYLAXIS AND TREATMENT IN PATIENTS WITH CANCER: ASCO CLINICAL PRACTICE GUIDELINE UPDATE. J CLIN ONCOL. 2020;38(5):496-520 • 8. 
KONSTANTINIDES SV, MEYER G, BECATTINI C, BUENO H, GEERSING GJ, HARJOLA VP, HUISMAN MV, HUMBERT M, JENNINGS CS, JIMÉNEZ D, KUCHER N, LANG IM, LANKEIT M, LORUSSO R, MAZZOLAI L, MENEVEAU N, NÍ ÁINLE F, PRANDONI P, PRUSZCZYK P, RIGHINI M, TORBICKI A, VAN BELLE E, ZAMORANO 
JL; ESC SCIENTIFIC DOCUMENT GROUP. 2019 ESC GUIDELINES FOR THE DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF ACUTE PULMONARY EMBOLISM DEVELOPED IN COLLABORATION WITH THE EUROPEAN RESPIRATORY SOCIETY (ERS). EUR HEART J. 2020;41(4):543-603. • 9. KHORANA AA, NOBLE S, LEE AYY, SOFF 
G, MEYER G, O’CONNELL C, CARRIER M. ROLE OF DIRECT ORAL ANTICOAGULANTS IN THE TREATMENT OF CANCER-ASSOCIATED VENOUS THROMBOEMBOLISM: GUIDANCE FROM THE SSC OF THE ISTH.  J THROMB HAEMOST 2018; 16:1891–1894.

Essa mensagem não deve ser compartilhada por se destinar somente a profi ssionais de saúde habilitados a prescreverem ou dispensarem medicamentos.

Proteção adequada para os diferentes perfi s 
de pacientes com EP/TVP1-5

TVP: Trombose Venosa Profunda; EP: embolia pulmonar; CAT: Trombose associada a câncer; DOAC: anticoagulante oral direto

AF-2021-XA-TEV-21x30cm-ANUNCIOMAISMOMENTOS-2020.indd   1AF-2021-XA-TEV-21x30cm-ANUNCIOMAISMOMENTOS-2020.indd   1 26/04/2021   17:49:4426/04/2021   17:49:44

Dr. Marcone Lima Sobreira



18 MAIO 2021

"Folha Vascular" é um órgão de divulgação mensal da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular - São Paulo. | Edição: Way Comunicações Ltda. 
- Rua dos Caetés, 696 – CEP: 05016-081 - São Paulo - SP - Tel.: (5511) 3862-1586 | Jornalista Responsável: Mara Morgado – MTB 0020439/SP | Redação: Bete 
Faria Nicastro / Mara Morgado | Revisão: Alessandra Nogueira | Tiragem: 3.100 exemplares | Produção: ES Design (11) 95447-5022 • Correspondência para a 
Folha Vascular como sugestões, dúvidas, trabalhos científi cos ou eventos a serem divulgados podem ser encaminhados para: SBACV-SP - sede - Rua Estela, 515 - 
Bloco A - Cj. 62 - Paraíso - CEP 04011-904 - São Paulo - SP - Brasil - Tel/Fax: (5511)  97783-9182 | E-mail: secretaria@sbacvsp.org.br | Site da Regional São Paulo:
www.sbacvsp.com.br • Diretor de Publicações da SBACV–SP - Dr. Rogério Abdo Neser – Tel.: (5511) 3331-9100 | E-mail: rogerio.neser@hotmail.com | Artigos 
assinados são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. | Permite-se a reprodução de textos se citada a fonte. • Crédito (Capa): ESdesign

EXPEDIENTE

NOTÍCIAS

Hospital Digital: como a transformação digital pode
ser peça-chave para a melhoria do atendimento à saúde

Iniciativa de Saúde Digital, promovida pela FOLKS®, reuniu grandes
nomes do setor da saúde para apresentarem e discutirem inovações 
e avanços no Brasil

Hospitais e maternidades de São Paulo 
receberam música e amor no Dia das Mães

Apresentações ocorreram na Maternidade Interlagos, 
Hospital Amparo Maternal e Hospital das Clínicas

Aconteceu, na semana de 12 a 16 de abril, a Digital Health Acce-
leration Week (DHAW), uma iniciativa promovida pela FOLKS (em-
presa de consultoria e treinamento especializada em Saúde Digital) 

O Instituto Olinto Marques de Paulo, na esperança de 
levar alento e esperança por dias melhores em meio a 
difíceis histórias de internações, superlotações dos hos-
pitais e recordes diários de mortes em decorrência da 
Covid-19, promoveu no dia 9 de maio (Dia das Mães), 
apresentações musicais, cercadas de todos os cuidados 
preventivos, em frente a alguns hospitais e maternida-
des no município de São Paulo, como forma de homena-
gear as mães e as profi ssionais da Saúde. 

A música tem importante papel na produção de do-
pamina e bem-estar, sendo utilizada inclusive em tra-
tamentos. “Em tempos de isolamento social provocado 
pelo Coronavírus, é evidente a necessidade de demons-
trarmos nosso amor, gratidão e cuidado no presente, 
pois, mais do que nunca, não sabemos o dia de amanhã. 
A música e as mães têm o poder de conectar corações. 
Realizar esta ação em hospitais neste momento tão sin-
gular que estamos passando é uma maneira de levar 
amor, saúde, gratidão e esperança por dias melhores”, 
conta a coordenadora da inciativa, Sara Assis.

Participaram das apresentações músicos como: Erika 
Muniz e Tom Villa Brasil na voz, Alex Santana no pia-
no, Cintia Nunes no violino, Maria Luísa no violoncelo e 
Ricardo de Lima na bateria que compõem a Camerata 
Borlenghi. Dentre o repertório escolhido, destaque para 
“Speranza”, música emblemática atualmente.

As apresentações aconteceram na Maternidade Inter-
lagos, Hospital Amparo Maternal e Hospital das Clínicas 
e teve o apoio da Prefeitura Municipal por meio da Com-
panhia de Engenharia de Tráfego (CET) e Guarda Civil 
Metropolitana.

Todos os protocolos de segurança exigidos neste 
momento foram respeitados, de acordo com os orga-
nizadores. 

Entidades médicas divulgam documento com 
recomendações para triagem de pacientes em UTIs

Documento traz orientações para os profi ssionais que atuam na linha 
de frente. Associações reforçam que idade dos doentes não é utilizada 
como critério único de triagem

Entidades médicas divulgaram, no dia 9 de abril, um documento 
com orientações sobre como conduzir as triagens de pacientes em 
unidades de terapias intensivas (UTIs).

As recomendações foram elaboradas pelas associações de medici-
na intensiva, de geriatria, de emergência e de paliativa, endossadas 
por um comitê da AMB (Associação Médica Brasileira), composto por 
14 diferentes especialidades, entre elas a dos infectologistas, pneu-
mologistas e médicos de família.

O objetivo é auxiliar os profi ssionais da saúde que atuam em UTIs 
neste momento de colapso. Segundo o comitê, o documento visa 
“oferecer transparência ao processo, orientar profi ssionais de saúde 
acerca de decisões e, acima de tudo, manter o compromisso maior 
dos médicos que é salvar o maior número de vidas possível”.

“Existem vários aspectos que precisam ser tratados, mas vivemos 
uma situação cruel, do ponto de vista de pacientes que estão à espe-
ra de um leito e do ponto de vista da tomada de decisão do médico 
na triagem dos pacientes”, explica o presidente da Associação Médi-
ca Brasileira (AMB), Cesar Fernandes. 

No documento, os especialistas alertam que a ausência de reco-
mendações contribui com o aumento do número de mortes e tam-
bém com o aumento na carga de estresse dos profi ssionais da saúde.

A presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Suza-
na Lobo, reforça que a decisão de triagem é complexa no momento 
em que o Brasil vê o sistema de saúde colapsar – 19 estados e o 
Distrito Federal se encontram com taxas de ocupação de leitos de 
UTI superiores a 90%, segundo a Fiocruz.

A decisão é complexa e está sendo tomada por inúmeros profi ssio-
nais. O documento é muito importante para melhorar a consistência 
das tomadas de decisões. Nem todos os profi ssionais que estão atu-
ando na linha de frente têm treinamento”, diz Lobo.

As sociedades médicas explicam que as orientações não são obri-
gatórias, mas visam nortear o profi ssional do ponto de vista científi -
co. “O documento permite orientação adequada do que fazer em de-
terminadas situações. Ele não tem poder de lei, mas é construído nas 
melhores evidências científi cas”, explica o presidente da Associação 
Brasileira de Medicina de Emergência, Hélio Penna Guimarães. 

Confi ra as recomendações do documento por meio do link 
http://bit.ly/G1-Entidadesmédicasdivulgam

Fonte: g1.globo

que teve como objetivo ser uma semana para capacitar 
tanto o especialista em Saúde Digital como o gestor 
digital de instituições de saúde, com um programa de 
educação intensiva atinente ao assunto.

Muito comentada nos últimos anos, pelos médicos e 
executivos desse ramo pela sua necessidade, a Saúde 
Digital visa diminuir as inefi ciências na prestação de 
cuidados de saúde, melhorar o acesso, reduzir custos 
e aumentar a qualidade, tornando a Medicina mais per-
sonalizada e precisa.

Diversos assuntos sobre o tema foram abordados. 
Todavia, destacaram-se três momentos diferentes na 
semana: as palestras de Luiz de Luca, que é enge-
nheiro, conselheiro, advisor e mentor para instituições 
de saúde; Evandro Garcia, que é diretor de soluções 
integradas em saúde da DASA; e Francisco Balestrin, 
que é presidente do Colégio Brasileiro de Executivos da 
Saúde (CBEXs) e do (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e 
Laboratórios do Estado de São Paulo (SindHosp).
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