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CAMPANHA NACIONAL 
DE COMBATE À TROMBOSE ELEIÇÕES  
Realizada pela SBACV Nacional em conjunto com 
a SBACV Regional São Paulo, a ação de cidadania 
contou com a participação de infl uenciadores digitais 
e performance na Av. Paulista

Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia 
Vascular - Regional São Paulo elege nova diretoria 
para o próximo biênio

MESTRE VASCULAR  
Dr. Marcelo Calil Burihan foi o idealizador de vários 
cursos de Educação Continuada e realizou importantes 
projetos durante sua gestão na SBACV-SP
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CONHEÇA AS ESTRATÉGIAS ADOTADAS 
PARA AMPLIAR O FATURAMENTO EM 
TEMPOS DE CRISE

CLÍNICA MÉDICA AUMENTA 
O NÚMERO  DE CONSULTAS 
E PROCEDIMENTOS EM 80%
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PALAVRA DO PRESIDENTE

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

DIRETORIA BIÊNIO - 2020-2021

Prezados associados,
O mês de outubro foi muito importante para a 

SBACV-SP. Com a parceria da Nacional, promove-
mos a Campanha Nacional de Combate à Trombo-
se, conscientizando a população sobre os cuidados 
e formas de prevenção da doença. Como parte das 
ações da campanha, realizamos no Dia Mundial da 
Trombose (13 de outubro) uma performance na 
Av. Paulista, em frente ao MASP, com pessoas ca-
racterizadas de trombos, que formaram o nome 
da Campanha #CanceleATrombose. Foi uma ação 
que nos proporcionou muita satisfação e que 
prestou um grande serviço de utilidade pública!

Estamos preparando uma programação espe-
cial para o nosso jantar de encerramento do ano, 
que contará com a entrega de vários prêmios, 
entre eles para os fi nalistas do Prêmio Emil Bu-
rihan Residente Pesquisador. 

Gostaria de parabenizar a nova diretoria que foi 
aclamada na Reunião Científi ca e que assumirá 
a gestão da Sociedade no biênio 2022-2023. Pa-
rabéns ao Dr. Fabio Henrique Rossi, eleito pre-
sidente, e ao Dr. Luis Carlos Uta Nakano, eleito 
vice-presidente. Parabéns a toda nova diretoria!

Na Folha Vascular deste mês publicamos uma 
matéria sobre as estratégias adotadas por uma 
clínica que aumentou em 80% o número de con-
sultas e procedimentos. Bons exemplos são sem-
pre bem-vindos e podem servir para a nossa re-
alidade. 

Na Editoria Mestre Vascular, nosso homenagea-
do é o Dr. Marcelo Calil Burihan, responsável pela 
realização de importantes projetos durante o seu 
mandato na SBACV-SP e que permanece pres-
tando grande contribuição à especialidade. 

Aproveitem a leitura!
Forte abraço!
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DEFESA PROFISSIONAL

Dr. Fábio Sotelo
Vice-diretor de Defesa 

Profi ssional da SBACV-SP

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
veio para contribuir com um dos preceitos 
éticos mais importantes da profi ssão mé-
dica, o SIGILO. Antes da sua aprovação, 
o sigilo ou “segredo” médico, assim co-
nhecido pela população em geral, não era 
tratado especifi camente na constituição, 
apesar de seguir a vertente dos Direitos 
Humanos.

No Brasil, segundo a profa. de Direito, 
Dra. Renata Oliveira Menezes, em artigo 
publicado em outubro de 2020, antes da 
LGPD as normativas éticas regulamenta-
das pelo Conselho Federal de Medicina, 
incluindo o princípio do sigilo médico, ti-
nham força de “soft law” (normativas 
sujeitas a leis maiores), mas eram mais 
detalhadas e completas que a legislação 
strictu sensu coercitiva.

A Constituição aborda o sigilo em nume-
rosos contextos, mas não especifi camente 
o sigilo médico. Já o Código Civil também 
não inclui tal tópico específi co. Somente o 
Código Penal de 1940 tipifi ca os atos de 
divulgação do sigilo profi ssional nos arti-
gos 1531 e 1542.

Mas, justamente na área de saúde, 
em que dados sensíveis podem expor e 
ferir direitos à dignidade, à privacidade, 
ao crescimento e desenvolvimento da 
personalidade humana e à individualida-
de, havia a necessidade de se ampliar a 
proteção aos dados sigilosos e promover 

A LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO 
DE DADOS (LGPD) 
NA PRÁTICA MÉDICA

2022
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XX ENCONTRO SÃO PAULO DE CIRURGIA 
VASCULAR E ENDOVASCULAR

7º CONTROVÉRSIAS EM CIRURGIA 
VASCULAR E ENDOVASCULAR

Local: Centro de Convenções Frei Caneca (SP)
Informações:  www.mettingeventos.com.br

Local:  Hotel Senac (Campos do Jordão-SP)
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o direito natural da autodeterminação do 
uso de seus dados (ou seja, o indivíduo 
realmente dono e responsável por infor-
mações a ele pertinentes).

Para fi ns dessa lei, no artigo 5 defi ne-
-se: I-dados pessoais como informação 
relacionada à pessoa natural identifi cada 
ou identifi cável; II-dado pessoal sensível: 
dado pessoal sobre origem racial ou ét-
nica, convicção religiosa, opinião política, 
fi liações a sindicato ou organização de ca-
ráter religioso, fi losófi co ou político, dado 
referente à saúde ou à vida sexual, dado 
genético ou biométrico, quando vinculado 
a uma pessoa natural; III-dado anonimi-
zado: dado relativo a titular que não possa 
ser identifi cado, considerando a utilização 
de meios técnicos razoáveis e disponíveis 
na ocasião de seu tratamento.

Assim, com relação aos dados sensíveis 
em saúde, proíbe-se que os controladores 
compartilhem ou comuniquem esse con-
teúdo, com fi to de proveito econômico, à 
exceção de casos de assistência de saúde. 
Proíbe também, em seu artigo 11, o uso 
de dados pelos serviços de saúde suple-
mentar, como critério discriminatório na 
contratação de seguros ou serviços em 
saúde.  A zeladoria de aplicação da lei fi ca 
a cargo da Agência Nacional de Proteção 
de Dados (ANPD).

O Departamento de Defesa Profi ssional 
da SBACV-SP orienta a todos os associa-

dos quanto ao tratamento adequado de 
dados pessoais e sensíveis dos pacien-
tes atendidos e se coloca à disposição 
para elucidar dúvidas e questionamentos 
de aplicabilidade em situações diárias de 
atendimentos que porventura possam 
ocorrer.

Aproveito o momento para parabenizar 
a excelente gestão do Dr. Walter Campos 
Júnior durante o período pandêmico con-
turbado e a eleição da nova chapa, em 
especial ao presidente que assumirá no 
próximo biênio, Dr. Fábio Rossi. Certos do 
engrandecimento contínuo de nossa So-
ciedade!
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Frederico Burlamaqui

Dra. Patricia Ramos Guzatti

Dra. Aline Lamaita

Dr. Júlio César Gomes Giusti

CLÍNICA MÉDICA UTILIZA
FERRAMENTAS DE MARKETING 
INTEGRADO PARA ALAVANCAR 
O FATURAMENTO

CAPA

Resultado foi um aumento de 80% na marcação de consultas e procedimentos. 
Reposicionamento de marca e mercadologia são essenciais para identifi car 
problemas e unifi car a comunicação das empresas

todos os processos organizacionais para re-
forçar estes aspectos, que são: competên-
cia, tradição, reputação e melhoria contí-
nua. Uma vez reforçados esses pontos, toda 
a comunicação da marca foi redirecionada 
para aplicar uma narrativa consistente em 
seus aspectos tangíveis e intangíveis, com a 
mensagem difundida por meio do Marketing 
Digital. Além disso, a clínica segue aperfei-
çoando suas tecnologias de atendimento 
para melhorar o acolhimento do paciente na 
mesma medida em que a demanda cresce. 

O especialista em marketing e estratégia 
de negócios, Frederico Burlamaqui, respon-
sável pelo trabalho de marketing integrado 
na clínica Guzatti, pontua que a concorrên-
cia estava focada na mídia tradicional. A 
narrativa estabelecida teve como foco o aco-
lhimento, porém com agilidade e tecnologia. 
“Redefi nimos o posicionamento da clínica, 
enfatizando a acessibilidade do paciente, 
que pode vir da área rural ou urbana, com 
diferentes níveis educacionais e de renda. 
E trouxemos um posicionamento mais ágil, 
focado na tradição de competência e nos 
procedimentos mais avançados que propor-
cionamos para Lages, exclusivos na região”, 
explica Burlamaqui.

Com base na melhoria dessa comuni-
cação, foi avaliado o atendimento geral 
da clínica. “Percebemos que mais de 95% 
das reclamações registradas nas redes e 
na internet eram por não conseguir fazer 
contato com a recepção. Implantamos um 
chatbot, software capaz de manter uma 
conversa com um usuário humano em lin-
guagem natural, por meio de aplicativos 
de mensagens, sites e outras plataformas 
digitais, para realizar o atendimento inicial. 
A solução é relativamente de baixo custo, 
se comparado com a contratação de mais 
atendentes, e fi ltra os atendimentos para 
que o contato humano seja feito em um 
momento mais assertivo”, exemplifi ca. As 
recepcionistas foram treinadas para usar a 
tecnologia e saber em qual momento inter-
vir no contato com o cliente.

Então, foi iniciado um trabalho de comu-
nicação em escala para capitalizar essa co-
municação positiva. Para inserir a Guzatti 
Gastro Clínica no meio digital, foram criados 
perfi s em redes sociais, com informações 
institucionais. Como no marketing médico, 
a busca por informações é realizada pela 
internet, a clínica direcionou mais de 90% 

A Telemedicina foi o primeiro passo, num 
momento de pânico da população, que pos-
sibilitou o regresso dos pacientes para ter 
contato com os médicos. E no caso da Cirur-
gia Vascular, os médicos perceberam que, 
apesar de ganhar uma nova ferramenta, 
que veio para fi car, difi cilmente resolveriam 
a crise de abstenção nos consultórios, visto 
que pouco se resolve de forma on-line. Nes-
se momento, praticamente a maioria dos 
especialistas percebeu a importância que 
um bom marketing tem na profi ssão. O anti-
go hábito de confi ar apenas no crescimento 
boca a boca não é mais sufi ciente para gerar 
demanda nas clínicas.  

Na opinião da cirurgiã vascular e mem-
bro da Sociedade Brasileira de Angiologia 
e de Cirurgia Vascular, Dr. Aline Lamaita, o 
marketing hoje é ferramenta essencial na 
rotina diária, seja na internet, em rede social 
ou principalmente no que dá o melhor retor-
no em curto prazo, que se chama pós-ven-
da. “É infi nitamente menor o esforço para 
se trazer um cliente fi el de volta do que o 
esforço despendido para se ganhar um novo 
cliente. Apesar de muitos médicos não gos-
tarem de se referir ao paciente como clien-
te, esse entendimento é essencial, de que 
até o momento em que essa pessoa passa 
pela consulta médica, e a partir da hora em 
que ela sai do seu consultório, ela é cliente, 
além de paciente. E aqui fi cam as pergun-
tas: Como está o seu pós-venda? Você se 
comunica com seus pacientes antigos? Eles 
recebem orientações suas com regularida-
de? Você se preocupou com eles durante os 
momentos de crise com dicas de saúde ou 
lembretes de retorno para check-up?”, ques-
tiona a médica.

Aumento na marcação 
de consultas e procedimentos
Em uma perspectiva de mercado, uma 

clínica médica precisa considerar a realida-
de tal qual qualquer empresa em uma eco-
nomia competitiva: a clínica que conquista 
mais consultas é a mais desejada pelos pa-
cientes. Assim sendo, no caso da Guzatti 
Gastro Clínica, que registrou nos últimos 
dez meses aumento de 80% no agenda-
mento de consultas e procedimentos, foi 
feita uma profunda análise para defi nir 
quais os aspectos mais desejáveis frente 
a outras clínicas de especialidade similar. 
E com base nesse estudo, foram alinhados 
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CAPA

dos seus investimentos em posicionar a 
empresa e seus profi ssionais no Google. 

Ainda, a clínica passou a pedir para seus 
pacientes que avaliassem o atendimento na 
internet. “A presença digital consegue po-
sicionar melhor a clínica e os depoimentos 
reforçam a tradição e o atendimento ágil e 
humano realizado pelo corpo clínico. Além 
disso, foram criados perfi s profi ssionais dos 
médicos no LinkedIn. É importante uma 
presença robusta nessa rede, já que hoje 
ela está posicionada como uma das mais 
acessadas em busca de informações de pro-
fi ssionais”, descreve Burlamaqui.

O especialista reforça que para qualquer 
ação de marketing médico, é importante se-
guir rigorosamente as diretrizes da publici-
dade médica, com base nas orientações do 
Conselho Federal de Medicina. “O sucesso e a 
consequente liderança são o fruto da melhor 
estratégia para realizar a ponte mais equili-
brada entre uma promessa, uma entrega e 
o encantamento pela entrega recebida pelo 
paciente. Nos negócios mais efi cazes, isso é 
estabelecido por meio de uma Estratégia de 
Marketing. Fato também válido para marcas 
na Medicina”, fi naliza. 

Para a gastroenterologista e sócia na 
Guzatti Gastro Clínica, Dra. Patricia Ramos 
Guzatti, o aumento da procura pelos ser-
viços médicos da clínica foi evidente com 
o apoio da consultoria especializada em 
Estratégia e Marketing. “Foi fundamental, 
especialmente no que se refere ao alinha-
mento da marca com os anseios do pa-
ciente. Hoje temos novos desafi os ligados 
à gestão do crescimento, bem como ob-
jetivos defi nidos e processos igualmente 
claros para vencer as metas”.

Para o cirurgião vascular e membro do 
Departamento de Marketing e Informática 
da SBACV-SP, Dr. Júlio César Gomes Giusti, 
praticar o bom atendimento para fi delização, 
manter o relacionamento com os pacientes, 
mostrar que cada um deles é importante 
para a clínica, ter uma equipe coesa, entre 
médicos e funcionários, observar o trata-
mento pessoal dentro da empresa (experi-
ência do paciente) e divulgar o seu trabalho 
são estratégias que devem ser adotadas 
para se obter o reconhecimento e sucesso 
de um consultório. “Todos os médicos acu-
mulam inúmeros méritos e frequentemente 
se dedicam em alguma área específi ca. De-
monstre a sua frequente atualização e de-
dicação. Use as redes sociais sempre com o 
cuidado da ética, e evite exageros”, declara. 

A importância das redes sociais 
Dra. Aline comenta que hoje 96% das 

pesquisas em saúde são feitas pela inter-
net. No ano de 2020, o crescimento da 
busca de informação de saúde em redes 
sociais aumentou exponencialmente, além 
de um crescimento importante no número 
de usuários da rede social. O mundo se 
tornou digital, e mesmo as pessoas mais 
avessas a essa tecnologia foram pratica-
mente obrigadas a se adaptar.

“Quem não é visto não é lembrado, sim-
ples assim, e hoje o cartão de visita foi pra-
ticamente substituído pelo seu perfi l nas 
redes. A rede social, principalmente o Ins-
tagram, é o local onde conseguimos a maior 
taxa de conversão de seguidores para pa-
cientes reais, e é um formato extremamen-
te versátil, acessível, onde podemos fazer o 
marketing de conteúdo que, além de gerar 
informação médica de qualidade para a po-
pulação, o que acredito ser nossa obrigação 
social, ainda pode nos reverter bons frutos 
para o consultório”, pontua a cirurgiã. 

Ainda, no entendimento da Dra. Aline, 
a identidade visual também é importante. 
“Hoje, as pessoas têm acesso muito fácil à 
informação, e a percepção que elas têm da 
sua pessoa é tão importante quanto a sua 
qualifi cação. Afi nal somos seres visuais, e 
grande parte da opinião que ela vai formar 
sobre você vem da imagem que você trans-
mite, muito antes de ter um contato direto 
com o seu conteúdo ou qualifi cação. É im-

Outra frente importante é a relação com 
os pacientes. A estratégia ganhou novas 
possibilidades em março de 2020, quando o 
Ministério da Saúde autorizou o uso da Te-
lemedicina em caráter emergencial para o 
atendimento à população. Além de reduzir 
custos, uma vez que elimina a necessida-
de de estrutura física, a Telemedicina libe-
ra funcionários responsáveis pela recepção 
para outras atividades.

“Mais do que estreitar a relação com a 
base já existente, a Telemedicina contribui 
para a atração de novos pacientes. A distân-
cia deixa de existir. Os médicos podem aten-
der pessoas de qualquer lugar do mundo e 
seguir acompanhando aqueles que mudam 
de cidade, por exemplo. Como a modalidade 
segue os mesmos padrões normativos e éti-
cos do atendimento presencial, geralmente 
não há redução (ou pelo menos não deveria 
haver) dos valores cobrados pelas consultas 
on-line, menciona Dr. Giusti. 

Outra atitude essencial para garantir a 
manutenção do negócio é cortar gastos 
supérfl uos e renegociar contratos. “Trata-
-se de um momento oportuno para conse-
guir valores melhores junto a fornecedo-
res. Além disso, é possível fazer pedidos 
menores de equipamentos de proteção 
individual (EPIs). Nesse sentido, serviços 
de telefonia, internet e TV, por exemplo, 
devem ser limitados ao estritamente ne-
cessário. Também é uma oportunidade 
para rever parcerias com os convênios e 
tentar estabelecer repasses mais vantajo-
sos”, recomenda o cirurgião vascular. 

Com a retorno das consultas presenciais, 
Dr. Giusti explica quais as estratégias e me-
didas de segurança que devem ser adotadas 
em um consultório. “Primeiro e mais impor-
tante é a segurança, mostre aos pacientes o 
quanto você está preocupado com a segu-
rança de todos. Disponibilize frascos de álco-
ol em gel em cada ambiente, torne mais fácil 
o acesso às pias para a lavagem das mãos 
e ofereça máscaras descartáveis para quem 
deseja trocar o acessório enquanto espera 
pela consulta. Mesmo com a volta das con-
sultas presenciais, quando possível, mante-
nha a prática da Telemedicina. Conserve os 
atendimentos on-line, principalmente para 
consultas mais simples ou de retorno, quan-
do o exame físico não é essencial. Além da 
segurança, o paciente também aproveita 
toda a comodidade de se consultar sem pre-
cisar sair de casa; “todo aquele tempo perdi-
do no transporte pode ser evitado”. Ofereça 
um atendimento de excelência, cada detalhe 
importa durante a consulta. Por isso, a dica 
é utilizar um prontuário eletrônico. “Ele não 
apenas facilita o dia a dia do médico, já que 
as informações dos pacientes fi cam dispo-
níveis no software, como evita a perda de 
tempo procurando fi chas de papel.”

Outro item importante destacado pelo es-
pecialista é aplicar as pesquisas NPS (Net 
Promoter Score) após a consulta. O NPS 
trata-se de questionários em que a pessoa 
avalia diversos itens com notas de 0 a 10. 

portante que o médico tenha a percepção da 
própria imagem! Informações que ele passa 
pela aparência, postura, ambientação, estilo 
de roupa, impostação de voz, vão impactar 
diretamente na opinião que será transmitida 
sobre o seu trabalho”, avalia. 

Gestão de crise 
Do ponto vista do Dr. Giusti, no caso de 

uma gestão de crise mais efi ciente, a pri-
meira estratégia a ser adotada é extrair 
o máximo possível das ferramentas dis-
poníveis. Existem no mercado sistemas 
capazes de gerar relatórios e gráfi cos de 
fl uxo de renda em tempo real. Além disso, 
podem registrar todas as movimentações 
fi nanceiras e organizá-las conforme o in-
teresse e perfi l da clínica.

Uma das ferramentas disponíveis no 
mercado, por exemplo, permite identifi car 
o perfi l dos pacientes, saber quais são os 
procedimentos mais realizados por eles e 
que convênios oferecem melhor resultado. 
A extração e análise de dados são essen-
ciais para a reestruturação do orçamento, 
pois, com indicadores em mãos, o gestor 
enxerga onde é possível cortar custos e 
onde é mais importante investir.

“Quem não 
  é visto não 
  é lembrado, 
  SIMPLES 
  ASSIM..."
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Dr. Adnan Neser e Dr. Marcelo Calil Burihan marcaram presença no encontro que abordou, entre outros assuntos, os 
anticoagulantes orais NOACS, da Bayer

SECCIONAL ALTO TIETÊ RECEBE DOIS MEMBROS ILUSTRES 
DA DIRETORIA DA SBACV E DA REGIONAL SÃO PAULO

A seccional Alto Tietê recebeu, no dia 10 de 
outubro, o diretor de Publicações da SBACV, 
Prof. Dr. Marcelo Calil Burihan e o membro 
do Conselho Superior da SBACV-SP, Prof. Dr. 
Adnan Neser, para um encontro que abordou 
os novos anticoagulantes orais NOACS, da 
farmacêutica Bayer. 

Na oportunidade, o Dr. Samuel Minucci 
Camargo falou em nome da farmacêutica 
e explicou a atuação dos fármacos nos pa-
cientes. Também foram discutidos casos 
clínicos e a profi laxia do tromboembolismo 
venoso (TEV) para pacientes pós-Covid.

O diretor da Seccional, Dr. Fuad Jose As-
sis, fez questão de lembrar o quanto o Dr. 
Adnan e o Dr. Marcelo já contribuíram com 
a especialidade e reforçou que a presença 
de ambos abrilhantou ainda mais o encon-
tro da Seccional Alto Tietê.

Participantes da reunião

SECCIONAL

“Ao pedir que os pacientes respondam a 
essa pesquisa, de forma física, no papel, ou 
enviada por e-mail, a equipe do consultório 
conhecerá os fatores que mais agradam e o 
que deve ser mudado. Assim fi ca mais fácil 
fazer melhorias.”

Também é essencial, segundo Dr. Gius-
ti, que o médico mantenha contato com os 
seus pacientes, mesmo após o fi m da con-
sulta. Isso não signifi ca mandar mensagens 
a cada um deles. É possível encaminhar 
lembretes de retorno, e-mails com dicas 
de saúde e conteúdos com a automação de 
marketing. Essa é uma ação que mostrará 
às pessoas que o profi ssional continua aten-
to à saúde delas. Mesmo quando não estão 
com a consulta marcada.

Dra. Aline comenta que os investimentos 
estruturais e equipamentos de qualidade 
são também essenciais para o sucesso de 
um consultório. “Além de itens básicos exigi-
dos pela Vigilância Sanitária para garantir a 
segurança do paciente, hoje temos um ver-
dadeiro arsenal disponível ao cirurgião vas-
cular, desde equipamentos para controle da 
dor, equipamentos para melhora de diagnós-
tico e visualização das veias, passando para 
equipamentos direcionados ao tratamento 
das mesmas. Agregar valor com novas tec-
nologias é sempre positivo para a experiên-
cia do paciente que hoje é conectado e cien-
te de tudo que existe disponível no mercado, 

além de trazer, na maioria das vezes, algum 
benefício para o médico em melhora da qua-
lidade do tratamento e no aumento do con-
junto de procedimentos ofertados que pode 
impactar positivamente no faturamento da 
clínica. Um grande exemplo é o investimen-
to no Ultrassom Doppler, que vai auxiliar no 
diagnóstico, aumentar a gama de serviços e 
ainda guiar procedimentos como espuma ou 
endolaser”. 

Na perspectiva do paciente enquanto con-
sumidor, tudo o que demandar muito esfor-
ço cognitivo empurrará o paciente para bus-
car algo de compreensão mais intuitiva em 
outro local. Dessa forma, a clínica precisa 
estabelecer em sua estratégia quais espe-
cialidades são compatíveis com uma mesma 
narrativa coesa e com impacto positivo. 

De acordo com a cirurgiã, compartilhar o 
espaço com outras especialidades é favorá-
vel sempre, mas principalmente no início da 
carreira quando sua carteira de pacientes 
ainda é pequena. “Se aliar a profi ssionais 
de outras especialidades, que têm o mes-
mo propósito de vida que você, que estão 
sintonizados com as mesmas expectativas 
e preferivelmente que tenham nichos pa-
recidos, é excelente tanto para a indicação 
de pacientes quanto para a troca de experi-
ências em pacientes com patologias em co-
mum. No caso de início de carreira, atender 
no consultório de outro médico que tenha 

nicho parecido, mas que já tenha a carreira 
estabelecida, é uma excelente maneira de 
ganhar experiência, traquejo de consultório 
e conseguir indicação de pacientes.”

Dra. Aline expõe outros pontos importan-
tes: “faça um planejamento, atenda em lo-
cais de trabalho com formatos distintos para 
aprender diferenciados modelos de negócio 
e diferentes públicos. Transite bem com ou-
tras especialidades, antes de ser vascular, 
você precisa ser médico, nunca tire isso do 
seu foco. Entenda o que você quer fazer, e 
quando decidir monte uma estratégia, passo 
a passo, sem afobação, invista em capacita-
ção, mas sem tirar do foco outras habilida-
des essenciais. Uma Flebosuíte não é mon-
tada da noite para o dia, é um processo de 
construção. Antes, entenda suas habilidades 
e suas difi culdades, tente descobrir o que te 
diferencia das outras pessoas e invista nis-
so. Hoje a qualifi cação profi ssional é a sua 
obrigação básica. Quando um paciente pes-
quisa um médico, é esperado que ele seja 
capacitado e tecnicamente excelente. Suas 
habilidades comportamentais e capacidade 
de gerar valor ao seu atendimento provavel-
mente serão o critério de desempate que o 
separará dos demais e o tornará único. Em-
patia, comunicação assertiva e uma boa re-
lação médico-paciente são itens fundamen-
tais para um médico de sucesso nos dias de 
hoje e sempre”, fi naliza a médica. 

CAPA
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Especialista, em conjunto com a diretoria, criou vários cursos de Educação Continuada, 
escreveu capítulos de livros, como por exemplo na última edição do livro de Cirurgia Vascular, 
além da edição dos quatro livros de Consenso

DR. MARCELO CALIL BURIHAN

PARTICIPOU DE INÚMEROS ESTUDOS CLÍNICOS E REALIZOU 
IMPORTANTES PROJETOS DURANTE SUA GESTÃO NA SBACV-SP

Mensagem aos jovens médicos

“Cuide de seu paciente, seja público ou 
privado sem distinção, da melhor forma 
possível. Ele é o seu principal cartão de 
visitas. Estude sempre e se atualize con-
tinuamente”.

Dr. Marcelo Calil Burihan

MESTRE VASCULAR 

Dr. Marcelo Calil Burihan nasceu em 5 de abril de 1968, fez 
o ensino fundamental no Colégio Dante Alighieri, se formou 
pela Faculdade de Medicina na Universidade de Santo Amaro 
(1991), cumpriu residência médica em Cirurgia Geral e Cirur-
gia Vascular no Hospital Santa Marcelina (entre 1993 a 1997), 
com orientação do Prof. Dr. Adnan Neser e dos Drs. José Carlos 
Ingrund e Felipe Nasser, e realizou seu mestrado em Anatomia 
pela Escola Paulista de Medicina (UNIFESP), tendo como orien-
tador o Prof. Dr. José Carlos Prates. 

Logo no início de sua carreira passou a atuar como professor 
de Anatomia da Universidade de Santo Amaro, onde permane-
ceu durante 22 anos, de 1997 a 2018. Construiu também uma 
bela trajetória dedicada ao ensino no Hospital Santa Marceli-
na, onde é preceptor da Residência Médica de Cirurgia Vascular 
desde 1997, professor de Anatomia e de Cirurgia Vascular da 
Faculdade de Medicina Santa Marcelina – FASM desde sua aber-
tura, em 2012, e coordenador do módulo de Morfologia (2012 
a 2018). E desde janeiro de 2018 até hoje, é coordenador do 
Módulo de Cirurgia. 

Como grande incentivador da literatura médica, Dr. Marcelo 
participou de diversas pesquisas clínicas, sendo seu último es-
tudo o internacional Multicentrico Attacc, no qual se observou 
a utilização da Heparina em pacientes com Covid-19. Escreveu 
capítulos de livros como, por exemplo, na última edição do livro 
de Cirurgia Vascular “Anatomia Aplicada à Região Cervical”, do 
Prof. Dr. Carlos José de Brito. 

Pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascu-
lar – Regional São Paulo desempenhou importantes funções, 
foi vice-secretário nas gestões do Dr. Cid Sitrângulo e Caloge-
ro Presti; tesoureiro no mandato do Dr. Adnan Neser, diretor 
de Defesa Profi ssional na administração do Dr. Marcelo Moraes 
e vice-presidente na direção do Dr. Marcelo Matielo. Foi eleito 
presidente no biênio 2018-2019 e atualmente é diretor de Pu-
blicações da SBACV, além de membro titular, membro efetivo 
da Sociedade Brasileira de Anatomia e associado da Society of 
Vascular Surgery.  

À frente da SBACV-SP, Dr. Marcelo realizou importantes tra-
balhos. “Destacaria que durante o biênio em que fui presidente, 
em conjunto com a diretoria criamos vários cursos de Educação 
Continuada, como o CETEV, CECACE, CECEV e CECC, respecti-
vamente, Curso de Educação Continuada em Tromboembolismo 
Venoso; Curso de Educação Continuada em Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e Curso de Educação Continuada em Eco-
grafi a Vascular e Curativos. Ressalto também os quatro livros 
de Consenso que editamos durante a gestão sobre Trombose, 
Doença Venosa, Doença Arterial Obstrutiva Periférica e sobre 
Pé Diabético, além do projeto-piloto sobre Doppler nas Doenças 
Venosas em conjunto com o Colégio Brasileiro de Radiologia e 
Diagnóstico por Imagem. Outro destaque foi o início das grava-

ções do Curso de Educação Continuada em Endovascular 
e Cirurgia Vascular (TEVASC 2). Saliento também que, 
durante 2018-2019, houve um número maior de espe-
cialistas que ingressaram como aspirantes e aspirantes 
residentes, o aumento da duração do Encontro São Paulo 
para três dias e um número expressivo de participantes 
nestes dois eventos.” 

A gratidão é um sentimento que permeia a vida e a 
carreira do Dr. Marcelo, que faz questão de reverenciar 
aqueles que o ajudaram em sua formação. “Agradeço o 
Prof. Dr. Prates na minha graduação e pós-graduação e 
aos Drs. Adnan Neser, José Carlos Ingrund e Felipe Nas-
ser na arte Vascular e Endovascular”. 

Quando não está dedicando seu tempo à família ou à 
Medicina, Dr. Marcelo revela ter um hobby em especial. 
“Torço pelo Corinthians rs”.  
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Ocasião contou também com debate sobre assuntos de interesse da especialidade

REUNIÃO MENSAL DESTACA ELEIÇÕES DA NOVA DIRETORIA 
DA SBACV-SP PARA O BIÊNIO 2022-2023  

REUNIÃO CIENTÍFICA

O Encontro Mensal, realizado no dia 28 de outubro, foi palco 
para as eleições da nova diretoria da SBACV-SP para o próximo 
biênio, que elegeram o Dr. Fabio Henrique Rossi como presi-
dente e o Dr. Luis Carlos Uta Nakano como vice-presidente. 
Confi ra a relação da nova diretoria na página 13 desta edição. 

A Reunião Científi ca foi conduzida pelo  presidente da Regio-
nal, Dr. Walter Campos Júnior, com a secretaria do Dr. Anto-
nio Eduardo Zerati, onde foram apresentados três trabalhos. 
O tema inicial foi “Resultados de Vida Real das Intervenções 
Abertas e Endovasculares na Isquemia Crônica Ameaçadora do 
Membro em Estágios Glass II E III”, do Hospital Municipal Dr. 
Carmino Caricchio (HMCC) e Instituto Dante Pazzanese de Car-
diologia. O estudo foi realizado pelos doutores Fabio Henrique 
Rossi, Júlio César Gomes Giusti (apresentador), Marcus Vini-
cius Martins Cury, João Paulo Neves Beraldo, Francisco Cardoso 
Brochado Neto e Antonio Massamitsu Kambara. A Dra. Ana Te-
rezinha Guillaumon atuou como comentadora. 

De autoria dos doutores Andressa Cristina Sposato Louzada 
(apresentadora), Marcelo Fiorelli Alexandrino da Silva, Maria 
Fernanda Cassino Portugal, Nickolas Stabellini, Antonio Eduar-
do Zerati, Edson Amaro Junior, Marcelo Passos Teivelis e Nelson 
Wolosker, o segundo trabalho tratou sobre “Epidemiologia do 
Reparo do Aneurisma da Aorta Abdominal no Brasil de 2008 
a 2019 e Revisão de outras Estatísticas Internacionais”, pelo 
Hospital Israelita Albert Einstein. Os comentários foram do Dr. 
Pedro Puech-Leão. 

O último estudo, realizado pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (FMUSP), abordou o tema “Avalia-
ção Quantitativa da Compressão do Tronco  Celíaco pelo Liga-
mento Arqueado Mediano e da Anatomia Normal da Origem do 
Tronco Celíaco em Angiotomografi as de Pacientes Assintomáti-
cos”, e foi elaborado pelo Dr.  Alexandre Petnys. O Dr. Marcelo 
Calil Burihan fi cou responsável pela moderação.

Reunião Administrativa
Integrantes da diretoria da SBACV-SP se reuniram no dia 28 

de outubro para a  Reunião Administrativa. Na oportunidade fo-
ram tratados diversos assuntos de interesse da especialidade, 
como a realização da Câmara de Representantes, que acontece-
rá no dia 7 de dezembro no formato on-line, com a presença de 
48 participantes que poderão se candidatar para representarem 
as Regionais. O convite será feito por e-mail. Entre os assuntos 

NOVEMBRO
Reunião Científi ca - On-line

25/11/2021 
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 97783-9182No caso de dúvidas, entre em contato com a secretaria da Regional SP: e-mail secretaria@sbacvsp.org.br ou WhatsApp +55 11 97783-9182No caso de dúvidas, entre em contato com a secretaria da Regional SP: e-mail secretaria@sbacvsp.org.br ou WhatsApp +55 11 97783-9182No caso de dúvidas, entre em contato com a secretaria da Regional SP: e-mail secretaria@sbacvsp.org.br ou WhatsApp +55 11 97783-9182No 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

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

Senha:
sp@2021

REUNIÃO CIENTÍFICA

Link de acesso:

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

A diretoria da SBACV-SP refor-
ça o pedido para que todos os as-
sociados 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

da pauta da Câmara de Representantes está a qualifi cação do 
Título de Residência como Título de Especialista. O Dr. Adnan 
Neser explicou que a partir do momento que se criou a Comissão 
Mista de Especialidades, a mesma deu todas as diretrizes para 
o Conselho Federal de Medicina, que tem publicado a resolução 
anualmente, sendo a última de 2018, publicada em 2021, onde 
mostra o porquê ter Certifi cações e Título de Especialista. 

Dr. Fabio Henrique Rossi 

Dra. Ana Terezinha Guillaumon

Dr. Pedro Puech-Leão

Dr. Marcelo Calil Burihan 

Dr. Júlio César Gomes Giusti 

Dra. Andressa C. Sposato Louzada 

Dr. Alexandre Petnys
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TRABALHOS DE 25 DE NOVEMBRO

2019,  e a associação de doenças preexistentes com complicações vas-
culares, necessidade de ventilação mecânica invasiva, uso de vasopres-
sores e mortalidade geral.

Materiais e método: Foram avaliados todos os pacientes internados 
por Covid-19 entre abril e julho de 2020. O estudo foi aprovado no Comitê 
de Ética local e registrado no Rebec. Todos os pacientes tiveram a con-
fi rmação diagnóstica de Covid-19 e foram analisados quanto à evolução 
clínica e exames complementares até agosto de 2020. As complicações 
analisadas foram coagulação intravascular disseminada, trombose veno-
sa profunda, acrocianose, oclusão arterial aguda, rabdomiólise e necrose 
de extremidades. Os desfechos relevantes pré-defi nidos pelo COMET Ini-
tiative foram analisados. A coleta de dados foi realizada por prontuário 
eletrônico com dois médicos independentes. Variáveis categóricas foram 
descritas por frequência de eventos e as contínuas por média e desvio 
padrão (DP). Para todas as variáveis, considerou-se intervalo de confi ança 
de 95%. A odds ratio (OR) e OR ajustado foram comparados com as ca-
racterísticas da população e os desfechos de interesse. Para comparações 
foram utilizados o teste t, qui-quadrado de Pearson e análise multivariada 
com regressão logística (IBM SPSS Statistics for Windows e Minitab). 

Resultados: Foram incluídos todos os 305 participantes internados 
em terapia intensiva, 63,3% masculinos e com idade média de 60 anos. 
A média de idade nos não sobreviventes foi maior comparada aos que 
sobreviveram e não houve diferença relacionada ao sexo. Todos apre-
sentaram pelo menos uma comorbidade, sendo as mais frequentes hi-
pertensão, diabetes e doença renal crônica. Hipertensão (OR 1,78, IC 
95% 1,06-2,96, p = 0.028) e doença renal crônica (OR 1,89, IC 95% 
1,14-3,12, p = 0.013) foram mais incidentes nos não sobreviventes. 
De todos os participantes, 56,3% faleceram durante o seguimento e o 
tempo médio de hospitalização foi de 24,6 dias. Ademais, 23,6% deles 
desenvolveram alguma complicação vascular nesse período. De todos 
os fatores de risco analisados, apenas o uso prévio de heparina foi as-
sociado com menor incidência de complicações vasculares (OR 0,46, IC 
95% 0,22-0,98, p = 0.043), sem relação com a dose utilizada. O valor 
do d-dímero foi elevado em todos os participantes do estudo (média 
4,54, DP 5,41 mg/L). 

Conclusões: Pacientes com Covid-19 em terapia intensiva apresen-
taram elevadas taxas de complicações vasculares (23,6%). Valores de 
d-dímero aumentados foram associados a pacientes graves com Co-
vid-19. Os fatores de risco mais associados com mortalidade foi idade 
acima de 70 anos e presença de duas ou mais comorbidades. As altas 
taxas de mortalidade (56%) e de complicações vasculares (23,6%) de-
monstram a necessidade de estratégias diagnósticas e preventivas mais 
adequadas no manejo das complicações por Covid-19.

APRIMORAMENTO TÉCNICO-MOTOR: MODELO DE BAIXO CUSTO 
PARA TREINAMENTO DE ANASTOMOSES VASCULARES

Autores: Bruno Filipe Viotto Petta (apresentador), Breno Falco, 
Rodrigo Nóbrega Bandeira, Victor Corrêa de Oliveira Braz, Alexandre 
Petnys, Maria Lucia Sayuri Iwasaki.

Instituição:  Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo 
(HSPM)

Introdução: A anastomose vascular é uma das competências téc-
nicas e motoras esperadas de um cirurgião vascular. O tempo, o refi -
namento e a qualidade da anastomose infl uem na patência vascular, 
nos resultados e nas possíveis complicações cirúrgicas. Por se tratar 
de uma habilidade motora, praticar a anastomose é necessário. O 
treinamento baseado em repetição, optando por modelos sintéticos 
a animais e visando a segurança do paciente é fundamental. Entre-
tanto, no Brasil dispomos de poucos simuladores, em sua maioria, 
importados e de alto custo. 

Objetivo: Desenvolver um modelo de baixo custo para treinamen-
to de anastomoses vasculares. 

Método: trabalho experimental utilizando materiais disponíveis 
em supermercados e lojas de departamento para a confecção de si-
mulador para treinamento de anastomoses vasculares. 

Resultado: Foram desenvolvidos modelos de artérias e veias utili-
zando uma mistura de gelatina, glicerina e malha têxtil. 

Conclusão: Os testes realizados no modelo desenvolvido demons-
traram que ele é efi ciente e auxilia no treinamento de anastomoses 
vasculares.

Palavras-chave: Treinamento por Simulação. Anastomose Arte-
riovenosa. Técnica de Sutura.

ULTRASSONOGRAFIA POINT-OF-CARE PARA RASTREAMENTO
DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA EM PACIENTES GRAVES 
COM SUSPEITA DE COVID-19

Autores: Ana Alyra Garcia Carvalho (apresentadora), Rebeca Man-
gabeira Correia, Brena Costa Santos, Beatriz Pessuti, Marcello Erich 
Reicher, Ronald Luiz Gomes Flumignan, Henrique Jorge Guedes, Jorge 
Eduardo Amorim, Luis Carlos Uta Nakano.

Instituição: Disciplina de Cirurgia Vascular e Endovascular da Uni-
versidade Federal de São Paulo – UNIFESP

Objetivo: Desde o início da pandemia pelo Coronavírus (Covid-19), 
em 2019, um esforço global foi conduzido para otimizar o diagnóstico e 
manejo de suas complicações, como a trombose venosa profunda (TVP). 

A ultrassonografi a point-of-care (POCUS) utiliza recursos do ultrassom 
vascular na beira do leito, de modo a otimizar o diagnóstico e manejo de 
doenças vasculares. Objetivou-se determinar a incidência de TVP, reali-
zar o diagnóstico precoce e permitir uma mudança na decisão quanto à 
anticoagulação em pacientes graves hospitalizados com Covid-19.

Métodos: Entre 6 de maio e 24 de junho de 2020, 78 participantes 
elegíveis, com sintomas de Covid-19, sem diagnóstico prévio de TEV ou 
uso de anticoagulante, foram admitidos na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) de um hospital terciário universitário. Todos os participantes foram 
submetidos a rastreamento de TVP com POCUS, incluindo a compressão 
venosa em modo B e avaliação de fl uxo em modo cor nos tempos 48h, 
5 dias, 10 dias e 21 dias desde a admissão na UTI. Todos os exames fo-
ram realizados por um mesmo observador treinado e as imagens foram 
verifi cadas por outros dois cirurgiões vasculares com experiência. As 
comparações de variáveis foram avaliadas por meio de teste t pareados 
e um valor de P inferior a 0,05 foi considerado signifi cativo.

Resultados: O primeiro POCUS foi realizado nas primeiras 48 horas 
de admissão na UTI em todos os 78 participantes que estavam sob he-
parina profi lática. Nenhuma TVP foi identifi cada no grupo Covid-19 ne-
gativo (n=18) e oito TVPs foram identifi cadas no grupo Covid-19 positivo 
(n=60, 13%), sendo sete tromboses de veia poplítea e uma trombose de 
veia femoral relacionada a dispositivo venoso central. Cinco dias após a 
admissão na UTI, identifi cou-se 12 óbitos (incluindo dois com TVP). Dos 
48 participantes restantes, apenas cinco tiveram alta da UTI e seis já 
tinham TVP na primeira avaliação e receberam anticoagulação em dose 
terapêutica após identifi cação da TVP com POCUS. Mesmo em vigência 
de anticoagulação em doses mais altas, dois desses participantes apre-
sentaram progressão proximal da trombose até a veia femoral comum. 
Entre os 42 pacientes restantes sem diagnóstico prévio de TVP pelo 
nosso estudo, submetidos ao segundo POCUS, identifi cou-se nove TVPs 
(21,4%), sendo seis participantes com trombose de veia poplítea e três 
participantes com trombose de veia femoral relacionada a dispositivo 
venoso central. No 10º dia após a admissão na UTI, cinco participantes 
tiveram alta hospitalar e três faleceram com TVP prévia identifi cada com 
POCUS. No 21º dia, nenhuma TVP adicional foi diagnosticada e um parti-
cipante apresentou progressão proximal da trombose até a veia femoral 
comum. A incidência de TVP nos participantes graves com Covid-19 foi 
28% (17/60). A anticoagulação terapêutica com doses mais altas foi 
instituída em todos os participantes com TVP, embora três deles apre-
sentaram progressão proximal do trombo. A mortalidade nos pacientes 
graves com Covid-19 foi de 25% (15/60) em 21 dias de seguimento.

Conclusão: Em pacientes graves com Covid, a mortalidade foi de 
25% e a incidência de TVP foi de 28%. No contexto da pandemia de 
Covid-19 com alta taxa de mortalidade, complicações graves como a 
TVP e com evidências de que a anticoagulação terapêutica não deve ser 
instituída indiscriminadamente para todos os pacientes graves, o POCUS 
pode ser uma ferramenta vital para o manejo desses pacientes. 

COORTE PROSPECTIVA: COMPLICAÇÕES VASCULARES 
EM 305 PACIENTES GRAVES INTERNADOS COM COVID-19

Autores: Rebeca Mangabeira Correia (apresentadora), Brena Costa 
Santos, Ana Alyra Garcia Carvalho, Libnah Leal Areias, Danielle Akemi 
Bergara Kuramoto, Mariana Raff o Pereda, Ana Laura e Silva Aidar, Ka-
roline Evelyn Barbosa Gomes, Natalia Cestari Pegas, Vladimir Tonello de 
Vasconcelos, Marcelo Erich Reicher, Wellington Gianotti Lusttre, Henri-
que Jorge Guedes Neto, Ronald Luiz Gomes Flumignan, Luis Carlos Uta 
Nakano, Jorge Eduardo de Amorim.

Instituição: Disciplina de Cirurgia Vascular e Endovascular da Uni-
versidade Federal de São Paulo – UNIFESP

Objetivo: Avaliar as complicações vasculares em pacientes interna-
dos em terapia intensiva com a doença por Coronavírus (Covid-19), em 
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ESPAÇO ABERTO

Dr. Rubem Rino

Dr. Jorge A. Kalil

Membro associado da SBACV-SP

Diretor de Patrimônio da SBACV-SP

Estamos deixando de investir na força da 
UNIÃO liderada pelas importantes Entidades 
como o destacado CFM, dos indispensáveis 
CRMs Estaduais, da atuante AMB, das Asso-
ciações Médicas Estaduais, Sociedades de 
Especialidades, em Defesa da Classe Médica 
Brasileira, que está cada vez mais desrespei-
tada, desvalorizada, esquecida, mesmo sendo 
considerada a principal defensora da maior 
riqueza do ser humano, a SAÚDE. 

Os hospitais crescem fi nanceiramente inin-
terruptamente, permitindo uma importante 
área de trabalho médico, mas a maioria dos 
médicos encontram difi culdades em melhorar 
eticamente seu ganho.

Os planos de saúde crescem, mas, se de um 
lado abrandam as despesas com a assistência 
médica do paciente, os honorários dos médi-
cos credenciados estacionaram em baixa. 

Apenas vinte por cento dos médicos têm 
um desenvolvimento profi ssional, econômico 
ultra-diferenciado, quer pelo maior domínio 
do conhecimento médico adquirido, quer pelo 
marketing, e porque não da sorte.  Oitenta 
por cento dos médicos em exercício da profi s-
são têm vivido uma situação fi nanceira difícil, 
principalmente nos dois últimos anos com a 
pandemia.  

Necessário se torna que essas importantes 
Entidades da Classe Médica não deixem de se 
unir publicamente, insistentemente, ininter-
ruptamente, em real e justa defesa da classe 
médica em geral. 

O médico, funcionário público, é muito mal 
remunerado e enfrenta uma grande sobrecar-
ga de atendimento, tendo que atender rápido 
a pessoa necessitada, prejudicando a conclu-
são do diagnóstico. Isso vem acontecendo 
pelo desprezo da real e importante necessi-
dade de se ter um número de profi ssionais 

Na última reunião de diretoria da SBACV-SP 
foram debatidas pautas importantes.

Entre elas, levantei a questão sobre o tema 
“Títulos de Especialista”.

Listei e enumerei que a Cirurgia Vascular 
possui quatro ”subespecialidades”:
• Cirurgia Vascular
• Angiologia 
• Cirurgia Endovascular 
• Ultrassom Vascular

Da mesma forma, enumerei:

 Temos que prestar quatro concursos para 
obtermos cada título destas referidas acima.

** Não é permitido prestar sabatina para 
mais de uma especialidade por ano.     

Desta forma, o candidato paga quatro 

da medicina, médicos, enfermeiros, auxiliares 
de enfermagem, técnicos, que há tempos não 
passa de cinquenta por cento do necessário 
para um atendimento digno. Isso vem desen-
cadeando ao necessitado pelo uso da medi-
cina pública uma espera de meses por uma 
consulta, e um ano ou mais para ser operado 
de patologia importante de ser resolvida; com 
hospitais públicos faltando inúmeros apare-
lhos e materiais importantes e indispensáveis 
a um atendimento digno ao ser humano. 

Além do mais, a imprensa só vem focali-
zando o perigo do Coronavírus, a necessidade 
do brasileiro ser vacinado, o número de vaci-
nados, o número de mortos que contraíram 
o vírus, sem convencer a população da real 
importância de passar por consulta de con-
trole de doenças previamente adquiridas, e 
até de se prevenir contra muitas, que passam 
despercebidas.

Infelizmente estamos vivenciando uma si-
tuação política e econômica no Brasil (país 
de imensuráveis Riquezas de todos os tipos), 
destruidora, descontrolada, a ponto de políti-
cos se preocuparem em só aparecerem, como 
a CPI, que deveria ter um número de políticos 
participantes proporcional ao número da po-
pulação de cada estado brasileiro, e não com 
a maioria de representantes do Norte e Nor-
deste numa discussão até agressiva.

Nenhuma das três imprensas, falada escrita 
e televisiva, focaliza com insistência, o impor-
tante que se fala nos bastidores (há muiiiitos 
anos que só a educação em tempo integral, 
proteção plena da saúde do povo, pesquisas 
científi cas, com destacados e bem prepara-
dos profi ssionais dessas três áreas), para o 
Brasil ser um país respeitada mundialmen-
te. É muito importante consolidar essa união 
das entidades de classe para triunfarmos em 

defesa do médico e da medicina brasileira, 
redundando em benefício do povo brasileiro 
em geral.

Se todos os países do mundo, que falam 
sobre o problema do gás de efeito estufa 
da atmosfera mundial, e criticam o Brasil 
por não controlar a contínua destruição da 
Amazônia, que deve ser mesmo combatida 
e impedida, comentassem também sobre 
a emissão de carbono dos Estados Unidos 
da América do Norte e da China, principal-
mente que representam sessenta por cen-
to no mundo, estariam sendo mais justos 
e sinceros. E cobrassem de todos os países 
do mundo o refl orestamento, em parte, da 
grande destruição provocada pelo cresci-
mento comercial dos mesmos, diminuiria a 
injustiça de só focalizar o Brasil.   

“Em meio aos tropeços ou nas horas 
mais difíceis, lembre-se que existe 

uma força chamada esperança” 
- Jordana Mourão

COMENTÁRIOS GERAIS...

TÍTULO DE ESPECIALISTA

inscrições e realiza quatro provas em 
anos diferentes!

• É por meio da SBACV, que a maioria de 
nós adquire as titulações.
• Entretanto, o Diário Ofi cial da União, 

publicado em 24/01/2019, Edição 17, Seção 
1, Página 67-71: Órgão: Entidade de Fisca-
lização do Exercício das Profi ssões Liberais/
Conselho Federal de Medicina – Resolução 
nº 2.221, de 23 de novembro de 2018:

https://bit.ly/resoluçãonumero2221CFM  

Decreta e Reconhece como Títulos de 
Especialista: a Angiologia e a Cirurgia 
Vascular.

Para as “Subespecialidades” (entenda-se 
como Certifi cado em área de atuação) An-

giorradiologia e Cirurgia Endovascu-
lar e Ecografi a Vascular com Doppler
são concedidas Certifi cações de Área de 
Atuação!  E não Títulos de Especialista.

Em conclusão:  Devemos ter cautela 
ao citar:

Título de Especialista em Cirurgia En-
dovascular e/ou Ultrassom Vascular.

Reforçando e sublinhando: Título de 
Especialista é reconhecido apenas e 
tão somente em Angiologia e em Ci-
rurgia Vascular.

Obrigado pela leitura.
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TRATAMENTO ENDOVASCULAR DE PACIENTE 
COM SUBOCLUSÃO ILÍACA E ANEURISMA DE AORTA 
ABDOMINAL UTILIZANDO ENDOPRÓTESE ALTURA

Autores: Sergio Quilici Belczak1,2,3; Walter Junior Boim de 
Araujo4; Murilo Marchetto Pinheiro2; Marina Tricoly Santos2; Ra-
faela Zamboti Madia2; Tainá Polonio Angeli2; Vinicius de Lima 
Benedito2; Amanda Zani Castello2

Instituição: 1Instituto de Aprimoramento e Pesquisa em 
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular – IAPACE, Sã o Paulo, 
SP; 2Centro Universitá rio Sã o Camilo, Sã o Paulo, SP; 3Institu-
to Belczak de Cirurgia Vascular e Endovascular, Sã o Paulo, SP; 
4Instituto da Circulaç ã o, Curitiba, PR.  

Colaboração: Ana Júlia Luza       

Resumo: Paciente de 72 anos, sexo feminino, portadora de 
hipertensão arterial sistêmica (HAS), insufi ciência cardíaca (IC) 
e tabagista 60 anos-maço, apresentou dor de início ao repou-
so em membro inferior direito (MID). Ao exame físico, pulsos 
ausentes em MID e apenas pulso femoral palpável em mem-
bro inferior esquerdo (MIE). Há suspeita de oclusão arterial em 
MID, foi realizada uma angiotomografi a computadorizada que 
demonstrou suboclusão de artéria ilíaca comum direita e aneu-
risma de aorta abdominal (Figuras 1 e 2).

Optou-se por submeter a paciente ao tratamento endovascu-
lar totalmente percutâneo, visando a recanalização da artéria 
ilíaca comum direita e o tratamento do aneurisma simultane-
amente. Foi realizada punção ecoguiada e selamento arterial 
com dois dispositivos de perclose, ambos bilateralmente. Ten-
do o aneurisma 3,6 cm com artérias ilíacas externas de 0,49 
cm de diâmetro, a endoprótese escolhida foi a ALTURA (Figura 
3). Após procedimento, a paciente recuperou o pulso femoral 
direito com colocação de quatro percloses no total (Figura 4). 
Doppler de controle foi realizado no dia seguinte, evidenciando 
perviedade do stent e ausência de estenoses residuais.

O reparo endovascular de aneurisma é atualmente o pro-
cedimento mais realizado para o tratamento de aneurismas 
aorto-ilíacos. Sistemas de distribuição de baixo perfi l, endopró-
teses fenestradas, endoâncoras e metodologias de selamento 
de aneurisma endovascular são opções para pacientes de alto 
risco, incluindo aqueles com doenças respiratória, cardíaca ou 
renal crônica. Dentre as novas endopróteses destaca-se a AL-
TURA utilizada no caso descrito.

Nesse cenário, a paciente apresentava alto risco de reparo 
aberto por seu histórico de IC, HAS e pela idade avançada. Im-
plantou-se com sucesso a endoprótese ALTURA composta de 
duas endopróteses paralelas e independentes de menor diâme-
tro comparadas às usuais (14 Frenchs) e que podem ser libera-
das em alturas diferentes. Essa liberação pode acontecer com 
até 1 cm de diferença entre uma artéria renal e outra, além de 
seu material proporcionar grande fl exibilidade, colocação preci-
sa, minimizar o traumatismo vascular e não apresentar evidên-
cia de complicações a longo prazo.

A experiência publicada com este tipo de endoprótese é 
excelente. Foi evidenciado no estudo de Krievins et al que a 
partir de uma única série de 89 pacientes, a implantação das 
endopróteses obteve sucesso em 99% dos casos, apesar de 
uma taxa de reintervenção de 4,5% durante os primeiros 30 
dias. Não houve complicações como rupturas de aneurisma, 
conversões cirúrgicas ou mortes relacionadas ao aneurisma 
de aorta abdominal. 

No caso, a endoprótese ALTURA foi uma opção devido ao 
pequeno diâmetro das artérias ilíacas. Da mesma forma, o 
Incraft e Ovation, por exemplo, poderiam ter sido utilizados 
como opções seguras e adequadas à proposta e dinâmica da 

Figura 1 – Reconstrução de angioto-
mografi a evidenciando aneurisma de 
aorta abdominal

Figura 3 – Angiografi a inicial

Figura 2 – Imagem de angiotomogra-
fi a evidenciando suboclusão de artéria 
ilíaca comum direita

Figura 4 – Angiografi a de controle 
pós-implante da endoprótese ALTURA

Referências:
1. Muhs BE, Jordan W, Ouriel K, Rajaee S, de Vries J-P. Matched cohort comparison of endovascular abdominal 
aortic aneurysm repair with and without EndoAnchors. J Vasc Surg. 2018; 67(6): 1699-1707. DOI: 10.1016/j.
jvs.2017.10.059.
2. Qaderi SM, Tran NT, Tatum B, Blankensteijn JD, Singh N, Starnes BW. Aortic neck dilation is not associated 
with adverse outcomes after fenestrated endovascular aneurysm repair. J Vasc Surg. 2019; 69(4): 1059-1065, 
DOI: 10.1016/j.jvs.2018.07.037.
3. Stenson KM, Patterson BO, Grima MJ, de Bruin JL, Holt PJ, Loftus I. Midterm results of endovascular 
aneurysm sealing to treat abdominal aortic aneurysm. 2019. J Vasc Surg. 2019; 69(1): 53-62. DOI: 10.1016/j.
jvs.2018.04.016.
4. Krievins D, Kramer A, Savlovskis J, Oszkinis G, Debus ES, Oberhuber A. Initial Clinical Experience Using the 
Low-Profi le Altura Endograft System With Double D-Shaped Proximal Stents for Endovascular Aneurysm Repair. 
J Endovasc Ther. 2018; 25(3): 379-386, DOI: 10.1177/1526602818771973.

RELATO DE CASO 

artéria ilíaca por apresentarem 14 Frenchs de diâmetro. Dentre estas 
três opções, a equipe de Cirurgia Vascular optou pela ALTURA por ter 
maior força radial. Ressalta-se a importância de discutir esse caso na 
medida em que a evolução clínica junto ao doppler de membros inferio-
res para controle mostraram resultados favoráveis.
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FIQUE POR DENTRO

VI CONGRESSO 
BRASILEIRO DAS 
LIGAS ACADÊMICAS DE 
CIRURGIA VASCULAR E  
ENDOVASCULAR

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 VI Congresso Brasileiro das Ligas Acadê-
micas de Cirurgia Vascular e Endovascular 
2021. 

O evento tem o objetivo de intensifi car e 
expandir os conhecimentos sobre áreas de 
estudo na Angiologia, Cirurgia Vascular, An-
giorradiologia, Cirurgia Endovascular, bem 
como os métodos diagnósticos e terapêuti-
cos invasivos e não invasivos.

A Liga Acadêmica Paulista de Cirurgia 
Vascular, organizada pela SBACV-SP, acon-
teceu no dia 23 de outubro, com a apre-
sentação da Dra. Marina Dantas Henrique 
(R4), que abordou sobre “Estenose de Ca-
rótida”. Os relatos de casos foram feitos 
pelos alunos da FMABC.

Nos meses de novembro e dezembro não Dra. Marina Dantas Henrique

Organizado pela Associação Nacional de 
Atenção ao Diabetes (ANAD), com o apoio da 
SBACV-SP, foi realizado no dia 30 de outubro, 
no formato virtual, o 25º Congresso Brasileiro 
Multidisciplinar em Diabetes, com ciclo de Sim-
pósios Magnos de Atualização em D.M..

O evento contou com a participação do as-
sociado da Regional São Paulo, Dr. Guilherme 
Yasbek, que abordou o tema “Complicações 
Vasculares no D.M.”, com os módulos: “Como 
diagnosticar e como encaminhar” e “Do Vascular 
ao Clínico/Endocrinologista”.

A palestra pode ser acessada na íntegra no 
link: https://bit.ly/youtubepalestradoevento

25º CONGRESSO BRASILEIRO MULTIDISCIPLINAR EM DIABETES

haverá reuniões da Liga Vascular. Em janei-
ro de 2022, a secretaria da SBACV-SP infor-
mará a agenda do ano.

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.
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NOVA DIRETORIA

Dr. Fabio Henrique Rossi foi eleito presidente da entidade

SBACV-SP REALIZA ELEIÇÃO 
PARA O BIÊNIO 2022-2023

Diretora eleita:

Presidente:
Fabio Henrique Rossi
Vice-presidente:
Luis Carlos Uta Nakano
Secretário:
Júlio César Gomes Giusti
Vice-secretário:
Marcus Vinicius Martins Cury
Tesoureiro:
Akash Kuzhiparambil Prakasan
Vice-tesoureiro:
Sthefano Atique Gabriel
Diretor Científi co:
Marcone Lima Sobreira
Vice-diretor Científi co:
Ronald Luiz Gomes Flumignan
Diretor de Publicações:
Rogerio Abdo Neser
Vice-diretor de Publicações:
Dafne Braga Diamante Leiderman
Diretor de Defesa Profi ssional:
Fábio José Bonafé Sotelo
Vice-diretor de Defesa Profi ssional:
Vinicius Bertoldi
Diretor de Patrimônio:
Nilo Mitsuru Izukawa
Vice-diretor de Patrimônio:
Jorge Agle Kalil

Seccionais

ABC:
Alexandre Sacchetti Bezerra
Alto Tietê:
Fuad José Assis

Baixada Santista:
Mariano G. da Silva Filho
Bauru-Botucatu:
Rafael Elias Farres Pimenta
Campinas-Jundiaí:
Ana Terezinha Guillaumon
Franca:
Daniel Urban Raymundo
Marília:
Marcelo José de Almeida
Presidente Prudente:
Fernando José Fortunato
Região Bragantina:
Benedicto Márcio Villaça
Ribeirão Preto:
Luciano Rocha Mendonça
São Carlos-Araraquara:
Carolina Diaz Pedrazzani Lemos
São José do Rio Preto:
Mário César Cardoso de Britto
Sorocaba:
Jamil Victor de Oliveira Mariuba
Taubaté-São José dos Campos: 
Regis Campos Marques

Conselho Superior:

Adnan Neser
Antonio Carlos Alves Simi
Bonno van Bellen
Calogero Presti
Cid J. Sitrângulo Jr.
Fausto Miranda Jr.
Francisco Humberto A. Maff ei
João Carlos Anacleto
José Carlos Costa Baptista-Silva
Marcelo Calil Burihan

A Sociedade Brasileira de Angiologia e de 
Cirurgia Vascular - Regional São Paulo rea-
lizou no dia 28 de outubro a eleição da di-
retoria para comandar a entidade nos pró-
ximos dois anos. Eleito por aclamação pelos 
associados, o cirurgião vascular paulistano, 
Dr. Fabio Henrique Rossi, vice-presidente da 
atual gestão, será o novo presidente para o 
biênio 2022-2023. 

O presidente eleito, que é formado pela 
Faculdade de Ciências Médicas de Santos 
(FCMS) e coordenador da Residência Médi-
ca em Cirurgia Vascular e Endovascular do 
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia de 
São Paulo, ressalta a brilhante atuação do Dr. 

Walter Campos Júnior que, ao longo de seu 
mandato, realizou um excelente trabalho. 

Dr. Fabio pontua quais serão os principais 
fundamentos de sua gestão. “O primeiro pi-
lar será estimular a participação ativa e de-
mocrática de todos os associados, seja de 
forma presencial ou à distância, por meio da 
digitalização de todo o conteúdo científi co e 
social produzido pela SBACV-SP. Para isso, 
trabalharemos com o apoio dos diretores de 
nossas Seccionais. O segundo pilar será tor-
nar os departamentos e comissões ativos e 
responsáveis pela revisão e geração de todo 
esse conteúdo científi co, e envolvidos nas 
nossas ações sociais. Teremos muito trabalho 

pela frente, e, dessa forma, será importantís-
sima a participação ativa de seus membros. 
O terceiro pilar é fortalecer vínculos associa-
tivos e colaborativos entre a nossa sociedade 
e os gestores de saúde pública, privada e das 
outras sociedades de especialidades que te-
nham atividades correlatas, que na maioria 
das vezes são os primeiros a ter contato com 
pacientes portadores de doenças vascula-
res”, discorre.  

Durante a eleição também foram defi ni-
dos os componentes dos Conselhos Fiscal e 
Superior, os representantes das Seccionais e 
os membros dos Departamentos, que foram 
subdivididos em Comissões.

Marcelo Fernando Matielo
Marcelo Rodrigo de Souza Moraes
Pedro Puech-Leão
Roberto Sacilotto
Valter Castelli Jr.
Walter Campos Júnior
Wolfgang Zorn

Conselho fi scal

Arual Giusti
Marcos Augusto de Araújo Ferreira
José Fernando Leite da Silva
Álvaro Machado Gaudêncio
Arnaldo Yoshimi Shiratori
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GESTÃO 2022-2023

Entre as novas ações está a criação do podcast ofi cial da SBACV-SP que se chamará FluxoSP, 
a reformulação do site e a intensifi cação das ações de cidadania 

PRESIDENTE ELEITO DA SBACV-SP, DR. FABIO HENRIQUE ROSSI, 
REVELA AS NOVIDADES PARA O SEU MANDATO 

A Sociedade Brasileira de Angiologia e 
de Cirurgia Vascular - Regional São Paulo 
(SBACV-SP) começará o ano de 2022 com 
um novo presidente. O cirurgião vascular 
paulistano Dr. Fabio Henrique Rossi assume a 
presidência pelos próximos dois anos. O es-
pecialista se diz animado com o novo desafi o 
e almeja tornar a participação associativa 
mais atraente para a nova geração. 

Dr. Fabio Henrique Rossi nasceu em São 
Paulo, capital, em 6 de dezembro de 1968. 
Formou-se pela Faculdade de Ciências Mé-
dicas de Santos - FCMS (1988-1993); fez 
Cirurgia Geral no Hospital Santa Marcelina 
(1994-1995); cursou Cirurgia Vascular e 
Endovascular no Instituto Dante Pazzane-
se de Cardiologia (1996-1998); estudou 
especialização em Cirurgia Endovascular 
pelo Montefi ore Medical Center (Prof. Frank 
J Veith) - Bronx, New York - International 
Fellowship Program (1999-2000); concluiu 
Doutorado em Medicina (FMUSP) com o 
tema “Avaliação do leito arterial em revas-
cularização de membros inferiores: estudo 
comparativo entre ecografi a-Doppler, arte-
riografi a e medidas diretas de fl uxo no in-
traoperatório”, com a orientação do Prof. Dr. 
Pedro Puech Leão (2004-2006); e concluiu 
pós-doutorado em 2016 (USP-IDPC) com o 
tema “Tratamento endovenoso da obstru-
ção venosa ilíaca”, tendo como orientadores 
Dra. Amanda Guerra de Moraes Sousa, Dra. 
Patricia E. Thorpe, MD (Phoenix-AZ) e Dr. 
Seshadri Raju, MD (Jackson, MS). 

O especialista conta que sua vida acadê-
mica foi constituída no Instituto Dante Pa-
zzanese de Cardiologia de São Paulo, onde 
hoje é coordenador da Residência Médica 
em Cirurgia Vascular e Endovascular. Atua 
ainda no Hospital Adventista de São Paulo, 
onde é o coordenador do serviço de Cirurgia 
Vascular e Endovascular, e realiza cirurgias 
em seus pacientes do consultório particular 
no Hospital do Coração, Hospital Santa Ca-
tarina, Hospital Santa Rita e, mais recente-
mente, no Hospital e Maternidade São Luiz 
de São Caetano (Rede D’or).

Pesquisas
Dr. Fabio revela que o interesse pela pes-

quisa se deu ainda na época da faculdade, 
quando foi monitor de técnica cirúrgica, sob 
a orientação do Prof. Dr. Amaury Teixeira 
Nigro. “Realizei estudos experimentais so-
bre lesões traumáticas em esôfago. De lá 
para cá sempre estive envolvido em algum 
projeto. Sou docente responsável pela Dis-
ciplina de Tecnologia em Cirurgia Cardio-
vascular e Endovascular Extracardíaca, do 

Programa de Pós-Graduação IDPC-USP. No 
Dante Pazzanese, atualmente, eu e minha 
equipe participamos de alguns estudos e 
projetos de pesquisa que estão em anda-
mento: Stent periférico coberto de PTFE e 
eluidor Sirolimus (Solaris DE - Scietech): 
Segurança comparativa e perviedade arte-
rial em artérias suínas, FHR; Angioplastia 
com balão farmacológico versus implante 
de stent de nitinol em obstruções do seg-
mento fêmoro-poplíteo, do aluno Thiago 
Osawa Rodrigues; análise de efi cácia e se-
gurança da derivação arterial ilíacofemoral 
com veia autóloga de membro superior na 
doença arterial obstrutiva crônica, do aluno 
Júlio César Gomes Giusti; avaliação tardia 
dos resultados clínicos do tratamento endo-
vascular das obstruções venosas ilíacas na 
insufi ciência venosa crônica avançada, um 
projeto FAPESP, da aluna Thais Lye Okamo-
to Yamakami e  estudo multicêntrico sobre 
a aplicabilidade clínica da eletrocoagulação 

agora em veias perfurantes, no tratamen-
to da insufi ciência venosa crônica grave, da 
aluna Viviane Chaib Gomes Stegun; e pre-
valência angiotomográfi ca do fenômeno de 
Nutcracker e varizes pélvicas em pacientes 
portadores de insufi ciência venosa crônica 
avançada dos membros inferiores, da aluna 
Liza Batista Siqueira Carrijo, e ressalta que 
está fi nalizando a edição do Livro “Manual 
de Cirurgia Endovenosa”, no qual é aborda-
do, de forma detalhada, o diagnóstico e o 
tratamento minimamente invasivo das sín-
dromes obstrutivas venosas tóraco-abdo-
mino-pélvicas e das varizes tronculares dos 
membros inferiores.  

Dr. Fabio considera que a participação 
ativa e associativa seja fundamental para 
o crescimento profi ssional e comenta que 
sempre participou ativamente da SBACV-SP, 
seja frequentando as reuniões e eventos 
científi cos, como apresentando trabalhos. 
Durante esse período, atuou em diversos 
setores: 2010/2011: departamento de Do-
enças Arteriais (2010/2011); Cirurgia Ex-
perimental e Pesquisa de Trauma Vascular 
(2014/2015); vice-diretor de Patrimônio 
(2016/2017); vice-tesoureiro (2018 e 2019) 
e vice-presidente (2020/2021). “Especial-
mente nesses últimos dois anos foi um gran-
de prazer e privilégio trabalhar ao lado de 
nosso atual presidente, o Dr. Walter Campos 
que, apesar da pandemia de Covid-19, con-
seguiu manter qualidade e ética em nossas 
atividades, de forma extremamente brilhan-
te e competente”. 

Propostas para a nova gestão  
Para o próximo ano, o cirurgião vascu-

lar discorre que pretende colocar em práti-
ca diversas ações e iniciativas, entre elas a 
reformulação do site da Sociedade, com o 
objetivo de torná-lo mais completo, com a 
navegação mais simples e prazerosa. “Ele 
será transformado no grande portal de infor-
mação, comunicação e de educação continu-
ada de nossos associados. Teremos muitas 
novidades na plataforma, onde o associado 
adimplente terá acesso a todos os nossos 
eventos, seja durante a realização dos mes-
mos, bem como em outro momento que con-
siderar mais conveniente, por meio de acesso 
digital aos arquivos em áudio ou vídeo, que 
serão disponibilizados via streaming. Todas 
as nossas reuniões científi cas mensais serão 
transmitidas ao vivo com a possibilidade de 
interação e participação de forma remota. 
Além disso, teremos um webinar mensal, 
organizado pela Diretoria Científi ca e pelos 

no tratamento de pacientes portadores de 
varizes dos membros inferiores associadas 
à insufi ciência da veia safena magna, que é 
uma linha de pesquisa que já ganhou alguns 
prêmios, nacionais e internacionais, com 
a aluna Camila Baumann Beteli, e agora o 
aluno Miguel Monteiro Tannus está avalian-
do os resultados tardios, e fará um estudo 
fase III, multicêntrico”. 

Além dessas pesquisas, Dr. Fabio desta-
ca ainda o estudo randomizado duplo-ce-
go comparativo entre eletrocoagulação e 
aplicação de espuma densa de polidocanol, 

"Com a ajuda 
de todos e uma
SBACV-SP mais 

democrática, acredito 
que conseguiremos 

avançar e tornar 
nossa Sociedade 

maior e mais 
participativa"



 15NOVEMBRO 2021

GESTÃO 2022-2023

departamentos e comissões, com temas es-
colhidos pelos nossos sócios”, declara. 

Dr. Fabio informa ainda que, em 2022, 
acontecerá o XX Encontro São Paulo de Ci-
rurgia Vascular e Endovascular e o IX Encon-
tro Interativo de Cirurgia Vascular e Endo-
vascular que serão realizados no período de 
7 a 9 de abril, no Centro de Convenções Frei 
Caneca, em São Paulo-SP. “Será um evento 
híbrido, mas convidamos todos a virem para 
São Paulo para comemorarmos juntos esses 
20 anos do evento mais tradicional da nos-
sa Sociedade! Teremos muita atividade so-
cial, surpresas e novidades! No próximo ano 
será realizada também a sétima edição do 
Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endo-
vascular, entre os dias 26 a 29 de maio, no 
Grande Hotel, em Campos do Jordão. Esse 
evento, que será transmitido on-line pela 
primeira vez, discute de forma crítica os te-
mas mais polêmicos de nossa especialidade.

O presidente eleito esclarece que todos os 
tradicionais cursos de Educação à Distância 
(EAD), como o TEVASC, CAVASC, CECEV, 
CECC, CETEV, etc., foram recentemente atu-
alizados e estarão disponíveis no site para 
todos os associados da SBACV também. 
Será realizado ainda o projeto Circulando 
nas Seccionais, as reuniões das ligas de 
acadêmicos e residentes, o Dia Vascular e 
o Dia Mundial de Trombose de São Paulo, o 
meeting Pense Aorta, entre outros eventos. 
“Vamos trabalhar também para incentivar 
ainda mais a realização da pesquisa pelos 
nossos associados, valorizando os prêmios 
Alexis Carrel, Geza de Takats, Cid dos San-
tos, Berilo Langer e Emil Burihan”.

Dr. Fabio revela como novidade, a criação 
do podcast ofi cial da SBACV-SP que se cha-
mará FluxoSP. Serão dois podcasts mensais, 
com apresentação e discussão dos princi-
pais artigos publicados na edição mensal do 
Jornal Vascular Brasileiro, Jornal of Vascular 
Surgery, European Journal of Vascular and 
Endovascular Surgery, e entrevista com os 
principais cirurgiões vasculares e endovas-
culares sobre a história de vida, profi ssional 
e acadêmica. “Serão realizadas por cirurgi-
ões vasculares e endovasculares em início 
de carreira, com o objetivo de estimular a 
maior participação associativa dos jovens 
cirurgiões e reconhecer a experiência e car-
reira acadêmica de nossos professores”.

A diretoria científi ca, em conjunto com 
os departamentos e comissões, farão um 
trabalho muito importante para elaborar 
revisões sistemáticas ofi ciais da SBACV-SP, 
no diagnóstico e tratamento das principais 
afecções vasculares. Para isso, contarão 
com a reconhecida liderança científi ca do 
diretor Científi co, o Professor Marcone Lima 
Sobreira, e do vice-diretor, Professor Ronald 
Flumignan, que adquiriu um excepcional 
“know-how” na elaboração desse tipo de 
documento científi co.

“Esse conteúdo é fundamental para a nos-
sa política de aproximação com gestores de 
saúde pública, outras sociedades de espe-

cialidades e, sobretudo, servirá igualmente 
de base para as ações da nossa diretoria de 
Defesa Profi ssional. Isso benefi ciará princi-
palmente nossos associados que poderão 
usar esse conteúdo como material didático 
auxiliar para o estudo e seu exercício pro-
fi ssional”.

Ações de Cidadania
Prestar esclarecimentos à população em 

geral, com muita informação sobre o diag-
nóstico, prevenção e tratamento das princi-
pais doenças vasculares, de forma simples 
e ética, também está nos planos de gestão 
do cirurgião. “Serão oferecidos panfl etos ex-
plicativos para os associados colocarem em 
seus consultórios, e essa informação tam-
bém será disponibilizada em formato digital, 
para que possa ser divulgada pela conta do 
Instagram do associado. Teremos o Projeto 
Itinerante Movimento pela Saúde Vascular, 
nenhuma ação gera tanta repercussão e co-
bertura de mídia do que as ações de cará-
ter social, especialmente com atendimento 
médico gratuito para população. Daremos 
também continuidade aos tradicionais even-
tos promovidos pela SBACV-SP: Pense Aor-
ta, Dia Vascular e Mês da Trombose, que 
agora receberão forte investimento em di-
vulgação pelas mídias sociais. Apoiaremos 
a campanha Agosto Azul e Vermelho, que 
esse ano foi um grande sucesso! No fi m do 
ano faremos a campanha Projeto Verão: 
vasinho se trata com angiologista e cirur-
gião vascular; e Viagem boa é viagem com 
segurança vascular!”

Apostar no Marketing também faz parte 
das ações da nova diretoria. Dr. Fabio des-
taca que serão realizadas iniciativas focadas 
no ambiente digital e na aproximação da 
SBACV com o associado, gestores de saúde, 
sociedade e com a indústria fabricante de 
medicamentos e equipamentos. “Temos um 
forte conteúdo científi co gerado pela nossa 
massa crítica, pela nossa diretoria, departa-
mentos e comissões. Contamos ainda com a 
gestão colaborativa e inteligente dos líderes 
do nosso projeto SBACV-SP on-line, e com 
a experiência de nossa assessoria de MKT 
e de Imprensa. Esse material será disponi-
bilizado em nosso site e em nossas mídias 

sociais. Faremos uma forte ação de MKT no 
sentido de informar e convidar a popula-
ção para participar de nossas campanhas e 
ações sociais”.

Dr. Fabio sabe que enfrentará inúmeros 
desafi os à frente do comando da SBACV-SP, 
porém, acredita que a participação asso-
ciativa, ética e ativa é a única forma de se 
fortalecer individualmente. “Temos o dever, 
como sociedade de especialidade, de gerar 
e divulgar conteúdo científi co, mas também 
de estimular o tratamento ético e humaniza-
do de nossos pacientes. Precisamos também 
trabalhar na geração de dados confi áveis 
que possam auxiliar no desenvolvimento 
de ações de saúde pública e protocolos de 
diagnóstico e tratamento baseados em evi-
dência. Em nossa especialidade tratamos 
doenças extremamente graves, como o aci-
dente vascular cerebral, a doença arterial 
obstrutiva periférica e o pé diabético, que le-
vam os pacientes a altíssimo risco de morte 
cardiovascular e perda de membro. O trom-
boembolismo venoso, além de ser a terceira 
causa de morte cardiovascular, pode trazer 
perda de qualidade de vida irreparável. Te-
mos, ainda hoje, pouquíssimos estudos epi-
demiológicos regionais e nacionais. Por meio 
da aproximação de gestores do serviço de 
saúde pública e complementar será possí-
vel fortalecer e sedimentar nossa imagem, 
como líderes e especialistas, na promoção 
de saúde vascular em nossa Sociedade. Ou-
tro grande desafi o é tornar a participação 
associativa atraente para a nova geração. 
Com a ajuda de todos e uma SBACV-SP mais 
democrática, acredito que conseguiremos 
avançar e tornar nossa Sociedade maior e 
mais participativa”, conclui.  

NOVAS ADESÕES

PLENO:
Mário César Cardoso de Britto

REMIDOS:
Carlos Trincado Simon  
Aprovado pela SBACV em 04/10/2021
João Antonio Corrêa   
Aprovado pela SBACV em 04/10/2021

Sócios aprovados 
em 28 de outubro:

Dr. Fabio Henrique Rossi
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CAMPANHA

Realizada pela SBACV Nacional em conjunto com a SBACV Regional São Paulo, a ação de cidadania contou com a 
participação de infl uenciadores digitais. No dia 13/10 o Viaduto do Chá recebeu uma iluminação especial

CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE À TROMBOSE PROMOVE
CONSCIENTIZAÇÃO DA PREVENÇÃO DA DOENÇA 

Com o slogan #CanceleATrombose, a SBACV 
Nacional em conjunto com a SBACV-SP pro-
moveram, de 10 a 20 de outubro, uma ação 
de cidadania com o objetivo de “cancelar” a 
Trombose e fomentar informação para cons-
cientizar a população sobre os cuidados e 
formas de prevenção. 

A campanha teve o patrocínio das em-
presas Bayer, Kendall e Biomm e contou 
com a participação do jornalista Leão Lobo 
(@leaolobotv), que foi o responsável por 
repercutir a iniciativa com a divulgação em 
suas redes sociais, de forma inusitada e 
divertida, de um post sobre um cancela-
mento “bombástico” que estava prestes a 
acontecer, mas que na verdade, posterior-
mente, seria revelado de forma surpreen-
dente que se tratava de um “cancelamento 
do bem” para comunicar a importância de 
abolir essa doença da vida das pessoas.  

Cirurgiões vasculares também entraram 
na ação para esclarecer o tema por meio 
de vídeos que foram divulgados nas redes 
sociais (Facebook, Instagram, YouTube e 
LinkedIn) da SBACV e SBACV-SP, com o ob-
jetivo de prestar atendimento e informar a 
respeito de fatores de risco da trombose ve-
nosa, formas de prevenção e tratamentos. 

Como apoio ao Dia Mundial da Trombose, 
no dia 13/10 o Viaduto do Chá, na região 
central de São Paulo, recebeu uma ilumina-
ção especial. Os arcos foram iluminados nas 
cores azul e vermelho.  

Como parte da comemoração do Dia Mun-
dial da Trombose, foi realizada no dia 17 de 
outubro uma performance na Av. Paulista, 
em frente ao MASP, com 16 pessoas ca-
racterizadas de trombos, que formaram o 
nome da Campanha #CanceleATrombose. 
Foram distribuídos brindes para o público, 
que pôde tirar fotos com as placas promo-
cionais da campanha e que depois foram 
postadas nos stories da SBACV e da SBACV 
Regional São Paulo, responsáveis pela ação.   

No dia 20 de outubro, a SBACV promoveu 
uma live para comemorar o Dia Internacio-
nal da Trombose e o Outubro Rosa. O even-
to abordou o tema Trombose e o câncer de 
mama, relacionando esses dois problemas 
de saúde que merecem atenção. O encontro 
aconteceu pelo Instagram da @sbacvnacio-
nal, e contou com a presença do cirurgião 
vascular e membro da Comissão de Mídias 
Sociais da SBACV, Dr. Thiago Melo; a gine-
cologista, obstetra, preceptora da residência 
médica do Hospital Santa Marcelina de Ita-
quera e professora na Faculdade de Medici-
na Santa Marcelina, Dra. Angélica Barcelos; 
e a mestre e doutora em Medicina, presi-
dente da Comissão Nacional Especializada 
da Febrasgo em Trombose e Hemorragia 
na Mulher e médica assistente do setor de 
Trombose e Trombofi lias do Departamento 
de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital das 

Clínicas da Universidade de São Paulo, Dra. 
Venina Barros.

Durante a transmissão eles responderão 
as perguntas enviadas pela comunidade 
médica e pelo público em geral. Os expec-
tadores puderam interagir com comentários 
no momento da videoconferência e saber 
mais sobre a relação da trombose com o 
câncer de mama. 

E nos dias 29 de outubro e 3 de novem-
bro foi realizada outra ação de cidadania. Os 
passageiros que utilizaram as estações de 
metrô São Paulo-Morumbi (Linha 4 Amare-
la) e Largo Treze (Linha 5 Lilás) receberam 
folhetos informativos sobre a doença, a in-
cidência no Brasil e no mundo, quem possui 
maior risco de desenvolver a trombose, os 
sintomas e o que fazer para preveni-la. Para 
chamar a atenção do público, os promotores 
estavam caracterizados de trombos.

Estação Largo Treze

Drs. Marcelo Burihan, Marcelos Moraes e Andressa 
Borelli

Dr. Walter Campos Jr.

Placas promocionais

Viaduto do Chá

Leão Lobo 
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PREMIAÇÃO

No próximo dia 3 de dezembro, será realizado o Jantar de Encerramento do Ano da SBACV-SP e a posse da nova diretoria para o biênio 2022-2023.
Na ocasião, haverá homenagens e as entregas dos prêmios Alexis Carrel, Berilo Langer, Cid dos Santos, Geza Takats e Emil Burihan.

CARTA DO LEITOR
Escreva seus comentários, dúvidas ou sugestões para a Folha Vascular. Queremos que as 

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

mercial, sem cunho autopromocional e sem conteúdos ofensivos serão publicados.
Mande seu e mail para:

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

GANHADORES DOS PRÊMIOS 2021

6º Prêmio Emil Burihan

A colocação só será defi nida no dia 25 de novembro, por 
ocasião das apresentações dos três trabalhos fi nalistas na 
Reunião Científi ca Mensal da SBACV-SP.

Os concorrentes são:
Dra. Ana Alyra Garcia Carvalho 
Trabalho: Ultrassonografi a point-of-care para rastrea-
mento de Trombose Venosa Profunda em pacientes gra-
ves com suspeita de Covid-19
Dra. Rebeca Mangabeira Correia
Trabalho: Coorte prospectiva: Complicações vasculares 
em 305 pacientes graves internados com Covid-19
Dr. Bruno Filipe Viotto Petta
Trabalho: Aprimoramento técnico-motor: modelo de bai-
xo custo para treinamento de anastomoses vascularesNo 
próximo dia 3 de dezembro, será realizado o Jantar de En-
cerramento do Ano da SBACV-SP e a posse da nova dire-
toria para o biênio 2022-2023.

Na ocasião, haverá homenagens e as entregas dos 
prêmios Alexis Carrel, Berilo Langer, Cid dos Santos, Geza 
Takats e Emil Burihan.

Prêmio Alexis Carrel
Categoria: Titular
Premiado: Dr. Nilo Mitsuru Izukawa

Prêmio Berilo Langer
Premiada: Dra. Andressa Cristina Sposato Louzada 
Categoria: Aspirante Residente
Título: Epidemiologia do reparo do aneurisma da aorta abdominal no 
Brasil de 2008 a 2019 e revisão de outras estatísticas internacionais
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein

Prêmio Cid dos Santos 
Premiada: Dra. Marcela Juliano Silva 
Categoria: Aspirante
Título: A recusa cirúrgica é maior para aneurismas aórticos meno-
res após consentimento informado específi co e tomada de decisão 
partilhada
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein

Prêmio Geza de Takats
Premiado: Dr. Júlio César Gomes Giusti
Categoria: Titular
Título: Resultados de vida real das intervenções abertas e endo-
vasculares na isquemia crônica ameaçadora do membro em es-
tágios glass II e III
Instituição: Hospital Municipal Dr. Carmino Cariccihio e Instituto 
Dante Pazzanese

PRÊMIOS & PREMIADOS
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EXPEDIENTE

NOTÍCIAS

CFM publica resolução que regulamenta, 
disciplina e normatiza a emissão de documentos 
médicos eletrônicos

Documento se embasa em diversas leis, como a Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais - LGPD

O Conselho Federal de Medicina publicou no dia de 26 de outubro a 
Resolução CFM Nº 2.299, que visa regulamentar, disciplinar e norma-
tizar a emissão de documentos médicos eletrônicos no Diário Ofi cial 
da União (DOU). Essa resolução vem de encontro ao atual cenário de 
emissão de documentos médicos eletrônicos que foi alavancado com a 
pandemia do novo Coronavírus devido principalmente às suas medidas 
restritivas.

O documento se embasa em diversas leis, como a Lei Geral de Pro-
teção de Dados Pessoais – LGPD, e traz orientações sobre quais infor-
mações devem constar nos documentos médicos como receitas, ates-
tados, declarações, relatórios, laudos, parecer técnico e solicitação de 
exames. Confi ra:

“Parágrafo único. Esses documentos podem ser emitidos tanto em 
atendimentos presenciais como a distância. Art. 2º Os documentos 
médicos emitidos devem conter obrigatoriamente os seguintes dados: 
Identifi cação do médico: nome, CRM; registro de Qualifi cação de Es-
pecialista (RQE), em caso de vinculação com especialidade ou área 
de atuação; identifi cação do paciente: nome e número do documento 
legal; data e hora e assinatura digital do médico”.

Lembrando que uma assinatura digital segundo o próprio texto é:
“Art. 4º A emissão de documentos médicos por meio de TDICs deve-

rá ser feita mediante o uso de assinatura digital, gerada por meio de 
certifi cados e chaves emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileiras (ICP-Brasil), com Nível de Garantia de Segurança 2 (NGS2), 
garantindo sua validade legal, autenticidade, confi abilidade, autoria e 
não repúdio.

Confi ra outras informações por meio do link 
https://bit.ly/academiamedicaresolução

Fonte: academiamedica

Cremesp homenageia médicos falecidos 
por Covid-19 no feriado de 2 de novembro

Mensagem enaltecendo o trabalho realizado pelos 
profi ssionais foi projetada na lateral da antiga sede 
do Conselho

PODCAST

SBACV-SP LANÇA PODCAST
Estão abertas as inscrições para o podcast ofi cial da SBACV-SP, o 

FluxoSP. Para participar basta ser associado adimplente da Regional 
São Paulo, ter Residência em Cirurgia Vascular, Endovascular ou Doppler 
Vascular e estar formado há no máximo dois anos. 

Serão dois podcasts mensais, com apresentação e discussão dos prin-
cipais artigos publicados na edição mensal do Jornal Vascular Brasileiro, 
Jornal of Vascular Surgery, European Journal of Vascular and Endovascu-
lar Surgery, e entrevista com os principais cirurgiões vasculares e endo-
vasculares sobre a história de vida, profi ssional e acadêmica.

Para mais informações entre em contato pelo e-mail 
secretaria@sbacvsp.org.br ou WhatsApp (11) 97783-9182.

Faça parte dessa ideia! 
Participe! 

No dia 2 de novembro, Dia de Finados, o Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) homenageou os 
médicos falecidos por Covid-19.

“Que o exemplo dos que foram vencidos na batalha pela vida 
nos incentive a jamais desistir”, foi a mensagem projetada na 
lateral da antiga sede do Conselho. Essa é mais uma ação em 
memória dos médicos que perderam suas vidas na luta contra o 
novo Coronavírus.

Recentemente, o Cremesp inaugurou um memorial para estes 
profi ssionais, em sua sede na capital paulista.
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