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ENCONTRO MENSAL  FIQUE POR DENTRO
Reunião destaca a importância do diagnóstico 
iagóstico de Dissecção de Aorta e a campa-
nha de conscientização mundial 

Campanha Agosto Azul Vermelho, promovida 
pela SBACV, ganha apoio da Regional São 
Paulo

MESTRE VASCULAR
Dr. Fábio José Bonafé Sotelo: carreira dedicada à 
pesquisa, sobretudo voltada à linha de estudo de 
Angiossoma e Microcirculação
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PALAVRA DO PRESIDENTE

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

DIRETORIA BIÊNIO - 2020-2021

Prezados associados,
Gostaria de destacar a campanha Azul e Verme-

lho, lançada em agosto pela Sociedade Brasileira 
de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), que 
visa conscientizar a população brasileira sobre a 
importância dos cuidados preventivos com a saúde 
vascular. 

A SBACV-SP prestou apoio a essa excelente ação 
de conscientização e participou de algumas das ini-
ciativas que fi zeram parte da campanha. Uma das 
cores da Campanha Agosto Azul e Vermelho ilumi-
nou o prédio principal da Faculdade de Medicina da 
USP (FMUSP), na Av. Dr. Arnaldo, em São Paulo. 
Também esteve presente no totem eletrônico do 
Instituto Central do Hospital das Clínicas São Pau-
lo - Divisão Vascular, com mensagens-chaves da 
campanha. 

Para mim também foi motivo de orgulho, ter tido 
a oportunidade de conceder algumas entrevistas 
para a mídia espontânea, falando sobre a campa-
nha e a saúde vascular. Precisamos imbuir e cons-
cientizar as pessoas sobre a necessidade de procu-
rar um cirurgião vascular, que é o especialista apto 
a atuar nessas doenças.  

Preparamos a edição de setembro da Folha Vas-
cular com muito empenho e dedicação.  Na matéria 
de capa o tema é o tradicional e conceituado curso 
TEVASC, que ganhará um novo formato, possibili-
tando mais interatividade entre professores e re-
sidentes. 

Na editoria Mestre Vascular nosso homenageado 
é o cirurgião vascular, Dr. Fábio José Bonafé Sote-
lo, que é vice-diretor do Departamento de Defesa 
Profi ssional da SBACV-SP e se dedica também à 
Telemedicina e sua aplicabilidade na especialidade. 

Acompanhem as notícias!
Forte Abraço!
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DEFESA PROFISSIONAL

Dr. Fábio Sotelo 
Vice-diretor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP

Desde o fi nal do governo Temer está em 
pauta a emergência de se potencializar o 
cenário econômico do País, proporcionan-
do maior empreendedorismo e geração de 
empregos diretos e indiretos, bem como o 
aumento da competitividade e melhora em 
produtos e serviços ofertados à população 
e elevar o seu bem-estar e índice de De-
senvolvimento Humano (IDH). 

Assim, um dos mecanismos necessários 
para tais fundamentos é a reforma tributá-
ria, já que a alta carga tributária imposta 
consome muito da renda da população e 
restringe o retorno ao consumo e bem-es-
tar, elementos fundamentais no fl uxo cir-
cular da renda. 

Ainda, segundo o levantamento do Ins-
tituto Brasileiro de Planejamento e Tribu-
tação (IBPT), publicado pela fonte jo-
vempan.com, em 17/11/2020, o Brasil 
fi cou em 30º lugar em ranking que de-
termina o retorno de Bem Estar dos im-
postos arrecadados à sociedade. 

Nesse contexto, o Projeto de Lei (PL) 
2337/2021, formulado pelo Ministério da 
Economia e apresentado em 25/06/2021 
na Câmara dos Deputados, visa a unifi car 
impostos e promover maior transparência 
nos diversos setores, evitando-se a bitri-
butação e o fatiamento de impostos por 
faixas e setores.

Mas nos setores de prestação de servi-
ços, sobretudo no setor de saúde, e em 
especial na atividade médica que nos últi-
mos 20 anos vêm apresentando aumento 
expressivo das contratações e práticas de 
assistência remuneradas em Pessoa Jurí-
dica (PJ), tais mudanças podem aumentar 
substancialmente a retenção tributária e 

PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA: 
MÉDICOS AUTÔNOMOS EM PJ PODEM 
SER COMPARADOS A GRANDES EMPRESAS?

impactar na renda médica como vem de-
monstrando a Associação Paulista de Medi-
cina (APM) e Associação Médica Brasileira 
(AMB) por meio de consultas a contadores 
e advogados tributários.  

Segundo o  professor de Direito Tribu-
tário da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
e advogado especialista em Direito Tribu-
tário e Econômico, Gabriel Quintanilha, 
em publicação do portal fmb.org em 6 
de setembro de 2021, hoje as empresas  
contratam por PJ para  reduzirem encar-
gos trabalhistas e facilitarem os períodos 
de contratação, e para os médicos há re-
dução dos 27,5% de tributação já que em 
contrapartida distribuem o lucro isento de 
imposto entre os profi ssionais da empresa 
contratada.

Apesar de o Ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, afi rmar que o governo terá um 
cuidado especial para que a tributação de 
dividendos não prejudique os profi ssionais 
autônomos, ele alega que o inadmissível 
é que em grandes empresas os bilionários 
também paguem 0% sobre os dividendos.

Nesse impasse, com a reforma proposta 
é que haja a unifi cação da contribuição do 
Programa de Integração Social (PIS), que 
atualmente é de 0,65%, e da Contribuição 
sobre Bens e Serviços (COFINS), também 
hoje de 3% para um novo imposto de Con-
tribuição de Bens e Serviços com alíquota 
de 12%, ou seja, aumento de tributação.

Além disso, segundo a contadora Katia-
ne Moro Silva, do SIMESC, em entrevista 
ao mesmo portal fmb.org, o que mais afe-
tará os médicos é a tributação dos dividen-
dos (lucro da empresa) que incidirá 20% 
sobre o valor que ultrapassar R$ 20.000 

ao mês e, conforme a reunião de agosto 
de 2021, promovida pela APM, poderá ser 
taxada para cada membro integrante da 
empresa em separado, o que limita mais 
o quadro societário e reduz a renda em 
muitas empresas de composição familiar. 
A Fintech Mitfokus estima que a mudança 
afetará 85% dos médicos, já que grande 
parte das empresas usa os lucros para pa-
gamentos dos médicos e são importantes 
na composição de suas rendas.

Esperamos que o bom senso prevaleça 
e as mudanças necessárias sejam apon-
tadas de forma que se possa ampliar os 
empregos médicos e que esta classe seja 
considerada em sua importância para a 
população e manutenção da sua renda, 
participando ativamente na geração de 
empregos e no consumo.

A SBACV-SP está atenta e apoia a APM 
para as mudanças em exercício para que a 
renda médica não seja ainda mais preju-
dicada e a classe médica tenha dignidade 
para o exercício ético da profi ssão.
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CURSO TEVASC GANHARÁ NOVO 
FORMATO E MAIOR INTERATIVIDADE

CAPA

Mudanças vão facilitar a rotina de quem quer estudar. O curso é 
uma unidade de conhecimento com tele-educação interativa que 
respeita a fl exibilidade de horá rio de cada pessoa e integra infor-
maç õ es importantes para o aprimoramento dos alunos

do saudoso Prof. Dr. Luiz Francisco Poli de 
Figueiredo, professor Catedrático de Téc-
nica Cirúrgica da Faculdade de Medicina 
da USP, que ocupava o cargo de diretor 
Científi co da SBACV Nacional, e que deu 
a incumbência de organizar um Programa 
de Educação Continuada a distância para 
os associados de todo o Brasil, utilizando 
os recursos da Telemedicina da USP. E foi 
nesse momento que nos foi apresentado 
o seu diretor, o Prof. Dr. Chao Lung Wen. 

Surgiu então uma sólida parceria entre a 
SBACV Regional São Paulo e a Telemedici-
na da USP e foram criados o Programa de 
Educação Continuada da SBACV e o Curso 
Preparatório de Título de Especialista em 
Angiologia e Cirurgia Vascular (TEVASC) 
com reconhecimento da Comissão Nacio-
nal de Acreditação (CNA) e pontuação vá-
lida para obtenção e revalidação do Título 
de Especialista. “O curso organizado com 
o suporte da Regional São Paulo foi ofere-
cido para todos os associados da SBACV 
e médicos residentes, totalmente gratuito. 
As aulas gravadas e transmitidas on-line 
iniciaram-se em meados de julho de 2011, 
com enorme sucesso, e, em novembro de 
2011, já tínhamos mais de 40.000 acessos 
na internet”, revela Dr. Calogero.

O cirugião vascular explica que o TEVASC 
é uma unidade de conhecimento com te-
le-educação interativa que respeita a fl e-
xibilidade de horá rio de cada pessoa e 
integra informaç õ es que facilitam a vida 
de quem quer estudar, sendo assim, está 
sendo pensada em uma nova maneira de 
comunicação com os alunos. “Aos poucos 
entendemos e incorporamos essa nova fi -
losofi a, e agora estamos a todo vapor com 
o TEVASC 2”, conclui.

Ainda, de acordo com o Dr. Chao, basea-
do nas votações mais comuns do “votador” 
de dúvida durante um período e no “vo-
tador” de opinião, serão organizadas lives 
para aprofundar a contextualização prática 
do assunto abordado. “Isso possibilita que 
os vídeos gravados tornem-se a base de 
conhecimento e as lives sejam a melhor 
forma para adaptar os conteúdos segundo 
as necessidades práticas vistas pelos alu-
nos”, declara. 

A História do TEVASC
Dr. Calogero conta que em suas ges-

tões como diretor Científi co, vice-presi-
dente e presidente da Regional, foram 
priorizados cursos de atualização presen-
ciais aos seus associados (2007 a 2011), 
na Associação Paulista de Medicina, que 
tiveram enorme procura e sucesso. “Os 
mais renomados especialistas brasileiros, 
a convite, integravam o corpo docente, e 
os associados de todo o estado de São 
Paulo e de estados próximos vinham para 
se atualizar ou mesmo para estudar para 
as provas de Título em Angiologia e Cirur-
gia Vascular. Esse Programa de Educação 
Continuada culminou com o lançamen-
to do Livro de Atualização em Cirurgia 
Vascular e Endovascular em 2008, que 
foi distribuído gratuitamente a todos os 
sócios adimplentes da SBACV. A iniciati-
va contou com a colaboração e apoio do 
então presidente e do vice-presidente da 
Regional SP (gestão 2006/2007), res-
pectivamente o Dr. Valter Castelli e o Dr. 
Erasmo Simão da Silva”, discorre.  

Ainda, de acordo com Dr. Calogero, 
essa atividade educacional profícua cha-
mou atenção da diretoria da Nacional e 

A Sociedade Brasileira de Angiologia e 
de Cirurgia Vascular Regional São Paulo 
(SBACV-SP) sempre esteve na vanguarda 
da Educação Continuada em Angiologia e 
Cirurgia Vascular, e, ao longo do tempo, 
implementou diversos projetos que con-
tribuíram com a formação e o aprimora-
mento dos especialistas. 

Entre as iniciativas está o conceituado 
Curso Preparatório do Título de Especialista 
em Angiologia e Cirurgia Vascular (TEVASC), 
que teve o cirurgião vascular e membro do 
Conselho Superior da SBACV-SP, Dr. Calo-
gero Presti, como um de seus principais 
idealizadores. No entanto, para modernizar 
o âmbito tecnológico do curso, ele ganhará 
novo formato e maior interatividade, com 
previsão para janeiro de 2022.

Segundo o diretor de Telemedicina da 
USP, o Prof. Dr. Chao Lung Wen, responsável 
pela implantação tecnológica do TEVASC, as 
principais mudanças serão com relação à or-
ganização dos conteúdos que passarão a ser 
baseados em segmentos por competência; 
a possibilidade de incluir um “votador” de 
perguntas para estimular a maior interati-
vidade e o acompanhamento das principais 
dúvidas das pessoas que tenham partici-
pado do tema; e a implementação de um 
“votador” de opinião, permitindo aos alu-
nos votarem entre si e compartilharem o 
aprendizado. “Isso, inclusive, ajudará os 
autores a identifi car se as suas abordagens 
atingiram os objetivos e saber o ponto de 
vista dos participantes sobre o pool de co-
nhecimento. Nesse caso, interagir com a 
votação de dúvida e opinião é o mínimo 
de requisito necessário para que os alunos 
confi gurem que acessaram e aprenderam 
aquele conteúdo”, explica. 
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Dr. Chao Lung Wen

Dr. Calogero Presti

CAPA

ELEIÇÃO

O Projeto Editorial em fomato de e-Book, com uma média de 70 
a 80 páginas, com capítulos sobre tele-educação, Telemedicina e 
o TEVASC, está sendo desenvolvido pela design de comunicação 
Educacional, Maíra Lie Chao, e será registrado na Câmara do Li-
vro. O objetivo é reunir o contexto da história do TEVASC e mo-
dernizá-lo no âmbito tecnológico. 

Segundo Dr. Chao, com essa iniciativa está se fortalecendo a 
chamada educação adaptativa e fl exibilizada, e integrando, na 
medida do possível, webinars e teleambulatórios como forma de 
promover reuniões clínicas de contextualização e explanar aspec-
tos mais práticos em relação aos temas previamente gravados, 
durante os webinars. “Em minha opinião, esse talvez seja um dos 
grandes projetos da Sociedade de especialidade médica que vai 
reunir uma Educação Digital de multi-habilidades e multi-compe-
tências”, discorre.

Por fi m, Dr. Calogero faz questão de mencionar o apoio irrestrito 
que recebeu do Dr. Marcelo Calil Burihan e do Dr. Walter Campos 
Júnior, presidentes da SBACV Regional SP nas gestões 2018/2019 
e 2020/2021, respectivamente, no projeto de atualização e am-
pliação do conteúdo do TEVASC 2. 

Projeto Editorial em formato e-BooK 
terá capítulos sobre o TEVASC

DR. JULIO PECLAT É ELEITO PRESIDENTE DA SBACV 

As eleições para Presidência da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) - Gestão 2022-2023 – 
encerraram-se no dia 13 de setembro. A Chapa 2 - Honorários Médicos e Inteligência Coletiva foi eleita com o Dr. Julio Cesar 
Peclat de Oliveira como presidente, que passa a assumir o cargo a partir de janeiro.

A Regional São Paulo, por meio de seu presidente Dr. Walter Campos Júnior, parabeniza o candidato eleito para o biênio 
2022-2023.

DIRETORIA:

Presidente – Julio Cesar Peclat de Oliveira / Rio de Janeiro
Vice-presidente – Armando de Carvalho Lobato / São Paulo
Secretário-geral – Breno Caiafa / Rio de Janeiro
Vice-secretário – Ziliane Caetano Lopes Martins / Paraná
Tesoureiro-geral – João Sahagoff  / Rio de Janeiro
Vice-tesoureiro – Ricardo Augusto Carvalho Lujan / Bahia
Diretor Científi co – Edwaldo Edner Joviliano / São Paulo
Vice-diretor Científi co – Walter Junior Boim de Araujo / Paraná
Diretor de Publicações – Mateus Borges Alves Cristino / Minas Gerais
Vice-diretor de Publicações – Sergio Quilici Belczak / São Paulo
Diretor de Patrimônio – Claudio Nhuch / Rio Grande do Sul
Vice-diretor de Patrimônio – Giuliano de Almeida Sandri / Espírito Santo
Diretor de Defesa Profi ssional – Eraldo Arraes de Lavor / Pernambuco
Vice-diretor de Defesa Profi ssional – Francesco Evangelista Botelho / Minas Gerais

Conselho Fiscal:

Titulares: Marcelo Rodrigo de Souza Moraes / São Paulo; Luiz Francisco Machado 
da Costa / Rio Grande do Sul; e Alberto José Kupcinskas Junior / São Paulo
Suplentes: Ana Célia Ferreira Santos / Bahia; João Antonio Corrêa / São Paulo; e 
Paulo Martins Toscano / Pará

Dr. Julio Peclat 
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 “Impacto da infecção por Covid-19 em pacientes com Isquemia” foi um dos temas 
apresentados durante a Reunião Científi ca

ENCONTRO MENSAL DESTACA O PROJETO E-BOOK 
DA SBACV-SP E O JANTAR DE FIM DO ANO 

REUNIÃO CIENTÍFICA

A SBACV-SP manteve seu encontro men-
sal, realizado no dia 26 de agosto, no for-
mato virtual,  conduzido pelo presidente da 
entidade, Dr. Walter Campos Júnior, com a 
secretaria do Dr. Antonio Zerati, onde fo-
ram apresentados três trabalhos. 

O tema inicial foi “Análise epidemiológi-
ca de 869.220 cirurgias de varizes em 12 
anos no Brasil: Tendências, custos e taxa 
de mortalidade”, do Hospital Israelita Al-
bert Einstein. O estudo foi realizado pelos 
doutores Marcela Juliano Silva (apresenta-
dora), Andressa Cristina Sposato Louzada, 
Marcelo Fiorelli Alexandrino da Silva, Maria 
Fernanda Cassino Portugal, Marcelo Passos 
Teivelis e Nelson Wolosker. O Dr. Calogero 
Presti atuou como comentador.

De autoria dos doutores Anndya Barbosa 
Gonçalves Mesquita (apresentadora), Ra-
fael de Athayde Soares, Marcelo Fernando 
Matielo, Francisco Cardoso Brochado Neto, 
Roberto Sacilotto, Marcus Vinicius Martins 
Cury e Nayara de Arruda Caceres, o  se-
gundo trabalho tratou sobre “O impacto da 
infecção por Covid-19 em pacientes com 
Isquemia Crítica de Membro Inferior”, pelo 
Hospital do Servidor Público Estadual de 
São Paulo, Serviço de Cirurgia Vascular e 
Endovascular, São Paulo, SP. O estudo con-
tou com os comentários do Dr. Fabio Rodri-
gues Ferreira do Espírito Santo. 

sidência do Brasil, onde apontou que a 
maioria dos médicos entrevistados optou 
por  continuar com o modelo atual no caso 
da Cirurgia Vascular, ou seja, os residentes 
ingressarão para a especialidade depois de 
terem feito os três anos de Cirurgia Geral. 

O Dr. Walter falou  da importância do 
diagnóstico de Dissecção de Aorta e sobre 
a campanha de conscientização mundial 
sobre a doença, chamada THINK AORTA 
(Pense Aorta). Aqui no Brasil, de acordo 
com o Dr. Marcelo Calil Burihan (membro 
do Conselho Superior da Regional São 
Paulo), a campanha acontece em  alguns 
hospitais como projeto-piloto, com o obje-
tivo de esclarecer clínicos, intensivistas e a 
população em geral sobre a doença, e res-
saltar a importância do cirurgião vascular, 
responsável por conduzir o tratamento, na 
maioria das vezes. 

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

O terceiro e último trabalho, também do 
Hospital Israelita Albert Einstein, abordou 
o tema “Epidemiologia do uso de fi ltro de 
veia cava inferior no Brasil entre 2008 e 
2019”, e foi elaborado pelos doutores An-
dressa Cristina Sposato Louzada (apresen-
tadora), Dafne Braga Diamante Leiderman, 
Marcelo Fiorelli Alexandrino da Silva, Maria 
Fernanda Cassino Portugal, João Carlos de 
Campos Guerra, Marcelo Passos Teivelis e 
Nelson Wolosker. O Dr. Guilherme Yazbek 
fi cou responsável pela moderação.

Reunião Administrativa
A Reunião Administrativa, realizada por 

videoconferência, também foi conduzida 
pelo Dr. Walter Campos Júnior. Na oca-
sião, foram abordados diversos assuntos, 
entre eles os preparativos para o jantar 
de fi m do ano, a posse da nova diretoria,  
a entrega dos prêmios e a aprovação do 
e-Book da SBACV-SP, que terá capítulos 
sobre tele-educação, Telemedicina e o 
Curso Teórico de Cirurgia Endovascular e 
Cirurgia Vascular (TEVASC). 

 Ainda foi discutida a decisão tomada 
pela Comissão Nacional de Residência Mé-
dica, em aumentar o tempo de residência 
da Cirurgia Geral de dois para três anos. O 
Dr. Marcelo Moraes comentou sobre uma 
pesquisa realizada em 85 Serviços de Re-
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30/09/2021
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REUNIÃO CIENTÍFICA
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https://www.sbacvsponline.com.br/online

SETEMBRO

TRABALHOS DE 30 DE SETEMBRO

habitantes por ano. Ocorreram seis mortes intra-hospitalares, o 
que leva a uma taxa de mortalidade de 0.045%. O gasto total 
do governo foi de R$ 13.825.989,98, com um gasto médio de 
R$ 1.047,34 por procedimento.

Conclusão: Observamos uma taxa de 68,44 procedimentos por 
10 milhões de habitantes por ano e um investimento público de 
aproximadamente R$ 1.047,34 por procedimento. A mortalidade 
intra-hospitalar foi de 0.045%, muito baixa, porém não foi nula. 
Até onde sabemos, não há nenhuma série publicada maior do que 
a nossa, e nós somos os primeiros autores a reportar formalmen-
te mortalidade após simpatectomia torácica vídeo-assistida para 
o tratamento de hiperhidrose. Além disso, não há outro estudo 
populacional que tenha avaliado distribuição, custos e mortalida-
de para todas as simpatectomias torácicas vídeo-assistidas para o 
tratamento de hiperhidrose em um determinado período.

Comentador: Dr. Paulo Kauff man

“Lesões complexas: reparar ou restau-
rar? One STEP ahead“ é o tema que será 
apresentado pelo Dr.  Patricio Centurion, 
no dia 30 de setembo, às 20h30, na reu-
nião científi ca mensal virtual da SBACV-SP.

Dr. Centurion é graduado em Cirurgia 
Plástica com Medalha ao Mérito como chefe 

ta de células-tronco em Medicina Regene-
rativa e Cirurgia Plástica. Revisor de jor-
nais internacionais, também é palestrante 
em congressos internacionais e atividades 
científi cas docentes.

Durante a reunião, também será apre-
sentado o trabalho abaixo:

Autores: Andressa Cristina Sposato Louzada (apresentadora), 
Marcelo Fiorelli Alexandrino da Silva, Maria Fernanda Cassino Portu-
gal, Marcelo Passos Teivelis, Claudia Szlejf Jerussalmy, Edson Amaro 
Junior, Jose Ribas Milanez de Campos e Nelson Wolosker

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Objetivo: Analisar o número de simpatectomias torácicas vídeo-

-assistidas para o tratamento de hiperhidrose realizadas no Sistema 
Único de Saúde do Brasil, os custos pagos pelo governo e a morta-
lidade intra-hospitalar.

Materiais e Métodos: Dados referentes a simpatectomias torá-
cicas vídeo-assistidas para o tratamento de hiperhidrose realizadas 
entre 2008 e 2019 foram extraídos do DATASUS por meio de web 
scraping.

Resultados: 13.201 simpatectomias torácicas vídeo-assistidas 
para o tratamento de hiperhidrose foram realizadas entre 2008 e 
2019, com uma taxa de 68,44 procedimentos por 10 milhões de 

de Residentes na escola do Prof. Ivo Pitan-
guy (Brasil - 1993); professor pesquisador 
da Universidad Ricardo Palma e docente da 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 
em Lima, no Peru; autor de técnicas em 
Cirugia Plástica e Medicina Regenerativa. 
Criador da técnica One STEP™ para colhei-

ANÁLISE DAS SIMPATECTOMIAS TORÁCICAS VÍDEO-ASSISTIDAS PARA O TRATAMENTO 
DE HIPERHIDROSE DURANTE 12 ANOS NO BRASIL: EPIDEMIOLOGIA, CUSTOS E MORTALIDADE
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ALTO TIETÊ

A Seccional Alto Tietê se reuniu no dia 31 
de agosto para a discussão de casos clínicos 
e da profi laxia do tromboembolismo venoso 
(TEV), para pacientes pós-Covid. Na oportu-
nidade houve um debate tendo como início 
o estudo do Michelle Trial, apresentado pelo 
Dr. Eduardo Ramacciotti, no dia anterior, 
onde foram mostrados os novos anticoagu-
lantes orais NOACS, da Bayer que, de acor-
do com a farmacêutica alemã, são efi cazes 
contra embolia pulmonar. No entanto, como 
os novos medicamentos estão em estudo 
e ainda não há comprovação por evidência 
para o uso, os cirurgiões vasculares presen-
tes discutiram sobre o tema. 

Segundo o diretor da Seccional, Dr. Fuad 
Jose Assis, ainda foram discutidos, informal-
mente, assuntos de interesse da especiali-
dade, com o objetivo de conseguir melhores 
condições de trabalho, preservando sempre o 
coleguismo e a boa amizade. Ele reforçou o 

Dra. Maria Gabriela, Dra. Camila Zanini, Dr.  Fuad José Assis, Dr. Adbeel Franco Barbosa, Dr. Maycon 
Joécio dos Santos Costa, Dr. Wilson de Souza Salti, Dr. Sérgio Cintra, Dr.  Eli Moussa Chalouhi e Dr. 
Martino Piatto 

SECCIONAIS

agradeceu o apoio da Regional São Paulo. 
A reunião contou com o patrocínio da far-

macêutica alemã Bayer. 

Na ocasião foram apresentados os novos anticoagulantes orais NOACS, da Bayer

SECCIONAL ALTO TIETÊ REALIZA ENCONTRO 
PARA DISCUTIR PROFILAXIA DE TEV PARA PACIENTES PÓS-COVID

compromisso que a Seccional Alto Tietê tem 
em promover reuniões mensais para fomentar 
temas de interesse para a cirurgia vascular e 
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Especialista é vice-diretor do Departamento de Defesa Profi ssional da SBACV-SP 
e colunista bimestral da Folha Vascular

DR. FÁBIO JOSÉ BONAFÉ SOTELO: PROFISSIONAL 
QUE HERDOU O TALENTO DO PAI E A PAIXÃO PELA MEDICINA

Mensagem aos jovens médicos

“Ressalto a sociedade de especialidade na sua 
importância e na orientação da formação médica, 
na troca de experiências profi ssionais, na regên-
cia de condutas, na fi scalização da formação, na 
defesa profi ssional e de honorários e na atuali-
zação científi ca (congressos, cursos, simpósios, 
palestras). Penso que os que ingressam nesta 
especialidade devem sempre procurar a inces-
sante atualização, manter a crítica constante a 
“modismos” e buscar o equilíbrio na infl uência da 
indústria e inovação médica com relação às prá-
ticas estabelecidas. Lembrando sempre do princí-
pio: Curar algumas vezes, aliviar quase sempre, 
consolar sempre.”

Prof. Dr. Fábio José Bonafé Sotelo

MESTRE VASCULAR 

Dr. Fábio José Bonafé Sotelo nasceu em 
1975 no bairro do Ipiranga, São Paulo. É 
neto de farmacêutico e fundador de uma 
das mais antigas farmácias de manipula-
ção do bairro do Ipiranga, ativista na re-
gulamentação da profi ssão de farmacêuti-
co com o ex-deputado Ulisses Guimarães 
e fi lho do Dr. José Roberto Sotelo, que 
possui um legado ético exemplar. Casa-
do com a advogada Ana Luiza Sotelo e 
pai do Guilherme, Henrique, Fernando e 
Alexandre. 

Formou-se em Medicina pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo-PUC-
-SP, com estágio no internato do Hospi-
tal Pitié-Salpêtrière de Paris e Duke Uni-
versity. Realizou residência médica em 
Cirurgia Geral e Vascular no Hospital do 
Servidor Público Municipal de São Pau-
lo, estágio em Cirurgia Endovascular no 
Hospital Bandeirantes de São Paulo e 
curso de especialização em Cirurgia En-
dovascular com o Dr. Armando Lobato. 
Fez doutorado pela Unifesp. O cirurgião 
vascular conta que aprendeu e atuou com 
professores que contribuíram muito para 
a formação da especialidade e área de 
atuação, como o saudoso prof. Dr. Antô-
nio Villela de Mendonça Uchôa, prof. Dr. 
João Francisco Júnior, prof. Dr. José Mario 
Reis, dentre outros. 

Desde o início de sua carreira, Dr. Sotelo 
sempre foi dedicado também à pesquisa, 
sobretudo voltada à linha de estudo de 
Angiossoma e Microcirculação. Entre ou-
tras atividades, foi professor convidado do 
laboratório de transplante experimental 

zonas, no desenvolvimento e pesquisa na 
teleinformação médica. 

Na SBACV-SP auxiliou na divulgação 
médica da especialidade, atuou no Depar-
tamento de Cirurgia Experimental e atu-
almente é vice-diretor do Departamento 
de Defesa Profi ssional, com uma coluna 
bimestral na Folha Vascular. 

Para o especialista, ter um hobbie sem-
pre auxilia a manter a cabeça em funciona-
mento e sã, e revela gostar de leitura, to-
car piano e viajar. Além disso, faz questão 
de ressaltar que conviver com alunos e re-
sidentes é uma dádiva que permite sempre 
refl etir e repensar melhor a postura e con-
dutas profi ssionais. “Aprendemos sempre 
com nossos alunos e pacientes”, afi rma. 
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sobrice 210x145mm.pdf   1   04/05/2021   15:30 da Unifesp (prof. Ivan Koh), professor co-
ordenador da disciplina de Cirurgia Vascu-
lar da Universidade Nove de Julho, diretor 
do Departamento de Cirurgia e chefe do 
Setor de Cirurgia Vascular do Hospital Ipi-
ranga. Também foi presidente do Conselho 
de Ética em Pesquisa do Hospital Ipiranga 
e vice-coordenador da Comissão de Resi-
dência Médica (Coreme) neste hospital. 

É autor e coautor de capítulos de livros 
nacionais e internacionais, palestrante 
convidado em congressos nacionais e in-
ternacionais e membro internacional da 
SVS. Interessado em Telemedicina e sua 
aplicabilidade na especialidade, atua na 
colaboração com o professor Cleinaldo 
Costa, da Universidade do Estado do Ama-

CARTA DO LEITOR

Escreva seus comentários, dúvidas ou sugestões para a Folha Vascular. Quere-
mos que as opiniões dos associados e dos leitores sejam compartilhadas. 

O corpo editorial da revista analisará as cartas recebidas. Os assuntos sem in-
teresse 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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ESPAÇO ABERTO

Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP

O grande comentarista e colunista, Arnaldo 
Jabor, disse:

“A verdade está na cara, mas não se impõe”
“O que foi que nos aconteceu?”

“No Brasil, estamos diante 
de acontecimentos inexplicáveis, 
ou melhor, ´explicáveis´ demais”

“Tudo já aconteceu e nada acontece”

Baseio-me nessas palavras do Jabor, para 
comentar que a escolaridade que falta a 
70% do povo brasileiro, e a assistência à 
saúde às classes: pobre, média baixa e mé-
dia, está MUITO LONGE de ser, no mínimo, 
boa. Que dirá em relação ao resgate da dig-
nidade do médico brasileiro, que nada re-

presenta para os governantes e aos políticos 
em sua grande maioria, porque estes têm 
assegurado uma assistência médica diferen-
ciada as suas saúdes.

E a corrupção continua solta e crescen-
te, tranquilamente, assustadoramente de-
nunciada.

Nem por isso podemos perder as esperan-
ças de mudar a “CARA” do nosso querido 
Brasil, pacifi camente, acreditando que um 
dia a sociedade brasileira acordará e acre-
ditará com real consciência que a “UNIÃO 
FAZ A FORÇA”. Só assim derrotaremos as in-
justiças praticadas por poucos, MUITO FOR-
TES, contra toda uma NAÇÃO VILIPENDIA-
DA, apesar dela guardar em seu seio uma 
garantia de um verdadeiro PARAÍSO para 
todos os seus fi lhos. 

ALERTA, ATÉ QUANDO...

CICLO DE SIMPÓSIOS MAGNOS DE ATUALIZAÇÃO EM D.M.

30/10 - Sábado - 10h30 às 12h30

Coordenador Científico – Prof. Dr. Fadlo Fraige Filho
10h30 - 10h40 - Abertura e Apresentação

Palestrante – Profª. Drª. Cristina Khawali

11h10 – 11h40 -  Exames Laboratoriais para Avaliação das 
Complicações do D.M.

Palestrante – Prof. Dr. Nairo Sumita

10h40 – 11h10 - Fatores que Interferem no Resultado da
Hemoglobina Glicada. Quando e Como Suspeitar?

12h10 – 12h30 - Debates com Internautas

Palestrante – Dr. Guilherme Yazbek 

Como Diagnosticar e Quando Encaminhar
Do Vascular ao Clínico/Endocrinologista INSCRIÇÃO GRATUITA

www.anad.com.br

Apoio

Apoio
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ARTIGO

COMO GARANTIR ALTO 
NÍVEL DE QUALIDADE DO
CUIDADO EQUILIBRANDO 
CUSTOS HOSPITALARES

É evidente que a pandemia trouxe muitos 
impactos às instituições de saúde do Brasil. 
O grande objetivo de qualquer hospital é, 
por meio da gestão, controle e humanização 
do atendimento, oferecer serviços e resul-
tados de qualidade aos pacientes. No en-
tanto, com a pandemia, muitos gestores de 
hospitais, tanto públicos, quanto privados, 
tiveram de lidar com os desafi os impostos 
pelos custos operacionais necessários para 
manter os hospitais abastecidos. Mas, como 
manter o alto nível de qualidade do cuidado 
em meio a este cenário adverso?

Após uma análise sobre a variabilidade 
do cuidado realizada em 468 hospitais, a 
organização Advisory Board pôde concluir 
que, entregando cuidados em linha com as 
melhores práticas de hospitais de alta qua-
lidade, uma instituição com receita de US$ 
1 bilhão pode economizar cerca de US$ 29 
milhões/ano. Nesse contexto, a variabilida-
de do cuidado torna-se um grande garga-
lo quando o assunto são os dispêndios em 
saúde.

Agir na variabilidade clínica tem gran-
de peso na gestão de custos. É necessário 
começar a trabalhar essa questão primeiro 
avaliando as decisões que o médico/equipes 
assistenciais estão tomando no dia a dia, 
bem como analisar o envolvimento dos pa-
cientes. Se o hospital leva em conta esses 
dois fatores em curso, podemos dar início 
às atividades com o objetivo de ajustar cada 
vez mais as operações e promover as dis-
cussões sobre como otimizá-las.

A solução para lidar com variações médi-
cas é a padronização, uma vez que os cui-
dados normatizados impactam em melhores 
resultados aos pacientes, trazendo menos 
complicações, taxas mais baixas de read-

* Por Juliana Gomes 

Fonte: Portal Hospitais Brasil

missão hospitalar, melhor desempenho e 
métricas baseadas em qualidade, que estão 
ligadas ao reembolso. Desta forma, é im-
perativo que os provedores apliquem seus 
conhecimentos baseados em pesquisas e 
medicina baseada em evidências.

Tecnologia e alto nível 
de qualidade do cuidado

Para promover o alto nível de qualidade 
do cuidado nos hospitais, o uso da tecnolo-
gia é extremamente importante para con-
trolar processos adequados que resultam 
no melhor atendimento. O hospital digital e 
certifi cado utiliza tecnologias no apoio à de-
cisão clínica que promove agilidade no pro-
cesso e monitoramento da operação, impor-
tante sinalizador para a gestão de custos. 
Aliado a isso, precisamos pensar ainda na 
jornada do paciente e no direcionamento de 
esforços para obtermos uma linha de cuida-
do. Isso signifi ca buscar entender qual é o 
valor que estamos entregando ao paciente. 
Precisamos otimizar os processos, a infor-
matização e os prontuários eletrônicos. Para 
isso, é necessário apoiar-se em tecnologias.

Desafi os dos hospitais públicos 
e privados do Brasil

Sabemos que existem muitas difi culdades 
nos hospitais dos setores público e privado. 
Quando falamos em gestão, no geral, existe 
um tripé principal que envolve pessoas, pro-
cessos e tecnologias. A saúde é um segmen-
to que demanda intensiva mão de obra, e, 
para minimizar esses custos, é fundamental 
investir em processos otimizados e recursos 
tecnológicos.

A ausência de investimento é uma grande 
difi culdade para as instituições públicas, ou 
seja, investir em tecnologia fora do pron-
tuário eletrônico do paciente ainda é um 
grande desafi o. Nesse caso, é necessário 
oferecer enfoque na melhoria de processos 
e entregar valor para promover a segurança 
do paciente e a qualidade do cuidado. Esses 
processos minimizam o retrabalho e otimi-
zam o tempo.

A necessidade dos gestores está relacio-
nada à tecnologia de sistemas que tenham 
interoperabilidade, além da discussão sobre 
inovação na área da saúde e investimentos 
em recursos de suporte à decisão clínica. É 
preciso viabilizar uma linha de cuidado con-
templando o pré, o durante e o pós-aten-
dimento, para assim garantir efetivamente 
um cuidado que considera o paciente como 
um todo. Embarcar em tecnologia é, sim, 
uma questão de saúde.

Juliana Gomes
Líder de novos negócios e projetos da 

Wolters Kluwer Health no Brasil 
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ARTIGO

PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO: 
RECEBA SEU BENEFÍCIO COM TRANQUILIDADE

Sabemos que o histórico de previdência 
no Brasil é complexo, mas você que já en-
trou no sistema via Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) ou se está pensando 
em entrar é importante procurar a ajuda de 
um especialista para fazer o planejamen-
to previdenciário e receber o benefício com 
tranquilidade no futuro. Apesar de hoje 
termos a facilidade da carteira de trabalho 
digital e o INSS estar menos burocrático do 
que um dia já foi, ainda assim pode haver 
riscos, por desconhecimento e, assim, não 
conseguir auferir o melhor benefício previ-
denciário que se faz jus.

A partir do planejamento é possível tra-
çar uma meta sobre o valor que deseja re-
ceber ao se aposentar e se é compatível 
com o tempo que falta em relação ao tem-
po contribuído. Por exemplo: hoje, se você 
vive com R$ 4 mil, o que precisa ter para 
que se aposente  com esse valor?

O especialista vai fazer um raio-x a partir 
do seu histórico, como idade, gênero e mo-
delo de trabalho e ajudará você a se plane-
jar. Para quem trabalha no regime da Con-
solidação das Leis Trabalhistas (CLT), o valor 
é retido na fonte. Mas é importante fi scalizar 
se a empresa repassa a contribuição corre-
tamente ao INSS ou desconta do funcionário 
e, infelizmente, “guarda no bolso”.  

Já para quem é autônomo é preciso es-
tar com a contribuição sempre em dia para 
não correr o risco de reduzir o valor fi nal. 
O especialista também pode ajudar você a 

* Por Dra. Priscila Rebanda

Dra. Priscila Rebanda 
Advogada, especialista em Direito 

Previdenciário e Direito Previdenciário 
Internacional Brasil – Portugal e 

Nacionalidade Portuguesa

20222021

7º CONTROVÉRSIAS EM CIRURGIA 
VASCULAR E ENDOVASCULAR

Maio

26 a 29

XX ENCONTRO SÃO PAULO DE CIRURGIA 
VASCULAR E ENDOVASCULAR

Abril

07 a 09

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

AGENDA

SOBRICE 2021

25º CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR EM DIABETES

Local: Centro de Convenções Rebouças (SP)
Informações: www.sobrice2021.com.br

Local: Formato virtual, das 11h40 às 12h10
Informações: www.anad.com.br

Outubro

Outubro 

14 a 16

30

não desperdiçar dinheiro. Por exemplo, no 
caso de uma pessoa que sempre contribuiu 
com o valor mínimo, é preciso analisar se 
vale a pena pagar o teto durante os últi-
mos anos que precedem a aposentadoria, 
uma vez que o valor acrescentado pode vir 
a ser irrisório. Por outro lado, uma pessoa 
que sempre contribuiu com o teto e fi cou 
um período desempregada ou contribuindo 
sobre o salário mínimo, ao voltar a recolher 
é importante analisar qual a melhor faixa 
de recolhimento para tentar compensar o 
tempo pago ao sistema com valor abaixo 
da média das outras contribuições.

Além do planejamento, existem algumas 
dicas imprescindíveis para evitar o compro-
metimento do seu benefício, mesmo que 
hoje o sistema previdenciário seja informa-
tizado:

1- Acompanhar o Cadastro Nacional de 
Informações Sociais – CNIS e ter a senha 
do "gov.br";

2- Acompanhar se a empresa está efe-
tuando os pagamentos e os depósitos do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

3- Quem trabalha desde antes da exis-
tência da Carteira da Trabalho Digital - 
CTPS digital, manter os documentos físicos 
muito bem preservados e organizados, sem 
trocar a foto da CTPS, se esta vir a cair por 
má conservação, por exemplo;

4- Não se desfazer de documentos e 
holerites das empresas em que traba-

lhou, uma vez que, em caso de precisar 
comprovar o vínculo perante o INSS, você 
pode precisar deles como indício de pro-
vas materiais.

Por fi m, é mais comum do que se imagi-
na o contribuinte não receber o esperado 
ou ter que trabalhar mais tempo do que 
o previsto, além de diversas decisões que 
podem comprometer o benefício no futuro. 
Portanto, um especialista pode ajudar a se-
guir o melhor caminho para receber a tão 
sonhada aposentadoria.
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FIQUE POR DENTRO

25º Congresso Brasileiro 
Multidisciplinar em Diabetes

No dia 30 de outubro será realizado, no formato virtual, o 
25º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes, com 
ciclo de Simpósios Magnos de Atualização em D.M., com o 
apoio da SBACV-SP.

Das 11h40 às 12h10, o evento contará com a participação do 
associado da Regional São Paulo, Dr. Guilherme Yasbek, com a 
apresentação do tema “Complicações Vasculares no D.M.”, com 
os módulos: “Como diagnosticar e como encaminhar” e “Do 
Vascular ao Clínico/Endocrinologista”.

Inscrições e informações no site www.anad.com.br

Para conscientizar a população brasileira 
sobre a importância dos cuidados preventi-
vos com a saúde vascular, a Sociedade Bra-
sileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular 
(SBACV) lançou, no mês de agosto, a cam-
panha Azul e Vermelho. O mês foi escolhi-
do por também ser comemorado o Dia do 
Cirurgião Vascular, no dia 15 de agosto. A 
ação contou com o patrocínio das empresas 
Bayer, Becel ProActiv, Servier e Kendall.

A SBACV-SP deu o seu apoio a essa ex-
celente ação de conscientização.  Uma das 
cores da Campanha Agosto Azul e Verme-
lho iluminou o prédio principal da Facul-
dade de Medicina da USP (FMUSP), na Av. 

CAMPANHA AGOSTO AZUL VERMELHO 
CONTOU COM O APOIO DA SBACV-SP

Dr. Arnaldo, em São Paulo. Também esteve 
presente no totem eletrônico do Instituto 
Central do Hospital das Clínicas São Paulo 
- Divisão Vascular, com mensagens-chaves 
da campanha. 

O presidente da SBACV-SP, Dr. Walter 
Campos Júnior concedeu entrevistas para 
a mídia espontânea sobre a campanha e a 
saúde vascular. Dentre os temas aborda-
dos estavam: Trombose Venosa Profunda 
(TVP), Doença Arterial Obstrutiva Periférica 
(DAOP), Linfedema, Acidente Vascular Ce-
rebral (AVC), Doença Carotídea, Pé Diabé-
tico, Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA) 
e Varizes.

Pense Aorta foi realizada 
no Brasil em setembro

Pense Aorta é uma campanha global focada no problema 
de diagnóstico incorreto e atraso na dissecção aguda da aor-
ta. Foi criada e liderada pela Aortic Dissection Awareness UK 
Ireland.

Pense Aorta fornece recursos de aprendizagem creden-
ciados e gratuitos para equipes de Emergência e Radiologia 
e para Socorristas, melhorando sua capacidade de detectar 
uma Dissecção Aórtica crítica com risco de vida e tomar as 
medidas adequadas. No Brasil, Pense Aorta foi realizada nos 
dias 17, 18 e 23 de setembro. As ações ocorreram nos seguin-
tes locais: Hospital Ana Nery - BA (17), Hospital Santa Marce-
lina – SP (18) e Hospital das Clínicas – SP (23). A realização é 
da SBACV Nacional, SBACV-SP e SBACV-BA.

Dr. Walter Campos Jr.
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FIQUE POR DENTRO

A Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular, 
realizada pela SBACV-SP, teve a participação do Dr. 
Marcelo José de Almeida, no dia 21 de agosto. O 
tema apresentado foi “Aneurisma de Aorta Abdomi-
nal”, com a discussão de casos clínicos dos acadêmi-
cos da FAMEMA.

As datas das próximas reuniões já estão agendadas 
para os dias 25 de setembro, 23 de outubro e 27 de 
novembro, no formato on-line, das 8h30 às 12 horas. 
Não haverá reunião da Liga no mês de dezembro. 

A Liga tem a coordenação dos doutores Marce-
lo Calil Burihan, Walter Campos Jr., Luis Carlos Uta 
Nakano, Ivan B. Casella, Adnan Neser, Henrique Jorge 
Guedes Neto, Antonio Eduardo Zerati e Arual Giusti.

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

Dr. Marcelo José de Almeida
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Prazo vai até 30 de setembro

6º PRÊMIO DR. EMIL BURIHAN 
ABRE INSCRIÇÕES

SELO HOLOGRÁFICO

A SBACV-SP disponibiliza, aos seus sócios, o seu selo holográ-
fi co. O material, que pode ser anexado em receituários médicos, 
prontuários, cartões de visita, laudos médicos ou qualquer local em 
que o médico julgar importante, custa R$ 0,25. A quantidade mí-
nima 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 pagamen-
to 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.

NOVAS ADESÕES

ASPIRANTE:
Marcelo Soeiro Santos

PLENOS:
Alexandre Gustavo Bellorio Battilana
Antonio Maurício Manfi o
Bárbara Beatriz Couto Ruivo
Bruno Fabrício Feio Antunes
Bruno Filo Creão Garcia Pereira
Denise Cristina de F.Okuyama Astur
Eli Moussa Chalouhi
Hélio Bergantini Filho
Júlio de Oliveira Azenha Filho
Lucmen Abed Ghazzaoui
Jamile Carolina Guadagnucci
Marcelo Anselmo Zabini
Maria Isabel de L. B. Vieira da Cruz
Marita von Rautenfeld
Maura Aparecida da Silva
Maurício César Bahdur
Mayara Leite Coutinho
Munir Jorge Daher
Olívio Cera Júnior
Quisy Ribeiro Storti
Raquel Alves Isaac Junqueira
Regis Fernandes Moos

EFETIVOS:
Cristina Chahestian
Clayton Aparecido de Paula
Dafne Braga Diamante Leiderman
Fábio Haddad Marcelino de Almeida
Flávio César de Oliveira Pinto
Guilherme de Lima Palini

REMIDOS:
José Ricardo Naufel 
em 28/07/2021 pela SBACV

José Luiz Cataldo 
em 04/08/2021 pela SBACV

Sócios aprovados
em 26 de agosto:

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 especialida-
de de angiologia, cirurgia vascular, radiologia 
vascular ou ultrassonografi a vascular. É ne-
cessário ter um residente/estagiário entre os 
autores principais, que este seja o apresen-
tador do trabalho, que pode ser um vascular 
que acabou a residência de dois anos, e ter 
ao menos um associado SBACV como coau-
tor. 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 
lugar). Os trabalhos inscritos serão avaliados 
por uma comissão formada por três médicos 
escolhidos pela SBACV-SP.

A inscrição deverá ser realizada por meio 
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: residente/
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, tamanho 12 e máximo de 3.500 ca-
racteres;

◆ 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, 
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 no-
tifi cado via e-mail. Os três primeiros colo-
cados, 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. 
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NOTÍCIAS

Governo Federal aprova Política Nacional de Enfrentamento à Covid-19 para planos de saúde

Tema foi amplamente debatido no Conselho Nacional de Saúde Suplementar, vinculado ao Ministério da Saúde

Formas graves da Covid-19 podem estar relacionadas à presença de certas proteínas 
em grande quantidade em seres humanos

Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe faz parte de estudo, publicado no jornal científi co Immunobiology

O Conselho Nacional de Saúde Suplementar (Con-
su) aprovou, no dia 2 de setembro, as diretrizes ge-
rais de transparência e monitoramento para planos de 
saúde atuarem durante a pandemia de Covid-19. Os 
princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional 
de Saúde Suplementar para o Enfrentamento da Co-
vid-19 (PNSS-Covid-19) foram acatados por todos os 
ministérios que fazem parte do conselho.

Entre as orientações para a saúde suplementar es-
tão ações para assegurar o direito dos benefi ciários 
ao atendimento na rede assistencial da operadora de 
plano de saúde contratada. Além disso, o texto prevê 
o monitoramento das informações da rede de servi-
ços de saúde contratada pelo cidadão, em especial 
aquelas relacionadas aos dados de ocupação de lei-
tos e desfechos assistenciais, dentro do que dispõe a 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A diretriz estabelecida na política ainda conta com 
a promoção de ambiente regulatório que incentive a 
concorrência na saúde suplementar. A medida tem o 

Um artigo de revisão, divulgado no jornal cientí-
fi co Immunobiology, reuniu informações de 87 pes-
quisas publicadas desde o começo da pandemia até 
julho de 2021 e apontou que algumas enzimas das 
células humanas podem atuar em conjunto com o 
SARS-CoV-2 e facilitar a infecção pelo vírus. “Essas 
enzimas, como a ACE2 [sigla em inglês para angio-
tensina 2], são proteínas que estão localizadas na 
superfície celular. O que se observou em pacientes 
infectados pelo novo Coronavírus é que elas estão 
presentes de forma mais expressiva, acima dos ní-
veis normais, nessas pessoas. Também foi consta-
tado que estas proteínas aparecem de forma au-
mentada em pacientes com doenças crônicas como 
hipertensão, diabetes e outras doenças cardiovas-
culares, o que os torna ainda mais suscetíveis à in-
fecção pelo SARS-CoV-2”, explica a pesquisadora do 
Instituto, Luciane Cavalli.

Essas características podem também indicar por 
que alguns indivíduos infectados são assintomáti-
cos ou desenvolvem sintomas leves da Covid-19, 
enquanto outros desenvolvem sintomas mais gra-
ves e necessitam de hospitalização. “Aspectos como 
expressão aumentada das enzimas ACE1, ACE2 e 
TMPRSS2 [sigla para serinoprotease transmembra-
na tipo II] podem ser determinantes”, complementa 
Cavalli. 

Além de fatores genéticos, determinadas comor-
bidades, medicamentos, idade e também o gênero 
da pessoa podem infl uenciar na presença maior ou 
menor dessas enzimas. Existem exames que podem 
detectar esses componentes. “São análises que 

objetivo de resguardar a qualidade da assistência, os direitos e as garantias 
previstas na Lei dos Planos de Saúde.

A política traz ainda princípios de governança de dados, com a integração 
das informações da Saúde Suplementar com as do Sistema Único de Saúde 
(SUS), referentes à Covid-19 e a transparência nas informações à sociedade.

A implementação da PNSS Covid-19 ocorrerá por meio de ações a serem 
defi nidas pelo Consu. As ações deverão ser propostas pela ANS ao Consu no 
prazo de 60 dias contados da publicação da resolução.

quantifi cam os níveis de expressão do gene ou da proteína. Alguns laborató-
rios clínicos fornecem esses tipos de análises”, pontua a pesquisadora.  

 “Todo esse conhecimento pode ajudar a defi nir o tratamento mais adequado 
que deve ser administrado antes que ocorra a manifestação dos sintomas clíni-
cos e, principalmente, antes que a doença evolua para um quadro mais grave”, 
pontua Luciane Cavalli. “O que se pode concluir é que existe uma interação 
dinâmica entre o genoma do SARS-CoV-2 e o dos seres humanos. Essa corre-
lação, infl uenciada por características genéticas, impacta diretamente a mani-
festação de sintomas clínicos e a progressão da Covid-19”, conclui a estudiosa.

O artigo completo, em inglês, pode ser lido no link: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0171298521000784?dgcid=author

Fonte: Ministério da Saúde

Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe participou de análises com outras sete insti-
tuições, entre elas a UFPR e a USP
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NOTÍCIAS

Videomonitoramento inteligente em clínicas e hospitais pode reduzir aproximadamente 
90% o desvio de medicamentos de alto custo

Análises inteligentes de áudio e vídeo, por meio de IA, otimizam processos, a gestão operacional 
e a segurança física e patrimonial em estabelecimentos da área de saúde

Em julho de 2021, a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) divulgou um relatório so-
bre o uso da Inteligência Artifi cial e da tec-
nologia de forma geral na área da saúde. 
O documento apresenta um resumo sobre 
medidas, os prós e os contras relaciona-
dos à utilização de recursos tecnológicos 
na área e conclui que, de maneira geral, os 
impactos são benéfi cos para diversos que-
sitos. Nesse sentido, a Avantia, umas das 
líderes em segurança eletrônica do Brasil, 
destaca que a implantação de videomonito-
ramento inteligente em clínicas e hospitais 
pode ser bastante relevante e trazer uma 
série de impactos positivos, como a otimi-
zação de processos, aumento da seguran-
ça física e patrimonial, além de facilitar e 
melhorar a gestão operacional, inclusive 
reduzindo em cerca de 90% o desvio de 
medicamentos de alto custo.

 O consultor da Avantia, Antônio Egito, 
traz alguns exemplos e explica que nas 
farmácias centrais da maioria dos hospi-
tais encontram-se centenas de remédios 
controlados e de alto valor. Logo, é funda-
mental contar com a presença de câmeras 
com analíticos inteligentes para aprimorar 
o monitoramento restrito do setor e o aces-
so aos itens abrigados ali. Dessa forma, é 
possível controlar o vai e vem do ambien-
te, além de quanto tempo um profi ssional 
demora para retirar um medicamento e se 
está retirando exatamente aquilo que é 
pertinente. "Em conversas com diretores 
de clínicas, hospitais e clientes, ouvimos – 
informalmente - relatos de que após a im-
plantação de sistemas e analíticos de vídeo 
foi possível constatar diminuição signifi ca-
tiva nos desvios e desperdício de remédios, 
EPIs, próteses e outros utensílios de alto 
valor agregado", diz.

O consultor conta que a tecnologia den-
tro do setor de saúde é importante para a 
garantia de melhor gestão e otimização de 
processos e pode ser considerada como um 
dos principais elementos para o reconheci-
mento de qualidade de instituições do setor 
que buscam as acreditações – método de 
avaliação e certifi cação que busca, por meio 
de padrões e requisitos previamente defi ni-
dos, promover a qualidade e a segurança da 

colaboradores e/ou terceirizados. Há um 
analítico responsável pelo monitoramento 
de perímetro, que pode detectar invasões e 
o abandono de posto pelos colaboradores.

Devido à presença de diversos equipa-
mentos eletrônicos, imprescindíveis para o 
funcionamento hospitalar, é extremamen-
te relevante a instalação de sistemas de 
alarme para detecção de fumaça, faíscas, 
oscilação de temperatura e umidade. As-
sim, é possível identifi car falhas e solici-
tar manutenções rapidamente, além de 
prevenir riscos de superaquecimentos e 
explosões dentro do local. Os controles 
instalados também evitam furtos de apa-
relhos cruciais para o funcionamento pleno 
das operações.

Por fi m, o analítico de análise compor-
tamental é capaz de identifi car atitudes 
suspeitas e até prever crises de pacientes 
psiquiátricos, além de auxiliar na fi scali-
zação do uso de EPIs pelos profi ssionais 
de saúde, reduzindo assim riscos para as 
pessoas e custos para a instituição. A im-
plementação de softwares de Inteligência 
Artifi cial prioriza a segurança e bem-estar 
da sociedade, podendo ser crucial para 
ajudar a salvar vidas. "Estima-se que cus-
ta algumas vezes menos investir em tec-
nologia preditiva do que reparar danos", 
revela o especialista.

assistência no setor de saúde. Os analíticos 
de áudio ou vídeo potencializam a velocida-
de de cada atendimento ao otimizar a pre-
sença de colaboradores para realizar deter-
minados serviços. "Devido ao grande fl uxo 
de pessoas nos ambientes hospitalares, 
lidando com diferentes tipos de doenças 
ou situações, o sistema de monitoramento 
inteligente entra em ação para auxiliar os 
profi ssionais de saúde, os de segurança e os 
das áreas administrativas", menciona.

 Cada área do hospital tem sua classifi ca-
ção de risco e importância, desde a recepção 
central até setores críticos, como as UTIs. Por 
isso, a implantação de controle de acesso é 
básica e essencial para a segurança de todos 
os ambientes. "O monitoramento de entrada 
e saída é visto como fundamental em pra-
ticamente todos os espaços das instituições 
de saúde, desde o estacionamento, recep-
ção, farmácia, laboratório e almoxarifado, 
até o centro cirúrgico, área de hemodiálise, 
maternidade e necrotério. Há soluções dife-
renciadas para monitoramento e controle de 
acesso, que possibilitam a identifi cação de 
situações e a tomada de ações em tempo 
real, acelerando as respostas, por exemplo", 
relata Antonio.

A tecnologia pode fazer o reconheci-
mento de placas no estacionamento, para 
agilizar o fl uxo de pacientes, visitantes, 
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