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Prezados associados,
Iniciamos o mês de fevereiro com vários projetos em andamen-

to. Uma das ações foi a total reformulação e reformatação do site 
da SBACV-SP, que está de cara nova e fi cou mais fácil de navegar. 
Parabenizo o excelente trabalho realizado pelos departamentos e 
comissões na execução desse projeto, e elaboração dos textos da 
nova página. Nossa sede também fi cou mais moderna e aconche-
gante depois de uma reforma e profi ssionalização, com a ajuda da 
nossa superintendente Dra. Andressa Frőhlich Borelli. 

Aproxima-se um dos maiores eventos de nossa especialidade, 
o Encontro São Paulo de Cirurgia Vascular e Endovascular, que 
chega à sua 20ª edição. Este ano teremos muitas novidades na 
programação, que está ampliada, e uma intensa atividade social. 
Façam suas inscrições! Além disso, os preparativos para o Con-
trovérsias já começaram. Não deixem de participar!

Gostaria de ressaltar a magnitude da primeira reunião da 
Seccional do ABC, que foi de excelente qualidade, com aborda-
gens de tópicos de grande relevância para a especialidade. Em 
breve estaremos nos encontros das demais Seccionais. Nossa 
primeira Reunião Científi ca contará com três trabalhos sobre 
aorta e apresentará como novidade dois comentadores: um da 
SBACV-SP e o outro de uma Re-
gional convidada. 

Outra inovação é o FluXoSP, 
que passa a ser o podcast ofi cial 
da Regional. O primeiro episó-
dio com o Prof. Dr. Bonno van 
Bellen, um dos grandes expoen-
tes da Cirurgia Vascular, foi um 
grande sucesso, obtendo mais 
de mil acessos até agora. Você, 
membro da Sociedade, também 
pode participar de nossos pro-
gramas. Venha fazer parte desse 
nosso projeto!

Forte abraço a todos!

Prezados associados,
Mais um ano começando e novos desafi os para nossa Socieda-

de.  Ainda teremos que conviver com as incertezas da pandemia, 
mas nem por isso deixaremos de estar cada vez mais presentes 
na vida do nosso associado.  

A principal preocupação des-
ta nova diretoria será voltada à 
valorização do nosso associado 
com participação mais ativa de 
todas as nossas comissões de 
apoio.  Continuaremos investin-
do na educação médica conti-
nuada e nos eventos científi cos 
já consagrados dentro da nossa 
Sociedade.  Transparência e par-
ticipação são as grandes bandei-
ras que esta gestão carregará 
durante este mandato.  Juntos, 
somos mais fortes.  

Vamos à luta.
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Informações complementares: 
SBACV-SP - Tel.: (11) 2391-3413 (Fixo e WhatsApp) | e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br

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.encontrosaopaulo.com.br  

Local:  Hotel Senac (Campos do Jordão-SP)
Informações:  secretaria@sbacvsp.org.brAbril Maio

AGENDA

7 a 9 26 a 29

Diariamente, nos deparamos com co-
legas se queixando de problemas com 
a medicina e a especialidade, principal-
mente quando o assunto é a relação 
com as seguradoras e operadoras de 
planos de saúde, instituições que do-
minam a medicina das classes A e B. 
Baixa remuneração, glosas e as nega-
tivas de procedimentos são unânimes 
e sempre dominaram a lista de quei-
xas; porém, mais recentemente, tomou 
corpo uma preocupante forma de rela-
ção entre nós e as operadoras, situa-
ção essa  estruturada em dois pilares 
principais: remuneração baixa por hora 
trabalhada e o desmantelamento quase 
que completo da relação médico-pa-
ciente. Criou-se uma estrutura não só 
para fi scalizar o andamento do trabalho 
médico, mas também, como em uma li-
nha de produção, quebrar a cadeia pri-
mordial no cuidado do paciente, que é 

permitir a integração do médico e sua 
liberdade de atuação em todo o pro-
cesso de tratamento do seu paciente. 

Estão tirando nossa liberdade, de-
cidindo nossos ganhos e, pior, nos 
tornando operários de uma grande fá-
brica. Claro, ninguém vai notar mais 
a nossa importância, muito menos o 
paciente, que durante seu cuidado foi 
passado por vários profi ssionais dife-
rentes, como um produto de loja do 
varejo. 

Como chegamos a esse ponto? Pois 
é, para piorar, o fi m ainda não chegou, 
só estamos no começo de um processo 
que vem como um caminhão desgover-
nado e sem freio; “imparável”, eu diria. 
Culpados? Somos muitos. Fato que as-
sistimos a tudo isso com uma mistura 
de perplexidade e impotência. Só sei 
que de onde e como estamos, nada 
podemos fazer para “frear” este “ca-

Dr. Vinicius Bertoldi
Vice-diretor de Defesa Profi ssional 
da SBACV-SP

minhão”, ao menos que mudemos ra-
dicalmente nossa postura, e isso passa 
necessariamente pelos rumos da polí-
tica do país. Mas isso é assunto para 
outro momento.

PASSOU DA HORA DE 
ESTARMOS NA POLÍTICA

DEFESA PROFISSIONAL
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Em busca do nível de excelência pro-
fi ssional, o jovem médico quando ter-
mina a   graduação enfrenta um longo 
caminho até concluir a Residência Mé-
dica (RM), considerada o padrão-ouro 
para a formação de especialistas, tan-
to no Brasil quanto em outros países, 
e sendo institucionalizada ofi cialmente 
no país a partir de 1977. 

É durante essa trajetória que ele encon-
tra o preceptor, profi ssional que exerce 
papel essencial e estratégico na sua for-
mação, que atua como um guia, dá auxí-
lio na tradução do conhecimento teórico 
adquirido ao longo do curso de Medicina e 
facilita a interface com o vasto mundo da 
especialidade. Serve ainda de espelho na 
condução ética e humanizada dos casos. 

De acordo com a supervisora do Pro-
grama de Residência e chefe da Cirur-
gia Vascular do Hospital Heliópolis há 25 
anos, Profa. Dra. Regina de Faria Bitten-
court da Costa, o preceptor necessita ter 
competências para servir como elo entre 
o ensino e o serviço, atuando como um 
facilitador do processo de aprendizagem 
do residente, para que este possa formar 
competências para a prática profi ssional. 

Na opinião do cirurgião vascular, profes-
sor livre-docente na Disciplina de Cirurgia 
Vascular e Endovascular, da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP), Dr. Antonio Eduardo Zerati, o 
preceptor é o médico mais próximo dos 
residentes e que acompanha as ativida-
des lado a lado de seus alunos. Ele ex-
plica que a função do preceptor é colocar 
em prática o planejamento das atividades 
do programa de residência, conforme de-
terminação da chefi a do serviço, e levar a 
esta as necessidades dos residentes. 

“Por ter essa proximidade com o gru-
po, o preceptor tem maior facilidade 
de identifi car as qualidades de cada 
residente, bem como as defi ciências de 
cada um, naturais nessa fase do de-
senvolvimento profi ssional, trabalhan-
do em conjunto com o staff  de médicos 
assistentes e acionando-os sempre, a 
fi m de aperfeiçoar o aprendizado do 
residente na especialidade. O professor 
responsável pelo serviço, com larga ex-

Dr. Fabio Henrique Rossi

Dr. Fábio José Bonafé Sotelo

Dr. Antonio Eduardo Zerati 

Dra. Regina F. Bittencourt da Costa

CAPA

CIRURGIÕES VASCULARES RESSALTAM A IMPORTÂNCIA 
DO PRECEPTOR NA RESIDÊNCIA MÉDICA 

Qualifi cação, conhecimento básico do processo educativo e postura pedagógica são os principais 
requisitos do especialista que divide seu tempo entre o consultório e a dedicação ao ensino 

periência e robusta formação acadêmica, 
desenha o programa de residência e do 
curso de graduação, nos casos em que há 
vínculo universitário. Cabe ao preceptor 
caminhar ao lado dos residentes e alunos 
no cumprimento do programa e servir 
como ponte entre eles e a chefi a do ser-
viço”, esclarece Dr. Zerati. 

Preceptoria no Hospital 
das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade 
de São Paulo (HCFMUSP)

A preceptoria varia conforme a insti-
tuição. No caso da Disciplina de Cirurgia 
Vascular e Endovascular da Faculdade 
de Medicina da USP, o cargo de precep-
tor é ocupado por um médico que aca-
bou de concluir a residência, escolhido 
por concurso. Este médico permanece 
na função durante um ano, no mesmo 
ciclo da residência, após ser substituído 
por outro profi ssional. 

Dr. Zerati menciona que, desde 2021, 
o serviço abriu uma segunda vaga de 
preceptor, que é ocupada respeitando o 
mesmo processo. Além das atividades 
de acompanhamento dos residentes, o 
preceptor participa ativamente de pro-
cedimentos cirúrgicos, em especial os de 
maior porte, e atividades de pesquisa, 
o que proporciona uma grande aproxi-
mação aos médicos assistentes e chefes 
do serviço. “Como membro da Disciplina 
de Cirurgia Vascular e Endovascular do 
HCFMUSP há muitos anos, acompanhei 
diversos colegas durante a preceptoria. 
Diferentes personalidades, diferentes 
formas de lidar com pacientes e staff  do 
hospital, que acabam, de alguma forma, 
moldando também a maneira de atuação 
profi ssional dos residentes que se for-
mam no nosso grupo. Por tudo isso, fi ca 
evidente a importância de quem exerce a 
preceptoria e a enorme responsabilidade 
que vem amarrada ao cargo”, ressalta. 

A Resolução nº 2/2012, art.13 da Co-
missão Nacional de Residência Multipro-
fi ssional em Saúde caracteriza a função 
do preceptor como supervisão direta 
das atividades práticas realizadas pelos 
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residentes nos serviços de saúde onde 
se desenvolve o programa, exercida por 
profi ssional vinculado à instituição for-
madora ou executora, com formação mí-
nima de especialista.

No entanto, a Dra. Regina observa 
que os preceptores de programas de 
residências são profi ssionais com espe-
cialização na área de saúde, mas quase 
nunca na área de educação, e que têm 
na preceptoria uma de suas tarefas pro-
fi ssionais, mas não exclusiva: exercem 
atendimentos ambulatoriais, urgência, 
emergência, entre outros. 

Por outro lado, a preceptoria deman-
da do médico a atualização contínua 
do seu conhecimento e a competência 
em sua especialidade. O preceptor pre-
cisa ainda ter conhecimento básico do 
processo educativo e uma postura pe-
dagógica. “Ele deve mostrar ao residen-
te como se realizam os procedimentos 
técnicos, estimular o raciocínio clínico 
e a postura ética, planejar e analisar o 
seu desempenho, possibilitando que ele 
seja o elemento central do processo de 
aprendizagem, e favorecendo seu cres-
cimento profi ssional e pessoal. Na prá-
tica, a tendência é que o neófi to repita 
as posturas e as atitudes do preceptor 
frente ao paciente, e representando as 
boas práticas”, menciona a médica. 

O cirurgião vascular e supervisor do 
Serviço de Cirurgia Vascular do Hos-
pital Ipiranga, em São Paulo, Prof. Dr. 
Fábio José Bonafé Sotelo acredita que 
o preceptor é um professor, pois exerce 
a nobre arte de ensinar. Ele sinaliza o 
que determina a resolução da Comissão 
Nacional de Residência Médica (CNRM) 
Nº 2, de 3 de julho de 2013, que defi ne 
as diferenças das funções de preceptor 
(médico especialista, integrante do cor-
po docente da instituição e responsável 
pedagógico do programa de residência 
médica) e supervisor (médico especia-
lista, integrante do corpo docente da 
instituição e responsável pela gestão do 
programa residência médica). 

Dr. Sotelo pontua que no Brasil ainda 
são poucos os serviços com cursos para 
preceptoria, mas o preceptor precisa ter 
conhecimento básico do processo edu-
cativo, postura pedagógica, experiência,  
capacidade de ensinar e aprender a vi-
ver a residência médica e ser competente 
diante de sua especialidade. “Exige-se na 
sua função didática, à beira do leito, paci-
ência e vontade de promover discussões, 
demonstrações e apresentações clínicas, 
e capacidade volitiva que desperte o in-
teresse e motivação dos seus residentes 
para uma educação continuada. Inclui 

CAPA

nisto um processo contínuo de estudo e 
aperfeiçoamento. Por mais que não seja 
obrigatório o curso ou título de precep-
tor, existem cursos inovadores visando a 
formação de preceptores. Por exemplo, a 
FMUSP oferece um Curso de Formação de 
Preceptores, que tem por objetivo contri-
buir com os ensinamentos em educação e 
gestão de ensino na saúde de profi ssionais 
que atuam como preceptores e/ou super-
visores em estágios da faculdade e em 
programas de residência”, afi rma. 

A Dra. Regina acrescenta que os pre-
ceptores se preocupam com a falta de 
domínio de determinadas competências 
para exercer o cargo, pois têm consci-
ência da importância da capacitação e 
da aquisição de habilidades pedagógicas 
para o bom exercício de suas funções 
como preceptores e demandam cursos 
de capacitação.

A cirurgiã vascular também observa 
que, na maioria dos programas de RM, o 
profi ssional de saúde assume as funções 
de preceptor sem ter sido preparado 
para tal. Assim, para transformar essa 
realidade, há necessidade de capacitar 
médicos que atuem como supervisores, 
preceptores ou participem da implanta-
ção de programas de RM, que visem o 
desenvolvimento pedagógico e de ges-
tão, no sentido de aprimorar os progra-
mas e contribuir para a melhoria dos 
processos de ensino e cuidado à saúde, 
fortalecendo as políticas públicas de ex-
pansão e qualifi cação da RM no Brasil.

A capacitação para a função de pre-
ceptor e suas correspondentes tarefas, 
bem como as responsabilidades na for-
mação médica, são motivos de discus-
são na maioria das instituições de ensi-
no médico do Brasil. Com base nessas 
necessidades, cursos de capacitação de 
preceptores de RM vêm sendo desen-
volvidos e realizados não só no Brasil 
como em outros países (EUA, Canadá, 
França, entre outros). “Além da neces-
sária capacitação, ressalte-se a neces-
sidade de valorização do preceptor, tan-
to na remuneração como institucional”, 
ressalta Dra. Regina. 

Segundo a resolução CNRM nº 2, de 
7 de julho de 2005, a quantidade ideal 
de preceptor por programa de ensino 
em Medicina é de um médico do cor-
po clínico com 40h para cada seis resi-
dentes, ou dois médicos com 20h para 
cada três residentes. Para o Dr. Sote-
lo, a função preceptor de fato não fi ca 
inclusa na legislação em quantidade. 
“Assim, a meu ver, considero adequado 
em média um preceptor para cada seis 
residentes”, revela.

O processo de ensino e aprendizagem 
na Residência Médica

Na visão da Dra. Regina, esse proces-
so é um tema que merece um capítulo 
à parte, e é preciso ter um olhar dife-
rente na formação de residentes, pre-
ceptores e supervisores. “Necessitamos 
capacitá-los para que possamos pensar 
em excelência, e devemos mostrar o 
caminho da excelência. A Cirurgia Vas-
cular é uma especialidade complexa, 
que exige incorporação de diferentes 
habilidades do residente no espaço de 
tempo da residência. Observa-se que 
o preceptor de hoje não é como o do 
século passado. Mudam as práticas, os 
conceitos, os desafi os, a expectativa 
da sociedade, as demandas de ensino 
e aprendizagem. Ser preceptor hoje é 
saber renovar, reconstruir, refazer a 
profi ssão. Também é se deparar com 
o desafi o do domínio de conteúdos que 
se desatualizam em velocidade assus-
tadora e necessitam de atualização 
permanente”, explica. 

A especialista destaca ainda que é 
essencial obter a capacidade de mu-
dança, adaptação às novas orienta-
ções pedagógicas, capacitação de 
preceptores em metodologias de en-
sino-aprendizagem ativas, trabalhar 
com cenários, simulações, criar e re-
novar. E, conjuntamente, há a neces-
sidade de apoio e valorização, tanto 
institucional como das Comissões de 
Residência Médica (COREMES) que 
devem estar preparadas para produ-
zir práticas pedagógicas e facilitadoras 
para o preceptor. 

Reconhecimento 
entre os pares e busca 
por melhores condições 
de trabalho e remuneração

Dando ênfase às opiniões do colegas, 
o Dr. Fabio H. Rossi reafi rma a impor-
tância do preceptor no processo de 
formação do jovem cirurgião vascular. 
“Além da educação teórica, é ele quem 
acompanha e orienta os passos iniciais 
e, sobretudo, certifi ca que o processo 
de aprendizagem do método e das téc-
nicas cirúrgicas ocorra  sem risco para 
o paciente - primum non nocere. Pre-
cisamos lutar para que esse nobre co-
lega tenha a sua função reconhecida, 
não apenas entre os pares, mas tam-
bém que tenha condições de trabalho 
dignas e remuneração compatível com 
a sua enorme responsabilidade”, afi r-
ma o presidente da SBACV-SP.
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PROFESSOR DR. BONNO VAN BELLEN É 
O PRIMEIRO CONVIDADO DO PODCAST 
FLUXOSP DA SBACV-SP

PODCAST FLUXOSP

formação, professores e conteúdo cien-
tífi co, e o objetivo do Podcast FluXoSP é 
democratizar o acesso à informação de 
qualidade aos nossos associados, não 
apenas da nossa Regional, mas também 
nas mais remotas regiões do país”. 

O cirurgião vascular escolhido para 
ser o primeiro entrevistado e fazer 
parte desse projeto inovador foi o 
prof. Dr. Bonno van Bellen, dono de 
uma trajetória profi ssional exepcional. 
Além de discorrer sobre a sua carreira, 
o especialista  revelou o seu local de 
origem, porque escolheu a Medicina e 
a Cirurgia Vascular, quem foram seus 
mestres, incentivadores, vida acadê-
mica, entre outras curiosidades. Ele foi 
entrevistado pela Dra. Bianca V. Nas-
cimento e Dr. Vinícius Diniz, ambos ci-
rurgiões vasculares do Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia.  

O bate-papo abordou ainda tópicos 
importantes e atuais sobre defesa pro-
fi ssional e  educação médica. O con-
teúdo pode ser acessado em nosso 
site www.sbacvsp.com.br ou pelo link 
https://bit.ly/podcastfl uxo disponíveis 
para todos os associados da SBACV. 
“Convidamos todos a acessarem, com-
partilharem, darem likes e opinarem”, 
recomenda Dr. Fabio. 

“O prof. Dr. Bonno nos deixou muito 
honrados ao aceitar o convite. Além de 
um excelente cirurgião e chefe de equi-
pe, possui uma carreira acadêmica e as-
sociativa exemplar. Também, foi um dos 
fundadores do Encontro Paulista de Ci-
rurgia Vascular e Endovascular, um dos 
mais antigos e tradicionais encontros de 
nossa Sociedade”, afi rma Dr. Fabio. 

A preparação e edição do conteúdo 
das entrevistas teve participação do 
Dr. Fabio, juntamente com uma equipe 
composta por jovens cirurgiões vascula-
res associados à SBACV-SP e membros 
dos departamentos e comissões para 
atuar como entrevistadores. “Teremos 
uma equipe fi xa de membros e coor-
denadores, mas a colaboração de todos 
os associados, com ideias, sugestões de 
conteúdo e participação será estimula-
da. Nosso objetivo é tornar a nossa Re-
gional mais jovem e participativa, e va-
mos focar principalmente nos residentes 
e recém-formados”, reforçou o presi-
dente, que também enfatizou que, para 
colocar em prática o FluXoSP, a diretoria 
fechou contrato com um estúdio que 
possui equipamentos de última geração. 

Dr. Vinícius Diniz e Dra. Bianca V. Nascimento

Dr. Bonno van Bellen

A Sociedade Brasileira de Angiologia e 
de Cirurgia Vascular - Regional São Pau-
lo (SBACV-SP) colocou no ar, na primeira 
quinzena de fevereiro, o primeio episódio 
do Podcast FluXoSP, considerado um dos 
mais importantes projetos entre as novas 
ações da diretoria para esta gestão. O 
presidente da SBACV-SP, Dr. Fabio Hen-
rique Rossi, informou que inicialmente 
serão realizados dois episódios fi xos, um 
de entrevista e outro de discussão sobre 
artigos relevantes publicados no mês, 
nas principais revistas da especialidade, 
sobretudo no Jornal Vascular Brasileiro, e 
que existe também a possibilidade de um 
terceiro com novidades e assuntos signi-
fi cativos emergentes.

Grandes empresas de comunicação 
vêm adotando o formato de Podcast 
para divulgar seus conteúdos, progra-
mas ou produtos. No caso da Regional 
São Paulo,  o presidente explicou o in-
tuito dessa iniciativa. “A evolução tec-
nológica, que já vinha acontecendo, foi 
acelerada nos últimos dois anos devido 
à pandemia. Isso ocorreu, principalmen-
te, na área de educação. O uso de novas 
mídias nesse processo, especialmente 
do Podcast, surgiu para mudar os para-
digmas de ensino pela facilidade e pela 
possibilidade de acesso no local e no 
momento mais adequados. Da mesma 
forma, a mudança no conceito de edu-
cação envolve o desafi o de entrega de 
conteúdo de qualidade cada vez mais 
denso e objetivo. Isso cai como uma 
luva para a geração mais jovem de ci-
rurgiões vasculares. Nossa Regional tem 
como maior patrimônio a enorme quan-
tidade de universidades e  serviços de 

Equipe de entrevistadores é composta por jovens cirurgiões vasculares 
associados à Regional São Paulo e membros dos departamentos e comissões
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LIGA VASCULAR 2022

SBACV-SP PARTICIPA 
DO EVENTO DE POSSE 
DA DIRETORIA DA 
SBACV NACIONAL

FIQUE POR DENTRO

No dia 12 de fevereiro teve início a Liga 
Acadêmica Paulista de Cirurgia Vascular 
de 2022, realizada pela SBACV-SP, com 
mais de 80 participantes (presencial e 
on-line). O palestrante foi o Dr. Marce-
lo Calil Burihan, com a apresentação 
do tema “Linfedema”. Também houve 
a discussão de casos clínicos pelos alu-
nos da Faculdade Santa Marcelina. 

Dr. Marcelo falou sobre a importância 
das reuniões da Liga Acadêmica para 
a especialidade. “Os nossos encontros 
são sempre contemplados com vários 
acadêmicos e residentes. Por isso, re-
solvemos aprofundar sobre um tema 
que é pouco abordado nas faculdades 
de Medicina, a fi m de prestar todos os 
esclarecimentos sobre a doença”.  

O presidente da SBACV-SP Dr. Fabio H. 
Rossi esteve presente, e em seu discur-
so parabenizou o Dr. Marcelo Calil e os 
demais coordenadores pela comemora-
ção da décima edição da liga, que hoje 
congrega mais de 16 serviços e univer-
sidades do Estado de São Paulo. “A vida 
acadêmica e associativa é muito impor-
tante, sabemos que está cada vez mais 
difícil a nossa profi ssão em termos de 
Defesa Profi ssional. Vocês já são líderes 

da nossa especialidade por participarem 
desse evento, e eu como presidente da 
SBACV-SP ratifi co que as nossas portas 
estarão sempre abertas a todos. Além 
disso, estamos programando para os 
próximos dois anos vários projetos que 
possam envolver a Liga”, ressaltou.    

As datas das próximas reuniões pre-
senciais já estão agendadas para os 
dias 19 de março, 21 de maio, 25 de ju-
nho, 27 de agosto, 24 de setembro, 29 
de outubro e 26 de novembro, na Asso-
ciação Paulista de Medicina – Auditório 
Verde – 10º andar, (Estacionamento: 

MultiPark - Rua Francisca Miquelina, 
67), das 8h30 às 12 horas. Não have-
rá reunião da Liga nos meses de abril, 
julho e dezembro. As datas poderão 
sofrer alterações. Para obter informa-
ções é só entrar em contato pelo e-mail 
secretaria@sbacvsp.org.br ou telefone 
(11) 2391-3413 (Fixo e WhatsApp).

A coordenação da Liga Vascular é de 
responsabilidade dos doutores Marcelo 
Calil Burihan, Walter Campos Jr., Luis 
Carlos Uta Nakano, Ivan B. Casella, Ad-
nan Neser, Henrique Jorge Guedes Neto, 
Antonio Eduardo Zerati e Arual Giusti.

Participantes da Liga Dr. Fabio Rossi e Dr. Marcelo Calil Burihan

A solenidade de posse da nova gestão 
da SBACV foi realizada no dia 5 de fe-
vereiro, no Rio de Janeiro. O presidente 
da SBACV-SP, Dr. Fabio Henrique Rossi, 
esteve presente para prestigiar o even-
to, que contou com aproximadamente 
150 pessoas, incluindo autoridades po-
líticas e médicas de vários estados, e 
os presidentes recém-empossados de 
cada Regional. 

Dr. Fabio parabenizou e desejou boa 
sorte ao presidente empossado Dr. Julio 
Peclat, e à diretoria eleita, e reforçou a 
importância da valorização da vida as-
sociativa que deve ser um dos pilares 
da atividade acadêmica e profi ssional 
de todo cirurgião vascular brasileiro. 

No caso de dúvidas, entre em contato com a secretaria da Regional SP:
e-mail secretaria@sbacvsp.org.br | Tel.: (11) 2391-3413 (Fixo e WhatsApp) 

REUNIÃO CIENTÍFICA

FEVEREIRO 
Reunião Científi ca - Híbrida (Presencial e On-line)

24/2/2022 
5ª feira – às 20h30

Local: Dante Pazzanese

Endereço: Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 – Anfi teatro A - Vila Mariana – São Paulo 

Estacionamento: Av. Dr. Dante Pazzanese, 500
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ENCONTRO SÃO PAULO, CONTROVÉRSIAS 
E PODCAST FLUXOSP SÃO ABORDADOS NA 
PRIMEIRA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO ANO

ENCONTRO MENSAL

Reformulação do site da Regional São Paulo faz parte das novidades implementadas pela diretoria

Sobre o Encontro São Paulo, o presi-
dente reforçou a importância do even-
to e dessa edição histórica de 20 anos. 
“Com o novo formato híbrido, será 
possível alcançar um maior número de 
pessoas, dos mais diferentes locais do 
Brasil e do mundo, levando as últimas 
novidades científi cas e tecnológicas da 
Cirurgia Vascular e Endovascular”.  

Dr. Fabio também frisou sobre as mu-
danças no site da Regional, que passou 
por uma completa repaginação com o 

objetivo de ser uma plataforma de fácil 
navegação. “Estamos utilizando concei-
tos e aplicativos modernos para poten-
cializar a visibilidade da nossa página, e 
tendo o cuidado de criar e entregar um 
conteúdo ético e atualizado. Informa-
ções sobre as diversas doenças vascu-
lares, eventos e informações científi cas 
estarão disponíveis em nosso site, não 
somente para pacientes, mas também 
para parceiros da indústria, imprensa e 
para quem quiser entrar em nosso site”. 

A diretoria da SBACV-SP reforça o pedido para que todos os associados partici-
pem das reuniões da Sociedade, presencialmente ou na forma on-line. Somente 
por meio da participação ativa de todos é que construiremos uma sociedade forte e 
representativa.  Para informações, entre em contato com a secretaria da Regional 
pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br

A SBACV-SP realizou seu primeiro 
encontro mensal do ano, no dia 27 de 
janeiro, no formato híbrido, conduzi-
do pelo presidente Dr. Fabio H. Rossi. 
Na ocasião foram abordados vários 
assuntos, entre eles a realização do 
Encontro São Paulo de 2022, que terá 
novidades em sua programação; a 
realização do Controvérsias; e novas 
ideias que possam atrair mais associa-
dos aos encontros mensais.  

Dr. Fabio informou que a SBACV-SP 
fechou um acordo com o Instituto Dante 
Pazzanese para que as próximas reuni-
ões Científi cas e Administrativas sejam 
realizadas neste local. “A Sociedade 
terá acesso não somente ao anfi teatro, 
mas também ao estúdio de mídia digital 
que possui profi ssionais especializados 
e equipamentos de última geração, que 
nos darão todo o suporte necessário 
para os nossos eventos. Inclusive, já 
gravamos nesse espaço o primeiro epi-
sódio do Podcast ofi cial da Regional, o 
FluXoSP”. 

A superintendente da SBACV-SP, 
Dra. Andressa Frőhlich Borelli, falou 
sobre o trabalho que pretende realizar 
no cargo. “A ideia é organizar toda a 
parte administrativa e trabalhar com 
planejamento, com o objetivo de criar 
valor, e comunicar essas ações  aos só-
cios, para que se consiga engajamento, 
e, além disso, trazer novos associados 
que sejam atuantes e participativos”, 
ressaltou. Ainda durante a reunião,  a 
responsável pelo setor fi nanceiro e ad-
ministrativo da SBACV-SP, Raquel Me-
drado, apresentou uma análise da ativi-
dade associativa nos últimos cinco anos 
e projeções para o envolvimento de no-
vos sócios nos próximos dois anos. 

Em breve, a colaboradora da SBACV-SP  
no Departamento de Relacionamento 
ao Associado, Eivy Oliveira, visitará os 
principais serviços de Cirurgia Vascular 
e Endovascular do estado de São Paulo, 
para demonstrar a importância da vida 
associativa, verifi car as necessidades, 
escutar sugestões e tirar dúvidas sobre 
como se associar e progredir. 
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Cirurgiã vascular foi International Guest Scholar of the American College of Surgeons e participou de atividades de ensino 
em hospitais nos EUA. Atuou em várias comissões da SBACV Nacional e Regional SP. É organizadora do livro “Trauma 
Vascular: O Que Todo Cirurgião Deve Saber”

MESTRE VASCULAR 

Dra. Rina Maria Pereira Porta nasceu em 
Salvador, na Bahia, e veio para São Paulo 
ainda pequena. Aos 17 anos iniciou sua pri-
meira graduação, na XXIX turma do curso 
de Enfermagem da Faculdade de Medicina 
da PUC-Sorocaba, onde concluiu em 1985, e 
atuou na área de emergência, trauma e pré-
-hospitalar terrestre e aéreo. Em busca de 
ampliar a sua atuação e aprimoramento, fez 
a sua 2ª graduação em Medicina pela Facul-
dade de Medicina de Jundiaí, em São Paulo 
(1988-1993). Como médica, cursou residên-
cia em Cirurgia Geral no Hospital Prof. Ed-
mundo Vasconcelos (1994-1996), estágio de 
complementação especializada em Angiolo-
gia e Cirurgia Vascular no Serviço de Cirurgia 
Vascular no HCFMUSP, com o Prof. Dr. Pedro 
Puech-Leão (1996-1998), e em (1998-2001) 
Radiologia Vascular Intervencionista no Ins-
tituto de Radiologia do mesmo hospital.

No início dos anos 2000 iniciou suas ati-
vidades no Hospital das Clínicas no De-
partamento de Cirurgia de Urgência e 
Emergência, com atuação principal em Ra-
diologia Vascular Intervencionista nos casos 
de emergência e trauma. Passou a atuar 
também na área de ensino, ministrando au-
las para residentes e alunos de graduação e 
pós-graduação, e aulas em congressos na-
cionais e internacionais. Também participou 
de bancas de teses e foi uma das pesqui-
sadoras do estudo clínico Novo Nordisk F7 
Trauma-1711 (CONTROL) phase III trial. 

Em 2001 conquistou o Título de Especialis-
ta em Angiologia e Cirurgia Vascular pela As-
sociação Médica Brasileira e Sociedade Bra-
sileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. 

Em 2004 defendeu doutorado pela FMUSP, 
cujo tema foi “Lesão letal transfi xante de 
veia cava justa-hepática e tratamento com 
endoprótese revestida: novo modelo experi-
mental”, publicado no Journal of Trauma, em 
2006. Este trabalho foi um dos premiados ao 
longo de sua carreira. Como autora de tra-
balhos apresentados em congressos cientí-
fi cos, nacionais e internacionais, recebeu o 
1st Prize Carlos José de Brito Award, durante 
o VIII Panamerican Congress on Vascular 
and Endovascular Surgery (2004); 1º lugar 
no Prêmio Edward Diethrich (2005) e 2º lu-
gar no Prêmio Edward Diethrich (2006), pelo 

Instituto de Cirurgia Vascular e Endovascular 
de São Paulo; e Scientifi c Papers on Trauma 
Residents Competition – basic Laboratory 
Science, promovido pelo American College 
of Surgeons - Committee on Trauma (2007). 
Como coautora recebeu o First Prize Best 
Scientifi c Presentation no 9th Annual Venous 
Symposium (em 2018).  

Em 2006, concorrendo com cirurgiões de 
vários países, conquistou uma das dez va-
gas do International Guest Scholarship of the 
American College of Surgeons 2007. Durante 
este programa visitou e participou de ati-
vidades de ensino nos Serviços de Cirurgia 
Vascular e Endovascular no Arizona Heart 
Institute e Radiologia Vascular Intervencio-
nista no R. Adams Cowley Shock Trauma 
Center - University of Mariland Medical Cen-
ter, e Dotter Interventional Institute, Oregon 
Health & Science University. 

No início da década de 2000 passou a 
integrar a equipe de assistentes do pronto-
-socorro de Cirurgia Vascular do HCFMUSP, 
orientando os residentes, onde permaneceu 
por vários anos. Atualmente tem se dedicado 
à área de doenças venosas, anomalia vas-
cular, feridas, pé diabético e doença arterial 
periférica desenvolvendo atividades de as-
sistência e ensino aos residentes.

Trabalha no Hospital Regional Sul da Se-
cretaria de Saúde do Estado de São Paulo, 
hospital de referência em Cirurgia Vascular 
da região Sul da cidade de São Paulo. Na 
mesma instituição ainda participa das ativi-
dades de ensino aos residentes da Cirurgia 
Vascular e coordena a equipe multidisciplinar 
do grupo de feridas. Além da sua atuação em 
serviços públicos, realiza seus atendimentos 
no consultório particular e nos Hospitais Sí-
rio-Libanês, Nove de Julho e Santa Paula. 

Ao longo de sua carreira foi autora e coau-
tora de mais de 20 capítulos de livros, sendo 
alguns em livros internacionais, e vários ar-
tigos publicados em periódicos científi cos. É 
uma das autoras do livro “Manual de Treina-
mento em Atendimento a Catástrofes”, pu-
blicado em 2000, pela editora IBEP, e, mais 
recentemente, foi uma das organizadoras do 
livro “Trauma Vascular: O Que Todo Cirurgião 
Deve Saber”, pela Editora Rubio, em 2022.

Como membro da Sociedade Brasileira de 
Angiologia e de Cirurgia Vascular, fez par-
te de várias comissões, tanto na Nacional 
quanto na Regional São Paulo, entre elas da 
Cirurgia Experimental e Pesquisa; Departa-
mento de Trauma (por vários anos); do pé 
diabético e comissão de curativos. Auxiliou 
na organização e ministrou aulas nos cur-
sos de Educação Continuada de Curativos 
(CECC) da SBACV-SP. Contribuiu também 
com o editorial de atualização – “Consenso 
no Tratamento e Prevenção do Pé Diabéti-
co”, com o capítulo “Curativos nas Lesões 
do Pé Diabético”. 

Nas horas de lazer gosta de estar com 
a família, praticar esportes como aulas 
de spinning, natação e beach tennis, sair 
para jantar na companhia do marido e 
dos amigos e ainda beber um bom vinho. 
Quando tem mais tempo, adora viajar e 
conhecer lugares novos.

AS MÚLTIPLAS TAREFAS DESEMPENHADAS PELA
DRA. RINA MARIA PEREIRA PORTA

Mensagem aos jovens médicos

“Faça o seu melhor onde quer 
que você esteja, independente dos 
recursos disponíveis. Não seja pro-
duto do meio, mas faça do meio o 
seu produto.”

Dra. Rina Maria Pereira Porta
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HISTÓRICO DA RESIDÊNCIA 
EM CIRURGIA VASCULAR NO BRASIL

FORMAÇÃO MÉDICA

Por *Dr. Adnan Neser

Apresento dados históricos da resi-
dência médica e, mais especifi camen-
te, da Cirurgia Vascular. Considerada 
universalmente o “padrão-ouro” na for-
mação profi ssional da classe médica, a 
residência é defi nida em lei como sendo 
um curso de pós-graduação, latu sensu, 
caracterizada por treinamento em servi-
ço supervisionado por profi ssionais mé-
dicos de elevada qualifi cação ética em 
instituições públicas ou privadas, uni-
versitárias ou não. 

A modalidade de ensino foi inicialmen-
te desenvolvida no fi nal do século XIX e 
início do século XX pelo grande cirurgião 
William Halsted, no Hospital Johns Ho-
pkins, em Baltimore (EUA), ladeado por 
outros professores reconhecidos, como 
William Osler, William Welch e Howard 
Kelly, constituindo um grupo conhecido 
como “Os Quatro Grandes”. 

O modelo de ensino implantado es-
palhou-se rapidamente, ampliando o 
regime de permanência em hospital 
do assim chamado residente, com uma 
carga horária extenuante por morar no 
hospital e manter contato direto com 
supervisores e professores. No Brasil, 
também o sistema de ensino foi ado-
tado a partir de 1945, no Hospital das 
Clínicas da Universidade de São Paulo, 
na cadeira de Ortopedia e Traumatolo-
gia, e, em poucos anos, no Hospital dos 
Servidores Públicos do Estado do Rio 
de Janeiro.

Mesmo com a adoção do modelo de 
ensino, o egresso do curso médico en-
contrava uma situação desorganizada, 
sem um projeto pedagógico, seguindo 
cegamente o que era ditado pelos mais 
experientes, num regime de carga ho-
rária integral, com pouco ou nenhum di-
reito, a tal ponto que não se admitia ou 
se restringia o residente casado. As mu-
lheres eram raríssimas e com restrições 
até maiores. Apesar das exigências, a 
residência foi se expandindo e crescen-
do qualitativa e quantitativamente, mas 
sem um projeto organizado de ensino 
amplo e ordenado. 

Paralelamente, no início da década de 
60, o pequeno número de escolas mé-
dicas com número de vagas restritas 
começou a ser pressionado por diversos 

setores da sociedade para que houves-
se ampliação de vagas e/ou de faculda-
des em razão do próprio crescimento do 
alunado e da própria população. Expli-
cava-se, assim, a quantidade de estu-
dantes que passou a compor um quadro 
vertiginoso de excedentes dos cursos, 
pressionando os governos dos três ní-
veis (federal, estadual e municipal) a 
criarem mais escolas médicas e mais 
vagas para os cursos. Obviamente, tal 
acréscimo expandiu-se para os hospi-
tais, propiciando o consequente aumen-
to numérico de residentes em serviços 
universitários ou não, com regimentos 
próprios institucionais, mas sem orde-
nação da massa de trabalho composta 
pelos médicos residentes (MR).

Em 1966, os residentes de vários 
estados do Sudeste e Sul e, mais tar-
diamente, do Nordeste, conseguiram 
se articular no 1º Congresso Nacional 
de Médicos Residentes, realizado na 
Escola Paulista de Medicina (Unifesp), 
que preparou as bases para uma As-
sociação Nacional de Médicos Resi-
dentes (ANMR). O congresso discutiu 
teses relevantes para a criação da en-
tidade nacional, selecionou um grupo 
de trabalho para elaborar os estatutos 
e eleger no próximo evento uma dire-
toria, no ano seguinte (1967), no Rio 
de Janeiro.

A associação, já organizada, am-
pliou-se rapidamente pelo país, até 
eclodir a primeira greve nacional, em 
1975, e manter coesão que resultou, 
em 1977, na promulgação de Decreto 
Presidencial, número 80281, que ofi -
cializou a defi nição de residência mé-
dica e criou a Comissão Nacional de 
Residência Médica (CNRM), no dia 5 de 
setembro, exatamente no dia seguin-
te ao encerramento do 12º Congresso 
Nacional, realizado em Olinda. 

Em 1981 foi aprovada e editada a Lei 
6932, que normatizou o Decreto, ex-
cluiu a dedicação em tempo integral 
que este previa e determinou a dura-
ção anual do curso em 2.880 horas, ou 
60 horas semanais por 48 semanas, 
restando quatro semanas para as fé-
rias. Além disso, assegurou a duração 
do programa (PRM) em dois anos, após 

os quais o egresso receberia o título 
de especialista desde que fosse pro-
movido anualmente pelo cumprimento 
integral da carga horária e as devidas 
avaliações, no mínimo trimestrais. 

A CNRM foi se organizando ao lon-
go do tempo e instituindo um regra-
mento proporcional ao surgimento e 
crescimento de mais especialidades 
por meio da publicação das resoluções 
e de um marco regulatório, que foi o 
Decreto 7562, de 2012. Em 2006 pu-
blicou a Resolução CNRM nº 02, que 
estipulou os conteúdos pedagógicos de 
cada especialidade, permitindo, algum 
tempo depois, a criação de um banco 
público de avaliadores para a vistoria 
dos programas. 

Em 2013 foi aprovada a chamada “Lei 
dos Mais Médicos”, com mudanças na 
graduação e na pós-graduação, am-
pliando brutalmente o número de esco-
las médicas, permitindo o exercício da 
Medicina por médicos estrangeiros sem 
Revalida e criando o Cadastro Nacional 
de Especialistas sob a responsabilidade 
do Ministério da Saúde. Entretanto, es-
sas medidas geraram forte desconten-
tamento na classe médica, que passou 
a exercer forte pressão na mídia. Houve 
o envolvimento da Frente Médica Parla-
mentar, que conseguiu o cancelamento 
do decreto original que normatizava a 
Lei 12871. Este foi substituído pelo De-
creto 8516/2015, que ofi cializou a Co-
missão Mista de Especialidades (CME), 
tripartite, composta pelos Ministérios 
da Educação e da Saúde, Associação 
Médica Brasileira (AMB) e Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM). Representa 
o Ministério da Educação (MEC) a Co-
missão Nacional de Residência Médica. 
Vale lembrar que a CME já existia desde 
2002, oferecendo subsídios para o CFM 
publicar as resoluções que defi nem as 
especialidades e suas áreas de atuação. 

Nas primeiras reuniões após a com-
posição da CME, atribuiu-se à CNRM a 
elaboração das matrizes de competên-
cias. A primeira matriz aprovada e pu-
blicada foi a da Pediatria, em 2016, para 
entrar em vigor em 2018, em razão de 
adaptações necessárias pela ampliação 
do tempo de residência, que passou 
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para três anos. Em 2017, fi nalmente, 
aprovou-se o aumento da duração do 
Programa de Cirurgia Geral para três 
anos e também as matrizes, adotando-
-se a Taxonomia de Bloom modifi cada, 
que passou a ser modelo para as de-
mais que viessem a ser elaboradas. 

As matrizes de competências con-
gregam todos os atributos que tornam 
um profi ssional efetivo na sua atuação 
e incluem: conhecimentos, habilidades 
e atitudes aliados à capacidade de mo-
bilizar diferentes recursos nos cenários 
de prática por meio de técnicas racio-
nais para benefício de indivíduos. Tal 
elaboração permite decidir e defi nir os 
objetivos da aprendizagem e estruturar 
o processo de formação para propiciar 
mudanças de pensamentos, ações e 
condutas, sempre supervisionadas por 
especialista qualifi cado.

RESIDÊNCIA EM CIRURGIA 
VASCULAR

Apesar da existência de alguns pou-
cos programas de residência em Cirur-
gia Vascular no país antes dos anos 90, 
a organização e estruturação desses 
programas só ocorreram a partir dessa 
década, com o avanço do credencia-
mento dos PRMs, fóruns educacionais 
organizados pela CNRM e elaboração 
dos requisitos mínimos necessários 
para a autorização de um bom progra-
ma de formação. Tais ações permitiram 
que mais instituições de ensino e/ou 
assistenciais conseguissem assegurar 
mais fi nanciamento de bolsas, se capa-
citando para o credenciamento.

Em 2006 a CNRM publicou a Reso-
lução nº 02, que estabeleceu todos os 
conteúdos necessários para uma es-
pecialidade se desenvolver como tal e 
formar um profi ssional qualifi cado, com 
regras para aprovação de residentes e 
até relação de materiais. No caso da 
Cirurgia Vascular, necessidade de 864 
horas em centro cirúrgico por ano de 
residência, sendo exigidas, no mínimo, 
150 cirurgias, das quais o mínimo de 50 
arteriais por ano de programa, e pelo 
menos 30% de grande porte, como 
cirurgia das carótidas, aneurismas, 
enxertos aorto-ilíacos e demorais, re-
operações arteriais. Mínimo de 30%, 
portanto 45 cirurgias por residente ao 
ano. Ao estabelecer os requisitos míni-
mos, pode-se concluir que a resolução 
foi sábia nos conteúdos formativos e 
teóricos e, mais ainda, nas avaliações 
sistemáticas dos residentes.

No período entre 2011 e 2015, houve 
crescimento de Programas de Cirurgia 
Vascular em todo país, bem como de to-
das as especialidades, a tal ponto que 
o CFM convocou debate com várias es-
pecialidades, com a fi nalidade de elabo-
rar resoluções que defi nissem àquelas 
capacitadas a realizar procedimentos de 
alta complexidade e o tempo de forma-
ção. Para tanto, pautou uma reunião no 
dia 13 de abril de 2013 com todas as es-
pecialidades atuantes, entre as quais a 
SBACV e, desde então, muitos eventos 
programados pelas Regionais ou a Na-
cional apresentaram opiniões quanto ao 
tempo de duração do PRM de Cirurgia 
Vascular. A grande maioria dos serviços 
optou por aumento de tempo de forma-
ção e mudança de conteúdo. 

Ainda em 2013, foi realizado o 40º 
Congresso Brasileiro de Angiologia e Ci-
rurgia Vascular, na cidade de Florianó-
polis, onde foi realizada uma mesa-re-
donda com a participação da secretária 
executiva da CNRM Dra. Maria do Pa-
trocínio Tenório Nunes, que considerou 
pertinente a sugestão consensual entre 
os presentes, de ampliar o programa 
para três anos, com o terceiro ano dedi-
cado à Ecografi a Vascular com Doppler 
e Angiorradiologia e Cirurgia Endovas-
cular, sem prescindir de atividades ci-
rúrgicas abertas. 

A SBACV deveria apresentar ofi cial-
mente a proposta no ano seguinte, mas 
tal não ocorreu, e somente foi apresen-
tado o pleito em 2017. A diretoria do Dr. 
Sacilotto enviou questionário a todos os 
serviços e programou um fórum nacio-
nal para sondar as opiniões referentes 
ao aumento ou não da duração da re-
sidência, como também convocou o co-
legiado de presidentes das Regionais e 
a maioria optou pelos três anos, dando 
suporte ao presidente para pleitear a 
ampliação da duração da formação. 

Em junho de 2018, a SBACV apresen-
tou, em plenária da CNRM, as matrizes 
de competências da Cirurgia Vascular 
para três anos. Porém, antes da apre-
sentação do terceiro ano, a secretária 
executiva, Dra. Rosana Leite de Melo, 
pediu que estas fossem apresentadas 
em novembro, e a SBACV concordou 
com o pedido formulado. Dessa for-
ma, o terceiro ano teve suas matrizes 
apresentadas e aprovadas em novem-
bro de 2018. Ao fi nal da aprovação pela 
plenária, a secretária sugeriu que fosse 
transformado em projeto-piloto, que 
deveria ser avaliado no mínimo semes-
tralmente, pela Cerem e SBACV, com-

posto por instituições escolhidas pela 
Sociedade. Após avaliações seriadas e 
sucessivas, até o término do primeiro 
ciclo de três anos, deverá ser submetido 
à aprovação pela plenária e encaminha-
do à Comissão Mista de Especialidades, 
para homologação. 

Em razão da aprovação tardia, uma 
vez que todos os editais dos processos 
seletivos já haviam sido publicados, 
além da difi culdade de obtenção da 
bolsa, muitas instituições que se propu-
nham a participar desistiram, tempora-
riamente, para iniciar em 2020, restan-
do apenas a Santa Casa de São Paulo, 
que tinha bolsa disponível, e realmente 
começou em 2020. 

Infelizmente, a eclosão da pandemia 
protelou mais ainda os planos de iniciar 
o projeto com mais instituições, para 
se ter uma avaliação adequada para 
qualquer tomada de decisão. A CNRM 
decidiu pela extinção de qualquer pro-
jeto-piloto a partir de 2021, exceto para 
aqueles que já estavam ajustados. No 
caso da Cirurgia Vascular, as seguintes 
instituições: USP - São Paulo, Unifesp, 
Unesp, Santa Marcelina, UERJ, Dante 
Pazzanese e Hospital do Servidor Públi-
co Estadual de São Paulo. As instituições 
que desejarem poderão solicitar, quan-
do abrir o sistema da CNRM, um tercei-
ro ano adicional mediante o preenchi-
mento do Pedido de Credenciamento do 
Programa (PCP). O período de abertura 
se inicia nos primeiros dias de abril e se 
encerra em 30 de junho de 2022. 

Percebe-se, pelo exposto, que a cor-
rida de obstáculos está apenas come-
çando, e as datas apresentadas são 
desejáveis para o amadurecimento da 
ampliação, sem esquecer que a bolsa de 
residente passou a R$ 4.106,09 a partir 
de janeiro e que o aumento de tempo 
implica em 1/3 a mais de residentes, se 
for mantido o mesmo número atual. 

Também cumpre lembrar que as ma-
trizes da Cirurgia Vascular só foram 
publicadas recentemente em Diário 
Ofi cial, apesar de constarem do site do 
MEC logo após a aprovação, em 2019. 

Muitos associados, em diversos esta-
dos, manifestaram pelas redes sociais a 
grande vontade de extinguir as áreas de 
atuação da Cirurgia Vascular, mas essa 
possibilidade inexiste nesse momento, 
dada a interface com outras especia-
lidades. Todas as posições societárias 
têm de ser amplamente discutidas no 
Conselho Científi co da AMB e na Comis-
são Mista de Especialidades e respalda-
das pelo Conselho Federal de Medicina. 
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Pesquisas foram realizadas em parceria com renomados cirurgiões vasculares 
do Instituto Dante Pazzanese e apontam a importância do diagnóstico e tratamento 
endovascular dos pacientes portadores de insufi ciência venosa crônica avançada

LINHA DE PESQUISA DO PRESIDENTE DA SBACV-SP, DR. FABIO HENRIQUE ROSSI, 
É REFERENCIADA NA NOVA DIRETRIZ EUROPEIA DE INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA

TRABALHOS PUBLICADOS

O presidente da SBACV-SP, Dr. Fabio 
Henrique Rossi, teve dois de seus traba-
lhos científi cos, sobre Trombose e Embo-
lia, publicados na nova diretriz europeia 
de Insufi cência Venosa Crônica. Ele re-
vela detalhes da experiência. “Tivemos 
dois estudos referenciados no European 
Society for Vascular Surgery (ESVS) 2022 
Clinical Practice Guidelines on the Mana-
gement of Chronic Venous Disease, que 
fazem parte de uma linha de pesquisa 
para o diagnóstico e tratamento endo-
vascular de síndromes venosas obstru-
tivas abdominopélvicas, que realizamos 
no Instituto Dante Pazzanese, com au-
xílio da Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo, a FAPESP”.

O primeiro foi dos autores Rossi FH, 
Kambara AM, Izukawa NM, Rodrigues 
TO, Rossi CB, Sousa AG, et al, com o 
tema Randomized double-blinded stu-
dy comparing medical treatment ver-
sus iliac vein stenting in chronic venous 
disease. J Vasc Surg Venous Lymphat 
Disord 2018;6:183e91, citado na Re-

comendação 58: para os pacientes 
portadores de obstrução venosa ilíaca, 
e sinais e sintomas severos de insufi ci-
ência venosa crônica, o tratamento en-
dovascular deve ser considerado como 
a escolha para o tratamento (IIa;B). 

A segunda publicação foi de um ex-
-aluno de doutorado, o Dr. Patrick, com 
os autores  Metzger PB, Rossi FH, Kam-
bara AM, Izukawa NM, Saleh MH, Pinto 
IM, et al. com o tema Criteria for de-
tecting signifi cant chronic iliac venous 
obstructions with duplex ultrasound. 
J Vasc Surg Venous Lymphat Disord 
2016;4:18e27, citada na Recomenda-
ção 4: para os pacientes com suspei-
ta de obstrução venosa suprainguinal, 
além de eco Doppler venoso de mem-
bros inferiores, deve ser investigada a 
presença de obstrução venosa abdomi-
nopélvica como parte da investigação 
inicial (IIa;C).

As conclusões apresentadas nesse 
importante documento demonstram 
a importância do diagnóstico e tra-

tamento endovascular dos pacientes 
portadores de insufi ciência venosa 
crônica avançada, que não respondem 
ao tratamento clínico e cirúrgico con-
vencional. 

O especialista ressalta a impor-
tância para a Cirurgia Vascular bra-
sileira em ter trabalhos divulgados 
em consensos internacionais. “Fica-
mos muito felizes e orgulhosos com 
o reconhecimento dessa nossa linha 
de pesquisa. Ela envolve o trabalho, 
esforço, foco e dedicação de muitos. 
Infelizmente, investe-se muito pouco 
em pesquisa em nosso país, e essas 
publicações e citações internacionais, 
nas principais revistas americanas e a 
agora europeia, é muito bacana, pois 
dá credibilidade à nossa especialidade 
no exterior. Agradeço muito ao Dan-
te Pazzanese, à FAPESP, à SBACV-SP 
e todos os envolvidos nessa linha de 
pesquisa pelo apoio durante todos 
esse anos”, conclui. 
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Dr. Adnan Neser
Cirurgião vascular do Hospital Santa 
Marcelina (SP). Membro de várias 
comissões do Ministério da Educação e da 
SBACV Nacional e de São Paulo, dedicadas 
à residência médica

Publicação original: Revista Vascular 
do Cone Sul 

Creio ser importante que todos tenham a 
compreensão e conhecimento da evolução 
da Cirurgia Vascular nos últimos dez anos, 
com crescimento de número de programas 
aprovados e de números de residentes, in-
cluindo as áreas de atuação:

2011 - 99 PRMs credenciados com 211 
vagas de R1; Angiorradiologia e Cirurgia 
Endovascular: 26 PRMs credenciados com 
38 vagas; Ecografi a Vascular com Doppler: 
7 PRMs com 7 vagas; 

2017 - 126 PRMs credenciados com 288 
vagas de R1 e R2; Angiorradiologia e Cirur-
gia Endovascular: 44 PRMs com 74 vagas 
credenciadas, mas só 61 ocupadas; Ecogra-
fi a Vascular com Doppler: 13 PRMs com 19 
vagas credenciadas, mas só 9 ocupadas; 

2021 - 134 PRMs credenciados com 

290 vagas credenciadas, mas apenas 202 
vagas de R1 ocupadas e 211 vagas de R2 
ocupadas; Angiorradiologia e Cirurgia En-
dovascular: 47 PRMs com 83 vagas cre-
denciadas e 63 vagas ocupadas; Ecografi a 
com Doppler: 17 PRMs com 25 vagas cre-
denciadas e apenas 12 ocupadas.

Que tais dados permitam uma refl exão 
sobre o ensino da especialidade no país e 
que se amadureça um propósito de instituir 
um modelo equivalente a algumas especia-
lidades que se organizaram como centros 
de capacitação, para realmente formar um 
especialista gabaritado a enfrentar todas as 
difi culdades inerentes à profi ssão, instituin-
do uma programação de ensino permanen-
te, que elimine as desigualdades de conhe-
cimento prático e teórico.
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tem apenas dois grandes estudos epidemiológicos de base populacional 
sobre o reparo de aneurismas periféricos, compreendendo dados de países 
de alta renda apenas. 

Objetivo: Avaliar a epidemiologia do reparo de aneurisma periférico no 
Sistema de Saúde Pública Brasileiro, que assegura exclusivamente a mais 
de 160 milhões de brasileiros.

Métodos: Análise retrospectiva transversal sobre reparos de aneurisma 
periférico aberto e endovascular realizados em hospitais públicos entre 
2008 e 2019, utilizando um banco de dados público.

Resultados: Foram observados 3.306 reparos de aneurisma periférico. 
A maioria dos pacientes era idosa (57,74%) do sexo masculino (72,66%), 
e os pacientes tratados com reparos endovasculares eram mais velhos 
(p=0,008). A maioria dos reparos foi de emergência (59,56%) e abertos 
(93,8%) e houve uma tendência geral de queda nas taxas de procedi-
mento. Observamos uma predominância decrescente de reparos abertos 
de emergência sobre reparos abertos eletivos (p<0,001), mas os repa-
ros abertos prevaleceram sobre os procedimentos endovasculares, sem 
tendência a mudar esta predominância. As taxas de mortalidade foram 
de 3,12% e 3,67% após reparos eletivos e reparos abertos de emergên-
cia, respectivamente, sem diferença, e 0 e 4,24% para reparos eletivos e 
endovasculares de emergência, respectivamente. O governo reembolsou 
uma média de $ 1170,05 para reparo aberto e $ 1802,01 para reparo 
endovascular.

Conclusões: Apresentamos a maior série da literatura que analisa to-
dos os 3.306 reparos de aneurisma periférico de membros inferiores re-
alizados em hospitais públicos de um país de renda média. As taxas de 
procedimento tenderam a diminuir. O reparo aberto predominou. As taxas 
de mortalidade variaram de 0 a 4%. A maioria dos procedimentos foi de 
emergência, mas houve um aumento relativo de tratamentos eletivos ao 
longo dos anos.

Comentadores: Dr. Rodrigo Gibin Jaldin (SP) e Dr. Rossi Murilo (RJ)

Volume Plaquetário Médio como preditor de pior prognóstico em 
pacientes submetidos à Correção Endovascular de Aneurisma de 
Aorta Abdominal e Ilíacas 

Autores: Rafaela Palermo Marcondes, Martin Andreas Geiger, Ana 
Terezinha Guillaumon

Instituição: UNICAMP
Resumo: Os biomarcadores vêm sendo estudados na atualidade 

para prever prognóstico em várias patologias. As plaquetas estão 
relacionadas ao processo infl amatório e pró-trombótico no organis-
mo. Nosso objetivo é avaliar se o Volume Plaquetário Médio (VPM) e 
a taxa entre VPM e o número absoluto de plaquetas (VPM/p)  podem 
ser usados como biomarcadores prognósticos nos pacientes subme-
tidos à correção Endovascular de Aneurisma de Aorta Abdominal e 
Ilíacas (EVAR). 

Método: Estudo retrospectivo, observacional, do tipo caso-contro-
le, no qual foram analisados 41 pacientes operados eletivamente no 
HC-Unicamp  no período de junho de 2019 a maio de 2020. Os valo-
res VPM e VPM/p pré e pós-operatórios foram avaliados e analisados 
estatisticamente em relação a complicações graves, dentre elas insu-
fi ciência renal aguda e óbito. 

Resultados: Encontramos relevância estatística entre os três gru-
pos de desfecho: "Complicações", "Insufi ciência Renal Aguda" (IRA) 
e "Óbito". Os achados de maior relevância foram relacionados aos 
valores VPM pré e pós-operatórios e VPM/p pró-operatória no grupo 
“Complicações". O grupo de pacientes que teve VPM pré-operatório 
maior ou igual a 9.1fL apresentou 13.3 vezes mais chances de ter 
complicação em relação ao grupo que tem valores de VPM < 9.1fL. O 
valor de VPM pós-operatório foi caracterizado no corte 10fL teve OR = 
107,3, o que signifi ca que o grupo que teve valor de VPM >= 10 tem 
107,3 vezes mais chances de ter complicação em relação ao grupo 
que tem valores de VPM < 10. O grupo que teve valor de VPM/p maior 
ou igual a 7.6 tem 13.8 vezes mais chances de ter complicação em 
relação ao grupo que tem valores de VPM/p < 7.6. 

Conclusão: O VPM e a relação VPM/p podem ser utilizados como 
biomarcadores de fácil acesso e baixo custo para avaliação prognósti-
ca dos pacientes submetidos a EVAR.

Comentadores: Dr. Edwaldo Edner Joviliano (SP) e Dr. Daniel 
Mendes (MG)

Correção do aneurisma da aorta abdominal endovascular usando CO2 
como meio de contraste associado à nefrectomia parcial robótica para 
carcinoma de células renais: relato de caso

Autores: Andressa C. S. Louzada, Marcelo P. Teivelis, Nelson Wolosker
Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Introdução: Como a idade avançada é um fator de risco comum, tanto 

para o AAA quanto para as patologias malignas, à medida que a população 
envelhece, espera-se que o AAA sincrônico com as patologias malignas 
abdominais se torne mais frequente.

O AAA síncrono ao carcinoma de células renais (CCR) é raro, e o manejo 
de tais pacientes é muito desafi ador, especialmente devido às preocupa-
ções com as prioridades cirúrgicas e a preservação da função renal, parti-
cularmente de maior importância em um paciente com uma função renal 
já comprometida. 

Uma recente revisão da literatura sobre relatos de casos encontrou 94 
casos de pacientes com AAA e CCR síncronos, dos quais 77,7% foram 
tratados em cirurgia de uma etapa, 93,6% de AAA foram reparados com 
cirurgia aberta, e 95,7% do CCR foram tratados com nefrectomia aberta. 
Houve apenas dois relatos de casos de utilização de uma técnica minima-
mente invasiva para tratar ambas as doenças, com reparo da aorta endo-
vascular (EVAR) e nefrectomia laparoscópica, mas eles foram realizados 
em duas etapas. 

Ao nosso conhecimento, não há relatos de uma combinação de EVAR e 
nefrectomia parcial robótica. 

Relato de caso: Um fumante caucasiano aos 71 anos de idade foi in-
vestigado com uma tomografi a computadorizada (TC) de seu abdômen, 
sendo diagnosticado com um AAA infrarrenal de 6,4cm e uma lesão ex-
pansiva sólida-cística Bósniak V no rim direito, ambos assintomáticos e 
sem evidência de metástases. 

O paciente tinha um histórico de obesidade (IMC 37kg/m2), uso de 
álcool e tabaco, diabetes mellitus não dependente de insulina, hipertensão 
arterial controlada, doença coronariana (escore de cálcio de 1862) e doen-
ça renal crônica (creatinina de base 1,19mg/dL, estimada em GFR 64mL/
min/1,73 usando a fórmula MDRD). 

Inicialmente, o paciente foi submetido a EVAR, sem complicações, e não 
foi usado nenhum agente de contraste de iodeto, apenas gás carbônico 
para realizar os angiogramas. Após o fechamento da pele e reversão da 
anticoagulação, o paciente foi submetido a uma nefrectomia parcial direita 
robótica com linfadenectomia local usando o robô DaVinci. Também não 
houve complicações. O paciente recebeu alta da unidade de terapia in-
tensiva no primeiro dia de pós-operatório. O curso do paciente foi livre de 
complicações com alta hospitalar no quinto dia de pós-operatório, em bom 
estado geral, com diurese espontânea, boa aceitação da dieta, abdômen 
indolor, pulsos presentes nas extremidades, feridas cirúrgicas em bom as-
pecto e creatinina sérica de 0,84.

A análise patológica do produto da nefrectomia parcial mostrou um tu-
mor pT1b pN0 (AJCC, 8ª Ed.).

A TC pós-operatória mostrou sinais de nefrectomia parcial polar inferior 
direita sem sinais de recidiva ou lesão residual e uma endoprótese aorto-
-biilíaca bem colocada, começando logo acima do plano das artérias renais 
com uma pequena opacifi cação do saco aneurismático, provavelmente 
devido ao enchimento por vasos lombares que estão pérveos em L4 e L5 
(endoleak tipo II), que será tratado de forma conservadora.

Três meses após a cirurgia, o nível de creatinina sérica permaneceu 
em 0,84.

Conclusão: O tratamento cirúrgico minimamente invasivo de AAA e 
RCC em um único estágio é uma abordagem segura e viável. Combinar 
uma nefrectomia parcial laparoscópica assistida por robô com um EVAR 
usando dióxido de carbono como meio de contraste é seguro e preserva 
com sucesso a função renal.

Comentadores: Dr. Alexandre Fioranelli (SP) e Dr. André Brito (BA)

Análise epidemiológica transversal nacional de 3.306 reparos de 
aneurismas periféricos em hospitais públicos brasileiros entre 
2008 e 2019: tendências, mortalidade e custos

Autores: Marcelo Fiorelli Alexandrino da Silva, Andressa Cristina 
Sposato Louzada, Marcelo Passos Teivelis, Edson Amaro Junior, Nelson 
Wolosker

Instituição: Hospital Israelita Albert Einstein
Introdução: Embora os aneurismas periféricos representem ameaça 

aos membros e à vida, a literatura sobre seu tratamento é escassa e exis-

TRABALHOS DE 24 DE FEVEREIRO
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ESPAÇO ABERTO

Meus sinceros e eternos agradecimen-
tos a uma centena de pessoas que me 
ajudaram, permitiram e me estimula-
ram a conquistar meu exercício profi s-
sional, a Medicina, que é a mais nobre 
de todas as profi ssões. No dizer de Hi-
pócrates, o pai da Medicina, afi rma: “o 
médico tem a missão de curar, abrandar 
ou consolar o ser humano, cultivando a 
humildade de investir o precioso tempo 
em se aprimorar seus conhecimentos, 
que são infi nitos, indispensáveis para 
melhor servir o próximo”.

Primeiramente agradeço aos meus 
pais, José Rino e Maria Cordeiro Rino, 
pelo sacrifício em me ajudarem fi nan-
ceiramente, permitindo-me galgar 
todos os obstáculos que foram se tor-
nando cada vez mais difíceis até a con-
quista do diploma de médico. Muitos co-
legas diziam: não chore; você vem de 
uma família rica; seu avô Eugênio Rino, 
emigrante do Sul da Itália, calabrês de 
Catanzaro, fundou a cidade de Rinó-
polis em estilo minifúndio, permitindo 
que cada proprietário da gleba de terra 
comprada pudesse se desenvolver por 
si só; com a crise econômica mundial de 
1929, voltou à “estaca zero”, perdoan-
do a dívida dos compradores e evitando 
estacionar ou desaparecer seu sonho 
da fundação de uma cidade, concluin-
do pelo dizer: pais ricos, fi lhos nobres, 
netos pobres. 

Agradeço o Curso de Túlio, dos idos de 
1956, aqui de São Paulo, preparatório 
para o vestibular de Medicina e Enge-
nharia, onde fi cou marcada a pergun-
ta do professor da Língua Portuguesa: 
“quem sabe o nome do melhor professor 
de Português?” Como ninguém soube di-
zer, o mestre disse: a leitura.   Meu so-
nho era cursar Medicina na USP. No ves-
tibular, por quatro vagas, não ingressei 
na Faculdade de Ribeirão Preto, fi lial da 
USP de São Paulo. Logo a seguir suspen-
deram os exames de oral e prático, que 
faziam parte do vestibular, e fi cou só o 
escrito. Em 1957, só a Faculdade Federal 
de Curitiba, capital do Paraná, teve se-
gunda chamada por não ter sido preen-

chida as vagas. O vestibulando de todo o 
Brasil, até de países vizinhos, prestaram 
a segunda chamada. 

Felizmente fui aprovado. Cursei uma 
excelente faculdade, com a mudança 
das áreas de aprendizado em todo o 
Brasil, e de participar da inauguração 
do Hospital das Clínicas de lá. Morei 
numa excelente Casa do Universitá-
rio, onde aprendi muito, mantida pelo 
Governo Paranaense, para quem não 
tinha condições de pagar uma pensão, 
um apartamento. Embora sendo caipira 
do interior de São Paulo, sempre ado-
rei essa maravilhosa cidade. Consegui 
uma vaga no Serviço de Cirurgia Ge-
ral, dirigido pelo Prof. Mário Degni, por 
dois anos. Quando passei a dar plan-
tão no Hospital São Camilo, conheci o 
ilustre e sábio Prof. Dr. Paulo Kauff man, 
que conseguiu uma vaga para mim no 
Grupo de Vasos do grande e sábio pro-
fessor doutor Luiz Edgard Puech-Leão, 
do Hospital das Clínicas da USP, onde 
permaneci até 1977, aprendendo muito 
sobre Angiologia e Cirurgia Vascular.  

De 1964 até 1974, fui plantonista, 
quatro vezes na semana, onde além 
de poder sobreviver fi nanceiramente, 
exerci com dignidade a Medicina.

De 2000 a 2011 tive a honra de exer-

cer a diretoria de Defesa Profi ssional, 
por parte dos excelentes presidentes da 
SBACV-SP, mais uma vez apoiado e in-
dicado pelo amigo Paulo Kauff man.

Em 1997 conheci o grande amigo, Dr. 
Carlos Henrique da Rosa, que conside-
ro como fi lho, teve a grande paciência 
em me preparar para o exame de Título 
de Especialista em Angiologia e Cirurgia 
Vascular.

Na gestão do Dr. Calogero Presti, que 
presidiu a SBACV-SP de 2010 a 2011, 
fi quei honrado e com muita emoção, 
pelo Prêmio Alexis Carrel, Cirurgião e 
Fisiologista Francês, que revolucionou a 
Cirurgia Vascular, radicado nos Estados 
Unidos da América do Norte.

Agradeço imensamente a colaboração 
pacienciosa e sofrida da minha querida 
esposa Romilda, que soube suportar e 
me incentivar no exercício médico, que 
exigiu e exige dedicação contínua, para 
o bem do próximo.

E para fi nalizar, deixo um agradeci-
mento especial à distinta, destacada, 
inteligente jornalista, Bete Faria Ni-
castro, que sempre enriqueceu a Folha 
Vascular, muito me apoiou, com muita 
paciência, revisando, a pedido meu, os 
artigos que escrevi.

Jamais poderia deixar de agradecer 
a amizade do Prof. Dr. Fernando Silvei-
ra Picheth, Chefe do Serviço Vascular 
da Faculdade Católica de Medicina de 
Curitiba, Paraná criatura nobre, inteli-
gente, culta, que muito me ensinou e 
continua ensinando tudo sobre a vida 
terrena e espiritual.

Meus sinceros e eternos agradeci-
mentos, mas, antes de tudo, agradeço 
profundamente a Deus, pela família de 
onde vim, pela família que formei, pelos 
amigos que conquistei, pelos meus pro-
fessores, pela minha vida, embora pas-
sageira, e peço perdão pelos meus erros.

Os acontecimentos podem ser sim-
ples ou complexos; depende muito de 
cada um de nós.

O famoso, o imponderável, o indis-
pensável, o respeitabilíssimo BOM SEN-
SO deve prevalecer SEMPRE.

AGRADECIMENTOS...

Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP

“Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente” 
– E. Veríssimo
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CAPA

RECANALIZAÇÃO DE BIFURCAÇÃO ILÍACA EM PACIENTE 
COM OCLUSÃO DE RAMO DE ENDOPRÓTESE 

RELATO DE CASO

Figura 1 - Angiotomografi a evidenciando oclusão de ramo 
da endoprótese da AIE direita e parte proximal da AII

Figura 2 - Angiografi a intraoperatória evidenciando 
oclusão de ramo da endoprótese da AIE direita e parte 
proximal da AII
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Figura 3 - Angiografi a de controle evidenciando implante de 
kissing stent VBX em AIE direita e parte proximal da AII

Autores: Sergio Quilici Belczak¹²³; 
Beatriz Santana Watanabe²; Carolina 
Paes Romaneli Pereira²; Marcel Cardo-
so de Almeida Peres²; Vanessa Maria²; 
Victoria Memran²

Instituição: ¹Instituto de Aprimora-
mento e Pesquisa em Angiorradiologia 
e Cirurgia Endovascular - IAPACE, São 
Paulo, SP, Brasil; ²Centro Universitário 
São Camilo, São Paulo, SP, Brasil; ³Ins-
tituto Belczak de Cirurgia Vascular e 
Endovascular, São Paulo, SP, Brasil

Paciente masculino, 72 anos, no pós-
-operatório tardio de endoprótese ele-
tiva para tratamento de aneurisma de 
aorta abdominal infrarrenal, realizado 
há 3 anos, evoluiu com quadro de dor 
intensa em repouso em membro infe-
rior direito. Apresentava ausência de 
pulso nesse membro e uma cianose não 
fi xa de pododáctilos. 

Realizou-se exame de angiotomogra-
fi a (Figura 1) que evidenciou oclusão de 
ramo da endoprótese de toda artéria 
ilíaca externa (AIE) e parte proximal 
da artéria ilíaca interna (AII). No intra-
operatório foi feita uma angiografi a que 
confi rmou a oclusão (Figura 2). Optou-
-se pelo tratamento endovascular com 
acesso femoral bilateral e axilar es-
querdo, sendo executada a trombecto-
mia aspirativa com cateter AngioJet e 
angioplastia com implante de stent VBX 
em kissing stent para a AIE e AII do 
membro inferior direito (Figura 3). 

O aneurisma de aorta abdominal 
(AAA) caracteriza-se pela dilatação 
anormal aorta de pelo menos 50% do 
segmento proximal normal ou dilatação 

maior que 3 cm. É acompanhado de im-
portante risco de ruptura e consequen-
te risco de morte. O seu tratamento 
pode ser realizado pela cirurgia aberta 
ou por técnica endovascular, a qual, por 
ser menos invasiva, torna-se uma op-
ção mais segura por estar atribuída à 
menor taxa de mortalidade operatória 
e menor tempo cirúrgico, anestésico e 
de internação.

O EVAR (Endovascular Aneurysm Re-
pair) depende de uma correta indicação 
envolvendo a anatomia vascular do pa-
ciente, a escolha da endoprótese, o do-
mínio da técnica e a familiaridade com 
possíveis complicações. Uma possível 
complicação é a oclusão de ramo ilía-
co de endoprótese, para a qual existem 
técnicas que levam em consideração o 
uso ou não de stent. Se decidido pela 
liberação do stent, pode-se optar pela 
técnica kissing stent, a qual se baseia 
na liberação simultânea de dois stents, 
nos ramos lateral e principal, refazen-
do a bifurcação. Se for refeita em uma 
distância maior que 5 mm da antiga, é 
chamada de kissing stent. 

Nesse caso, optou-se pela implanta-
ção de stent VBX em kissing stent que, 
por sua capacidade de autoexpansão, 
permite alcançar o diâmetro normal do 
vaso, possibilitando tanto o tratamento 
do AAA, quanto a recanalização efetiva 
de bifurcação ilíaca. Após o tratamento, 
o paciente evoluiu assintomático, com 
presença do pulso femoral direito. Foi 
mantida a anticoagulação plena com 
Xarelto 20 mg 1x/dia desde o procedi-
mento, realizado há 1 ano.
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SECCIONAIS

ABC

FRANCA

Maria Odila, Jamal Suleiman, Alexandre Bezerra, Rafi   Dauer, Vanderley de Paula, Anderson Bueno, 
Fabio Rossi, João Correa, Thais Bicalho, Xu Qing, Barbara Saraiva, Sandra Mazali, Guilherme Gomes, 
Isabela Nogara, Isabela Miranda, Giancarlo Vassoler, Tiago Meniconi, Natalia Modolo, Andre Menini, 
Accacio Junqueira e Taciane Procopio

Prefeito Paulo Serra, Dr. Jamal Suleiman e Dra. Ana Carolina

Dr. Alexandre Sacchetti Bezerra

Dr. Daniel Urban Raymundo

Diretor da Seccional ABC

Diretor da Seccional Franca

No último dia 20 de janeiro, no Centro 
Hospitalar Municipal de Santo André, 
foi realizada a primeira reunião cien-
tífi ca de 2022 da Seccional ABC, com 
a palestra do infectologista Dr. Jamal 
Suleiman. O evento contou com a pre-
sença do presidente da SBACV-SP, Dr. 
Fabio Henrique Rossi, do professor ti-
tular da Disciplina de Cirurgia Vascular 
da FMABC e membro do Departamento 
de Doenças Vasculares de Origem Mis-
ta da SBACV-SP, Dr. João Antonio Cor-
rea, e do ex-diretor da Seccional ABC 
Dr. Anderson Nadiak Bueno.

Seguindo o conceito aristotélico, no 
qual "o todo é maior que a soma das 

É com muito orgulho que mais uma 
vez assumo a diretoria da Seccional 
de Franca, neste ano de 2022. Um ano 
que, para todos nós, acredito ter sinô-
nimo de esperança. As difi culdades que 
os dois anos anteriores impuseram, nos 
deram impulso para fazer o melhor. É 
com essa vontade que queremos con-
duzir os trabalhos neste biênio.

Dentre os objetivos da nossa Seccio-
nal estão: as reuniões mensais, que 
devem começar agora em março, sem-

partes", ratifi camos a importância de 
se estabelecer intersecção entre as es-
pecialidades médicas. 

Mantendo a tradição, o evento rece-
beu acadêmicos, residentes, médicos 
assistentes, professores e profi ssionais 
que atuam há décadas no grande ABC.

Infectologista renomado, Dr. Jamal 
transcorreu o tema da atual pandemia, 
estabelecendo analogias com a história 
do "HIV/AIDS", explorando conceitos 
distorcidos em retrovirais, corticoides 
e antibióticos.

Com argumentos a favor da vacinação, 
o palestrante fi nalizou a apresentação 
explicando que as incertezas do futuro 

pre na última semana do mês, para 
promover maior integração entre os 
vasculares da região; estimular a ade-
são de mais sócios; a progressão de 
categoria; e a participação nos princi-
pais eventos da Sociedade. 

Por fi m, fi rmo meu compromisso com 
o presidente da nossa Regional, Dr. 
Fabio Rossi, de estar estritamente ali-
nhado com os objetivos e preceitos da 
SBACV-SP. 

Um excelente ano a todos!

serão respondidas com muito trabalho 
assistencial e pesquisa científi ca. 

Ficamos lisonjeados com a participação 
do ilustre prefeito de Santo André, Paulo 
Serra, e da presidente do Fundo Social de 
Santo André, Dra. Ana Carolina.

O prefeito Paulo Serra parabenizou a 
iniciativa do evento e explicou a impor-
tância do tema nas orientações que a 
prefeitura realiza à população. 

No encerramento da solenidade, Dra. 
Ana discursou e homenageou o pales-
trante e os organizadores.

Dentro em breve, todos receberão 
informações da nossa próxima reu-
nião. Muito obrigado.
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Evento será realizado em formato híbrido, com discussão de protocolos diagnósticos 
e terapêuticos, nacionais e internacionais, de forma prática e objetiva

ENCONTRO SÃO PAULO DE CIRURGIA VASCULAR 
E ENDOVASCULAR CHEGA À SUA 20ª EDIÇÃO 

EVENTO

A 20ª edição do Encontro São Pau-
lo de Cirurgia Vascular e Endovascular 
será ainda mais especial. Projetado para 
o formato híbrido, o evento, que é um 
dos mais prestigiados entre os médicos 
da especialidade, acontecerá de 7 a 9 de 
abril, no Centro de Convenções Frei Ca-
neca, 4º andar, em São Paulo. A trans-
missão será ao vivo, com a possibilidade 
de participação ativa de quem estiver 
acompanhando virtualmente. A realiza-
ção do encontro é da Sociedade Brasilei-
ra de Angiologia e de Cirurgia Vascular 
– Regional São Paulo (SBACV-SP), com 
o apoio da SBACV Nacional.

A Comissão Organizadora, composta 
pelo presidente Dr. Fabio Rossi e pelos 
doutores Adilson Ferraz Paschôa, Ad-
nan Neser, Akash Kuzhiparambil Praka-
san, Antonio Eduardo Zerati, Bonno van 
Bellen, Calogero Presti, Erasmo Simão 
da Silva, Ivan Benaduce Casella, João 
Antonio Correa, José Carlos Costa Bap-
tista-Silva, Júlio César Gomes Giusti, 
Luís Carlos Uta Nakano, Marcelo Ca-
lil Burihan, Marcelo Fernando Matielo, 
Marcelo Rodrigo de Souza Moraes, Mar-
cone Lima Sobreira, Pedro Puech-Leão, 
Rodrigo Bruno Biagioni, Rogério Abdo 
Neser, Ronald Luiz Gomes Flumignan, 
Sidnei José Galego, Valter Castelli Jú-
nior, Vinicius Bertoldi e Walter Campos 
Júnior, tem trabalhado arduamente 
para tornar o Encontro São Paulo ainda 
mais atrativo. Sua estruturação exigiu 
planejar desde a montagem no local, 
até a escolha da plataforma on-line e 
o treinamento dos palestrantes nessa 
nova ferramenta.

A programação científi ca foi pensada 
criteriosamente e abordará temas que 
discutirão consensos, diretrizes e pro-
tocolos diagnósticos e terapêuticos, na-
cionais e internacionais, de forma prá-
tica e objetiva.

Entre os módulos, estarão: Flebologia 
Estética, Acesso Vascular, Pé Diabético, 
Temas Controversos, Defesa Profi ssional 
e Educação Médica, Doenças da Aorta, 
Trauma e Emergência Vascular, Doença 

da Carótida e Vertebral, DAOP e Trom-
boembolismo Venoso.

A Comissão Organizadora garante 
que será uma verdadeira maratona de 
conhecimento científi co. Desde a sua 
criação, o Encontro foi idealizado para 
trazer referências da especialidade ao 
redor do mundo para todos os associa-
dos. E neste ano, o programa foi esten-
dido e trará várias novidades.

O Dr. Adilson Ferraz Paschôa conside-
ra os 20 anos de história deste evento 
um marco extraordinário da SBACV Re-
gional São Paulo. “O Encontro congrega 
especialistas notáveis no palco e na pla-
teia, que têm acompanhado o desen-
volvimento de novas informações pró-
prias da velocidade dos tempos atuais. 
Este ano não será diferente, pois, com a 
possibilidade de evento híbrido, estare-
mos contemplando a reaproximação de 
muitos colegas, sem nos esquecermos 
daqueles que à distância estarão com-
partilhando as mesmas oportunidades 
de conhecimento. Contamos com todos 
para fortalecer ainda mais o patrimônio 
científi co de nossa Sociedade".

Para o Dr. Antonio Eduardo Zerati, 
o desafi o já começa com a missão de 
estimular as comissões a selecionar os 
assuntos mais relevantes e atuais para 
formatar o programa científi co do even-
to. “Como coordenador do departamen-
to de Doenças Arteriais da SBACV-SP, 
minha contribuição na formatação do 
programa científi co do Encontro SP es-

tará concentrada nessa área. O conhe-
cimento sobre as doenças que afetam o 
sistema arterial, assim como seu trata-
mento, se expande com grande veloci-
dade. Minha missão tem sido estimular 
os colegas das comissões vinculadas ao 
meu departamento e, juntamente com 
eles, defi nirmos os temas mais rele-
vantes e atuais, com foco naqueles que 
possam ter impacto sobre a prática clí-
nica diária do cirurgião vascular. É Im-
portante dar acesso aos congressistas 
ao que há de mais atual na nossa espe-
cialidade e debater como esses novos 
conhecimentos e avanços terapêuticos 
se inserem na nossa realidade”. 

O Dr. João Antonio Correa revela quais 
serão as suas principais ações para in-
crementar essa edição do Encontro São 
Paulo. “Pretendo procurar dar ênfase a 
um tema que fi cou muito evidente e de 
maneira exacerbada durante a pande-
mia da Covid-19, que são as trombofi -
lias, que envolveu múltiplas especialida-
des e mostrou que ainda temos muito 
que aprender sobre esse assunto”.

Outro capítulo de extrema importân-
cia para o Dr. Correa, e que merece 
ser enfatizado, é o pé diabético, para o 
qual, hoje em dia, existem várias alter-
nativas e que se mostram promissoras 
no tratamento. “Essas possibilidades 
deverão ser melhor estudadas, discuti-
das e divulgadas, merecendo uma ses-
são especial no Encontro São Paulo”, 
pontua. Ainda de acordo com o espe-
cialista, deve-se ressaltar a importância 
de estudar as doenças vasculares infl a-
matórias, em especial as vasculites, em 
suas diversas maneiras.

Os interessados que fi zerem a inscrição 
até o dia 25 de março ganharão desconto. 
Outras informações podem ser encontra-
das no site www.encontrosaopaulo.com.br. 

O Encontro São Paulo de Cirurgia Vas-
cular e Endovascular, assim como outros 
eventos promovidos pela SBACV-SP, 
contribuem exponencialmente para o 
avanço da Angiologia e da Cirurgia Vas-
cular no Brasil.
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Pesquisa inédita AMB/APM - Levantamento revela 87,3% dos médicos acometidos
pela Covid-19, além de esgotamento e sobrecarga

Dados coletados pelas Associações, com mais de 3.500 profi ssionais da Medicina, indicam aumento 
das ameaças à assistência em saúde aos pacientes na pandemia

Mais da metade dos dispositivos hospitalares apresentam falhas de segurança

Nos últimos 12 meses houve um aumento de 123% dos ataques ranwasomweres aos sistemas hospitalares; A bomba de infusão, 
os monitores de frequência cardíaca e respiratório e as máquinas de ultrassons são os equipamentos mais vulneráveis a ataques

Realizada pela Associação Médica Brasi-
leira (AMB), em parceria com a Associa-
ção Paulista de Medicina (APM), a pesquisa 
“Percepção dos médicos sobre o atual mo-
mento da pandemia de Covid-19” mostra 
que a linha de frente da assistência é dura-
mente impactada/castigada pela variante 
Ômicron/Covid-19 neste momento.

Dos 3.517 profi ssionais de Medicina de 
todo Brasil que responderam ao questio-
nário por meio do SurveyMonkey, entre os 
dias 21 e 31 de janeiro, 87,3% relataram 
que eles ou outros médicos do ambiente 
de trabalho foram acometidos pela doença 
nos últimos dois meses.

Aliás, a maioria dos médicos se diz esgo-

O ano de 2021 foi marcado por ataques 
a hospitais e sistemas de saúde. Mais da 
metade dos dispositivos médicos em hos-
pitais estão vulneráveis a uma invasão 
cibernética. Um terço dos dispositivos de 
Internet das Coisas (IoT) usado nos leitos 
também corre risco. As informações foram 
divulgadas no relatório State of Healthca-
re IoT Device Security Report de 2022, da 
Cynerio. Foram analisados dados de mais 
de 10 milhões de dispositivos IoT e de In-
ternet das Coisas Médicas (IoMT) em mais 
de 300 hospitais e instalações de saúde em 
todo o mundo.

O levantamento mostra que houve um 
aumento signifi cativo de 123% nos ataques 
ransomwares nos últimos 12 meses. “Dis-
positivos médicos e de IoT conectados não 
protegidos aumentam as oportunidades de 
ciberataques no setor de saúde. Isso repre-
senta um grande risco para a segurança do 

tada (51,1%) e apreensiva (51,6%). Eles 
nutrem a percepção de que os colegas de 
profi ssão dos locais em que atuam estão 
estressados (62,4%) e sobrecarregados 
(64,2%). Os médicos que participaram da 
pesquisa ainda compartilham a visão de 
que haverá mais surpresas difíceis no fu-
turo. São cerca de 90% os que creem que 
novas variantes virão.

Hoje, 96,1% dos que atendem em locais 
que recebem pacientes com Covid-19 tam-
bém observam tendência de alta no número 
de casos em algum grau. Quanto aos óbitos, 
a tendência de alta é apontada por 40,5%.

A falta de médicos causa preocupação. É 
apontada por 44,8%. Em pesquisa anterior 

aca e respiratório e máquinas de ultrassons 
também estão na mira dos hackers. 

Versões desatualizadas, mais antigas 
que o Windows 10, dominam dispositivos 
em setores de cuidados crítico, aponta o 
relatório. Essas versões estão na maioria 
dos dispositivos usados por Farmacologia e 
Oncologia e departamentos de Radiologia, 
Neurologia e Cirurgia.

Outro ponto de alerta e de risco são as 
senhas padrão de fábrica, que são facil-
mente descobertas por meio da leitura de 
manuais. O estudo revelou que 21% dos 
dispositivos hospitalares são “protegidos” 
por senhas fracas. 

De acordo com o documento, a segmen-
tação de rede pode reduzir riscos nos dis-
positivos médicos conectados em hospitais 
em mais de 90% e pode ser a maneira mais 
efi caz de mitigar a maioria dos ataques ci-
bernéticos nesses ambientes.
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da AMB e APM, do início de 2021, este índi-
ce era de 32,5%. Além disso, na percepção 
dos médicos, 7 em cada 10 brasileiros não 
estão usando máscaras corretamente. E 
eles também opinaram sobre quais pontos 
o Governo deixa claramente a desejar, a 
exemplo da realização de testes.

O tamanho do estrago das fake news no 
combate ao vírus e na adesão ao esquema 
vacinal também foi apontado pelos médi-
cos ouvidos pelas associações. A pesquisa 
ainda traz informações relevantes sobre 
sequelas, avaliação dos gestores públicos 
e mais. Os dados completos estão dispo-
níveis nos sites da AMB (amb.org.br) e da 
APM (apm.org.br).

paciente e da continuidade operacional dos 
hospitais. Isso corresponde a 500 casos de 
acometimentos cibernéticos e um prejuízo 
de mais de 8 milhões de dólares”, revela 
o fundador da CySource e especialista em 
cibersegurança, Amir Bar-El. 

Para Bar-El, essa situação é preocupante 
e grave. “Um ataque a esses equipamentos 
pode comprometer a segurança do pacien-
te, a confi dencialidade dos dados ou deixar 
o serviço indisponível. O que pode acarretar 
sérios danos à saúde das pessoas e até le-
vá-las à morte”, explica.

Risco crítico
O documento lista dez dispositivos mé-

dicos suscetíveis a ataques. A bomba de 
infusão é um que corre os maiores riscos: 
representam 38% dos equipamentos hospi-
talares e 73% têm uma vulnerabilidade co-
nhecida.  Os monitores de frequência cardí-
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