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ENCONTRO MENSAL  6º PRÊMIO DR. EMIL BURIHAN 
Especialista explica a Dor Neuropática e como 
melhorar patologias agudas e crônicas

Objetivo é incentivar as pesquisas científi cas 
de jovens médicos vasculares de todo o Brasil.  
Prazo para as inscrições vai até o dia 30 de 
setembro

MESTRE VASCULAR
Dr. Antonio Eduardo Zerati coordena a equipe de 
Cirurgia Vascular e Endovascular do Instituto do 
Câncer, do Hospital das Clínicas da FMUSP  
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DIRETORIA BIÊNIO - 2020-2021

Caros associados,
Espero que todos estejam desfrutando de muita 

saúde. 
Passado o primeiro semestre, é hora de mais 

trabalho e de encarar os novos desafi os que estão 
pela frente.  

Gostaria de falar sobre as eleições da Nacional 
e da importância de exercer a democracia, fun-
damental para qualquer sociedade civilizada. Dis-
cutir, votar nas ideias apresentadas e não agredir 
verbalmente os candidatos da chapa oponente faz 
parte do processo de uma eleição consciente e 
democrática. 

Argumentum ad hominem (latim, argumento 
contra a pessoa) é uma falácia identifi cada quan-
do alguém procura negar uma proposição com 
uma crítica ao seu autor e não ao seu conteúdo. 

A chapa vencedora deve unifi car a Sociedade e 
esquecer as disputas. Só assim uma Sociedade 
sai fortalecida. 

Nesta edição, apresentamos na matéria de capa 
uma homenagem ao Dia do Cirurgião Vascular, 
comemorado no dia 15 de agosto. Parabenizo a 
todos os colegas que, com grande empenho, de-
dicação e profi ssionalismo, engrandecem a Medi-
cina brasileira. 

Nosso homenageado na editoria Mestre Vascu-
lar é o Dr. Antonio Eduardo Zerati, que coordena 
a equipe de Cirurgia Vascular e Endovascular do 
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, do 
Hospital das Clínicas da FMUSP, entre outras atri-
buições. 

Espero que aproveitem o conteúdo e tenham 
uma ótima leitura.

Forte abraço!
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DEFESA PROFISSIONAL

Dr. Marcio Barreto de Araujo 
Diretor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP

No dia 28 de julho, tivemos uma reu-
nião convocada pela Câmara Técnica do 
CREMESP para apresentação e discussão 
do intitulado Credenciamento Universal 
dos médicos para atendimento junto às 
Operadoras de Saúde. 

Participaram, presencial ou remota-
mente da apresentação, os integrantes 
da Câmara Técnica com mesmo nome, a 
atual presidente do CREMESP – Dra. Ire-
ne Abramovich, o deputado federal pelo 
AM e presidente da Frente Parlamentar 
da Medicina, Dr. Hiran Gonçalves, repre-
sentantes de diversas Sociedades de Es-
pecialidades e membros dos Conselhos 
Regionais de Medicina de outros Estados 
da federação. Tivemos a oportunidade de 
representar a nossa Sociedade e apro-
veitamos para compartilhar os principais 
pontos apresentados e discutidos. 

Inicialmente, o responsável da Câma-
ra Técnica de Credenciamento Universal 
do CREMESP, Dr. Lucio Tadeu Figueiredo, 
explanou acerca do cenário atual, muito 
conhecido por todos os médicos que atu-
am na Saúde Suplementar e que prestam 
serviços às Operadoras de Saúde. Falou 
da difi culdade de os jovens médicos obte-
rem o credenciamento junto às OPS e dos 
desmandos e cerceamento da autonomia 
sofridos pelos que já atendem, inclusive, 
em relação aos descredenciamentos des-
motivados ou decorrentes da verticaliza-
ção maciça das redes de atendimento dos 
convênios.  

Resumidamente, a proposta apresenta-
da propõe que todos os médicos, que de-
monstrarem o devido interesse, poderão 
ser cadastrados para terem direito a aten-
derem os usuários dos planos de saúde 
livremente, recebendo diretamente do pa-
ciente o honorário equivalente ao pratica-
do pela operadora para o serviço prestado 
no valor exato ao que a operadora pagaria 
a um de seus credenciados. Por exemplo: 

CREMESP DISCUTE COM SOCIEDADES 
DE ESPECIALIDADES O CREDENCIAMENTO UNIVERSAL

o médico atende a consulta, cobra o valor 
dessa segundo a tabela do convênio e o 
paciente solicita o reembolso à operadora. 
Para tanto, segundo Dr. Lucio, bastaria a 
agência reguladora ofi cial - ANS - emitir 
uma Norma Regulamentar que obrigasse 
às Operadoras a disponibilizar essa opção 
aos usuários dos planos de Saúde e a to-
dos os médicos interessados. Ressaltou 
enfaticamente que, para tanto, não seria 
necessária a criação de uma Lei para sua 
implantação. Dessa forma, a seu ver, esse 
projeto pode ser viabilizado se houver a 
coalisão das Entidades Médicas represen-
tativas e Sociedades de Especialidades em 
prol desse objetivo. 

A proposta foi amplamente enaltecida 
pelos presentes que apoiaram a iniciati-
va, que, embora não seja uma proposta 
recente, há muito se encontra “engave-
tada”. Algumas manifestações da plateia 
presente, não propriamente contrárias, 
mas complementares ao projeto inicial, 
versaram sobre a necessidade de que 
essa adesão fosse voluntária pelo médico, 
preservando o seu direito de exercer sua 
atividade profi ssional liberal com autono-
mia para cobrar o valor que entendesse, 
e que simplesmente o paciente obteria 
junto ao seu plano de saúde o valor cor-
respondente ao que esse propusesse re-
embolsar, sendo o valor mínimo aquele 
pago aos demais médicos credenciados. 
Também ecoou fortemente a intenção em 
pleitearmos a adoção ampla da CBHPM 
como modelo de remuneração a ser exigi-
do e praticado, sem os índices defl atores 
amplamente utilizados pelas operadoras. 

De nossa parte, optamos em silenciar-
mo-nos durante a discussão, no sentido de 
absorver melhor as ideias apresentadas, 
formar um juízo inicial e, daí, trazê-las 
para o debate junto à nossa Sociedade. 
Entendemos que algumas fragilidades de-
verão ser pensadas caso o projeto evolua, 

e destaco aqui duas inicialmente. Primei-
ro, o risco de haver um duro golpe para 
os serviços e profi ssionais já credenciados 
nas operadoras, que não porque queiram 
e sim porque precisam, já atendem por 
valores muito defasados os usuários dos 
planos em que são credenciados e que 
certamente terão uma diminuição expres-
siva no número de atendimentos, inviabi-
lizando e até provocando o fechamento de  
clínicas e consultórios. Um segundo ponto 
que destaco é que, a partir do momento 
que não exista mais um direcionamento 
“exclusivo” de clientes para os consultó-
rios e clínicas credenciadas - seja por meio 
do livro do convênio, site ou mesmo pela 
operadora aos seus credenciados, aumen-
tará expressivamente o custo de captação 
de novos clientes  e, se  nenhuma con-
trapartida lhes for  oferecida, o impacto 
econômico para os serviços credenciados 
poderá ser ainda maior e mitigando ainda 
mais a baixa margem de sobra no bolso 
do médicos quando  descontados todos os 
custos operacionais de seus consultórios. 
Dito isso, fi nalizo com essa provocação 
para alimentarmos a discussão aberta e 
assim apresentarmos um posicionamento 
o mais convergente possível. 

Forte Abraço!
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7º CONTROVÉRSIAS EM CIRURGIA 
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Dr. Pedro Puech-Leão

Dr. Roberto Augusto Caff aro

Dr. Walter Campos Júnior

CIRURGIÃO VASCULAR: 
PROFISSIONAL EM CONSTANTE 
APERFEIÇOAMENTO E EVOLUÇÃO, 
QUE ENGRANDECE A MEDICINA

CAPA

Especialistas garantem que sobram motivos para ingressar 
na carreira e comemorar o avanço e as conquistas da especialidade

que eram extremamente graves com 
uma alta taxa de mortalidade, passaram 
a ser tratados por técnicas inovadoras, 
que salvaram muitas vidas, e eu tive o 
privilégio de acompanhar essa evolução”, 
enfatiza Dr. Caff aro.  

O Prof. Dr. Puech-Leão também recorda 
que houve uma grande mudança com a 
chegada das técnicas endovasculares. “Os 
novos métodos e equipamentos modernos 
tomaram conta da especialidade. Hoje, 
existe uma série de inovações, como cate-
teres, balões e stents, e novos instrumen-
tos surgem a cada ano. Softwares de aná-
lise de tomografi a tornam mais fáceis as 
medições. A ultrassonografi a permite um 
melhor diagnóstico e pode também aju-
dar em procedimentos. Atualmente, não 
se passa um cateter jugular sem o apoio 
de ultrassom”, afi rma.

No entendimento do presidente da So-
ciedade Brasileira de Angiologia e de Ci-
rurgia Vascular – Regional São Paulo, Dr. 
Walter Campos Júnior, que concluiu a sua 
residência no fi nal de 1986, o progresso 
da Cirurgia Vascular pôde ser notado visi-
velmente com o passar dos anos. “Vi uma 
evolução fantástica em termos médicos, 
científi cos e tecnológicos, o que me deixa 
ainda mais orgulhoso e honrado por ter es-
colhido essa profi ssão”, declara Dr. Walter. 

O progresso da especialidade resultou 
das evoluções científi cas e tecnológicas 
ocorridas nas últimas décadas. Em pouco 
tempo, as conquistas e possibilidades de 
diagnósticos mais precisos e procedimen-
tos terapêuticos avançados chegaram às 
mãos dos médicos e ao desejo dos doen-
tes portadores de doenças graves. Foi, sem 
dúvida, de acordo com os especialistas, 
que a partir da década de 1990, os avanços 
nas áreas de Angiologia e da Cirurgia Vas-
cular não signifi caram apenas a introdução 
de uma nova linguagem de possibilidades, 
mas, sobretudo, que o aperfeiçoamento 

No dia 15 de agosto é celebrado o Dia 
do Cirurgião Vascular, o profi ssional res-
ponsável por uma das especialidades mais 
complexas e desafi adoras da Medicina, e 
que, sem dúvida, é de extrema importân-
cia para as demais áreas médicas. 

Acostumado a lidar com as doenças que 
acometem os sistemas arterial, venoso e 
linfático, e embora seja muito conhecido 
pelo tratamento de varizes, vasinhos, mi-
crovarizes e telangiectasias, como partes 
de suas inúmeras atribuições, o cirurgião 
vascular está sempre procurando se apri-
morar com o surgimento de novas técni-
cas e a utilização de equipamentos mais 
modernos. 

Para muitos cirurgiões vasculares, a pai-
xão pela especialidade surgiu assim que 
entraram na faculdade, quando passaram 
a ter contato com as atividades pertinen-
tes à área, como revela o cirurgião vascu-
lar e membro da Sociedade Brasileira de 
Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regio-
nal São Paulo, Prof. Dr. Pedro Puech-Leão. 
“Desde a faculdade quis ser cirurgião. Ao 
longo dos anos de formação fui atraído 
para a Cirurgia Vascular. O exemplo de 
meu pai foi, sem dúvida, muito importan-
te. Ele dizia (referindo-se aos casos de is-
quemia) que na Cirurgia Vascular vemos o 
resultado logo após a operação”.

O cirurgião vascular e chefe da Discipli-
na de Cirurgia Vascular e Endovascular do 
Departamento de Cirurgia da Faculdade 
de Ciências Médicas da Santa Casa de São 
Paulo, Prof. Dr. Roberto Augusto Caff aro, 
comenta que sempre gostou da prática ci-
rúrgica e das atividades ligadas à Cirurgia 
Vascular dentro do Pronto-Socorro. “Essa 
rotina me motivou a optar pela especiali-
dade. Concluí minha graduação em 1973 
e pratiquei com as técnicas dos anos 70, 
80 e 90. A partir do início de 2000, a es-
pecialidade teve um boom com o adven-
to da Cirurgia Endovascular, e os casos 
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CAPA

são deve estar respaldada na ética médica 
contida nos códigos normativos e no me-
lhor da evidência científi ca. Fonte: scielo.br

A Cirurgia Vascular no país 
No Brasil, a Cirurgia Vascular ganhou 

notoriedade e adquiriu uma identidade 
própria que fi cará para sempre, na opinião 
dos especialistas. O Dr. Puech-Leão escla-
rece que a Cirurgia Vascular brasileira, em 
geral, nada deve a de qualquer outro país. 
“Minha única ressalva é que, infelizmente, 
no sistema público, a falta de equipamen-
tos e de insumos ainda é um obstáculo 
ao progresso”, alega Dr. Puech-Leão, que 
destaca, ainda, que um dos eventos mais 
importantes dentro da especialidade é o 
Encontro São Paulo, que anualmente é 
sempre muito aguardado pelos cirurgiões 
vasculares de todo o Brasil. “O Encontro 
São Paulo é um clássico. Seu sucesso se 
baseia, principalmente, na isenção. Desde 
que foi criado, até hoje, o programa é feito 
pela Regional São Paulo sem nenhum viés 
comercial. Os patrocinadores respeitam 
isso, e, a cada ano, mais jovens vêm para 
assistir e participar”.

Dr. Caff aro compactua do mesmo ponto 
de vista do Dr. Puech-Leão e revela que 
participou de todas as edições do Encontro 
São Paulo, e que considera um dos even-
tos mais signifi cativos para o aprimora-
mento dos profi ssionais da especialidade. 
“Em minha opinião, eu julgo o encontro 
mais interessante que temos, depois do 
Congresso Brasileiro. Todos os cirurgiões 
vasculares formadores de opinião partici-
pam. É um evento que sempre foi muito 
bem idealizado e organizado pela Regional 
São Paulo, com conteúdo programático de 
excelente qualidade e com o propósito de 
propagar o máximo de conhecimento”, ga-
rante o cirurgião vascular. 

científi co e técnico despertava uma ousa-
dia de cirurgiões que procuravam soluções 
inovadoras, com o objetivo de ofertar, aos 
doentes, possibilidades de cura ou contro-
le de suas doenças. 

Estar atualizado e realizando novos pro-
cedimentos signifi ca, também, aumento 
de clientela. Há, portanto, um movimento 
legítimo que, de um lado, procura levar 
para o indivíduo, em particular, aquilo que 
existe de mais avançado em diagnóstico 
e tratamento na solução do seu problema 
de saúde, e que, de outro lado, busca o 
sucesso do médico. Atualmente, a utiliza-
ção de novas tecnologias e grande parte 
das pesquisas de novos procedimentos 
são avaliadas por comitês de ética em 
pesquisa, especialmente em centros uni-
versitários, garantindo uma prática mé-
dica baseada em evidências científi cas e 
éticas. A despeito deste movimento, que 
procura dar ao médico respaldo científi co, 
tecnológico e ético para a sua ação, e ao 
doente a garantia e a segurança de uma 
boa prática médica, ainda existem inda-
gações éticas e legais que fragilizam o ato 
individual do médico.

As sociedades de especialidades fre-
quentemente, em especial a SBACV-SP, 
incentivam o processo de educação conti-
nuada, com atualização por meio da edição 
de revistas, promoção de seminários, con-
gressos e, sobretudo, da elaboração de di-
retrizes para o diagnóstico e o tratamento 
de diferentes doenças. Normas indicativas 
e baseadas em evidências científi cas pro-
curam nortear a ação do médico na direção 
da boa prática. Mesmo assim, surgem dile-
mas quando da aplicação de uma ou outra 
técnica, do uso de um ou outro procedi-
mento ou medicamento, cabendo, muitas 
vezes, ao médico, em particular, a difícil 
tarefa da opção. Nesse momento, a deci-

A Covid-19 também provocou grande 
desafi o para os médicos especialistas. Foi 
descoberto que a doença possui impacto 
vascular no organismo por causar lesão en-
dotelial, que resulta na dissecção do vaso, 
infl amação do endotélio com comprometi-
mento da circulação, tromboembolismo ar-
terial e venoso, alteração da microcircula-
ção e consequente repercussão em todo o 
organismo. Na opinião do Dr. Puech-Leão, 
as alterações endoteliais e trombóticas es-
tão presentes em vários estados sépticos. 
O grande obstáculo é descobrir se as alte-
rações observadas na Covid-19 são especí-
fi cas e causadas por esse vírus ou se são 
resultado do quadro séptico e infl amatório 
sistêmico que acompanha a doença. “Pes-
quisas continuam a ser feitas, e torcemos 
para que, em breve, possamos saber com 
total certeza”. 

Para os mais jovens, no início de carreira, 
Dr. Puech-Leão confere alguns conselhos.  
“Conheça muito bem a doença ateros-
clerótica, as doenças venosas e linfáticas. 
Estude a fi siopatologia e a hemodinâmica. 
Não se torne um elo da cadeia que apenas 
conserta tubos. Intervenha apenas quan-
do necessário. Implantar um stent não é 
difícil; queimar uma safena também não. 
Saber quando isso é necessário e se vai 
trazer benefício ao paciente é o que exige 
complexidade, e é importante”, discorre. 

“É uma grande especialidade que exige 
muito sacrifício e dedicação, mas oferece 
grande realização pessoal, profi ssional e 
oportunidades fi nanceiras. O profi ssional 
vai poder manter a sua família e criar seus 
fi lhos com segurança. A Cirurgia Vascular 
estará sempre envolvida com tecnologia e 
em constante evolução, possibilitando um 
leque de possibilidades ao profi ssional. 
É uma especialidade com muito futuro e 
apaixonante”, conclui Dr. Caff aro. 
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Tema foi ministrado pela anestesiologista e especialista em dor, Dra. Mariana Camargo Palladini. E o projeto editorial 
em fomato de e-Book também foi discutido pela diretoria

REUNIÃO MENSAL DA SBACV-SP ABORDA PALESTRA 
SOBRE DOR NEUROPÁTICA

REUNIÃO CIENTÍFICA

A Reunião Científi ca da SBACV-SP foi realizada no dia 29 de 
julho, em formato virtual, conduzida pelo presidente, Dr. Walter 
Campos Júnior, com a secretaria do Dr. Antonio Eduardo Zerati. 

Na oportunidade, a anestesiologista, especialista em dor, res-
ponsável pelo Comitê de Dor Neuropática da Sociedade Brasileira 
de Estudos da Dor e coordenadora do Serviço de Dor do Hospital 
Oswaldo Cruz, Dra. Mariana Camargo Palladini, falou sobre a Dor 
Neuropática (que ocorre quando os nervos sensitivos do Sistema 
Nervoso Central ou periférico são feridos ou danifi cados), sobre 
os tipos de dores que os pacientes relatam quando procuram os 
cirurgiões vasculares, o bem-estar e a melhora de patologias do-
lorosas agudas e crônicas. 

Dra. Mariana esclareceu que o mais importante é que os espe-
cialistas em dor, e os que trabalham com isso, precisam saber que 
a dor é uma experiência sensitiva e emocional, que dor e Nocicep-
ção são fenômenos diferentes que dependem de experiências an-
teriores, e devem ser respeitados, pois altera o bem-estar social e 
psicológico.  Para elucidar o tema, a médica apresentou um caso 
clínico, que foi discutido entre os particpantes. Ao fi nal da pales-
tra, o Dr. Walter agradeceu a  presença da especialista e ressaltou 
que conteúdos dessa nantureza são de grande importância para 
a Cirurgia Vascular. 

Reunião Administrativa
Diversos assuntos foram tratados no decorrer da Reunião Admi-

nistrativa. O primeiro deles foi o balanço positivo do Encontro São 
Paulo, que teve uma grande quantidade de inscritos, apresentou a 
novidade de casos de complicações e foi um sucesso, apesar das 
circunstâncias impostas pela pandemia.  

Outro tema da pauta foi a sugestão de alteração do nome do 
curso TEVASC, que manteve o acrônimo, mas passará a se cha-
mar Curso Teórico de Cirurgia Endovascular e Cirurgia Vascular, 
com o nome registrado  no INPI pela SBACV-SP. 

As realizações do 15º Dia Vascular e o 7º Dia da Trombose fo-
ram também discutidas. Os eventos poderão acontecer no forma-
to on-line, em outubro, durante a Semana da Trombose Venosa. 

O Dr. Walter também mencionou  sobre o 6º Prêmio Emil Bu-
rihan, voltado para os médicos residentes-estagiários ou recém-
-formados (máximo de dois anos), que está com as inscrições 
abertas até o dia 30 de setembro. 

AGOSTO
Reunião Científi ca - On-line

26/08/2021 
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
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Os preparativos para o 7º Controvérisas em Cirurgia Vascu-
lar e Endovascular, com data prevista para 26 a 29 de maio 
de 2022, no Grande Hotel Senac em Campos do Jordão, e do 
XX Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular, 
programado para acontecer de 7 a 9 de abril, no Centro de 
Convenções Frei Caneca, também foram explicados. 

O Dr. Calogero Presti apresentou a ideia do Dr. Chao Lung 
Wen, que propôs a criação de um projeto editorial em fomato 
de e-Book, com uma média de 70 a 80 páginas, com capítulos 
sobre Tele-educação, Telemedicina e o TEVASC, que seria re-
gistrado na Câmara do Livro e armazenaria o projeto do curso 
que, de acordo com o Dr. Calogero, está sendo aperfeiçoado e 
tem, inclusive, a possibilidade de passar a ser interativo entre 
alunos e professores. Além disso, os alunos seriam avaliados 
pelo tempo que permanecem assistindo as aulas, por meio de 
perguntas. Para o Dr. Chao, esse e-Book seria um serviço de 
consultoria e poderia servir como modelo para outras Socie-
dades. 

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

Dra. Mariana Camargo Palladini
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE 869.220 CIRURGIAS DE VARIZES EM 12 
ANOS NO BRASIL: TENDÊNCIAS, CUSTOS E TAXA DE MORTALIDADE

Autores: Marcela Juliano Silva (apresentadora), Andressa Cristina 
Sposato Louzada, Marcelo Fiorelli Alexandrino da Silva, Maria Fernanda 
Cassino Portugal, Marcelo Passos Teivelis e Nelson Wolosker

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Objetivos: Avaliar o número total de procedimentos cirúrgicos reali-

zados entre 2008 e 2019 para tratamento de varizes no Sistema Único 
de Saúde, que assegura exclusivamente mais de 160 milhões de brasi-
leiros, a distribuição das cirurgias ao longo do tempo, bem como seus 
custos e taxas de mortalidade.

Desenho, Materiais e Métodos: Os dados referentes às cirurgias 
para tratamento de doença venosa crônica entre 2008 e 2019 foram 
extraídos do banco de dados do Sistema Único de Saúde Brasileiro.

Resultados: No total, foram realizadas 869.220 cirurgias para tra-
tamento de doenças venosas crônicas em hospitais públicos e ambu-
latórios no Brasil, com uma taxa média de 4,52 cirurgias por 10.000 
habitantes por ano. A partir de 2015, observamos uma ligeira tendência 
de queda no número total de procedimentos. O valor total reembolsado 
pelo governo foi de US $ 266.628.181,69. Um total de 49 óbitos foi 
registrado após a cirurgia de varizes, correspondendo a uma taxa de 
mortalidade de 0,005%.

Conclusões: Foram realizadas 869.220 cirurgias para tratamento de 
varizes em 12 anos, com taxa geral de 4,52 procedimentos por 10.000 
habitantes por ano. A taxa de mortalidade foi muito baixa, 0,005%.

Comentador: Dr. Calogero Presti

O IMPACTO DA INFECÇÃO POR COVID-19 EM PACIENTES COM 
ISQUEMIA CRÍTICA DE MEMBRO INFERIOR

Autores: Anndya Barbosa Goncalves Mesquita (apresentadora), 
Rafael de Athayde Soares, Marcelo Fernando Matielo, Francisco Cardo-
so Brochado Neto, Roberto Sacilotto, Marcus Vinicius Martins Cury  e 
Nayara de Arruda Caceres

Instituição: Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, Ser-
viço de Cirurgia Vascular e Endovascular, São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A Covid-19 pode afetar desproporcionalmente pesso-
as com doença cardiovascular. Uma série de casos relatou arritmias 
cardíacas como eventos terminais em pacientes com Covid-19. Apesar 
da pandemia de Covid-19, a isquemia crítica de membro continua a 
ser uma condição clínica com alto risco de morte e perda de membro, 
exigindo intervenção adequada para evitar mortalidade e perda de 
membro. Existem poucos estudos na literatura acerca do impacto da 
infecção por Covid-19 em pacientes com isquemia crítica do membro.

Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar o impacto da infecção 
por Covid-19 nos pacientes internados com isquemia crítica de mem-
bro, principalmente em relação à mortalidade global e estimativas de 
salvamento de membro.

Métodos: Esse foi um estudo retrospectivo, consecutivo, de pa-
cientes admitidos no Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular do 
Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, com quadro de 
isquemia crítica do membro associado a concomitante infecção por 
Covid-19, entre março de 2020 a março de 2021. Os desfechos primá-
rios do estudo foram mortalidade global e estimativas de salvamento 
de membro. Os desfechos secundários foram as análises das comorbi-
dades concomitantes e dos fatores relacionados à mortalidade global.

Resultados: Foram avaliados 35 pacientes admitidos com quadro 
de isquemia crítica do membro. A média de idade dos pacientes foi de 
72.51 anos, e a maior parte do sexo masculino com 60%. As comorbi-
dades mais prevalentes foram hipertensão arterial (85.7%), diabetes 
(80%), insufi ciência renal crônica (37.1%) e cardiopatia isquêmica 
(25.7%). A maior parte dos pacientes apresentava lesão tipo Ruther-
ford 5 (74.3%) e classifi cação WiFi 2 (58.8%). Em relação à infecção 
por Covid-19, o PCR foi positivo em 51.4% dos pacientes, com IgM 
positivo em 65.7% e IgG positivo em 34.3% dos pacientes. A maior 
parte dos pacientes era sintomático respiratório (51.4%), e 28.6% 
dos pacientes apresentavam tomografi a de tórax com acometimento 
pulmonar bilateral e mais que 50% do parênquima. Aproximadamente 

94.3% dos pacientes fi zeram uso de anticoagulantes, sendo a 
maior parte de forma profi lática (85.7%), com heparina não 
fracionada (51.5%). Receberam dexametasona endovenosa 
31.4% dos pacientes, e 51.4% dos pacientes apresentavam um 
d-dímero maior que 1000mg/dl, com média de 1529.54mg/dl. 
Em relação ao tratamento, a maior parte foi submetida ao trata-
mento endovascular (44.1%), com o segmento fêmoropoplíteo 
sendo o mais acometido (41.2%). A estimativa de salvamento 
de membro foi de 76.5%, e a mortalidade global dos pacien-
tes foi de 40%. A regressão logística univariada e multivariada 
evidenciou os seguintes fatores relacionados à mortalidade glo-
bal: d-dímero > 1000mg/d (HR = 22.7, p < 0.001, IC: 10.94-
26.527), sintomas respiratórios (HR = 16.6, p < 0.001, IC: 
9.87-20.90), tomografi a de tórax com acometimento > 50% 
dos pulmões (HR = 16.0, p < 0.001, IC = 10.41-20.55), insu-
fi ciência renal aguda (HR = 21.58 p < 0.001, IC = 16.5-30.5), 
classifi cação WiFI ( HR = 5.28, p = 0.022, IC = 1.34-10.01), 
doença renal crônica (HR = 4.4, p = 0.036, IC= 1.45-10.1). Em 
relação ao salvamento de membro, os fatores relacionados à 
amputação foram: d-dímero maior que 1000mg/dl ( HR = 5.47, 
p = 0.02, IC: 1.94-10.52), sintomas respiratórios (HR = 5.42, 
p = 0.02, IC: 1.87-10.90) e classifi cação WiFI ( HR = 4.44, p = 
0.035, IC = 1.34-8.01). 

Conclusão: A infecção por Covid-19 aumenta a mortalidade 
global e a taxa de amputação nos pacientes com isquemia críti-
ca do membro. Os fatores relacionados com mortalidade foram 
d-dímero alto, sintomas respiratórios, acometimento tomográfi -
co grave, insufi ciência renal aguda, doença renal crônica e clas-
sifi cação Wifi . Os fatores relacionados à perda de membro foram 
d-dímero alto, sintomas respiratórios e classifi cação Wifi .

Comentador: Dr. Fabio Rodrigues Ferreira do Espírito Santo

EPIDEMIOLOGIA DO USO DE FILTRO DE VEIA CAVA INFERIOR 
NO BRASIL ENTRE 2008 E 2019

Autores: Andressa Cristina Sposato Louzada (apresentado-
ra), Dafne Braga Diamante Leiderman, Marcelo Fiorelli Alexan-
drino da Silva, Maria Fernanda Cassino Portugal, João Carlos de 
Campos Guerra, Marcelo Passos Teivelis e Nelson Wolosker

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein 
Objetivos: Estudar a totalidade dos fi ltros de veia cava infe-

rior colocados no Sistema Único de Saúde, que assegura mais 
de 160 milhões de brasileiros, tendências por região geográfi ca, 
custos e óbitos intra-hospitalares entre 2008 e 2019.

Métodos: Os dados referentes a todos os fi ltros de veia cava 
inferior implantados entre 2008 e 2019 foram extraídos do ban-
co de dados do Sistema Único de Saúde Brasileiro. Os dados 
incluíram região geográfi ca, número de procedimentos, mortali-
dade hospitalar e gastos do governo.

Resultados: Foram colocados 9.108 fi ltros de veia cava in-
ferior, com taxa média de 47,6 procedimentos por 10 milhões 
de habitantes por ano. Houve um aumento geral do uso desses 
dispositivos, estatisticamente signifi cativo para todas as regiões 
brasileiras, exceto a Norte. A despesa média do governo para 
colocar fi ltros de veia cava inferior foi de US $ 2.800,71 por pro-
cedimento. A taxa de mortalidade hospitalar em pacientes que 
receberam fi ltros de veia cava inferior foi de 6,21%.

Discussão: Observamos um índice 100 vezes menor do que 
o relatado nos Estados Unidos e, em contraste com a diminuição 
do uso de fi ltros nos Estados Unidos nos últimos anos, observa-
mos um uso crescente de fi ltros de veia cava inferior. Talvez no 
Brasil haja menos colocações de fi ltro de veia cava inferior do 
que deveria, enquanto nos Estados Unidos pode haver um uso 
excessivo deles. Se todos os países pudessem fazer esse tipo de 
análise, estudando seus números totais por meio da avaliação 
de Big Data, isso poderia proporcionar um atendimento mais 
padronizado quanto ao uso de fi ltros de veia cava inferior e ou-
tros dispositivos médicos.

Comentador: Dr. Guilherme Yazbek
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ENDOLEAK TIPO II: QUANDO E COMO TRATAR. HÁ BENEFÍCIOS?

REVISÃO LITERÁRIA

Autores: Walter Kegham Karakhanian, 
Walter Zavem Karakhanian, Sergio Quilici 
Belczak, Vitor Gabriel Silva dos Santos e 
Amaury Cavalcante Fernandes 

Colaboração: Vitor Gabriel Silva dos 
Santos

Instituição: 1Instituto de Aprimoramen-
to e Pesquisa em Angiorradiologia e Cirur-
gia Endovascular - IAPACE, São Paulo, SP, 
Brasil; 2Centro Universitário São Camilo, 
São Paulo, SP, Brasil; 3Instituto Belczak de 
Cirurgia Vascular e Endovascular, São Pau-
lo, SP, Brasil; e 4Hospital Regional da Asa 
Norte - HRAN, Brasília, DF, Brasil

Resumo
Nesse artigo os autores fazem uma re-

visão sobre o endoleak mais frequente no 
tratamento endovascular do aneurisma de 
aorta abdominal infrarrenal. O endoleak 
tipo II é considerado benigno, porém é res-
ponsável pela maioria das reintervenções.  
Discute-se a vigilância e seguimento com 
exames de imagem e os diferentes méto-
dos de tratamento, considerando os benefí-
cios e o melhor momento para indicar uma 
abordagem. 

Palavras-chave
Procedimentos endovasculares; proce-

dimentos cirúrgicos vasculares; endoleak 
tipo II

Introdução
O tratamento endovascular do aneuris-

ma da aorta abdominal infrarrenal (mais de 
80%1,2) vem substituindo progressivamen-
te o tratamento cirúrgico convencional3,4. A 
necessidade de intervenção nos endoleaks 
tipo I e III já está bem estabelecida, já no 
endoleak tipo II e aumento do saco aneu-
rismático, subsiste a controvérsia de qual 
momento e qual o real benefício dessa in-
tervenção 5,6.

Ficou defi nido que o risco de ruptura do 
aneurisma na presença do endoleak tipo II 
isolado é raro7, portanto, somente deve-
ria ser tratado quando acompanhado pelo 
crescimento do saco aneurismático8.

Conceito endoleak tipo II: Resulta do 
fl uxo retrógrado, a partir das artérias lom-
bares, mesentérica inferior e eventualmen-
te das artérias renal acessória ou sacral 
média.

Classifi cação: Podem ser classifi cados 
em tipo IIa (simples), apenas um vaso en-
volvido ou em tipo IIb (complexo), diversos 
vasos envolvidos (Figura 1), a semelhança 
de uma malformação arteriovenosa9 preco-
ce, surge e desaparece em até 30 dias após 
o tratamento; não persistente ou tempo-
rário quando se extingue até 6 meses e 
persistente quando se prolonga por mais Fig 1. Endoleak tipo II complexo, semelhante à malformação

via transarterial, a punção translombar (Fi-
gura 3) é uma opção válida.

Transcaval: As bases de sustentação 
desse método são precárias e insufi cien-
tes15.

Peri-graft: Essa técnica consiste em al-
cançar o nidus mediante a introdução de 
um microcateter entre as paredes da arté-
ria ilíaca comum e o ramo ilíaco da endo-
prótese (Figura 4)16.

Cirurgia: A ligadura laparoscópica ou 
mesmo a cirurgia aberta podem ser indi-
cadas em situações onde o tratamento per-
cutâneo não foi efetivo.

Discussão
A maioria dos autores indica o tratamen-

to do endoleak II quando houver cresci-
mento do saco aneurismático em pelo me-
nos 5 mm. O sucesso técnico, dependendo 
da técnica, está em torno de 84-100%17. 
Porém, cerca de 30% podem falhar, no 
principal propósito, que é a estabilização 
ou diminuição do saco aneurismático17. 
Além disso, os índices de ruptura após o 
tratamento do endoleak II não diferem da-
queles registrados no tratamento endovas-
cular dos aneurismas de aorta de maneira 
geral17,18.

Conclusão
 A efi cácia da intervenção secundária 

para tratamento do endoleak II necessita 
de maiores substratos, mesmo naqueles 
aneurismas que estão aumentando. As téc-
nicas disponíveis são seguras, com baixos 
índices de morbidade e mortalidade, porém 
o impacto do pós-tratamento parece não 
diferir do tratamento conservador.

que 6 meses. O endoleak tardio é aquele 
detectado após 6 meses10.

Diagnóstico: No acompanhamento pós-
-operatório a angiotomografi a é realizada 
em 1 mês, 6 meses e 12 meses. É acurada 
para detectar a presença de vazamentos, 
porém não tão precisa para classifi cá-los11. 
A detecção de contraste na artéria mesen-
térica inferior ou lombar pode representar 
uma via de saída de um endoleak tipo I ou 
III, sendo erroneamente denominado de 
endoleak tipo II.  Nesse contexto, o ultras-
som com microbolhas seria uma ferramen-
ta mais adequada12. Em alguns casos, na 
persistência da dúvida, a angiografi a arma-
da estaria indicada13.

Tratamento endoleak tipo II: Indi-
ca-se quando há aumento do saco aneu-
rismático > que 5 mm (alguns estudos 
consideram 8 mm)14 e nos endoleaks clas-
sifi cados como persistentes (menor proba-
bilidade de selamento espontâneo). Propõe 
se como técnica de tratamento:

Transarterial:  A embolização transar-
terial percutânea (Figura 2) é a forma de 
tratamento mais frequente. Por via femoral 
ou braquial, pela técnica de Seldinger, um 
sistema coaxial é instalado. Com o empre-
go de um microcateter, a artéria nutriente 
ou o nidus é alcançado. Conforme a artéria 
alvo, o acesso pode ser pela artéria ilíaca 
interna (artéria glútea superior) ou pela 
artéria mesentérica superior (artéria cólica 
média). O material utilizado para emboliza-
ção pode incluir micromolas, trombina cola 
ou mesmo Onix® (ethilene vinil alccol).

Translombar: Quando, por alguma ra-
zão, o acesso ao nidus não for possível pela 
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Fig 2. Intervenção transarterial- mesentérica inferior

Fig 3. Intervenção translombar

Fig 4. Intervenção perigraft
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DIA DO HOSPITAL E OS DIREITOS DA SAÚDE

O Dia do Hospital, celebrado no dia 2 de 
julho no Brasil, serve para comemorar esta 
instituição tão importante nos nossos dias. 
O hospital tem a função de tratar, de cuidar, 
de ensinar e de pesquisar. Nele trabalham 
médicos, enfermeiros, fi sioterapeutas, ad-
ministradores dentre outros. Nos dias atu-
ais, os hospitais são grandes empresas para 
tratar da saúde da população.

Os primeiros hospitais remontam do Sé-
culo IV com o crescimento do catolicismo. 
Antes, os locais similares aos hospitais 
eram para tratamento de guerreiros feridos 
em guerras. As pessoas eram tratadas em 
casa quando tinham condições de chamar 
um médico. Do contrário, se dirigiam aos 
templos religiosos para pedir a cura ao ser 
Supremo. 

No Brasil, o primeiro hospital surgiu em 
1543, na cidade de Santos, mas não tinha 
médicos: os jesuítas se faziam às vezes de 
profi ssionais da saúde. A população era cui-
dada espiritualmente e das doenças.

Naquela época, nem se imaginava a com-
plexidade que a Medicina se tornaria. Como 
dito, os hospitais se tornaram grandes em-
presas e assim o direito foi obrigado a criar 
formas particulares de regular as relações, 
surgindo, desse modo, o direito da saúde 
que, cada dia mais ganha um maior espaço 
na rotina dos operadores legais.

Por Dr. Marcelo Campelo

Dr. Marcelo Campelo 
Advogado especialista em Direito Criminal 

O direito atua em todas as relações tidas 
em um hospital: médico-paciente, pres-
tação de serviços, responsabilidade civil e 
legislações referentes aos códigos de éti-
ca. O Hospital presta serviços, portanto ele 
está sujeito às regras do Código de Defesa 
do Consumidor, inclusive, como empresa, 
ele deve assumir o risco do negócio, o que 
signifi ca dizer que a responsabilidade é ob-
jetiva, não sendo necessário comprovar a 
culpa, negligência, imprudência e imperícia. 
Exemplo, uma paciente fez uma radiografi a 
e caiu, quebrando um braço, nesse caso o 
hospital indeniza sem avaliação da culpa.

Diferente ocorre quando se trata de ser-
viço que envolve um médico. Nesse caso, 
permanece a submissão ao Código de Defe-
sa do Consumidor, mas como um profi ssio-
nal atuou, no caso de dano, será necessário 
apurar a culpa, negligência, imprudência ou 
imperícia. Como exemplo, podemos utilizar 
uma infl amação decorrente de uma cirurgia 
que leva a um tratamento mais custoso e 
demorado. Para apurar-se a responsabili-
dade, será necessário verifi car se ocorreu 
negligência, imprudência ou imperícia. Na 
ação reparatória, no caso de negligência, o 
hospital será chamado a reparar juntamente 
com o médico. 

Os hospitais possuem uma responsabili-
dade de natureza pública, e, por isso, são 

obrigados a atender emergências, se for o 
único disponível. Inclusive, a obrigação de 
atendimento nos casos emergenciais está 
prevista no Código de Ética Médica. A res-
ponsabilidade pública dos hospitais, princi-
palmente os particulares, foi demonstrada 
nos últimos meses, quando foram obrigados 
a reservar leitos, tanto de UTI quanto de en-
fermaria para pacientes de Covid-19 quando 
requisitados pelas autoridades públicas.

Os hospitais são instituições fundamentais 
na nossa sociedade, pois tratam da saúde, 
da manutenção de vidas e, por isso, deve-
mos protegê-los e encorajar todos os pro-
fi ssionais que trabalham e fazem acontecer.

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.

Carta do leitor
Escreva seus comentários, dúvidas ou sugestões para a Folha Vascular. Queremos que 

as opiniões dos associados e dos leitores sejam compartilhadas. 
O corpo editorial da revista analisará as cartas recebidas. Os assuntos sem interesse 

comercial, sem cunho autopromocional e sem conteúdos ofensivos serão publicados.

Mande seu e mail para:

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



 11AGOSTO 2021

ARTIGOS

MEDICINA SÓ EXISTE COM MÉDICO

Toda a vez em que se inicia um novo 
atendimento em saúde, o sucesso terapêu-
tico depende em boa parte da capacidade 
de conquistar a confi ança do paciente. Aten-
ção, respeito, sensibilidade, humanismo são 
bases determinantes para o bom resultado 
de todos e quaisquer tratamentos.

A tecnologia pode apoiar (e apoia) certos 
diagnósticos de forma relevante. No entan-
to, é instrumento de retaguarda e jamais 
ocupará o papel da boa anamnese na rela-
ção entre médico e paciente.

O fator humano é tudo em Medicina. Não 
existe Medicina sem médico, embora alguns 
preferissem que existisse. Soluções avança-
díssimas como a Inteligência Artifi cial, Ci-
rurgia Robótica, entre outras, realmente são 
maravilhosas e grande contribuição podem 
dar em situações pontuais. Aliás, contribui-
ções inestimáveis.

Elas devem ser encaradas apenas como o 
que são: mais uma ferramenta do trabalho 
médico, como o estetoscópio ou o esfi gmo-
manômetro, também conhecido como medi-
dor de pressão arterial.

Pode parecer simplista a comparação; 
bem provável que seja mesmo. Mas não 
quando guardadas as devidas proporções e 
analisado o quão foram essenciais à época 
de suas aparições.

Por Antonio Carlos Lopes
Peguemos o estetoscópio e sua história, 

para ter ideia de sua relevância, do que re-
presentou como salto da Ciência. Ele surgiu 
em 1816. O médico francês René Laennec 
inventou a primeira versão utilizando um 
longo tubo de papel laminado para canalizar 
o som do tórax do paciente ao ouvido.

Adotou o nome "estetoscópio" a partir 
de duas palavras gregas: stethos (peito) e 
skopein (para visualizar ou ver). Também 
batizou o método de usá-lo de "ausculta-
ção"; vem de "auscultare" (ouvir).

George P. Camman, de Nova York, desen-
volveu o primeiro tipo com um fone de ou-
vido para cada orelha, por volta de 1840. 
Este projeto foi revolucionário e permane-
ceu como top de linha por mais de 100 anos. 
Hoje, percorridos dois séculos, os estetos-
cópios seguem como instrumentos de diag-
nóstico de milhões de profi ssionais médicos, 
em todo o mundo.

Registre-se que há todo um conhecimento 
na arte de praticar a auscultação que o mé-
dico adquire com estudo e dedicação para 
ter apoio do estetoscópio para diagnosticar 
e  monitorar seus pacientes.

Agora, volto ao ponto de partida de mi-
nha coluna dessa semana para fi rmar minha 
convicção publicamente: é o médico a es-
sência da Medicina. Demais, tudo que está 

aí em termos tecnológicos cabe a ele utilizar 
com parcimônia e sabedoria. Desde a Inte-
ligência Artifi cial passando pela cirurgia ro-
bótica, estetoscópio, medidor de pressão e 
tudo mais que pudermos acrescentar à lista 
de descobertas notáveis e indispensáveis.

Nada é mais valioso do que a boa anam-
nese na relação com o paciente, repito. As-
sim, cabe ao médico proporcionar ambiente 
agradável e favorável para receber o pacien-
te e com ele manter uma interação frutífera.

Uma consulta bem realizada, com tempo, 
atenção e humanismo, é o segredo do cui-
dado à saúde e à vida.

Dr. Antonio Carlos Lopes
Presidente da Sociedade Brasileira 

de Clínica Médica

ELEIÇÃO 
PARA A DIRETORIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANGIOLOGIA E DE CIRURGIA VASCULAR 

- REGIONAL SÃO PAULO E CONSELHO FISCAL BIÊNIO 2022/2023 -

Walter Campos Júnior
Presidente da SBACV-SP
Biênio 2014-2015

De acordo com o Estatuto da SBACV-SP, as inscrições de chapas completas com candidatos a todos 
os cargos previstos estarão abertas até o dia 28/09/2021, às 18 horas. As chapas completas deverão ofi -
cializar sua candidatura na sede da Regional São Paulo durante o período de inscrição, em documento 
assinado pelo candidato a presidente.

Os requisitos para a inscrição das chapas são: nome completo dos candidatos associados efetivos e 
titulares, e os cargos previstos.

Convocamos todos os associados da SBACV-SP, das categorias Titular, Efetivo e Pleno quites com a 
tesouraria, para votarem na eleição para escolha da chapa que comporá a Diretoria da Regional São 
Paulo para o Biênio 2022/2023.

A eleição será realizada no dia 28 de outubro de 2021 (quinta-feira), às 20 horas, on-line pelo link 
https://www.sbacvsponline.com.br/online - ID da reunião: 891 0965 2515 - senha: sp@2021.

Contamos com a presença de todos os associados em condições de votar (titulares, efetivos e plenos 
quites com a tesouraria, remidos e eméritos) no dia da eleição.

Este edital fi cará afi xado permanentemente na sede da Regional São Paulo da SBACV.
São Paulo, 28 de agosto de 2021.
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Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP

ESPAÇO ABERTO

“APOCALIPSE, do grego apokalypsis, reve-
lação, pelo latim tardio, apocalipse substantivo 
masculino – gênero literário cujas práticas se 
observam na Bíblia – em que acontecimentos 
e profecias pertencentes ao passado são rein-
terpretações em função do presente e de sua 
consumação fi nal - linguagem muito obscura, 
sibilina”, “Literalmente uma descoberta”.

“Sinais dos últimos tempos, os desastres 
de hoje como a pandemia, inundações, de-
sempregos, saúde desassestada, educação 
renegada, fome”.

“Um Apocalipse é uma divulgação ou reve-
lação de grandes conhecimentos – Em con-
ceitos religiosos, um Apocalipse geralmente 
revela algo muito importante que estava 
oculto ou fornece o que Bart Ehrman deno-
minou: “Uma visão dos segredos celestiais 
que pode dar sentido às realidades terrenas”.

“A ciência tem a dizer sobre o Apocalipse: 
Epidemias, mudanças climáticas e guerra nu-
clear podem provocar um sofrimento extre-
mo à humanidade”.

“Aquecimento Global trará mais migra-
ções, doenças e fenômenos extremos, 
como foi a Peste Negra, Gripe Espanhola, 
HIV, Tuberculose, malária”. A Natureza rea-
ge à agressão do homem.

Eu acredito no Apocalipse, diante, também, 
de frequentes desencontros dos entendimen-
tos humanos, a negação do amor, do respeito 
à humildade, do domínio de poucos sobre a 
maioria, pela desenfreada ambição, pelo do-
mínio da máquina sobre o comportamento do 
sentimento e profi ssional do ser humano.   

No nosso Brasil, com riquezas imensas da 
natureza, vamos assistindo os distúrbios so-
cioeconômico, educacional, científi co, profi s-
sional, humanitário, uma decadência assus-
tadora, sem precedente, que poderiam ser 
resolvidos com bom senso dos dirigentes, 
dos líderes de todas as áreas de atividades.  
Até em países ricos estamos assistindo os 
desencontros político e populacional. 

Os jovens das três e até das quatro últi-
mas décadas se acostumaram com esses 
distúrbios negativos na sociedade humana, 
pois criticam, não acreditam que o mundo 
e o nosso Brasil vêm se afundando, se des-
truindo assustadoramente pela imaturidade 
do ser humano.

A natureza humana, a natureza geral, 
nasce, cresce, estabiliza e decresce, na 
grande maioria das vezes. A grande maioria 
da humanidade, no seu egoísmo, não se im-
porta com nada.

“O país real, esse é bom, revela os me-
lhores instintos; mas o país ofi cial é caricato 
e burlesco” - Machado de Assis.

Há quem acredita na esperança em supe-
rar a decadência destrutiva. Eu acredito que 
só o Apocalipse reformará o Mundo.

“A vida é dádiva da 
natureza, mas uma vida bela 

é dádiva da sabedoria” 
Provérbio grego

QUEM ACREDITA NO APOCALIPSE?

Prof. Dr. Fernando de Camargo Vianna
1928 - 2021

Prof. Dr. Fausto Miranda Jr.
Professor Titular de Cirurgia Vascular e Endovascular da 

Escola Paulista de Medicina – UNIFESP, Sócio Titular da 
Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular 

(SBACV) e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC)

Fernando Almeida Pires de Camargo Vian-
na nasceu em 10 de março de 1928. Com-
pletou a graduação pela Escola Paulista de 
Medicina (EPM) em 1952. Por indicação do 
Prof. Dr. Jairo Ramos (1900-1972), realizou 
o Rotating Internship at “The Harrison Stan-
ford Martland Medical Center” Newark, NJ, 
USA (atualmente University Hospital of Ru-
tgers University), durante os anos de 1953 
e 1954. Neste período teve contato com o 
Dr. Charles P. Bailey, um dos pioneiros da 
moderna cirurgia cardíaca aberta (comissu-
rotomia mitral, 1946). Ao retornar ao Brasil, 
participou da equipe do Prof. Dr. Hugo João 
Felipozzi (1922-2004), da cirurgia cardíaca, 
sendo que, posteriormente, optou pela es-
pecialidade de Cirurgia Vascular. Recebeu o 
título de especialista em Cirurgia Geral, con-
cedido pela AMB/APM em 1963, e título de 
especialista em Angiologia e Cirurgia Vascu-
lar concedido pela AMB em 1972. Meu pri-
meiro contato com o Prof. Vianna foi durante 
meu internato na EPM em 1964, enquanto 
frequentava, como acadêmico, a Disciplina 
de Cirurgia Cardíaca e Torácica, chefi ada pelo 
Prof. Dr. Costabile Gallucci (1921-1990). Este 
indicou meu nome para auxiliar as operações 
do “seu amigo Vianna”. Esta parceria permi-
tiu que durante minha residência em Cirur-
gia Vascular na EPM auxiliasse na realização 

da sua tese de doutorado em 1973, com o 
título “Flebografi a endouterina: contribuição 
para estudo de seu valor propedêutico”. Pe-
las suas atividades, ascendeu para sócio ti-
tular da Sociedade Brasileira de Angiologia e 
de Cirurgia Vascular e do Colégio Brasileiro 
de Cirurgiões. Foi Membro Emérito da Aca-
demia de Medicina de São Paulo. Recebeu 
vários prêmios como cirurgião: Fernando 
Vaz, da Academia Nacional de Medicina em 
1959; José de Mendonça, em 1961; Brant 
Paes Leme, em 1964; José de Mendonça, 

em 1964; José de Mendonça, em 1966; to-
dos do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Sua 
grande contribuição, tanto na vida acadêmi-
ca como na profi ssional, foi a formação dos 
novos cirurgiões. Era dono de técnica cirúr-
gica impecável que transmitia a seus auxi-
liares. No período de 1966 a 1986, na sua 
vida acadêmica, participou de congressos da 
especialidade apresentando trabalhos cien-
tífi cos e participando de mesas-redondas e 
simpósios. Na vida profi ssional foi superin-
tendente médico do IAPC no Estado de São 
Paulo de 1967 até 1969 e consultor técnico 
do Serviço de Supervisão Técnica da Assis-
tência Médica do INAMPS, na especialidade 
de Moléstias Vasculares Periféricas, de 1969 
até 1973. Atuou como cirurgião geral e vas-
cular em diversos hospitais renomados em 
São Paulo. Na vida pessoal deixou quatro 
grandes paixões: sua esposa Vera, sua fi lha 
Fernanda, sua neta Sophie e os parceiros de 
tênis do Clube Paulistano. Desde o dia 30 de 
junho de 2021 sentimos sua ausência.  Que 
ele continue brilhando nas graças de Deus.

HOMENAGEM PÓSTUMA



 13AGOSTO 2021

Cirurgião vascular é editor de livros com temas da especialidade e também coordena a equipe de Cirurgia Vascular 
e Endovascular do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, do Hospital das Clínicas da FMUSP  

PROF. DR. ANTONIO EDUARDO ZERATI: 
A TRAJETÓRIA PROFISSIONAL QUE SE DESTACA 
COM A CONTRIBUIÇÃO À LITERATURA MÉDICA 

Mensagem aos jovens médicos

“O conselho para os que iniciam na profi ssão 
é para que se qualifi quem da melhor maneira 
possível e para que entendam que essa busca 
pelo aperfeiçoamento tem de ser constante du-
rante toda a vida profi ssional. O conhecimento 
teórico é fundamental para absorvermos o co-
nhecimento que advém com a prática diária. 
A atividade médica se baseia no conceito de 
CUIDAR DE PESSOAS e esse cuidado vai além 
da questão técnica, passa pelo sentimento de 
empatia, por aspectos humanitários e pela éti-
ca. O paciente é a razão da nossa profi ssão. 
Pensem onde querem estar no futuro e pla-
nejem cada passo, mas sem menosprezar o 
presente. Curtam e cuidem de suas famílias”.

Prof. Dr. Antonio Eduardo Zerati 

MESTRE VASCULAR 

Para manter uma vida saudável, Dr. 
Zerati declara que a atividade física faz 
parte de sua rotina e que a encara como 
uma obrigação. Além disso, o especialis-
ta diz que os seus hobbies são “assistir 
séries de TV e jogos do Corinthians, não 
necessariamente nessa ordem”.

Casado com a pediatra Renata Maezo-
no e pai do Dudu e da Manuela, o cirur-
gião vascular revela que a sua inspiração 
profi ssional se deve ao seu saudoso pai, 
Dr. Abrahão Zerati, médico infectologista 
que se orgulhava da amizade com gran-
des nomes da cirurgia vascular, como o 
Dr. Baptista Muraco Netto e o Dr. Paulo 
Kauff man. Ele faz questão de agradecer 
outros profi ssionais que lhe desperta-
ram grande amor pela Medicina. “Minha 
vida acadêmica existe graças ao Prof. 
Dr. Nelson Wolosker, com quem tive a 
felicidade de trabalhar desde o fi nal da 
residência. Um líder e um grande amigo. 
Outro grande incentivador e modelo de 
liderança que tenho é o Prof. Dr. Pedro 
Puech-Leão. Os cuidados e o carinho dis-
pensados ao meu pai me movem a tam-
bém, sempre, homenagear o Prof. Dr. 
Nelson de Luccia”, fi naliza.

O Prof. Dr. Antonio Eduardo Zerati 
nasceu na cidade de São Paulo, em 24 
de maio de 1973. Formou-se pela Facul-
dade de Medicina da USP (FMUSP) em 
1996, e cumpriu residência em Cirurgia 
Geral e Cirurgia Vascular entre os anos 
de 1998 a 2000, no Hospital das Clínicas 
da FMUSP. Teve seu doutorado defendi-
do em 2011 e a livre-docência em 2015, 
também na FMUSP. Em 2019, concluiu a 
pós-graduação de Gestão em Saúde no 
Hospital Sírio-Libanês.

Desde o fi nal da residência médica, 
atua nas redes pública e privada. Atual-
mente trabalha no Hospital das Clínicas 
da FMUSP e no Instituto do Câncer do Es-
tado de São Paulo (ICESP), vinculado ao 
HCFMUSP, onde é coordenador da equipe 
de Cirurgia Vascular e Endovascular, sob 
a chefi a do Prof. Dr. Pedro Puech-Leão e 
do Prof. Dr. Nelson de Luccia.

Na assistência privada, Dr. Zerati faz 
parte do corpo clínico de um dos princi-
pais hospitais de São Paulo (Sírio-Liba-
nês), onde integra a comissão diretora 
do Núcleo de Cirurgia Vascular e Endo-
vascular da instituição, juntamente com 
os doutores Walter Campos Junior (pre-
sidente da SBACV-SP), Mauro Figueiredo 
Carvalho de Andrade e André Estenssoro.

Sua contribuição à Medicina transita 
também pela literatura médica. É autor/
coautor de 51 trabalhos científi cos publi-
cados, na sua maioria, em revistas inter-
nacionais; autor de 16 capítulos de livro 
na área de Cirurgia Vascular e Endovas-
cular; e editor do livro “Cirurgia Vascu-
lar e Endovascular: Abordagem Prática”, 
da Editora Atheneu, em parceria com o 
Prof. Dr. Nelson Wolosker e o Dr. Alexan-
dre Fioranelli. Finalizou a edição de outra 
obra com o Prof. Dr. Nelson Wolosker e 
o Dr. Kenji Nishinari, que será publicada 
em língua inglesa pela editora Springer 
(Vascular Surgery in Oncology). Como 
docente, é orientador em programas de 
pós-graduação da FMUSP, tendo quatro 
alunos com doutorado concluído e outros 
três com orientação vigente.

Na SBACV-SP foi diretor do Departa-
mento de Marketing e Informática na 

gestão do Dr. Adnan Neser (2012-2013), 
coordenador do Departamento de Do-
enças Arteriais na gestão do Dr. Marce-
lo Calil Burihan (2018-2019), e agora é 
diretor Científi co sob a presidência do 
Dr. Walter Campos Júnior (2020-2021). 
Desde 2019, faz parte da comissão or-
ganizadora do Encontro São Paulo de 
Cirurgia Vascular e Endovascular. O es-
pecialista também é membro da Society 
for Vascular Surgery (SVS) e da Socie-
dade Brasileira de Trombose e Hemosta-
sia (SBTH).

Entre seus projetos, eventos e ações 
na SBACV-SP, Dr. Zerati ressalta que 
um de seus grandes desafi os está sen-
do atuar como diretor Científi co nessa 
época de pandemia. “Ajudar na organi-
zação do Encontro São Paulo de Cirurgia 
Vascular, sob o comando do Dr. Walter 
Campos Júnior, com todas as restrições 
impostas pela Covid-19, foi bastante de-
safi ador. Mudar todo o planejamento de 
um congresso presencial para um evento  
on-line, adaptando o conteúdo científi co 
para esse novo formato, foi extrema-
mente trabalhoso, mas gratifi cante pelo 
sucesso alcançado”, destaca.
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FIQUE POR DENTRO

A Sociedade Brasileira de Angiologia e de 
Cirurgia Vascular (SBACV) lançou, no mês 
de agosto, a campanha Azul e Vermelho, 
que busca conscientizar a população brasi-
leira sobre a importância dos cuidados pre-
ventivos com a saúde vascular. O mês foi es-
colhido por também ser comemorado o Dia 
do Cirurgião Vascular, no dia 15 de agosto. 
A ação conta com o patrocínio das empresas 
Bayer, Becel ProActiv, Servier e Kendall.

As doenças vasculares, como Trombo-
se Venosa Profunda (TVP), Doença Arterial 
Obstrutiva Periférica (DAOP), Linfedema, 
Acidente Vascular Cerebral (AVC), Doença 
Carotídea, Pé Diabético, Aneurisma de Aor-
ta Abdominal (AAA) e Varizes, que necessi-
tam de monitoramento constante para que 
não evoluam para um problema que leve ao 
afastamento defi nitivo do trabalho, perda de 
membro ou à morte, estão sendo abordadas 
durante o mês para a conscientização da po-
pulação sobre a saúde vascular.

A campanha inicialmente está com foco 
na comunicação digital. Os principais alertas 
estão sendo divulgados em um fi lme pro-
tagonizado pela atriz Claudia Raia, que é a 
embaixadora da campanha. Diversas outras 
personalidades voluntárias, como Catarina 
Abdalla, Dira Paes, Henri Castelli, Juliana 
Alves, Leona Cavalli, Marcos Pasquim, Mou-
hamedh, Suzy Rêgo, Wolf Maya e Caco Cio-
cler, também estão divulgando informações 
em suas redes sociais, a fi m de engajar a 
população para a realização de consultas 

Com foco na comunicação digital, conteúdos são disponibilizados nas redes sociais da SBACV 
e nos principais portais do país. Filme foi protagonizado pela atriz Claudia Raia

CAMPANHA AGOSTO AZUL VERMELHO 
É O DESTAQUE DO MÊS NAS REDES SOCIAIS

e exames de rotina, bem como hábitos de 
vida saudáveis. 

Nesta ação, as celebridades estão vesti-
das com as cores da campanha, que foram 
escolhidas por representarem, em livros 
médicos, as veias do corpo humano em azul, 
e as artérias em vermelho. Elas também di-
vulgam o gesto ofi cial da campanha que é a 
letra V (Vascular e Valorize a Vida), com os 
dedos pintados nas cores mencionadas. 

Os conteúdos estão sendo divulgados por 
meio de posts e vídeos nas redes sociais da 
Sociedade: Facebook; Instagram;  YouTube; 
e LinkedIn, e nos principais portais do país. 
Ainda serão realizadas lives com temas como 
Colesterol, Nutrição, Insufi ciência Venosa, 
Trombose, entre outras ações que estão pre-
vistas para que a população seja orientada a 
prevenir e cuidar da sua saúde vascular.

Entre as recomendações mais importantes 
que estão sendo divulgadas, estão: sair do 
sedentarismo; parar de fumar; melhorar a ali-
mentação; fazer ginástica e fortalecer a pan-
turrilha; usar meias elásticas; e manter um 
peso equilibrado. E, sempre que possível, pas-
sar pela avaliação de um especialista vascular.

Por ser uma ação de âmbito nacional, al-
gumas Regionais da SBACV estão engaja-
das nessa campanha e também aderiram à 
divulgação dos vídeos e posts institucionais 
que foram disponibilizados para esta ação. 
Algumas estão com projetos específi cos em 
seus estados, a fi m de reforçar a campanha 
em suas regiões.

“O Agosto Azul e Vermelho é uma exce-
lente oportunidade de falarmos sobre saú-
de vascular, fornecer informações de quali-
dade para as pessoas conhecerem melhor 
os problemas circulatórios. Vamos fazer o 
Agosto Azul e Vermelho um marco de ação 
pela sua saúde vascular”, diz o presidente 
da SBACV, Dr. Bruno Naves.

Claudia Raia e Bruno Naves

Claudia Raia
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FIQUE POR DENTRO

SBACV-AL convida o Dr. Fábio Rossi para participar 
de sua Reunião Científi ca

Dr. Fábio Henrique Rossi Dr. Márcio Medeiros

O cirurgião vascular e endovascular, vice-presidente 
da SBACV-SP e presidente do Instituto de Excelência 
em Doenças Venosas (IEDV), Dr. Fábio Rossi, partici-
pou como convidado da Reunião Científi ca mensal da 
SBACV-AL, no dia 21 de julho, pelo Canal Makadu, e 
apresentou o tema “Tratamento endovenoso da trom-
bose Venosa Profunda: Passado, presente e futuro”.

A moderação foi do diretor Científi co da SBACV-AL, 
Dr. Márcio Medeiros.

Reunião na APM discute a Reforma Tributária
e o impacto negativo aos médicos

A Associação Paulista de Medicina (APM) 
e a Associação Médica Brasileira (AMB) 
reuniram a classe médica, no dia 29 de ju-
lho, para uma discussão sobre a Reforma 
Tributária e o impacto negativo aos médi-
cos, que está em tramitação na Câmara 
dos Deputados.

O diretor de Defesa Profi ssional da APM, 
Dr. Marun David Cury, conduziu um fórum 
de discussão a respeito do texto em trami-
tação que, se não for repudiado pelas enti-
dades médicas, levará a uma perda salarial 

Dr. Marun David Cury

Marcelo Stacanelli de Paula
Nathassia Pádua Domigues
Osias Martins Prestes
Silvia Elena Soares Ferreira
Stefano Prado Russo Marques
Vanda Terezinha da Aparecida Baptistella

EFETIVOS:
Fernanda Federico Rezende
José Geraldo Ciscato Júnior
Lidiane A. Rocha Brand de Vasconcelos
Maysa Heineck Cury

TITULARES:
Sérgio Quilici Belczak - 
em 21/06/2021 pela SBACV

Taís Mori Sério - 
em 24/06/2021 pela SBACV

REMIDO:
Newton Jicei Oishi - 
em 31/05/2021 pela SBACV

Luciana Helena Benetti
Marcelo Sembenelli
Maria Silvane de Fátima V.Rangel
Mônica Patrícia Montán Montano
Pamela Rodrigues de Souza
Paula Alguz Xavier
Paula Ribeiro do Prado
Rafael Tagliari Pellegrino
Ricardo de Barros Ribeiro
Thaís Menezes de Andrade Honorato
Thaline Figueiredo Marques

PLENOS:
Aline Bigatão Simplício Garotti
Aline Faria Lamaita
Aline Yoshimi Futigami
Amanda Neme Cury Augusto Rezende
Audiellys Teixeira Pim
Beatriz Sant´ana Da Rocha Salvetti Teixeira
Cleber Koji Fujibayashi
Daniel Simões de Castro
Eliane Yumi Fujii
Luisa Ciucci Biagioni

Rodrigo Andrade Lourenço
Rodrigo Medeiros Costa
Ruan Gabriel P. Botelho dos Santos
Tercio Tanure Júnior
Thaiza de Souza Filgueiras
Tomás Patrício S.Howard Junior
Vinicius Araújo Garcia
Vinicius Diniz
William Wakasugui

ASPIRANTES:
Adbeel Franco Barbosa
Amaury Cavalcante Fernandes
Camila Kolber Del Priore
Clisse Michelle de Sá Rodrigues
Douglas Leopoldino de Amorim
Fábio Vinicius Duarte
Fernanda Neiva Ribeiro
Flávia Coura da Silva
Henry Farcait Chan
João Cotlinski Neto
Leandro Pablos Rossetti
Luciana Gallo Galvão César Martins

Sócios aprovados em 29 de julho:
ASPIRANTES RESIDENTES:
Ana Beatriz Campelo Campos
Andressa Cristina Sposato Louzada
Bruno Araújo Meschede
Camila Aloise Cruz
Carlos Diego Ribeiro Centellas
Christian Barbosa Lamba
Elexandra Aparecida Simões
Emily Adame Schlenker
Gabriela Bastos Borim
Jessica Proença Derze
Julia Gomes da Costa Riccomi
Laís Caetano Ireno
Luiz Eduardo Meucci P. Nogueira
Manuela Marques de Araújo
Maria Cristina Miranda
Mariana Said Moreira
Marina Dantas Henrique
Milton Sergio Bohatch Junior
Nathalia Dias Sertorio
Nayara de Arruda Caceres
Raquel Carolina Andrade Paiva
Renan Isa Botura

NOVAS ADESÕES

Tramitação acontece na Câmara dos Deputados

da classe e impacto negativo à população.
A APM e AMB conclamam a todas as so-

ciedades médicas e entidades da federação 
a repudiarem o texto na formatação atual.

Participaram também da reunião os 
doutores Florisval Meinão (APM), Napo-
leão Puente de Salles (AMB), César Edu-
ardo Fernandes (AMB), Francisco Roberto 
Balestrin Andrade (SIndHosp), José Fer-
nando Macedo (Associação Médica Curiti-
bana), Bruno Naves (SBACV), Fabio Sotelo 
(SBACV-SP), dentre outros.
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ALTO TIETÊ

A Seccional Alto Tietê da SBACV-SP realizou, no dia 2 de 
agosto, uma mesa-redonda de Angiologia, com o apoio da in-
dústria farmacêutica Marjan Farma. O encontro aconteceu no 
restaurante Oozu Japanese Food, em Mogi das Cruzes, respei-
tando todos os protocolos de segurança e higiene.  

Na ocasião foram abordados dois assuntos específi cos. O pri-
meiro foi uma homenagem ao Prof. Antonio Augusto, da Univer-
sidade de Mogi das Cruzes e preceptor da cadeira de Cirurgia 
Vascular da referida instituição, onde o especialista tem uma 
Residência Médica no Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo 
e realiza uma prestação de serviço de excelência, com um com-
promisso acadêmico de alto nível, na formação de cirurgiões 
vasculares na região do Alto Tietê. De acordo com o diretor da 
Seccional, Dr. Fuad José Assis, o Prof. Antonio Augusto é o prin-
cipal formador de cirurgiões vasculares da região, e ressaltou 
que a homenagem foi mais que merecida.   

A segunda pauta foi sobre laudos com Doppler que, segundo 
Dr. Fuad, antigamente eram realizados por um número reduzi-
do de cirurgiões vasculares. “Hoje, temos muitos colegas que 
dominam a técnica e trabalham com isso. Por isso, iniciamos 
um ciclo de discussões para sabermos o que descrever no lau-
do do paciente que chega com o pedido de exame de Doppler 
venoso, sendo que na verdade, a doença dele é arterial. Chega-
mos à conclusão de que como temos pacientes particulares e de 
convênio, quando a pessoa tiver convênio, o melhor é realizar-
mos o exame venoso e colocarmos as informações detalhadas 

Adbeel Franco Barbosa, Jorge Kawano, Fuad José Assis, Antonio Augusto, 
Wilson de Souza Salti e Maycon Joécio dos Santos Costa

SECCIONAIS

com a observação explícita da doença arterial, e quando o paciente 
for particular, conversamos com ele ou com o médico para tentar 
fazer o exame arterial ou realizar o exame venoso, porém, enviando 
o aviso sobre a doença arterial, e priorizando, sempre, o bem-estar 
do paciente. O assunto é muito importante tanto para nós vasculares, 
quanto para outras especialidades, que solicitam esse exame, cada 
vez mais utilizado na forma de diagnóstico para Trombose Venosa, 
em pacientes que tiveram a Covid-19”. 

O diretor da Seccional agradeceu o apoio da indústria farmacêutica 
Marjan Farma e da Regional São Paulo que sempre incentiva encon-
tros entre os cirurgiões vasculares. 

CAMPINAS E REGIÃO 

A Reunião Científi ca on-line da Seccional Campinas será reali-
zada no dia 23 de agosto, às 20 horas, e terá a apresentação do 
tema “Terapia inelástica na TVP/SPT: Uma abordagem além da me-
dicamentosa", com a palestra do Dr. Eduardo da Matta, e o apoio 
da Medi.

Link de acesso: 
https://us02web.zoom.us/j/87212570822?pwd=ZmZHT1FlbjBkNX-

J0UzRMelhWaGhEUT09
ID da reunião: 872 1257 0822 - Senha de acesso: 762468
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NOTÍCIAS

Telemedicina reduz custos para operadores de saúde 
e amplia acesso a pacientes

Especialistas relatam que ferramenta é importante apoio 
ao atendimento primário à saúde

Amplamente adotada como forma de prevenção à Covid-19, a Te-
lemedicina já demonstra resultados que permitem enxergar que seu 
uso será permanente. A Atenção Primária à Saúde (APS) à distância 
gera benefícios para pacientes e empresas do setor. A modalida-
de melhora o acesso aos serviços por pacientes que estão fora dos 
grandes centros urbanos e reduz custos nos atendimentos.

“O teleatendimento é muito mais amplo do que demonstra seu 
avanço durante a pandemia. A modalidade evita deslocamentos do 
paciente de casa até um consultório, tem alta resolutividade, inclu-
sive com atendimento 24h por dia por WhatsApp. Por meio de uma 
plataforma digital, é possível inclusive realizar a teleinterconsulta, 
que já é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM)”, 
aponta o CEO da EuSaúde, José Américo Bahia. A teleinterconsulta 
é o procedimento que permite que um médico de Família ou clínico 
geral escute a opinião de um especialista sobre determinado proble-
ma do paciente.

O atendimento médico pela internet também resolve o desafi o de 
promover o acesso dos serviços a pacientes em locais distantes dos 
grandes centros urbanos. A Telemedicina é uma importante porta 
de entrada para as pessoas que antes precisavam andar longas dis-
tâncias para fazer uma consulta. “Se a gente já põe em contato uma 

pessoa com outra de qualquer parte do planeta, também po-
demos conectar um paciente à sua equipe de saúde de ma-
neira mais efi ciente por meio da Telemedicina. Os resultados 
são muito positivos”, afi rma a diretora médica da EuSaúde, 
Mariana Tarabal.

Redução nos custos do atendimento
A empresa EuSaúde atendeu, só no ano passado, 11 mi-

lhões de pessoas. A resolutividade do atendimento chegou 
a 97% durante a pandemia, segundo Mariana. Ou seja, em 
quase todos os casos, as equipes de atenção primária à dis-
tância conseguiram dar respostas aos problemas dos pacien-
tes sem que fosse necessário encaminhá-los ao atendimento 
presencial. Além de reduzir o stress do paciente, a efi ciência 
do primeiro nível de atendimento reduz os custos do trata-
mento ao evitar exames e procedimentos dispensáveis. Uma 
operadora de autogestão, cliente da EuSaúde, chegou a re-
gistrar economia de mais de R$ 4 milhões em aproximada-
mente  28,5 mil atendimentos de urgência realizados de no-
vembro de 2020 a abril de 2021.A modalidade não substitui 
inteiramente o atendimento presencial, mas tem alta reso-
lutividade e uma função educativa. “A Telemedicina apoia o 
paciente, inclusive para que ele use a rede de saúde de forma 
mais consciente”. A diretora da EuSaúde conta ainda que um 
dos maiores ganhos do atendimento de saúde à distância é o 
vínculo entre o paciente e a equipe que o atende. Ela relata 
que é possível criar laços, para que a pessoa perceba a Tele-
medicina como sua primeira referência.  “Um paciente com 
uma queixa aguda é acompanhado mais de uma vez por dia 
para a equipe avaliar como ele está evoluindo”, conclui.

Fonte: Ministério da Saúde

Com realização da SBACV-SP, já estão 
abertas as inscrições para os interessados 
em participar do 6º Prêmio Dr. Emil Burihan 
Residente Pesquisador, que tem como ob-
jetivo incentivar as pesquisas científi cas de 
jovens médicos vasculares de todo o Brasil. 

Podem participar residentes/estagiários 
de um serviço vascular ou especialistas re-
cém-formados (máximo de dois anos), que 
devem se inscrever até 30 de setembro de 
2021. O trabalho não precisa ter um tema 
específi co, mas deve ser ligado à especiali-
dade de angiologia, cirurgia vascular, radio-
logia vascular ou ultrassonografi a vascular. É 
necessário ter um residente/estagiário entre 
os autores principais, que este seja o apre-
sentador do trabalho, que pode ser um vas-
cular que acabou a residência de dois anos, e 
ter ao menos um associado SBACV como co-
autor. Os trabalhos deverão ser produzidos 
em território nacional, por autor brasileiro.

Com categoria única, a premiação para os 
três primeiros colocados é de: R$ 5 mil (1º 
lugar), R$ 3 mil (2º lugar) e R$ 2 mil (3º lu-
gar). Os trabalhos inscritos serão avaliados 
por uma comissão formada por três médicos 
escolhidos pela SBACV-SP.

A inscrição deverá ser realizada por meio 

resultado(s) e conclusão(es).
Os nomes dos três fi nalistas serão di-

vulgados no dia 29 de outubro, no site da 
SBACV-SP, e cada autor principal será noti-
fi cado via e-mail. Os três primeiros coloca-
dos, segundo a avaliação da comissão jul-
gadora, deverão realizar uma apresentação 
oral com duração máxima de 20 minutos, na 
última reunião científi ca on-line da SBACV-
-SP em 2021, que será realizada no dia 25 
de novembro, às 20h30, pela plataforma: 
https://www.sbacvsponline.com.br/online - 
ID: 891 0965 2515 - senha: sp@2021. Os 
fi nalistas só serão defi nidos como 1º, 2º e 3º 
lugares no dia da apresentação. 

O resultado da classifi cação será divulgado 
no Jantar de Confraternização da SBACV-SP, 
em data a ser defi nida. 

Prazo vai até 30 de setembro

6º PRÊMIO DR. EMIL BURIHAN ABRE INSCRIÇÕES

do e-mail secretaria@sbacvsp.org.br e os 
candidatos deverão encaminhar com as se-
guintes informações:

Colocar no assunto do e-mail:
Inscrição – Prêmio Dr. Emil Burihan

No corpo do e-mail:
・ Nome completo do autor principal com 

a identifi cação sobre status atual: residen-
te/estagiário ou especialista com até dois 
anos de término da residência ou estágio. 
OBS: estas informações serão checadas;
・ Nome da instituição ou equipe respon-

sável pela elaboração da pesquisa;
・ Nome completo de todos os coautores 

e as respectivas instituições ou equipes; 
・ E-mail e telefone de contato com DDD 

do autor principal.

Como anexo, encaminhar:
・ O resumo do trabalho, em formato Word, 

tipo de fonte Times New Roman ou Arial, ta-
manho 12 e máximo de 3.500 caracteres;
・ No corpo do anexo não deve haver ne-

nhuma identifi cação sobre os autores, insti-
tuição ou equipe responsável pelo trabalho;
・ Sugestão de apresentação: Título (obri-

gatório), objetivo(s), materiais e métodos, 
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Cremesp lança Pílulas Éticas, nas redes sociais, 
paraorientar médicos sobre normas do CEM, 
de Resoluções e do Manual de Publicidade

Instituições argumentam que a arrecadação pretendida 
com as mudanças no sistema de impostos pode ser 
alcançada com a redução de gastos públicos

De forma inédita e com o intuito de auxiliar os médicos 
em seu exercício ético-profi ssional, o Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) criou o projeto 
as "Pílulas Éticas", que consiste em publicações nas redes so-
ciais do Conselho, com informações simplifi cadas e retiradas 
do Código de Ética Médica (CEM), de Resoluções e do Manual 
de Publicidade Médica. A proposta é mais uma iniciativa do 
Cremesp para orientar a classe médica e auxiliá-la a compre-
ender, com mais facilidade, as normas presentes no CEM, nas 
Resoluções e no Manual, de modo que possam aplicá-las no 
seu dia a dia.

"Como em toda profi ssão, é necessário acompanhar as ino-
vações e as formas de se comunicar. Com médicos não é dife-
rente, porém nossa conduta precisa seguir um código de ética 
e este projeto tem por fi nalidade facilitar o entendimento dos 
documentos e regras que norteiam a rotina médica", explica 
o conselheiro e coordenador interino de comunicação do Cre-
mesp, Wagmar Barbosa. 

O projeto
As Pílulas Éticas buscam esclarecer dúvidas sobre o que 

é ou não permitido, de acordo com estes documentos. Des-
ta forma, o Conselho ajudará os médicos na prevenção de 
eventuais equívocos na conduta profi ssional e viabilizará um 
canal direto para que possam encaminhar perguntas relati-
vas ao exercício da Medicina, que serão respondidas, paula-
tinamente, por meio das postagens.

As publicações iniciaram em 29 de julho e são feitas se-
manalmente, às quintas-feiras, às 18h30, no Instagram 
(@cremesp_crm), Facebook, Twitter (@cremesp_crm) e 
LinkedIn do Cremesp.

Em caso de dúvidas sobre o conteúdo das postagens, os 
médicos poderão entrar em contato com a Seção de Consul-
tas do Conselho, por meio do e-mail scn@cremesp.org.br

Fonte: cremesp

AMB lança pacto social pela saúde 

Entre as propostas apresentadas para alicerçar o projeto, está 
a defesa e fortalecimento do sistema público (SUS)

Foi lançada no dia 3 de agosto, em São Paulo, a Aliança pela 
Saúde do Brasil. É a semente de um pacto social por assistência 
digna aos cidadãos, que começa a ser desenhado pela Associação 
Médica Brasileira (AMB) a muitas mãos, com um grupo plural de ins-
tituições de representatividade e credibilidade, entre elas a Fiesp, 
Febraban, Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP), Con-
selho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), Confederação das 
Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas 
(CMB), Fecomercio, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Instituto 
Ethos e Sindusfarma.

 De acordo com o presidente da AMB, César Eduardo Fernandes, 
a consolidação e criação ofi cial da ASB é um marco para todos os 
brasileiros: “Pela primeira vez, setores dos mais diversos se unem 
para construirmos juntos um projeto de atenção em saúde sem ran-
ços partidários ou ideológicos. A Aliança ainda será ampliada com 
outros segmentos. Também promoveremos seminários e consultas 
públicas para desenhar uma proposta mínima, um desenho propo-
sitivo de política de Estado para a saúde”, revela. 

Eixos do Projeto
A reunião de lançamento da ASB também marcou a abertura dos 

debates entre entidades parceiras. A Associação Médica Brasileira 
apresentou, para refl exão, propostas de eixos para alicerçar o pro-
jeto de pacto social pela saúde, como a defesa e fortalecimento do 
sistema público (SUS), sem descuidar do privado; além do desen-
volvimento de uma política de gestão de recursos humanos no setor 
saúde, associada aos benefícios para a população brasileira e à me-
lhoria dos serviços, dimensionada para o ingresso, a progressão por 
mérito, a mobilidade, a educação continuada e o desenvolvimento 
profi ssional.

 Outra questão fortemente mencionada unanimemente pelas lide-
ranças da ASB é o fi nanciamento e a equidade. Houve contestação 
grande de a União contribuir discretamente para o setor, enquanto 
municípios e estados arcam praticamente sozinhos com a saúde, in-
clusive já tendo exaurido a capacidade de injeção de mais recursos.

Sugestões ao Debate
Também fi cou pactuado que os debates começarão a partir de 

nove subitens:
* Desenvolver estratégias que garantam a ética e a integridade, 

com maior transparência e práticas anticorrupção na atenção à saú-
de da população;

* Integrar os sistemas universal e suplementar de saúde, com 
foco na equidade e no melhor acesso a serviços de saúde;

* Incentivar participação inter e intrasetorial para promover po-
líticas mais abrangentes e promotoras da saúde da população bra-
sileira;

* Promover pactuações regionais de saúde, otimizando a capaci-
dade instalada nos serviços, de acordo com os recursos e necessi-
dades locais;

* Adequação dos modelos e redes de atenção à saúde às ne-
cessidades da população, integrando a Atenção Primária à Saúde 

(APS) com a média e alta complexidade, garantindo assistên-
cia adequada aos grupos mais vulnerabilizados, em especial as 
crianças, adolescentes, gestantes e idosos;

* Aprimorar os processos associados à ciência, tecnologia 
e inovação para garantir maior resolutividade e qualidade aos 
serviços de saúde;

* Garantir a governança participativa, com maior presença 
dos profi ssionais de saúde nas decisões bi e tripartites;

* Estabelecer critérios técnicos e transparentes para ocu-
pação de cargos, com progressão por mérito e carreiras para 
profi ssionais da saúde;

* Sustentabilidade econômica, por meio de fi nanciamento 
sufi ciente e gestão efi ciente no setor saúde.
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