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MESTRE VASCULAR FIQUE POR DENTRO
Dr. Marcelo Matielo: além de presidir a SBACV-SP,  
exerceu importantes cargos na Nacional 

Campanha Pense Aorta foi realizada em São Paulo. 
Hospital Santa Marcelina e  Hospital das Clínicas ade-
riram à iniciativa, focada no problema de diagnóstico 
incorreto e atraso na dissecção aguda da aorta

ENCONTRO MENSAL 
Reunião Científica apresentou palestra do Dr. 
Patricio Centurion, autor de técnicas em Cirurgia
Plástica e Medicina Regenerativa
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COMO ESTÃO OS SALÁRIOS 
DOS MÉDICOS NA ATUALIDADE?
A ALTA DA INFLAÇÃO CAUSADA PELA 
PANDEMIA TROUXE PREJUÍZO AOS 
ESPECIALISTAS DA CIRURGIA VASCULAR?
SAIBA O QUE FAZER PARA DRIBLAR A CRISE  
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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 parabenizá-los pela participação nas 

eleições para Presidência da Sociedade Brasileira de 
Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV) - Gestão 
2022-2023, e em especial a chapa 2 - Honorários Mé-
dicos e Inteligência Coletiva, eleita com o Dr. Julio Ce-
sar Peclat de Oliveira como presidente, que passa a 
assumir o cargo a partir de janeiro. Parabéns ao candi-
dato eleito para o biênio, à chapa vencedora e a todos 
que participaram do processo eleitoral, demonstrando 
lisura e democracia nas eleições.

Gostaria de destacar também a campanha nacional 
com o slogan #CanceleATrombose, lançada em outu-
bro pela SBACV e SBACV-SP, que teve como objetivo 
conscientizar a população sobre os cuidados e formas 
de prevenção. 

Nessa campanha, contamos com a participação de 
infl uenciadores digitais que abraçaram a causa e di-
vulgaram a campanha em suas redes sociais, além 
da colaboração de cirurgiões vasculares que falaram 
sobre a doença em vídeos explicativos divulgados em 
nossos canais de comunicação. 

Como parte da ação, realizamos uma performan-
ce na Av. Paulista, em frente ao MASP, com pessoas 
caracterizadas que remeteram aos trombos, e for-
maram o nome da Campanha #CanceleATrombose. 
Outra inciativa para chamar a atenção da população 
foi colorir o Viaduto do Chá, que recebeu uma ilumi-
nação especial. 

A SBACV-SP se orgulha em promover campanhas 
dessa natureza, que conscientizam a população bra-
sileira sobre a importância dos cuidados preventivos 
com a saúde vascular. 

Preparamos, na edição de outubro da Folha Vascular, 
uma matéria de capa sobre os prejuízos que a alta da 
infl ação trouxe aos salários dos médicos e como dri-
blar essa crise. Na editoria Mestre Vascular nosso ho-
menageado é o cirurgião vascular, Dr. Marcelo Matielo, 
que foi presidente da Regional São Paulo e na atuali-
dade é orientador da pós-graduação do Instituto de 
Assistência Médica do Servidor do Estado (IAMSPE).

Acompanhem as notícias!
Forte Abraço!

Presidente: Walter Campos Jr.
Vice-presidente: Fabio Henrique Rossi

Secretário: Vinicius Bertoldi
Vice-secretária: Regina de Faria Bittencourt Costa

Tesoureiro: Luis Carlos Uta Nakano
Vice-tesoureiro: Arnaldo Yoshimi Shiratori
Diretor científi co: Antonio Eduardo Zerati

Vice-diretor científi co: Inez Ohashi Torres Ayres
Diretor de Publicações: Rogério Abdo Neser

Vice-diretor de Publicações: Giuliano Giova Volpiani
Diretor de Defesa Profi ssional: Marcio Barreto de Araujo

Vice-diretor de Defesa Profi ssional: Fábio José Bonafé Sotelo
Diretor de Patrimônio: Jorge Agle Kalil

Vice-diretor de Patrimônio: Erasmo Simão da Silva

CONSELHO SUPERIOR
Adnan Neser | Antonio Carlos Alves Simi | Bonno van Bellen | 

Calógero Presti | Cid J. Sitrângulo Jr. | Fausto Miranda Jr. | Francisco 
Humberto A. Maff ei | João Carlos Anacleto | José Carlos Costa Baptista-

Silva | Marcelo Calil Burihan | Marcelo Fernando Matielo | Marcelo 
Rodrigo de Souza Moraes | Pedro Puech-Leão | Roberto Sacilotto | 

Valter Castelli Jr. | Wolfgang Zorn

CONSELHO FISCAL
Arual Giusti (Titular) | Marcos Augusto de Araújo Ferreira (Titular) | Victor 

Andres Garrido Santillan (Titular) | José Fernando Leite da Silva (Suplente) | 
Ivan de Barros Godoy (Suplente - In Memoriam) 

SECCIONAIS
ABC – Anderson Nadiak Bueno | Alto Tietê – Fuad José Assis | 

Baixada Santista – Mariano Gomes da Silva Filho | Bauru-Botucatu 
– Rafael Elias Farres Pimenta | Bragantina – Benedicto Márcio Villaça | 

Campinas-Jundiaí – Carla A. Faccio Bosnardo | Franca – Fernando César 
Raymundo | Marília – Ludvig Hafner | Presidente Prudente – Fernando 
José Fortunato | Ribeirão Preto – Luiz Cláudio Fontes Mega | São Carlos-

Araraquara – Carolina Diaz Pedrazzani Lemos | São José do Rio Preto
– Sthefano Atique Gabriel | Sorocaba – Luis Carlos Mendes de Brito | 

Taubaté-São José dos Campos – Luís Gustavo dos Santos Iniesta Castilho

DEPARTAMENTOS

Doenças Arteriais:
Nilo Mitsuru Izukawa (Coordenador)
Comissão de Doenças Carotídeas:

Regina Moura, Márcia Maria Morales e Celso Ricardo Bregalda Neves
Comissão de Aneurismas:

André Echaime V.Estenssoro, Edwaldo Edner Joviliano, 
Marcus Vinicius Martins Cury e Luiz Antonio Furuya

Comissão de DAOP:
Edson T. Nakamura, Francisco Cardoso Brochado Neto, 

Igor Calixto Novais Dias, Ivan B. Casella e Rodrigo Bruno Biagioni

Doenças Venosas:
Adilson Ferraz Paschoa (Coordenador)

Comissão de TEV: Marcone Lima Sobreira, Luis Frederico Gerbase de 
Oliveira e Manoel Augusto Lobato dos Santos Filho

Comissão de Varizes: Jose Ben-Hur Ferraz Parente, 
Newton de Barros Junior e Paulo Celso Motta Guimarães 
Doenças Linfáticas: Mauro Figueiredo C. de Andrade e 

Henrique Jorge Guedes Neto

Doenças Vasculares de Origem Mista:
João Antonio Corrêa (coordenador)

Comissão de Pé Diabético:
Akash K. Prakasan e Guilherme Yazbek

Comissão de Curativos:
Rina Maria Pereira Porta e Sergio Roberto Tiossi

Comissão de Malformação:
José Luiz Orlando e Daniel Guimarães Cacione 
Comissão Síndrome de Congestão Pélvica:

Álvaro Machado Gaudêncio, Igor Rafael Sincos e Vitor Cervantes Gornati
Métodos Diagnósticos Não Invasivos:

Erica Patricio Nardino (coordenadora), Luisa Ciucci Biagioni,
Luís Gustavo Schaefer Guedes e Rafael de Athayde Soares

Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular:
Felipe Nasser (coordenador), Jorge Eduardo Amorim 

e Sidnei José Galego
Cirurgia Experimental, Pesquisa e Microcirculação:

 Sergio Quilici Belczak (Coordenador), 
Nicole Inforsato e Vladimir Tonello de Vasconcelos 

Trauma Vascular:
Grace Carvajal Mulatti (coordenadora), Ulisses Ubaldo Mattosinho Mathias, 

Lucas Azevedo Portela e Eduardo Alves Brigidio
Doenças Vasculares com Comprometimento Estético:

Miguel Francischelli Neto e Álvaro Pereira Oliveira
Acessos Vasculares e Transplantes de Órgãos:

Rhumi Inoguti (coordenadora), Marcelo Kalil Di Santo, 
Fábio Rodrigues Ferreira do Espírito Santo e Christiano S. Pecego

Comissão para Curso Preparatório 
para Título de Especialista: 

Walkiria Hueb Bernardi (coordenadora), 
Debora Ortigosa Cunha e Yumiko Regina Yamazaki

Cursos e Eventos:
Fausto Miranda Júnior (diretor) e 

Ronald Luiz G. Flumignan (vice-diretor)
Informática e Marketing:

Júlio César Gomes Giusti e Alexandre Campos Moraes Amato
Gestão de Relacionamento com Planos Privados:

Carlos Eduardo Varela Jardim



 3OUTUBRO 2021

DEFESA PROFISSIONAL

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

Saudações, colegas!
Este mês, o nosso periódico mensal FOLHA VASCULAR chega à 

edição número 250! Não poderíamos deixar de cumprimentar e 
agradecer a toda equipe jornalística, editorial e colaboradores que 
todo mês se esmeram em trazer artigos e informações para to-
dos nós com muito profi ssionalismo e excelente qualidade técnica, 
prestando um serviço primoroso não apenas para os sócios da Re-
gional SP,  mas  também aos demais  sócios de outras Regionais, 
que recebem nosso  periódico de forma eletrônica.  Já vão aí mais 
de 20 anos, ininterruptos! Parabéns, e que venham mais vinte e 
muitos mais! 

Participamos, no dia 21 de setembro, de uma Reunião Extraordi-
nária da Comissão Estadual de Medicina Suplementar, capitaneada 
pela Defesa Profi ssional da Associação Paulista de Medicina e com 
representantes de diversas entidades médicas e Sociedades de Es-
pecialidades e órgãos de Defesa do Consumidor. Tal reunião, convo-
cada em caráter urgente, foi para discutirmos providências acerca 
de uma Ação Judicial em trâmite no STJ, que em essência trata de 
como o Rol de Procedimentos da ANS para as Operadoras de Saúde 
deve ser entendido: mínimo ou máximo da cobertura obrigatória a 
ser oferecida. A decisão unânime entre os participantes da Comis-
são Estadual e representantes ali presentes foi a de apoiar a ma-
nutenção de um rol de procedimentos amplo na saúde suplementar 
e não apenas um rol mínimo, dito taxativo, como a proposta da 
relatoria da ação sugere.   

Conforme explicou na reunião a advogada representante do Ins-
tituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Dra. Marina Paulelli, o 
STJ sempre foi um local de garantia de direitos para os usuários 
de planos de saúde, apresentando jurisprudência bastante ampla 
com a admissão de cobertura, além do rol em caso de prescri-
ção médica. O problema é que esse entendimento mudou abrup-
tamente em 2019: "A partir de então, começou uma divergência 
no próprio STJ sobre o entendimento da cobertura na Saúde. De lá 
para cá, o STJ tem apresentado decisões diferentes. A Terceira Tur-
ma continua decidindo a favor dos consumidores. No entanto, em 
16 de setembro, começou o julgamento de outro recurso relatado 
pelo ministro Salomão, que deu parecer favorável à visão dos pla-
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nos. Agora, caberá aos demais ministros indicarem seus 
entendimentos”, afi rma Dra. Marina. (fonte consultada: 
https://amb.org.br/noticias/uniao-em-defesa-de-um-rol-
-de-procedimentos-amplo-de-cobertura-aos-pacientes-
-de-planos-de-saude/) 

Na prática, o que se busca com a ação é emplacar o 
entendimento distorcido de que Rol de procedimentos é 
o limite máximo da cobertura oferecida pelas Operadoras 
de Saúde e não o mínimo como idealmente se espera. 
Esse entendimento distópico proporcionará, caso se con-
solide, numa resposta pronta para as operadoras quando 
questionadas ou solicitadas coberturas para procedimen-
tos ou tratamentos ainda não listados no Rol, com óbvias 
limitações ao acesso de novas tecnologias e possibilidades 
diagnósticas e terapêuticas aos usuários dos planos e no 
evidente cerceamento da autonomia de seus médicos as-
sistentes.

Dessa forma, um comitê exclusivo para o enfrenta-
mento dessa crise fora criado e ações coordenadas entre 
as entidades médicas e de Defesa do Consumidor serão, 
muito em breve, apresentadas contrapondo-se a essa 
proposta e visando infl uenciar o voto dos demais juízes e 
promover um amplo debate sobre o tema e suas implica-
ções na prática. Estamos presentes e, em breve, retorna-
remos com mais informações. 

Forte abraço! 

2022

2021

7º CONTROVÉRSIAS EM CIRURGIA 
VASCULAR E ENDOVASCULAR

Maio

26 a 29

Informações complementares: 

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

AGENDA

25º CONGRESSO MULTIDISCIPLINAR EM DIABETES

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

Outubro 

30

XX ENCONTRO SÃO PAULO DE CIRURGIA 
VASCULAR E ENDOVASCULAR

Abril

7 a 9
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RENDA DO MÉDICO 
DIMINUI COM INFLAÇÃO EM ALTA 

CAPA

 Salários estão desatualizados e incompatíveis com a importância da 
categoria. Cirurgiões vasculares podem se resguardar dessas perdas 
com o aumento de solicitações de urgências da Covid-19, doença com 
diversos comprometimentos vasculares

A saúde foi um dos setores mais prejudicados com a 
desestabilização da economia, por conta da Covid-19. De 
acordo com o estudo realizado, que teve como título: “Im-
pacto da Pandemia na Vida do Médico”, que envolveu 683 
profi ssionais de Medicina de todas as especialidades, dos 
estados de São Paulo e Rio de Janeiro, 82% dos médicos 
entrevistados tiveram queda na renda em função da crise 
do novo coronavírus. Em média, essa baixa na receita 
dos especialistas fi cou em 44%, mas, quase metade deles 
(47%) viu seu faturamento ter uma queda considerável. 
As classes mais atingidas foram as que abrangem pro-
cedimentos, exames ou cirurgias eletivas e, segundo os 
entendedores em gestão da saúde, não se teve notícias 
de políticas governamentais para dar suporte às clínicas 
ou empresas médicas. 

Para o diretor de Defesa Profi ssional da Associação Pau-
lista de Medicina (APM), Dr. Marun David Cury, a pande-
mia afetou de maneira signifi cativa os salários dos médi-
cos. “Como houve uma convocação muito grande para se 
trabalhar na linha de frente, isso contribuiu para infl acio-
nar o número de profi ssionais com relação à quantidade 
de vagas. Infelizmente, ocorreu uma redução na média 
salarial dos médicos, principalmente daqueles que traba-
lharam na linha de frente”, revela. 

O presidente do Sindicato dos Médicos de São Paulo 
(Simesp) e anestesiologista, Dr. Victor Vilela Dourado, 
menciona que foi possível observar vários especialistas tra-
balhando como clínicos gerais, nos hospitais de campanha. 

Via de regra, os salários dos médicos no Brasil são or-
ganizados pela Associação Médica Brasileira (AMB), que 
orienta sobre os valores mínimos, porém, o que deter-
mina mesmo é o mercado, que varia de acordo com a 
região. Na opinião do cirurgião vascular e tesoureiro da 
SBACV-SP, Dr. Luis Carlos Uta Nakano, na Medicina, como 
em qualquer profi ssão de nível superior no Brasil, não se-
ria diferente a predominância de salários muito aquém 
do preconizado e merecido para uma classe que, duran-
te a pandemia, provou mais uma vez ser indispensável 
para a humanidade. “Podemos dizer, com certeza, que 
os salários pagos para os médicos estão desatualizados 
e totalmente incompatíveis com a importância da cate-
goria”, afi rma.

Dr. Nakano informa que, segundo a Federação Nacio-
nal dos Médicos (FENAM), a faixa salarial de um médico 
que trabalha 20 horas semanais é R$ 15.200, por mês, 
porém, muitas vezes, esse valor não é praticado rotinei-
ramente. Esse montante pode variar conforme a especia-
lidade e existe uma tendência de ser mais alto em espe-
cialidades ditas cirúrgicas, como a Cirurgia Vascular.  “As 

faixas salariais diferem também de acordo com a região do País, 
e de estado para estado. Exemplo disso é o Rio de Janeiro, onde 
não é incomum que médicos venham trabalhar durante o fi m de 
semana em São Paulo, pois mesmo com o custo do deslocamento, 
conseguem receber mais do que se atuassem no próprio estado”. 
Ainda, conforme o especialista, os profi ssionais que associam pro-
cedimentos cirúrgicos com as consultas tendem a ganhar mais e 
podem receber em média de R$ 25.000 a R$ 70.000 dependendo 
dos pacientes que atendem.

No caso do valor das consultas cobradas pelos cirurgiões vas-
culares, o diretor de Publicações da SBACV-SP, Dr. Rogério Neser, 
informa que o valor é considerado baixo. “Em média, as melhores 
operadoras de saúde pagam por volta de R$ 100 a consulta, o que 
é um valor baixo se levarmos em conta que uma consulta particu-
lar está em média de R$ 500”.

Sobre os salários durante a pandemia, Dr. Rogério afi rma que, 
sem dúvida alguma, os ganhos dos médicos de maneira geral so-
freram um achatamento. “Refi ro-me aos médicos que atuam no 
setor privado, pois muitos pacientes deixaram de ir às consultas 
de rotina e adiaram os procedimentos cirúrgicos não essenciais”. 
O especialista fala ainda sobre as vantagens e desvantagens de 
atuar no setor público e privado. “Os benefícios de se trabalhar no 
setor privado é que o médico é o seu próprio chefe, em contrapar-
tida não há uma garantia de remuneração, já que o médico depen-
de da procura dos pacientes. No setor público há a vantagem de o 
médico ser remunerado por um valor fi xo, seja por plantão ou por 
horas trabalhadas, independentemente da procura pelo paciente. 
Entretanto, a remuneração está engessada, ou seja, não há ga-
nhos extras por produtividade”.

Estudo “Demografi a Médica no Brasil 2020”

O Prof. Dr. Mário Scheff er, do Departamento de Medicina Pre-
ventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP), elaborou o estudo “Demografi a Médica no Brasil 2020”, 
que aponta o seguinte resumo: Em 2020, o Brasil passou a contar 
com mais de 500 mil médicos. Esse estudo mostra que o marco 
(500 mil médicos) vem acompanhado da persistência de desigual-
dades na distribuição dos profi ssionais, do aumento desenfreado 
de cursos e vagas de graduação e da ociosidade de vagas de Resi-
dência Médica. Da mesma forma, o crescimento dessa população 
ocorre com a exposição dos médicos ao aumento do número de 
vínculos e de jornadas de trabalho. Portanto, o número de médicos 
no país cresceu nos últimos anos na mesma proporção em que se 
impuseram novos desafi os para a profi ssão médica e o funciona-
mento do sistema de saúde no país. 

O estudo também avaliou quais foram as eventuais mudanças 
ocorridas no trabalho médico nos últimos três anos. Os quesitos 
analisados foram: remuneração, condições de trabalho, carga ho-
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Dr. Victor Vilela Dourado

Dr. Luis Carlos Uta Nakano Dr. Rogério Neser

Dr. Marun David Cury

CAPA

rária, qualidade dos serviços e demanda de pacientes do 
SUS, demanda de pacientes particulares e de planos de 
saúde, tempo dedicado ao consultório e satisfação geral 
com o trabalho.

As conclusões, segundo o estudo, são: 

*Embora mantida a satisfação com o trabalho, nesse pe-
ríodo os médicos relatam que tiveram salários reduzidos, 
condições de trabalho pioradas e carga horária aumentada, 
dentre outras percepções.

*Mais da metade dos médicos afi rma que passou a 
ganhar menos nos últimos três anos. Somando os que 
concordam totalmente com essa frase (38,3%) e os que 
concordam parcialmente (12,5%), chega-se a 50,8%.

*Na outra ponta, um terço dos entrevistados (33,2%) 
discordou totalmente da afi rmação de que passou a ga-
nhar menos, enquanto 11% discordaram parcialmente. 
A soma dos que não perceberam piora na remuneração 
chega a 44,2%.

*A maioria avalia que suas condições de trabalho pio-
raram nos últimos três anos. Um total de 40,7% concor-
da totalmente com isso, enquanto outros 16,8% disse-
ram concordar parcialmente. Na soma, são 57,5%. Os 
que discordam total ou parcialmente chegam a 36,8%. 
Fonte: IPEMED.

O presidente do Simesp ressalta que, além dos dados 
apontados pelo estudo do Dr. Mário Scheff er, outro aspec-
to importante revelado foi a desigualdade entre homens e 
mulheres na Medicina. “Eu, por exemplo, sou médico anes-
tesista, e dentro dessa especialidade é muito comum que 
as mulheres não atendam com tanta frequência”, relata. 

Dr. Nakano comenta que a pandemia em geral dimi-
nuiu o ganho dos profi ssionais entre 25% a 50%, de 
acordo com dados da consultoria EY Parthenon, o que 
signifi ca uma porcentagem alta tanto para o atendimen-
to em consultório como em cirurgias eletivas.  “Mas, o 
cirurgião vascular pode se defender dessas perdas com 
o aumento de solicitações de urgências, pois a Covid-19 
é uma doença com diversos comprometimentos vascu-
lares, o que aumenta a demanda de urgências para a 
especialidade”, ressalta.

Para enfrentar a crise instaurada pela pandemia, Dr. 
Marun orienta que o médico não deve se submeter a tra-
balhos que não tenham um contrato bem formalizado. 
“Muitas vezes o médico é contratado, mas acaba não re-
cebendo, fi ca cinco, seis meses sem ganhar os salários, 
principalmente no interior. Cada vez mais o médico está 
se sujeitando a trabalhar dentro de um sistema de PJ e 
por assalariamento, com pagamento principalmente por 
hora. Os médicos deveriam ter uma relação mais formali-
zada e não aceitar esse tipo de trabalho, e procurar uma 
melhor remuneração por hora trabalhada e condições dig-
nas para exercer a profi ssão”, explana. 

Dr. Victor reforça a importância dos médicos reconhece-
rem seus direitos trabalhistas e as condições de trabalho. 
“O Simesp negocia o valor dos salários em várias regiões 
do estado, junto às Ordens de Serviço. É fundamental que 
os médicos participem, inclusive estamos agora em pro-
cesso de campanha salarial, onde temos como pontos em 
negociação o reajuste do valor da insalubridade, questão 
das horas extras, o reajuste de salários de acordo com 
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Os 
médicos precisam se unir para serem valorizados, afi nal, 
muitas vidas de profi ssionais de várias especialidades fo-
ram ceifadas durante a pandemia”, conclui.  
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Detalhes da Campanha Nacional de Combate à Trombose foram mostrados na Reunião Administrativa

REUNIÃO CIENTÍFICA DE SETEMBRO APRESENTA 
PALESTRA DO DR. PATRICIO CENTURION

REUNIÃO CIENTÍFICA

"Lesões complexas: reparar ou restau-
rar? One STEP ahead" foi o tema apresen-
tado pelo Dr. Patricio Centurion, no dia 30 
de setembro, na Reunião Científi ca virtual 
da SBACV-SP.

Dr. Centurion é graduado em Cirurgia 
Plástica com Medalha ao Mérito como 
chefe de Residentes na escola do Prof. 
Ivo Pitanguy (Brasil - 1993); professor 
pesquisador da Universidad Ricardo Pal-
ma e docente da Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, em Lima, no Peru; 
autor de técnicas em Cirurgia Plástica e 
Medicina Regenerativa. Criador da téc-
nica One STEP™ para colheita de célu-
las-tronco em Medicina Regenerativa e 
Cirurgia Plástica. E, além de revisor de 
jornais internacionais, também é pales-
trante em congressos internacionais e 
atividades científi cas docentes.

Durante a reunião, também foi apre-
sentado o trabalho “Análise das Simpa-
tectomias Torácicas Vídeo-Assistidas para 
o Tratamento de Hiperhidrose durante 12 
anos no Brasil: Epidemiologia, Custos e 
Mortalidade”, do Hospital Israelita Albert 
Einstein, e de autoria dos doutores An-

OUTUBRO  OUTUBRO  
Reunião Científi ca - On-line

28/10/2021 
5ª feira – às 20h30

No caso de dúvidas, entre em contato com a secretaria da Regional SP: e-mail secretaria@sbacvsp.org.br ou WhatsApp +55 11 97783-9182

ZOOM
ID: 891 0965 2515

Senha:
sp@2021

REUNIÃO CIENTÍFICA

Link de acesso:

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

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

dressa Cristina Sposato Louzada (apre-
sentadora), Marcelo Fiorelli Alexandrino 
da Silva, Maria Fernanda Cassino Portugal, 
Marcelo Passos Teivelis, Claudia Szlejf Je-
russalmy, Edson Amaro Junior, Jose Ribas 
Milanez de Campos e Nelson Wolosker. Os 
comentários foram do Dr. Paulo Kauff man. 

Reunião Administrativa
Diversos assuntos foram tratados no 

decorrer da reunião administrativa, entre 
eles a Campanha Nacional de Combate à 
Trombose, realizada pela SBACV Regio-
nal São Paulo em conjunto com a SBACV 
Nacional, de 11 a 20 de outubro. O ob-
jetivo da ação de cidadania foi “cancelar” 
a Trombose e fomentar informação para 
conscientizar a população sobre os cuida-
dos e formas de prevenção da doença. A 
campanha contou com a participação de 
infl uenciadores digitais, e no dia 13 de 
outubro, o Viaduto do Chá recebeu uma 
iluminação especial como uma das ações 
da campanha. Na ocasião também foram 
tratados os preparativos para o jantar de 
fi m de ano, a posse da nova diretoria e a 
entrega dos prêmios. 

Dr. Patricio Centurion

Dr. Paulo Kauff man

Dra. Andressa Cristina Sposato Louzada
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TRABALHOS DE 28 DE OUTUBRO

Resultados: Observamos um total de 13.506 reparos de aneurismas 
da aorta abdominal, 52% foram reparos de emergência e 64% foram re-
paros endovasculares. Houve uma tendência de queda no total de reparos 
de aneurismas da aorta abdominal nos últimos anos e uma predominância 
crescente de reparos endovasculares. Os reparos eletivos e endovascu-
lares foram associados a menor mortalidade intra-hospitalar. Para aneu-
rismas de aorta abdominal rotos, observamos taxas de mortalidade in-
tra-hospitalar de 13,8% após reparo endovascular e 52,1% após reparo 
aberto. Para aneurismas de aorta abdominal intactos, observamos mor-
talidade intra-hospitalar de 3,8% após reparo endovascular e de 18,6% 
após reparo aberto. Observamos diferenças signifi cativas nas taxas de 
procedimento e mortalidade intra-hospitalar entre as regiões brasileiras. O 
gasto total do governo com reparos de aneurismas da aorta abdominal foi 
de US$ 102.863.859,56, dos quais 90% foram pagos por procedimentos 
endovasculares.

Conclusões: observamos uma baixa taxa de reparos de aneurismas da 
aorta abdominal associada ainda a uma tendência decrescente. A maioria 
dos reparos foi endovascular e em situações de emergência. Os reparos 
endovasculares e eletivos foram associados a menor mortalidade, embora 
tenhamos observado uma taxa muito baixa de mortalidade intra-hospi-
talar após reparos endovasculares para reparos de aneurismas de aorta 
abdominal rompidos (13,8%). 

Comentador: Dr. Pedro Puech-Leão

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DA COMPRESSÃO DO TRONCO CELÍACO 
PELO LIGAMENTO ARQUEADO MEDIANO E DA ANATOMIA NORMAL DA 
ORIGEM DO TRONCO CELÍACO EM ANGIOTOMOGRAFIAS DE PACIENTES 
ASSINTOMÁ TICOS

Autor: Dr. Alexandre Petnys 
Instituição: FMUSP
Introdução: O uso crescente de angiotomografi as computadori-

zadas tem resultado em diagnósticos mais frequentes de compres-
são do tronco celíaco pelo ligamento arqueado mediano. Os sinais 
de compressão têm sido descritos como estenose do vaso e aspecto 
em gancho ou J nas reconstruções sagitais. A importância do sinal do 
gancho, no entanto, não foi documentada em estudos da anatomia 
normal do tronco celíaco. 

Métodos: Foram revistas angiotomografi as de 344 doadores re-
nais assintomáticos, sem história de dor abdominal ou perda ponderal 
mensurando-se o ângulo de emergência do tronco celíaco em relação 
à aorta e o ângulo de dobra em direção cranial ou caudal do tron-
co antes da sua primeira ramifi cação. Os valores dos ângulos foram 
correlacionados com medidas antropométricas dos indivíduos como 
peso, altura e índice de massa corpórea. A ocorrência de estenose > 
50% na porção proximal do tronco celíaco, atribuída à compressão 
pelo ligamento arqueado mediano foi determinada na amostra. 

Resultados: As medidas dos ângulos foram obtidas em 321 indiví-
duos. O tronco celíaco apresentou emergência da aorta em ângulo < 
90 graus em todos os pacientes (variação 7-83 graus), e < 45 graus 
em 292 (90%). O ângulo de dobra variou de 66 a 208 graus. Antes 
de sua primeira ramifi cação o tronco celíaco apresentou desvio cranial 
em 306 (95%) dos pacientes, permaneceu sem desvio em somente 
um dos casos e apresentou desvio caudal em 14 (4%). O ângulo de 
emergência apresentou correlação positiva com o peso corporal 
nas mulheres. O ângulo de dobra apresentou correlação negativa 
com o peso corporal em homens e mulheres. O índice de massa 
corpórea apresentou correlação positiva com o ângulo de emer-
gência e correlação negativa com ângulo de dobra em ambos os 
sexos. Estenose > 50% da porção proximal do tronco celíaco foi 
encontrada em 11 casos (3,4%). Em somente dois destes foi ob-
servada uma angulação cranial muito acentuada do tronco celíaco, o 
que poderia ser interpretado como formato ou sinal de gancho ou J. 

Conclusões: A anatomia normal do tronco celíaco, analisada em 
imagens de angiotomografi a, mostra frequentemente trajeto inicial 
caudal seguido de inclinação cranial não acentuada. Compressão 
do tronco celíaco pelo ligamento arqueado mediano é rara e o si-
nal descrito como gancho é pouco frequente nesses pacientes com 
compressão. O aspecto assemelhando-se a um gancho ou formato 
em J não deve ser interpretado, portanto, como resultante de com-
pressão extrínseca. 

Comentador: Dr. Marcelo Calil Burihan

RESULTADOS DE VIDA REAL DAS INTERVENÇÕES ABERTAS 
E ENDOVASCULARES NA ISQUEMIA CRÔNICA AMEAÇADORA 
DO MEMBRO EM ESTÁGIOS GLASS II E III 

Autores: Fabio Henrique Rossia, MD, PhD; Júlio César Gomes Giustib, 
MD;  Marcus Vinicius Martins Curyc, MD, PhD; João Paulo Neves Beraldob, 
MD; Francisco Cardoso Brochado Netob,c, MD, PhD; Antonio Massamitsu 
Kambaraa, MD, PhD.

Afi liação dos Autores: ªDepartamento de Cirurgia Vascular e Endo-
vascular, Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia - IDPC, São Paulo, São 
Paulo, Brasil; bDepartamento de Cirurgia Vascular e Endovascular, Hospital 
Municipal Dr. Carmino Caricchio – HMCC, São Paulo, São Paulo, Brasil; e 
cDepartamento de Cirurgia Vascular e Endovascular, Hospital do Servidor 
Público Estadual - HSPE, São Paulo, São Paulo, Brasil.

Este estudo desenrolou-se nos Departamentos de Cirurgia Vascular do 
Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio (HMCC) e Instituto Dante Paz-
zanese de Cardiologia, São Paulo, Brasil.

Objetivo: Grandes esforços são dispendidos para determinação da es-
colha entre a cirurgia aberta de derivação arterial ou a intervenção endo-
vascular, como primeira opção de revascularização na isquemia crônica 
ameaçadora do membro (CLTI). A terapia endovascular predomina na 
prática atual, apesar das evidências limitadas de suas reais vantagens. 
O objetivo deste estudo multicêntrico, retrospectivo e observacional foi 
investigar os resultados da revascularização infrapoplítea aberta e endo-
vascular na doença arterial infrainguinal extensa (GLASS II e III).

Método: Foram revisados os prontuários de 1.427 pacientes subme-
tidos à revascularização infrainguinal exclusivamente para CLTI, em dois 
grandes serviços de cirurgia vascular da cidade de São Paulo, no perío-
do de janeiro de 2014 a fevereiro de 2019. Após análise detalhada, fo-
ram consideradas apenas as revascularizações infrapoplíteas classifi cadas 
como GLASS estágio II ou III, resultando em 326 procedimentos. Houve 
127 pacientes submetidos à terapia endovascular e 199 pacientes sub-
metidos à cirurgia de revascularização aberta. Os desfechos primários in-
cluíram sobrevida livre de amputação (SLA) e sobrevida global (SG), no 
período de 3 anos de seguimento. Os desfechos secundários incluíram as 
análises de inúmeros fatores relacionados a SLA.

Resultados: Em relação ao desfecho primário, as estimativas globais 
de SLA foram 75,2% e 65,2% em 1 e 3 anos, respectivamente. A SG em 1 
e 3 anos foram de 91,2% e 83,1%, respectivamente. Na análise univaria-
da, o risco do desfecho combinado de amputação maior ou morte foi maior 
após a cirurgia de revascularização do que após a terapia endovascular 
(HR 1,80; IC de 95%, 1,13-2,89; P = 0,01). Após qualquer método de 
revascularização, TASC femoropoplíteo D foi associado a um maior risco 
de amputação ou morte (HR 1,69; IC de 95%, 1,10-2,58; P = 0,01). A 
análise de regressão multivariada de Cox não revelou associação entre as 
variáveis analisadas para SLA.

Conclusões: Pacientes com CLTI submetidos à revascularização infra-
poplítea e classifi cados como GLASS II e III tiveram taxas globais de SLA 
e SG satisfatórias. Além disso, taxas maiores de amputação maior e morte 
foram observadas após os procedimentos de revascularização aberta e 
naqueles pacientes que apresentavam TASC femoropoplíteo D.

Comentadora: Dra.  Ana Terezinha Guillaumon

EPIDEMIOLOGIA DO REPARO DO ANEURISMA DA AORTA
ABDOMINAL NO BRASIL DE 2008 A 2019 E REVISÃO DE 
OUTRAS ESTATÍSTICAS INTERNACIONAIS

Autores: Andressa Cristina Sposato Louzada (apresentadora); Marcelo 
Fiorelli Alexandrino da Silva; Maria Fernanda Cassino Portugal; Nickolas 
Stabellini; Antonio Eduardo Zerati; Edson Amaro Junior; Marcelo Passos 
Teivelis; e Nelson Wolosker 

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Introdução e Objetivos: Os aneurismas da aorta abdominal estão as-

sociados à alta morbidade e mortalidade e é essencial estudar a epidemio-
logia de seu reparo a fi m de planejar estratégias para evitar a mortalidade 
relacionada. 

Como os resultados após o reparo dos aneurismas da aorta abdominal 
são infl uenciados por fatores socioeconômicos e não há estudos nacionais 
sobre esses desfechos em um país em desenvolvimento, desenhamos o 
presente estudo com o objetivo de avaliar as taxas de reparo de aneuris-
mas da aorta abdominal, tendências, custos e mortalidade hospitalar.

Métodos: Estudo retrospectivo transversal baseado na população bra-
sileira dependente do SUS, analisando dados disponíveis publicamente re-
ferentes a todos os reparos de aneurismas de aorta abdominal realizados 
entre 2008 e 2019 em hospitais públicos brasileiros. 
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ALTO TIETÊ

BRAGANTINA

CAMPINAS E REGIÃO

No dia 27 de setembro, a Seccional Alto 
Tietê realizou um encontro com o apoio da 
Aché Laboratórios Farmacêuticos. Na opor-
tunidade, foi lançado o produto Diosmin 
Grama, indicado no tratamento sintomático 
das varizes e de outros indícios relaciona-
dos à insufi ciência venosa crônica. 

Após a apresentação do novo fármaco, 
os médicos discorreram sobre a valoriza-
ção profi ssional dos cirurgiões vasculares 
do Alto Tietê, em razão da chegada de 
várias novas operadoras, inclusive com a 
aquisição de hospitais na região. O diretor 
da Seccional, Dr. Fuad Jose Assis, ressaltou 
a importância de se valorizar o médico, que 
necessita de condições de trabalho e re-
muneração adequadas para desempenhar 
suas funções com qualidade e garantir a 
saúde de seus pacientes. 

A reunião contou ainda com debates so-
bre casos clínicos e a discussão da logís-
tica de encaminhamento de exames que, 
de acordo com o Dr. Fuad, alguns não são 
encontrados com facilidade. Para ajudar 
os especialistas, a Seccional informa que 
mantém um canal aberto de WhatsApp que 
orienta como proceder com pacientes que 
eventualmente necessitem de diagnósticos 
mais específi cos.  

Extensão do tratamento de TEV: Novas 
Evidências Científi cas do Brasil para o Mundo 
foi o tema central da reunião da Seccional 
da SBACV-SP região Bragantina, realizada 
no dia 22 de setembro, coordenada pelo seu 
diretor, o Dr. Benedicto Márcio Villaça.

Durante o encontro foram apresentados 
os temas: Uma visão prática sobre proto-
colo institucional para tratamento de TEV, 
pelo Dr. Edwaldo Joviliano; Aspectos prá-
ticos e benefícios da extensão do trata-
mento de TEV pós-alta hospitalar, pelo Dr. 
Marcone Lima Sobreira; e Michelle Trial – a 
resposta científi ca para uma necessidade 
global, pelo Dr. Eduardo Ramacciotti. Ao 
fi nal houve a discussão dos assuntos apre-
sentados pelos palestrantes.

A reunião aconteceu, com muito sucesso, 
no restaurante Villa Madre, e foi uma das 
primeiras realizadas presencialmente no 
Brasil com o apoio da Bayer.

Foi realizada, no dia 27 de setembro, a 
reunião mensal da Seccional Campinas e 
Região. A apresentação foi do Dr. Wagner 
Avelar, que discursou sobre o tema Indica-

Doutores Douglas Tsunemi, Wilson de Souza Salti, Fuad José Assis, Martino Piatto, Gabriela Sacomandi, 
Adbeel Franco Barbosa e Eli Moussa Chalouhi 

Dr. Benedicto Márcio Villaça e participantes da reunião

SECCIONAIS

de Cirurgia Vascular e os novos rumos a serem 
tomados. Ele agradeceu a Regional e a Nacio-
nal pelo apoio, e ressaltou que a Seccional Alto 
Tietê está sempre à disposição para auxiliar 
no que for necessário e atender a Sociedade. 

O evento on-line, que contou com o apoio 
da empresa Bayer e teve 46 participantes, foi 
coordenado pela diretora da Seccional Cam-
pinas, Dra. Carla Aparecida Faccio Bosnardo.

ções da cirurgia carótida nos pacientes as-
sintomáticos; e da professora Joyce Maria 
Annichino-Bizzacchi, que falou sobre os Re-
sultados do Estudo Michelle.

Dr. Fuad disse também que, no mês de ou-
tubro, pretende receber membros da SBACV 
– Regional São Paulo para que possam conhe-
cer a sede da Seccional e trocar   experiências 
sobre a Sociedade Brasileira de Angiologia e 
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Especialista implementou vários projetos em benefício da especialidade e exerceu importantes cargos pela Nacional

DR. MARCELO MATIELO: 
LEGADO VISIONÁRIO COMO PRESIDENTE DA REGIONAL SÃO PAULO

Mensagem aos jovens médicos

“Se dediquem aos estudos, ao conhe-
cimento, entendam porque determinada 
doença ocorre ou suas principais teorias, 
e o que de melhor podem oferecer como 
tratamento para seus pacientes e como vai 
ser a evolução dos mesmos (deem prog-
nósticos aos seus pacientes com as opções 
terapêuticas). Vocês devem fazer as coisas 
que acreditam e serem os melhores para 
seus pacientes, e remunerados por isso, 
não façam as coisas para ter melhor re-
muneração. Aproveitem a sabedoria dos 
mais velhos (eles têm o que muitos de nós 
ainda estamos adquirindo: experiência e 
vivência). Infeliz aquele que acha que sabe 
tudo e não está aberto a aprender, seja 
com mais velhos ou mais novos”.

Prof. Dr. Marcelo Matielo

MESTRE VASCULAR 

Dr. Marcelo Matielo nasceu no dia 1 de 
agosto de 1967. Formou-se em Medicina 
pela Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas, em 1992. Fez residência médica 
em Cirurgia Vascular no Hospital do Ser-
vidor Público Estadual de São Paulo, con-
cluindo o curso em janeiro de 1996, onde 
tem trabalhado desde então. Realizou seu 
doutorado pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, sob a orienta-
ção do Prof. Dr. Calogero Presti, e defendeu 
tese em 2008. Possui também título de es-
pecialista em Angiologia e Cirurgia Vascu-
lar pela Sociedade Brasileira de Angiologia 
e de Cirurgia Vascular (SBACV) e Associa-
ção Médica Brasileira (AMB), realizado em 
Belo Horizonte, em 1999 (1º colocado), e 
título em área de atuação em Angiorradio-
logia e Cirurgia Endovascular pela SBACV e 
AMB em 2012. 

De 2007 a 2010, fez parte da Faculda-
de de Medicina de Santos (UNILUS). Atu-
almente é encarregado técnico da enfer-
maria de Cirurgia Vascular e Endovascular, 
preceptor de residência médica em Cirur-
gia Vascular e Endovascular do Hospital 
do Servidor Público Estadual de São Paulo, 
faz parte da equipe do Prof. Dr. Calogero 
Presti na cobertura da especialidade do 
Hospital Sírio Libanês e integra o grupo de 
cirurgiões vasculares do Hospital Benefi -
cência Portuguesa de São Caetano. “Tenho 
o prazer de pertencer ao corpo clínico de 
vários hospitais de São Paulo, como Hospi-
tal Israelita Albert Einstein, Oswaldo Cruz, 
Samaritano, Santa Paula e São Luiz Itaim, 
para onde posso levar meus pacientes de 
consultório”.

Dr. Matielo também é orientador da pós-
-graduação do Instituto de Assistência Mé-
dica do Servidor do Estado (IAMSPE), já 
tendo orientado o Prof. Dr. Rafael de Athay-
de Soares no seu mestrado e doutorado, e 
tem ainda sob a sua orientação dois douto-
randos e quatro mestrandos. 

Dedicado à pesquisa, sua linha de estu-
dos é baseada em aterosclerose e trom-
bose venosa. Atualmente, colabora com 
23 publicações em revistas nacionais e in-
ternacionais. É coautor do livro “Conceitos 
Atuais na Doença Vascular Periférica” In 
Presti C; Silva ES, Casella IB, Matielo MF, 
2017; é coautor do capítulo de “Substitutos 
Alternativos na Revascularização Infrapa-
telar” In Carlos José de Brito, e cols. Cirur-
gia Vascular: Cirurgia Endovascular - An-
giologia, 2020, e de capítulos de livros que 
estão no Prelo: Pé diabético; Hemorreoló-
gicos e Vasodilatadores, Tratamento clínico 

foi extremamente gratifi cante. “Ajudar o 
próximo e dedicar meu tempo a todos da 
especialidade me fez crescer ainda mais 
como ser humano, você tem a oportunida-
de de ver pontos de vistas diferentes, co-
nhecer as pessoas, suas ideias e críticas, e 
isso é essencial em nossa trajetória”. 

Foram inúmeros os projetos e as ações 
implementadas. Pela SBACV-SP, sob o co-
mando do Prof. Dr. Calogero Presti e como 
tesoureiro, Dr. Matielo organizou três con-
gressos brasileiros - Congresso Brasileiro 
de Angiologia e Cirurgia Vascular – pre-
sidente Dr. Roberto Sacilotto; Congresso 
Brasileiro de Ecografi a Vascular – presiden-
te Dr. Robson Miranda; e Congresso Bra-
sileiro de Acessos Vasculares – presidente 
Dr. Fábio Linardi.  

Além disso, realizou importantes even-
tos como o Encontro São Paulo, o Contro-
vérsias e o Circulando (projeto do Prof. Dr. 
Calogero Presti) que prestigiavam as Sec-
cionais. “Dentre as minhas ações quando 
fui presidente, destaco como pontos posi-
tivos o início das negociações com planos 
de saúde por meio da nossa Regional, para 
melhores  honorários (frustrante por não 
conseguir o objetivo); a digitalização do 
arquivo de eventos de nossa Sociedade; 
o início do Consenso de Ecografi a Vascu-
lar (terminado pela brilhante gestão do Dr. 
Marcelo Calil Burihan na gestão seguinte), 
as tentativas de  aumentar os benefícios 
para associados e melhorar o custo de gas-
tos para a nossa Regional e a realização, 
como já mencionei, de marcantes aconte-
cimentos: Encontros São Paulo e Contro-
vérsias”. 

Ainda em sua gestão, ele conta que 
iniciou o Curso continuado CECACE (gra-
tuito para sócios da Regional São Paulo e 
residentes), além de representar a Regio-
nal em vários encontros da especialidade. 
“Durante meus dois anos de mandato à 
frente da Regional São Paulo, por conta de 
viagens a compromisso do cargo, tive que 
fi car ausente por 60 dias do meu ambiente 
familiar, sem contar as inúmeras reuniões 
para organização de eventos. Por isso, gos-
taria de agradecer a minha família por me 
apoiar neste período que acabei indireta-
mente abdicando do convívio com eles”.

Para o especialista, andar de motocicle-
ta é o seu hobbie favorito. “Depois desse 
tempo com compromissos pela Sociedade 
e inúmeros plantões, estou conseguindo 
novamente dar minhas voltas pelas estra-
das de São Paulo. Gosto também de des-
tinar um tempo à literatura não médica”.
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da Claudicação intermitente e Aneurismas 
Periféricos. 

Ao longo de sua carreira, Dr. Matielo 
sempre se dedicou à especialidade, exer-
cendo importantes funções na SBACV e 
SBACV-SP. “Comecei minha participação 
estatutária como vice-secretário na Regio-
nal São Paulo, depois tesoureiro da Regio-
nal e da Nacional, secretário da Regional, 
presidente da Regional e secretário da Na-
cional, nessa sequência consecutivamente. 
Atualmente, tenho a honra de fazer par-
te da Comissão Científi ca da SBACV e sou 
membro da Society for Vascular Surgery”.

O cirurgião vascular acredita que ter 
participado ativamente e intensamente 
por um bom tempo das duas Sociedades 
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ESPAÇO ABERTO

LIVRO

Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP

Mal acaba de ser lançada uma nova técni-
ca, nem bem se comprovou um novo méto-
do terapêutico, lá vamos nós nos entusias-
mando, e, como se diz na gíria, “botando 
pra quebrar”. Aceitamos como uma verdade 
verdadeira, jogando no lixo uma experiência 
com aprimoramento de décadas e décadas. 
Preocupados com o fi car em evidência, aca-
bamos atraídos por qualquer marketing, a 
qualquer custo. 

Então, achamos que, com o que apren-
demos, ou descobrimos, (porque, segundo 
Platão, tudo já existe), nos julgamos dife-
renciados, ímpares no meio da maioria. Nos 
empolgamos tanto, e nos sentimos seguros 
de conquistar a maior clientela do planeta, 
prevendo auferir grande e interminável lucro. 
Somos dominados por um entusiasmo a pon-
to de criarmos uma terminologia técnica so-
fi sticada, exuberante, inadequada, para des-
pertar curiosidade, perplexidade, admiração 
pelo que lançamos, mesmo sendo um relan-
çamento com nova roupagem e expectante. 

Olha, nós, seres humanos, somos dotados 
de uma “criatividade” assustadora que, infe-
lizmente, nem sempre é positiva, construtiva.

O que não fazemos para crescer, dominar, 
se destacar? Derrubamos os mais difíceis 
obstáculos que aparecem na nossa frente, 
quando se trata de fi carmos em evidência. 

Fantástico...!
A sedução pelo novo, pelo exótico, é mui-

to forte, para alguns, é claro. Chegam a ig-
norar ou desprezar o convincente, e tentam 
destruir a base sólida de um passado que 
cresceu, aprimorou-se, vitoriou-se, mas, 
apesar de tudo isso, virou rotina desprezível 
para os seduzidos apressados.

Os conhecimentos fundamentais sobre o tratamento de lesões vasculares estão reunidos no livro 
Trauma Vascular: O Que Todo Cirurgião Deve Saber, organizado pelos renomados especialistas Dra. 
Rina Porta, Dr. Adenauer Góes Jr. e Dr. Rossi Murilo. A obra tem como objetivo orientar os cirurgiões 
com pouca experiência que, em muitas situações, não conseguem encaminhar o paciente em tempo 
hábil para centros com mais recursos, o que pode desencadear na perda de um membro ou, até 
mesmo, na morte do paciente. 

O livro conta com a participação de cirurgiões de trauma e vasculares experientes em situações de 
emergência, que se preocuparam em transmitir, de maneira objetiva, sugestões práticas no manejo 
dessas lesões quanto ao controle rápido do sangramento, ao manejo hemodinâmico das vítimas, 
aos métodos diagnósticos e ao fl uxograma de tratamento, a fi m de estabelecer uma conduta mais 
uniforme e adequada para cada situação de emergência. 

O livro, da Editora Rubio, pode ser encontrado no site https://bit.ly/livrotraumavascular

Jamais poderemos ser contra novas ten-
tativas de melhores soluções, ou a oferta de 
novos e melhores caminhos, que tragam re-
sultados mais rápidos, mais efi cientes, com 
menos riscos ou efeitos colaterais, menos 
onerosos, premiando o (a) cliente, com mais 
alegria pelo seu restitutio ad integrum.

Falta-nos uma maior maturidade. Precisa-
mos crescer por meio da leitura geral, prin-
cipalmente lendo fi losofi a, sendo analisado. 
Assim, alimentaríamos, dentro de nós, a 
simplicidade, a humildade, a ética, inimigas 
da permissividade, da arrogância, da onipo-
tência, cultuando a “inteligência emocional”, 
pois, ninguém é perfeito; contudo, somos 
obrigados aprimorarmo-nos moralmente, 
eticamente, emocionalmente.

A mídia, ora a mídia, pode construir, ou 
destruir. Cuidado com ela, porque quando 
fala a verdade, embora esta não tenha char-
me, é verossímil, tudo bem; mas, quando 
mente, imperceptível, é fantasiosa, atraen-
te, ludibria a tudo e a todos, podendo nos 
expor ao ridículo.

Um grande expert em mídia e marketing, 
falando para uma plateia só de médicos, se 
dirigindo aos jovens, disse: inspirem-se nos 
mais velhos porque têm uma experiência 
acumulada de décadas; tentaram investidas 
concretas, ou aventureiras, saindo-se bem, 
saindo-se mal, e, por fi m, decidiram pelo 
bom senso, ouvindo opiniões consensuais.

Alguns jovens, outros menos jovens, são 
impetuosos nas tomadas de atitude, nas de-
cisões, acabando por arriscar suas pesqui-
sas, seu prestígio, desprezando fatos con-
sumados na vivência dos mais velhos, e se 
deixam dominar pela pressa exagerada da 

adolescência, que, segundo últimos estu-
dos, vai até os 35 anos de idade. 

É como no amor: precisamos nos cui-
dar com a tentação e o tipo da sedução, 
cuidando-nos em saber de quem vem, das 
qualidades de quem seduz, como também 
observarmos que tipo de sedução direcio-
namos, e para quem, e com que intenção, 
garantindo um resultado feliz, sem trope-
ços, sem confusão, sem machucar e se 
“machucar”.

Os acontecimentos podem ser simples 
ou complexos; depende muito de cada um 
de nós.

O famoso, o imponderável, o indispensá-
vel, o respeitabilíssimo BOM SENSO deve 
prevalecer SEMPRE.

“O homem não é a soma do que ele tem, 
mas a totalidade do que ainda não tem, 
do que poderia ter” - Jean-Paul Sartre

POR QUE ALGUNS DE NÓS SE DEIXAM SEDUZIR FACILMENTE?

Obra reúne conhecimentos essenciais sobre o tratamento de lesões 
vasculares e ensina métodos no manejo dessas degenerações

LITERATURA MÉDICA SOBRE TRAUMA VASCULAR É LANÇADA 
POR RENOMADOS ESPECIALISTAS 
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NOVAS ADESÕES

PLENOS:
Amanda Thurler Palomo
Lucas Lembrança Pinheiro
Rafael Camacho Barbosa da Silva
Tamiris Arruda de Matos Ingrund

TITULAR:
Márcio Alberto Steinbruch 
em 06/09/2021 pela SBACV

REMIDOS:
Jorge Agle Kalil 
em 08/09/2021 pela SBACV
Antonio Maurício Manfi o 
em 24/09/2021 pela SBACV
Valter Bosch 
em 24/09/2021 pela SBACV
Ana Terezinha Guillaumon – 
30/09/2021 pela SBACV

Sócios aprovados
em 30 de setembro:

ARTIGO

SAÚDE E COMPLIANCE NA ERA 
DA GOVERNANÇA DE RISCOS

Os desafi os e pressões enfrentados pelo 
setor de Saúde devido à crise da Covid-19 
terão efeitos signifi cativos sobre a neces-
sidade, já inerente ao setor, de aumentar 
o nível de maturidade de programas de 
Governança, Riscos e Compliance (GRC). 
Maiores exigências em relação à gestão de 
riscos e conformidade refl etem na imple-
mentação de programas dinâmicos, robus-
tos e altamente tecnológicos.

Tal tendência é confi rmada pelos dados 
expostos no relatório “O mercado Global de 
Governança, Riscos e Compliance até 2025”, 
desenvolvido pela Bravo Research, braço 
de pesquisa qualifi cada e insights da Bravo 
GRC, e publicado em julho deste ano. Se-
gundo o levantamento, o mercado de GRC 
no Brasil terá um crescimento anual mé-
dio de 10,8% para o setor de Saúde entre 
2019-2025, atrás apenas do setor Bancário-
-Securitário, que deverá crescer 11,6%. 

No mundo, em termos absolutos, o setor 
de Saúde poderá se tornar o segundo maior 
em mercado após 2025, com projeções de 
U$ 7,5 bilhões, enquanto Bancário-Securi-
tário e Manufatura aparecem com projeções 
de U$ 10,3 bilhões e U$ 7,6 bilhões já em 
2025, respectivamente.

A pesquisa “2021 Healthcare Complian-
ce Benchmark Survey”, conduzida pela SAI 
Global em parceria com a Strategic Mana-
gement Services nos Estados Unidos, trou-
xe à tona dados muito relevantes sobre a 
área de Hospitais e Instituições da Saúde, 
os quais corroboram com as tendências tra-
zidas pelo levantamento da Bravo Research 
e ainda revelam fi ndings cruciais como a 
preocupação com a privacidade de dados e 
registros médicos dos pacientes. Tendo em 
vista o contexto de pandemia, o aumento 
exponencial da quantidade de informações 
coletadas pelo setor em razão da avalanche 

* Por Suelen A. da Silva e Ísis Camarinha 
de atendimentos e internações é um forte 
fator explicativo. Seguindo a mesma lógica, 
a gestão dos gastos e conformidade regu-
latória aparecem como segunda e terceira 
top prioridades.

Em meio à crise da Covid-19, o estresse 
sofrido pelo setor evidenciou pontos críti-
cos para o gerenciamento de riscos, não 
somente atrelados ao compliance e pri-
vacidade de dados (legislações, normas e 
regulamentos diante de um fl uxo enorme 
de procedimentos e dados), mas também 
fi nanceiros e de gestão dos recursos. Tais 
pontos têm refl exo nas principais iniciativas 
para 2021 notadamente relacionadas à pri-
vacidade de dados, cybersecurity, audito-
ria, riscos regulatórios e implementação de 
softwares e tecnologias.  

No entanto, apesar das prioridades serem 
claras, as empresas do setor de Saúde ain-
da têm um longo caminho a percorrer para 
garantir o cumprimento das etapas e, efeti-
vamente, atingir tais prioridades. Todo este 
cenário emergente de iniciativas, priorida-
des e identifi cação de riscos está sendo im-
posto por uma profunda transformação cul-
tural que unifi ca tecnologia, as ameaças na 
área de segurança de dados, o compliance e 
a governança.

Mergulhar nessa transformação implica 
alto nível de treinamento e metodologias re-
novadas. Os serviços de treinamento fi guram 
como prioridade no planejamento de contra-
tação de serviços terceirizados. Contudo, o 
processo de avaliação de aderência à “cultu-
ra do compliance” ainda deixa larga margem 
para aperfeiçoar-se. Sobre este tema, a pes-
quisa da SAI Global revela que 71% dos res-
pondentes aplicam avaliações exclusivamente 
internas para acessar seu grau de aderência 
à “cultura do compliance”, enquanto apenas 
29% elaboram avaliações por meio de pro-

Suelen A. da Silva  Ísis Camarinha 
Research Coordinator na Bravo GRC, 

Mestre em Estratégia Empresarial pela 
FGV EAESP, com especialização em 

estratégia para negócios sustentáveis 
pela Harvard Business School

Analista de Research na Bravo GRC, Doutora 
em Economia Política Internacional pela 
UFRJ e Mestre em Economia pela PUC-SP 

cessos independentes de análise por partes 
de fora da organização, como por exemplo a 
contratação de auditorias externas.

As metodologias empregadas para iden-
tifi car, analisar e direcionar os riscos en-
frentados pela organização são bastante 
variadas, conforme revelou a pesquisa da 
SAI. Para aprimorar os Sistemas de Gestão 
da Aprendizagem e compliance dentro das 
instituições, as empresas de Saúde apos-
tam em metodologias de treinamento que 
permeiam o ambiente de trabalho a todo 
instante, o que inclui treinamentos ao vivo, 
on-line, por e-mail ou até por newsletters.

O setor de Saúde é extremamente sensí-
vel à gestão e privacidade dos dados, prin-
cipalmente pelo rápido aumento do volume 
de dados que passa a ter acesso. Além dis-
so, esse setor deve colocar sua energia no 
estabelecimento de uma governança aberta 
que seja capaz de abraçar a gestão, a visibi-
lidade dos riscos, além de um programa de 
compliance efetivo, evitando assim o vaza-
mento de dados e descasamentos fi nancei-
ros que podem provocar desequilíbrio das 
contas e colocar a saúde e a reputação da 
empresa em risco.
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TRATAMENTO ENDOVASCULAR 
DE EMBOLIZAÇÃO DE ADENOCARCINOMA 
PULMONAR PARA TRATAMENTO DE HEMOPTISE

Autores: Sergio Quilici Belczak123; Felipe 
Coelho Neto4; Walter Junior Boim de Araú-
jo5; Vanessa Maria de Sousa2; Victor Hugo 
Arantes Sisterolli Alencar2; Guilherme Curi2; 
Victoria Memran2; Larissa Bin Novelli2

Instituições: 1Instituto de Aprimoramen-
to e Pesquisa em Angiorradiologia e Cirur-
gia Endovascular - IAPACE, São Paulo, SP; 
2Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 
SP; 3Instituto Belczak de Cirurgia Vascular e 
Endovascular, São Paulo, SP; 4Hospital Vas-
cular de Londrina, Londrina, PR; e 5Universi-
dade Federal do Paraná, Curitiba, PR 

Colaboração: Victor Hugo Arantes Siste-
rolli Alencar

Paciente de 58 anos com adenocarcinoma 
pulmonar (Figura 1) invasivo com metástase 

Figura 1 – Corte tomográfi co evidenciando o 
adenocarcinoma pulmonar

Figura 2 – Imagem fl uoroscópica antes da 
embolização

Figura 3 – Imagem fl uoroscópica demonstrando 
a embolização

hepática no início do tratamento com quimio-
terapia e radioterapia. Evoluiu com hemop-
tise volumosa e refratária, desse modo, foi 
solicitada embolização para tratamento da 
hemoptise. 

Foi feito um acesso femoral com introdutor 
5F do tipo COBRA, no qual, durante o proces-
so, foi feita a seletivação das artérias inter-
costais e da artéria brônquica, onde foi iden-
tifi cada a topografi a da nutrição do tumor na 
região da hemoptise (Figura 2) e nesse con-
texto foi realizada a embolização (Figura 3) 
com esferas calibradas de 500-700μm para 
melhora do sintoma do paciente.

Ao fi nal, o resultado da embolização foi um 
sucesso, havendo cessação do sangramento, 
e já a partir do dia seguinte o paciente não 
relatava mais a hemoptise. Assim, foi dado 

seguimento do tratamento oncológico prévio.
O adenocarcinoma é um tipo de câncer 

que se forma nos tecidos glandulares, grande 
parte das vezes é um tumor agressivo e um 
dos principais sintomas é a hemoptise. Esti-
ma-se que em 30% dos casos de hemoptise, 
o carcinoma pulmonar seja o responsável. 
Esse sangramento pode ocorrer devido à in-
vasão superfi cial da mucosa, destruição dos 
vasos sanguíneos ou a presença de tecidos 
altamente vascularizados, porém frágeis. A 
embolização de artéria brônquica para trata-
mento de hemoptise em carcinomas pulmo-
nares possui uma taxa de sucesso de apro-
ximadamente 80%. Dessa forma, o objetivo 
do procedimento foi a embolização seletiva 
dos vasos para o controle da hemoptise de 
forma efetiva e segura para o paciente. 

Referências:
1.Wang, Gin R.; Ensor, Joe E.; Gupta, Sanjay; Hicks, Marshall E.; Tam, Alda L. Bronchial Artery Embolization for the Management of Hemoptysis in Oncology Patients: Utility and 
Prognostic Factors. Journal of Vascular and Interventional Radiology. Fev. 2009. 10.1016/j.jvir.2009.02.016
2.O’Dell, Matthew Cody; Gill, Anne E.; Hawkins, Cliff ord Matthew. Bronchial Artery Embolization for the Treatment of Acute Hemoptysis. Techniques in Vascular & Interventional 
Radiology by Elsevier Inc. 2017. 10.1053/j.tvir.2017.10.006
3.Temel, Ugur; Akgul, Asli Gul; Dogan, Sevtap. Bronchial Artery Embolization, an Increasingly Used Method for Hemoptysis; Treatment and Avoidance. The Medical Bulletin of Sisli 
Etfal Hospital. Ago. 2020. 10.14744/SEMB.2020.68870
4.Park, Hong Suk; Kim, Young Il; Kim, Hyae Young; Zo, Jae-Ill; Lee, Joo Hyuk; Lee, Jin Soo. Bronchial Artery and Systemic Artery Embolization in the Management of Primary 
Lung Cancer Patients with Hemoptysis. CardioVascular and Interventional Radiology. Abr. 2007. 10.1007/s00270-007-9034-5

RELATO DE CASO 

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.
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O Dr. Benedicto Márcio Villaça comemora os 50 anos de sua formatura na Unicamp. Des-
tes, 46 anos foram dedicados à Cirurgia Vascular.  Atualmente, Dr. Villaça é professor da 
Faculdade de Medicina de Bragança Paulista e diretor da Seccional Região Bragantina.

Dr. Walter Campos Jr. na expedição

Ação de cidadania aconteceu em Belterra, no Pará

PRESIDENTE DA SBACV-SP PARTICIPA DE EXPEDIÇÃO 
NO COMBATE ÀS VARIZES 

Foi realizada de 10 a 14 de agosto, na 
cidade de Belterra, no Pará, a “Segunda 
Expedição: Varizes e Ultrassom”, promo-
vida pela ONG ZOÉ, associação sem fi ns 
lucrativos que apoia populações amazôni-
cas com acesso limitado aos cuidados com 
a saúde. O objetivo foi alertar a população 

sobre os perigos, prevenção e formas de 
tratamento da doença. 

A ação de cidadania contou com a partici-
pação do presidente da SBACV Regional São 
Paulo, Dr. Walter Campos Júnior, além de 
ultrassonografi stas, médicos da localidade e 
residentes. Foram feitos ultrassons em 141 

pacientes, incluindo exames na Embarcação 
Abaré e visitas domiciliares, e o tratamento 
de varizes com injeção de polidocanol em 108 
pessoas.  O foco foi os membros inferiores.

A previsão é que mais duas expedições 
dessa natureza sejam realizadas nos pró-
ximos meses.

EXPEDIÇÃO VARIZES 

CELEBRAÇÃO
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FIQUE POR DENTRO

Com a realização da Liga Acadêmica Pau-
lista de Angiologia e de Cirurgia Vascular, da 
SBACV-SP e da SBACV Nacional, acontecerá 
no dia 20 de novembro, em formato virtual, o 

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 

VI CONGRESSO BRASILEIRO DAS LIGAS ACADÊMICAS 
DE CIRURGIA VASCULAR E  ENDOVASCULAR

25º CONGRESSO BRASILEIRO MULTIDISCIPLINAR EM DIABETES

estudo na Angiologia, Cirurgia Vascular, An-
giorradiologia, Cirurgia Endovascular, bem 
como os métodos diagnósticos e terapêuti-
cos invasivos e não invasivos.

VI Congresso Brasileiro das Ligas Acadêmicas 
de Cirurgia Vascular e Endovascular 2021. 

O evento tem o objetivo de intensifi car e 
expandir os conhecimentos sobre áreas de 

do associado da Regional São Paulo, Dr. Guilherme Yasbek, 
que abordará o 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
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FIQUE POR DENTRO

CAMPANHA PENSE AORTA 
FOI REALIZADA EM SÃO PAULO

O Hospital Santa Marcelina e o Hospital das Clínicas, em São Paulo, participaram da cam-
panha Pense Aorta, nos dias 18 e 23 de setembro, respectivamente. Pense Aorta é uma 
campanha global focada no problema de diagnóstico incorreto e atraso na dissecção aguda 
da aorta. Foi criada e liderada pela Aortic Dissection Awareness UK Ireland.

A campanha Pense Aorta fornece recursos de aprendizagem credenciados e gratuitos para 
equipes de Emergência e Radiologia e para Socorristas, melhorando sua capacidade de de-
tectar uma Dissecção Aórtica crítica com risco de vida e tomar as medidas adequadas. 

No Brasil, a ação foi realizada também no Hospital Ana Nery – BA, no dia 17 de setembro.

Dras. Daniela Calderado (Cardio-
logista do Incor) e Grace Mulatti

Equipe do Hospital Ana Nery – BAEquipe do Hospital Santa Marcelina - SP

Equipe do Hospital das Clínicas - SP

Equipe do Hospital Santa Marcelina - SP Dr. Marcelo Calil Burihan (ao centro) com sua equipe no Hospital Santa 
Marcelina (SP)

Drs. Cid Sitrângulo, Grace Mulatti 
e Walter Campos Jr.

Consenso nacional de escleroterapia de varizes 
com Espuma de Polidocanol

Em setembro, a diretoria da SBACV-SP encaminhou aos seus as-
sociados um convite para participarem do Consenso Nacional de Es-
cleroterapia de Varizes com Espuma de Polidocanol, respondendo a 

um questionário com 29 quesitos, para ser ter uma ideia do 
que pensar a respeito do assunto. Em breve, a SBACV-SP 
informará o resultado dessa pesquisa.
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FIQUE POR DENTRO

A Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular, realizada pela SBACV-SP, aconteceu no 
dia 25 de setembro, com a apresentação do Prof. Dr. Sidnei José Galego, sobre Pé Diabéti-
co, com os relatos de casos feitos pelos alunos da FMABC.

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

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

Dr. Sidnei José Galego

O XVI Panamerican Congress on Vascular 
and Endovascular Surgery, em formato de 
evento híbrido, foi realizado no Hotel Hilton 
Copacabana - RJ, no período de 30 de se-
tembro a 2 de outubro.

Os temas centrais apresentados, como 
Aneurisma de Aorta, Doença Oclusiva Aor-
to-ilíaca, Infrainguinal e Distal, Trombose 
Venosa, as complicações da Covid-19, Ci-

A Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular - Regional São Paulo (SBACV-SP)
 tem a honra de convidar seus associados para o Jantar de Encerramento do Ano de 2021 

e a posse da nova diretoria para a gestão 2022-2023.

Data: 03/12/2021    |    Local: Tivoli Mofarrej   |   Horário: 19h
Endereço: Alameda Santos, 1437 - Cerqueira Cesar, São Paulo - SP

Confi rme sua presença: (11) 97783-9182 | secretaria@sbacvsp.org.br

Na ocasião, haverá homenagens e as premiações: 
Alexis Carrel, Berilo Langer, Cid dos Santos, Geza Takats e Emil Burihan

PAN 2021

CONVITE: 
JANTAR DE ENCERRAMENTO DO ANO

rurgia de Varizes, Fleboestética, Elasto-
compressão e Cirurgia de Carótida, foram 
exaustivamente discutidos, na busca de 
um consenso no diagnóstico precoce e no 
tratamento.

Da SBACV Regional São Paulo participa-
ram como palestrantes os doutores Walter 
Campos Jr., Fabio Rossi, Pedro Puech-Leão, 
Rina Porta e Vinícius Bertoldi. O evento tam-

bém teve a presença do Dr. Calogero Presti, 
que coordenou uma mesa de discussão de 
casos clínicos com os doutores Marcelo Calil 
Burihan, Marcelo Matielo, Erasmo Simão da 
Silva, Inez Torres, Fábio Espírito Santo, Ca-
roline Rotter, Guilherme Meirelles e Andrea 
Henriques.  O congresso contou ainda com 
o Prof. Dr. Nelson De Luccia, como convida-
do especial.
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REUNIÃO DA CÂMARA 
DE REPRESENTANTES DA SBACV – 2021

A SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANGIOLOGIA E DE CI-
RURGIA VASCULAR - SBACV, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
30113997/0001-57, nos termos do seu Estatuto Social, convoca os 
membros da Câmara de Representantes para a reunião da Câmara 
de Representantes: 

LOCAL: Plataforma on-line, a ser divulgada aos credenciados pelas 
Regionais no prazo hábil. 

DATA E HORÁRIO: 07/12/2021 (terça-feira) 
Distribuição de credenciais: Envio de acesso por e-mail no último 
dia útil anterior à Câmara 
Horário de instalação da Câmara de Representantes: 19h 

ORDEM DO DIA (PAUTA): 
a) Opinar sobre o orçamento anual da SBACV para o ano-exercício 
de 2022 e 2023 e fi xar o valor da anuidade dos associados de 2022 
e 2023; 
b) Deliberar a respeito de proposta de alteração no “Capítulo VI 
– Das Publicações”, com adequação ao processo atual do JVB, e 
inclusão de capítulo específi co sobre o Registro Vascular Brasileiro 
– RVB; 
c) Incluir no Artigo 5, parágrafo 1º, a equiparação legal do Título de 
Especialista obtido por Residência, passando a constar: ou aquele 
obtido por Residência do MEC. 

ORIENTAÇÕES: 
- Nos termos do artigo 68 do Estatuto Social, a Representação na 
Câmara de Representante acontece da seguinte forma: pelo Presi-

dente da Regional, por 2 (dois) Representantes de cada Regional, e, 
também, por Representantes dos Associados eleitos nas Regionais, 
calculados com base no número de associados/categoria de cada 
categoria na Regional; 
- Os Representantes da Regional e dos Associados devem estar qui-
tes com a Tesouraria; 
- Cada Regional deverá encaminhar à Secretaria Geral SBACV-Nacio-
nal a lista completa de seus Representantes até o dia 22 de novem-
bro de 2021, sob as penas do Estatuto; 
- A entrega das credenciais será feira mediante o envio do acesso 
à reunião no e-mail do associado registrado no CANU, a senha de 
acesso é pessoal e intrasferível; 
- O ingresso na sala de reunião será permitido àqueles que recebe-
ram o acesso eletrônico, com a apresentação da credencial. 

São Paulo, 05 de outubro de 2021.

Dr. Bruno de Lima Naves 
Presidente da Diretoria Nacional – SBACV
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EXPEDIENTE

NOTÍCIAS

AMB lança o NAP, Núcleo de  Atuação 
Parlamentar, em Brasília

Objetivo é acompanhar o que se passa no Congresso 
Nacional e colaborar com o Legislativo

Reforma do IR impacta a Saúde e consumidor 
pagará a conta

Proposta de alteração da legislação do Imposto de Renda 
aumenta a carga tributária da saúde, que hoje já repre-
senta, em média, 32% no preço fi nal dos medicamentos

A Medicina, os médicos e os pacientes passam a ter, a partir 
de agora uma representação dedicada exclusivamente a acom-
panhar toda a produção do Congresso Nacional, interagindo 
ininterruptamente com deputados e senadores em defesa e ga-
rantia de pautas positivas para a saúde dos brasileiros. Trata-se 
do Núcleo de Atuação Parlamentar da Associação Médica Brasi-
leira (NAP), lançado no dia 6 de  outubro, na sede da AMBr, em 
Brasília.

Em cerimônia com representantes de dezenas de sociedades 
de especialidades médicas e de Federadas, além da participação 
de deputados e senadores in loco e remota, o presidente da AMB, 
César Eduardo Fernandes, destacou o envolvimento de toda a 
diretoria e em especial da Diretoria de Assuntos Parlamentares 
para o êxito do projeto NAP. “A AMB tem compromissos que, mais 
do que tudo, são pilares para sua ação: trabalhar por saúde de 
qualidade aos cidadãos e pela melhor prática da Medicina”, pon-
tuou César Fernandes. “Assim, ao fi xarmos um de nossos braços 
na capital da República, o fazemos com esse foco. Vamos acom-
panhar passo a passo o que se passa no Congresso Nacional e 
colaborar com o Legislativo para proposituras em favor do acesso 
integral e da assistência de excelência, pela valorização dos mé-
dicos e da Medicina.”  

À mesa de lançamento ofi cial do Núcleo de Atuação Parla-
mentar, marcaram presença Akira Ishida, José Eduardo Dolci, 
Luciano Carvalho, Jurandir Ribas, Luciana Rodrigues Silva, José 
Fernando Macedo e Antônio José Gonçalves, diretores da AMB. 
Com eles, estava o presidente da AMBr, Ognev Cosac, anfi trião 
da solenidade, que destacou a relevância de os médicos terem 
um canal direto para a interlocução com o Legislativo e com 
outras autoridades da saúde. 

Aprovado na Câmara dos Deputados, o PL 2337/2021 altera as 
regras do Imposto de Renda e prevê o fi m de isenções de PIS-
-COFINS para os produtos da saúde. Por causa disso, o aumen-
to nos preços será de 12%, podendo chegar a 21% em alguns 
produtos e serviços. O texto aguarda agora votação no Senado 
Federal, que já recebeu estudos sobre o impacto das mudanças 
nos preços dos medicamentos.

O presidente do Grupo FarmaBrasil (GFB), Reginaldo Arcuri, 
diz que, na prática, “essa proposta de alteração da legislação do 
IR aumenta a carga tributária da saúde, que hoje já representa, 
em média, 32% no preço fi nal dos medicamentos”.  Segundo 
ele, a carga tributária sobre medicamentos no Brasil já é bem 
acima da média mundial, atualmente de 6% sobre o preço fi nal.

Além disso, as despesas com compras públicas por meio do 

Sistema Único de Saúde (SUS) poderão ter uma elevação de 
18%, na média, pela cobrança de ICMS, pois alguns convênios 
vinculam a isenção de ICMS ao benefício federal de isenção do 
PIS-COFINS a alguns itens, como medicamentos utilizados no 
tratamento de câncer e AIDS. Sem a isenção dos tributos fede-
rais, o imposto estadual poderá aumentar.

Em manifesto publicado no dia 16 de setembro, 21 associações 
do setor farmacêutico defenderam a necessidade da Reforma 
Tributária, mas sem que as mudanças prejudiquem a saúde dos 
brasileiros. O manifesto alerta que a reforma do Imposto de Ren-
da vai impactar a saúde e “quem pagará a conta será o consu-
midor, todos nós”.

Conforme exemplo citado no manifesto, quem gasta R$ 100 
por mês para cuidar da sua saúde passará a gastar R$ 112. Os 
hospitais e Santas Casas, que gastam R$ 1 milhão em produtos 
para saúde e medicamentos, passarão a gastar R$ 1,2 milhão. 
O SUS, que gasta R$ 50 bilhões, poderá ter que gastar R$ 65 
bilhões.

Atualmente, a lista de substâncias isentas de PIS-COFINS con-
templa medicamentos de uso contínuo para o tratamento de do-
enças de larga incidência, como câncer, hipertensão, Aids, doen-
ças cardíacas e diabetes, além de antibióticos, anti-infl amatórios 
e medicamentos contra hepatite, alergias e próstata. Também 
são benefi ciados dispositivos médicos e de diversos produtos 
para saúde, como seringas, agulhas, suturas, entre outros.

Prescrição médica digital aumentou na pandemia

Meu Receituário Digital ajuda na hora de preencher o 
pedido médico e paciente recebe por e-mail e no celular

É quase um lugar-comum: o paciente vai ao médico, recebe 
uma receita para a compra de medicamentos e, na hora de usá-
-los, tem difi culdade para entender o que diz o papel em suas 
mãos. Mas essa realidade começou, fi nalmente, a mudar.

Dados mostram que a regulamentação da Telemedicina e as 
restrições sociais impostas pela pandemia estimularam o cres-
cimento do receituário digital no país – ou seja, a prescrição de 
medicamentos por meio de um documento on-line.

Até março de 2020, apenas 22% dos médicos brasileiros pos-
suíam o certifi cado digital emitido pela Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP-Brasil) – necessário para assinar as pres-
crições. Hoje, esse percentual chega a 57%, ou 552 mil profi s-
sionais.

A expansão deve continuar nos próximos anos. “A transforma-
ção digital do setor da saúde foi acelerada imensamente pela cri-
se sanitária. E essa é uma tendência que veremos crescer muito 
daqui em diante”, diz a fundadora da startup Meu Receituário 
Digital, Heldy Cardoso. 

A plataforma simplifi ca o processo ao concentrar todas as eta-
pas em um só lugar. Primeiro, auxilia o médico ou dentista na 
obtenção do certifi cado da ICP-Brasil. Em até dois dias, o profi s-
sional já pode começar a prescrever digitalmente.

Com a receita pronta, o profi ssional pode usar o mesmo siste-
ma para enviá-la aos pacientes via SMS, e-mail e WhatsApp. “As-
sim, resolvemos problemas como perder a receita ou esquecê-la 
em casa e não saber quando tomar a medicação. E claro, o mais 
famoso deles: ter em mãos um papel ilegível”, diz a fundadora do 
Meu Receituário Digital. “A prescrição estará sempre à mão, com 
todas as informações disponíveis”.
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