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PALAVRA DA PRESIDÊNCIA

Prezados associados,

Iniciamos o mês de maio com uma agenda lotada de compromissos e 
com muito empenho para a realização de nossos projetos. No dia 6, na nos-
sa reunião semanal, que acontece às sextas-feiras, tivemos a ilustre pre-
sença do diretor de Defesa Profi ssional da AMB, Dr. José Fernando Macedo. 

No dia 7 aconteceu a primeira reunião dos diretores das Seccionais da 
Regional São Paulo, com a diretoria Executiva. O evento foi patrocinado 
com exclusividade pela Sigvaris Group, que nos recebeu em sua fábrica, 
em Jundiaí, e nos forneceu estrutura e logística. Na ocasião, conhecemos 
o CEO da empresa, Celso Cintra, e vimos como é o processo produtivo da 
fábrica, e como o trabalho em equipe respeitoso e inclusivo pode fazer 
toda a diferença. Inspirados, discutimos ações estratégicas importantes e 
estabelecemos diretrizes de trabalho com o objetivo de tornar a SBACV-SP 
maior e ainda mais forte. Estamos em fase fi nal de preparação do projeto 
“SBACV-SP somos todos nós”, onde nossa Regional visitará os principais 
Serviços de Cirurgia Vascular e Endovascular de São Paulo, para apresen-
tar nossas ações e novidades, colher sugestões e estimular a associação 
e a progressão na categoria associativa. 

No dia 14 tive a honra de participar do Encontro de Angiologia e Cirur-
gia Vascular Rio Grande do Norte & Paraíba. Colaborei como palestrante 
ao lado dos colegas Dra. Adriana Ferraz de Vasconcelos (PE); Dr. Túlio 
Pinho Navarro (MG); Dr. Marcos Barbosa de Souza Júnior (PB), no tema 
“Impacto da tecnologia como aliada no salvamento de membro”. Gos-
taria de parabenizar a todos da SBACV-RN e SBACV-PB envolvidos na 
organização do evento. 

Depois da realização do Encontro São Paulo, nosso foco agora está vol-
tado para os últimos detalhes do 7º Controvérsias em Cirurgia Vascular, 
que acontecerá de 26 a 29 de maio, no Grande Hotel, em Campos do 
Jordão. Como todos sabem, serão discutidos temas polêmicos e não con-
sensuais, e é uma excelente oportunidade de escutarmos a experiência 
de professores, chefes de equipe e pesquisadores sobre técnicas, condutas 
diagnósticas ou terapêuticas, que ainda não estão totalmente estabeleci-
das. Apesar da difi culdade fi nanceira, em tempos de patrocínio reduzido e 
compartilhado, enfrentamos o desafi o de manter o engajamento e o evento 
com a mesma qualidade. Participem, prestigiem e façam as suas inscrições!

Gostaria de ressaltar a nossa presença no Encontro dos Presidentes 
das Regionais, promovido pela SBACV, onde foram discutidos assuntos de 
extrema relevância para os associados. 

Temos nos dedicado também ao projeto SPecializando. O Módulo I - 
Ecografi a Vascular com Doppler, contará com a participação dos mem-
bros da Comissão de Métodos Diagnósticos não invasivos, da SBACV-SP, 
e especialistas convidados, e se será realizado na APM, nos dias 26 e 27 
de agosto. O projeto é dividido em módulos onde o associado poderá 
se aprimorar e se atualizar sobre os principais conceitos e novidades 
tecnológicas, de forma intensiva, prática e objetiva. Estamos a todo va-
por, preparando o próximo módulo que será sobre Flebologia Estética. 
Preparem-se, teremos muitas novidades! 

Elaboramos, na edição de maio da Folha Vascular, uma matéria de capa 
sobre a Síndrome de Burnout. Será que 
nós médicos sabemos quando devemos 
nos preocupar? Será que estamos aten-
tos aos sinais de que algo pode estar 
errado com a nossa saúde física e men-
tal? Vejam o que diz o representante do 
Conselho Regional de Medicina do Esta-
do de São Paulo (Cremesp), Dr. Edoar-
do Vattimo. Na editoria Mestre Vascular 
nosso homenageado é o Dr. Cid Sitrân-
gulo, que foi presidente da Regional São 
Paulo, e na atualidade é um dos respon-
sáveis pela elaboração da programação 
científi ca do evento Controvérsias em 
Cirurgia Vascular e Endovascular.

Acompanhem as notícias!
Forte abraço a todos!

tos aos sinais de que algo pode estar 

do Vattimo. Na editoria Mestre Vascular 

Dr. Fabio H. Rossi
Presidente da SBACV-SP
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Dr. Fábio José Bonafé Sotelo
Diretor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP

Importante esclarecer que a atribuição à formação e fi scali-
zação de especialistas cabe ao MEC, Sociedades de Especiali-
dades e ao Cremesp. 

Desta forma, em um momento de grande número de profi ssio-
nais formandos e com qualidade de formação dispare e, por vezes, 
duvidosa em faculdades novas e com poucos mestres e doutores, 
a proteção aos pacientes e a manutenção da qualidade do atendi-
mento médico nunca foram tão importantes e exige das Sociedades 
de Especialidades e dos profi ssionais atuantes vigilância contínua.

A SBACV-SP se solidariza ao Cremesp quanto ao fortalecimento 
do modelo de Residência Médica e/ou Estágios credenciados da 
SBACV como métodos de formação com qualidade. 

O IMPACTO DA QUALIDADE DOS CURSOS DE FORMAÇÃO MÉDICA 
NO FUTURO DO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

DEFESA PROFISSIONAL

No Brasil, com o intuito de ampliar o atendimento 
médico a usuários do SUS e proporcionar a descen-
tralização com melhor e maior atendimento por todo 
o território nacional, a Lei nº 12.871, de 22 de outubro 
de 2013 instituiu o Programa Mais Médicos, alterou as 
Leis nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e nº 6.932, 
de 7 de julho de 1981, e deu outras providências, in-
cluindo: fortalecer a prestação de serviços de atenção 
básica em saúde no país, aprimorar a formação médica 
no país, fortalecer a política de educação permanente 
com a integração ensino-serviço, aperfeiçoar médicos 
para atuação nas políticas públicas de saúde do país e 
na organização e funcionamento do SUS, e estimular a 
realização de pesquisas aplicadas ao SUS.

Assim, houve ampliação do número de escolas mé-
dicas por todo país, com cursos com discrepâncias 
enormes e difi culdades de fi scalização rápida e contí-
nua pelo MEC, com a formação de muitos profi ssionais 
que, por vezes, não apresentam a capacidade plena de 
atendimento básico e necessitam indispensavelmente 
da pós-graduação latu sensu profi ssionalizante traduzi-
da nos estágios e residências.

A AMB, por meio da Portaria nº 01/2022 publicada 
em 09 de fevereiro de 2022, permitiria a criação de um 
certifi cado de “Habilitação” que, a partir de critérios da 
AMB, possibilitaria conceder ao requerente o título de 
especialista.

O Cremesp, em ação recente, ingressa com ação ju-
dicial contra a AMB, exigindo revogação de Portaria que 
“habilita” especialistas por meio de cursos de curta dura-
ção. Em publicação no seu site, o Cremesp esclarece:

“O Conselho Regional de Medicina do Estado de 
São Paulo (Cremesp) ingressou com ação civil pú-
blica, com pedido liminar, contra a Associação Mé-
dica Brasileira (AMB), exigindo imediata revogação 
da Portaria nº 01/2022, que fomenta a formação de 
especialistas por meio de cursos de pós-graduação 
de qualidade e duração duvidosas.

Um dos objetivos é preservar a rígida formação 
da Comissão Mista de Especialidades, única com 
atribuição legal para deliberar sobre a questão. 
Com a ação, o Cremesp também objetiva proteger 
os princípios do Código de Ética Médica, os direi-
tos dos médicos e a integridade da saúde dos pa-
cientes, mediante a obtenção da tutela jurisdicional 
suspendendo a efi cácia da portaria e declarando a 
nulidade do ato jurídico.

Anteriormente, o Conselho já havia notifi cado ex-
trajudicialmente a entidade, solicitando a suspen-
são da efi cácia da portaria, publicada no último dia 
25 de fevereiro, autorizando a realização de cursos 
de curta duração, com carga horária de algumas 
dezenas de horas, e viabilizando a emissão de cer-
tifi cados de “habilitação” de especialistas pela AMB. 

No entanto, a AMB preferiu ignorar o alerta sobre a ilega-
lidade da iniciativa, demonstrando sua notória intenção em 
criar uma nova categoria de médicos especialistas “habi-
litados”, sem passar, inclusive, por seu escrutínio interno, 
como o Conselho Deliberativo e Assembleia de Delegados, 
assim como os membros da Comissão Mista de Especiali-
dades, nos termos do Decreto Federal da República.

Não à toa, o Conselho Federal de Medicina também se 
posicionou contundentemente contrário à iniciativa pro-
movida pela AMB, instando-a a revogar a Portaria, do 
mesmo modo que o Cremesp.

Ao objetivar o pagamento de consideráveis quantias pe-
los médicos “habilitados”, a portaria da AMB promove a 
precarização do ensino médico, com possível mercanti-
lismo. Ou seja, sem oferecer a verdadeira capacitação de 
médicos, permite a concessão de “título” de “habilitação” 
não embasado em critérios técnico-científi cos, suposta-
mente voltada à angariação de lucro. 

O Conselho entende que é necessário o fortalecimen-
to da Residência Médica, um modelo de formação de 
especialistas reconhecido como padrão-ouro. Ao con-
ceder títulos sem a devida formação pela Residência Médi-
ca ou avaliação pelas Sociedades de Especialidades, a AMB 
atinge a qualidade da Medicina brasileira, estimulando a 
existência de cursos não condizentes com as necessidades 
da Medicina, iludindo os médicos e a população brasileira.“
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MÉDICOS TAMBÉM ESTÃO 
SUJEITOS AO ADOECIMENTO PSÍQUICO

Síndrome de Burnout tem acometido muitos profi ssionais que não identifi cam os próprios
sintomas. Pesquisas apontam que a prevalência de casos é alta na Medicina

Acostumado a cuidar da saúde de ou-
tras pessoas, o médico, em geral, é relu-
tante em procurar ajuda profi ssional para 
si, o que pode ser ainda mais evidente na 
saúde mental. É importante fi car atento 
aos sinais e reconhecer os próprios sin-
tomas, que podem aparecer decorrentes 
de várias doenças psíquicas. 

Entre elas está a síndrome de Bur-
nout, um distúrbio psicológico carac-
terizado pelo comprometimento emo-
cional e comportamental resultante da 
exposição a altos níveis de estresse 
ocupacional, e que se tornou bastante 
comentada nos últimos anos.  Embo-
ra não haja um reconhecimento pa-
dronizado na versão atual do Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtor-
nos Mentais, publicado pela American 
Psychiatric Association, o diagnóstico 
“esgotamento” (código Z73.0), pre-
sente na Classifi cação Internacional de 
Doenças, 10ª Edição (CID-10), pode 
ser atribuído a quadros de Burnout. 
Alguns psiquiatras, contudo, a conside-
ram como um subtipo de transtorno de 
ajustamento. 

Enquanto a síndrome de Burnout re-
sulta de eventos adversos no trabalho, 
os transtornos depressivos não depen-
dem de um contexto para ocorrer, suas 
manifestações são generalizadas e, 
inevitavelmente, afetam todas as situ-
ações da vida do indivíduo. 

Uma pesquisa feita pela American 
Medical Association (AMA), em 2020, 
(Berg S. Physician burnout: Which me-
dical specialties feel the most stress. 
AMA Physician Health) apontou uma 
taxa de Burnout de 42% entre os mé-
dicos que participaram. Mesmo com li-
mitações por ter sido feito on-line, em 
que os médicos autorrelataram os sin-
tomas, o estudo revelou a prevalência 
sendo alta na profi ssão. As especiali-
dades mais afetadas foram: Urologia 
(54%), Neurologia (50%), Nefrologia 
(49%), Endocrinologia (46%), Medicina 
de Família (46%) e Radiologia (46%). 

Um outro estudo de 2021, da Society 
for Vascular Surgery, dos EUA, (Coleman 
et al. Vascular surgeon wellness and 
burnout: A report from the Society for 
Vascular Surgery Wellness Task For-
ce. Journal of Vascular Surgery, 73(6), 
1841-1850), revelou que dos 2.905 
membros da sociedade, 41% relataram 
ao menos um sintoma de Burnout, e 
37% salientaram sintomas de depres-
são no mês anterior. O mais preocupan-
te é que 8% demostraram ter pensado 
em suicídio nos 12 meses anteriores. 

O psiquiatra, conselheiro e coorde-
nador da Assessoria de Comunicação 
do Conselho Regional de Medicina do 
Estado de São Paulo (Cremesp), Dr. 
Edoardo Filippo de Queiroz Vattimo, 
explica que o médico pode suspei-

Exaustão emocional

Distanciamento afetivo  
(ou Despersonalização)

Falta de sensação 
de realização pessoal

- Sentimento de desesperança, solidão, tristeza, raiva, impaciência, irritabilidade e ten-
são, em um contexto de baixa energia, fraqueza e preocupação excessiva.
- Pode se associar a sintomas somáticos como cefaleia, náuseas, dores lombares ou 
cervicais, além de distúrbios do sono.

- Postura de alienação, que resulta em atitude distante e insensível em relação aos 
outros e ao próprio trabalho. O indivíduo está desmotivado e se afasta emocionalmente 
do trabalho.

- Inclui sentimentos de inadequação e incompetência, associados à perda da autocon-
fi ança e sentimentos de que o que é realizado no trabalho não tem valor ou que muito 
pouco se é alcançado.

tar que esteja sofrendo de Burnout, 
quando perceber que não está mais se 
sentindo satisfeito e realizado ao de-
sempenhar o seu trabalho, e não apre-
senta o sentimento de satisfação por 
sentir-se capaz de ajudar seus pacien-
tes. Associado a isso, são frequentes a 
exaustão e alienação. 

Ainda de acordo com Dr. Vattimo, é 
difícil para muitos médicos se colocar 
na posição de paciente, o que gera uma 
sensação psicológica de perda de con-
trole. A baixa procura por assistência 
médica pode decorrer de uma neces-
sidade de parecer saudável perante à 
sociedade e colegas, uma vez que exis-
te o conceito de que o médico é quem 
trata os outros e não quem fi ca doente. 
O profi ssional deve, ainda, ser psiqui-
camente inabalável, pois qualquer si-
nal de fraqueza pode sugerir a inca-
pacidade para o adequado tratamento 
de seus pacientes. “Na saúde mental, 
isso se soma ao estigma que adquire 
características peculiares quando fa-
lamos de Psiquiatria. Assim, é natu-
ral comentar que algum colega, por 
exemplo, sofreu um enfarte. Mas se o 
mesmo indivíduo for internado por um 
quadro de mania, aí já é um assunto 
tabu. O silêncio impera e, portanto, o 
medo de o segredo ser exposto é uma 
barreira importante que o impede de 
buscar ajuda”, revela o psiquiatra.

Veja no quadro abaixo os principais sintomas da síndrome de Burnout
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Dr. Vattimo reforça a importância de 
procurar ajuda qualifi cada ao sinal de 
qualquer tipo de mudança de compor-
tamento do profi ssional. “Quando o 
rendimento e a satisfação diminuem e a 
relação com os pacientes piora, podem 
surgir confl itos, queixas e até mesmo 
denúncias decorrentes da postura dis-
tanciada e insensível. Muitas vezes, o 
médico pode não conseguir identifi car 
que está com problemas, mas deve se 
preocupar quando passar a ouvir de di-
versas pessoas de seu convívio que algo 
está diferente. E, claro, se surgirem 
outros sintomas além dos de Burnout, 
como os de depressão, abuso de subs-
tâncias, entre outros. Devemos alertar 
também para que colegas e familiares 
fi quem vigilantes e, caso suspeitem de 
que o indivíduo esteja com os sintomas, 
tente, antes de tudo, acolher e validar 
o sofrimento. Nunca confrontar e julgar, 
e sempre buscar incentivar a ajuda pro-
fi ssional”, adverte.

Os residentes também vêm sofrendo 
com a síndrome de Burnout. Um estu-
do recente, de 2021, da Occupational 
Medicine, aponta que o estigma é ainda 
mais prevalente em médicos mais jo-
vens. Talvez por causa das caracterís-
ticas específi cas da residência médica, 
em que se trabalha exaustivamente. “A 
residência tem os ingredientes perfei-
tos para o Burnout: alta carga horária, 
incertezas quanto ao futuro profi ssio-
nal, difi culdades cada vez maiores no 
mercado de trabalho e o famigerado 
assédio moral. Esse último, infeliz-
mente, tão prevalente na residência 
médica. É tão importante, que escre-
vemos um livro sobre esse problema 
e publicamos pelo Cremesp em 2019. 
A isso se soma a falta de supervisão 
adequada, que é uma realidade em 
muitos serviços. A carga emocional do 
trabalho e, muitas vezes, a demanda de 
pacientes e familiares, caem quase que 
inteiramente nas costas do residente. E 
isso pode levar ao esgotamento emo-
cional”, avisa o psiquiatra. Referência: 
Wijeratne, C., Johnco, C., Draper, B., 
& Earl, J. (2021). Doctors’ reporting of 

mental health stigma and barriers to 
help-seeking. Occupational Medicine, 
71(8), 366-374.

Entretanto, a síndrome de Burnout 
não pode ser atribuída a um fator iso-
lado, mas sim a uma combinação de 
características individuais, sociais, la-
borais e organizacionais bem defi nidas 
que, quando associadas, culminam na 
condição. Para o psiquiatra, porém, se 
for estabelecido o diagnóstico, é im-
portante identifi car os fatores que es-
tejam associados a esse estado e bus-
car modifi car o ambiente de trabalho. 
“Se possível, procure conversar com os 
superiores e negociar mudanças na ro-
tina. Além do apoio profi ssional, é fun-
damental ter uma rede de suporte so-
cial forte. Para isso, é essencial cultivar 
boas relações no ambiente de trabalho e 
também fora dele. Outra medida subs-
tancial é otimizar o tempo livre, priori-
zar atividades relaxantes e de autocui-
dado. Por exemplo, dedicar tempo para 
cuidar de si, fazer atividades físicas ao 
ar livre e ter hobbies. A higiene do sono 
é primordial. Atividades de mindfulness, 
que envolvem não apenas meditação, 
mas também o aumento da consciência 
sobre o ambiente, estão cada vez mais 
em voga e podem ser muito benéfi cas”, 
pontua o especialista.

O cirurgião vascular, que pediu para 
não ter sua identidade revelada, Dr. 
G.M., contou que passou recentemen-
te por um quadro de síndrome de Bur-
nout. Ele revela que após uma gripe, 
que se transformou numa suspeita de 
Covid-19, percebeu um cansaço preco-
ce às caminhadas, picos hipertensivos e 
passou a acordar à noite com eventos 
de ansiedade e sudorese, e quadros que 
se assemelhavam a situações de pânico. 
“Percebi que postergava compromissos, 
não respondia as correspondências, 
evitava compromissos, afazeres profi s-
sionais, praticamente me escondia e me 
excluía. Evitava reuniões, não viajava e 
não passeava em lugares afastados com 
receio de passar mal e não ter socorro 
adequado. Certamente contribuiu para 
o quadro uma agenda atribulada com 

muitas atividades, tais como professor 
de faculdade, hospital, plantão, consul-
tório, família, vida associativa, institui-
ções médicas, promoção de reuniões, 
aulas, entre outros afazeres”, observou 
o cirurgião vascular. 

Depois de procurar ajuda médica e 
consultar um cardiologista para afastar 
problemas de outra natureza, e à me-
dida que os exames clínicos apresen-
taram resultados normais, passou a se 
sentir mais calmo, e adotou medidas 
paliativas, como calmantes fi toterápi-
cos, dieta, retomada leve e gradativa 
de atividade física, passeios ao ar livre, 
músicas relaxantes, mantras, medita-
ção, e reduziu os compromissos profi s-
sionais. “Estejam atentos aos sintomas, 
leiam a respeito, conversem com seus 
familiares mais próximos para que eles 
também ajudem no processo de recu-
peração. Todos nós médicos, que gos-
tamos do que fazemos e tentamos levar 
aos nossos pacientes bons resultados, 
somos cada vez mais demandados. É 
difícil estabelecer limites entre a dedi-
cação e o excesso. Mas estejam aten-
tos. Não abram mão do tempo livre e 
de realizar atividades de lazer. Reduzam 
pelo menos um pouco a rotina de horas 
de trabalho, e se enxerguem como um 
ser humano que precisa de um tempo e 
de uma atenção diferenciada”, conclui. 

O Cremesp disponibiliza uma rede de 
apoio aos médicos por meio do telefone: 
(11) 5579-5643, cel.: 9616-8926 ou pelo 
e-mail: apoiomedico@psiquiatria.epm.br

Dr. Edoardo Filippo de Queiroz Vattimo
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Recadastramento no site da SBACV-SP 
para participar dos próximos cursos da Regional! 

FIQUE POR DENTRO

A Liga Paulista de Cirurgia Vascular será no dia 21 de maio, das 
8h30 às 12h, na Associação Paulista de Medicina (APM), com a 
apresentação da aula sobre "Tratamento das Úlceras em Pés Diabé-
ticos", ministrada pelo Dr. Rafael Furst. Após, haverá a discussão de 
casos clínicos com os alunos da Faculdade de Medicina do ABC. Para 
se inscrever, é só acessar o link https://bit.ly/liga-academica-apm.

A coordenação da Liga Vascular é de responsabilidade 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.

No dia 4 de maio, os acessos a todos os cursos on-line foram 
temporariamente bloqueados! Por isso, não deixe de fazer o seu 
recadastramento. Basta entrar no site da SBACV-SP, onde já está 
disponível o formulário no link https://bit.ly/recadastroSBACVSP. 

Por meio de uma planilha atualizada automaticamente, 
serão enviados os dados do interessado e o comprovan-
te de quitação na associação ao administrador de cada 
curso, responsável pela liberação do acesso. 

Já estão abertas as inscrições para o SPecializando - Módulo I - 
Ecografi a Vascular com Doppler, que será realizado na Associação 
Paulista de Medicina (APM), nos dias 26 e 27 de agosto. O par-
ticipante terá acesso a Hands-On, Master-Class, monitoramento 
durante o treinamento presencial, prova escrita e prática, e certi-
fi cação da SBACV-SP para aqueles que tiverem bom desempenho! 

Inscrições para o SPecializando

As datas das próximas reuniões presenciais já estão 
agendadas para os dias 25 de junho, 27 de agosto, 24 
de setembro, 29 de outubro e 26 de novembro, na APM – 
Auditório Verde – 10º andar, (Estacionamento: MultiPark 
- Rua Francisca Miquelina, 67). Não haverá reunião da 
Liga nos meses de julho e dezembro. As datas poderão 
sofrer alterações. 

Para obter informações é só entrar em contato pelo 
e-mail secretaria@sbacvsp.org.br ou telefone (11) 2391-
3413 (Fixo e WhatsApp).

Os cursos são ministrados por profi ssionais especiali-
zados e renomados, e trazem gratuitamente para o as-
sociado as mais novas e aceitas referências científi cas, 
nacionais e internacionais.

Participe e faça a sua inscrição por meio do link 
https://sbacvsp.com.br/cursos/
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REALIZADA A PRIMEIRA REUNIÃO DOS DIRETORES 
DAS SECCIONAIS DA REGIONAL SÃO PAULO

REUNIÃO DAS SECCIONAIS

No dia 7 de maio, aconteceu a pri-
meira reunião dos diretores das Sec-
cionais da Regional São Paulo, com a 
diretoria Executiva. O evento foi rea-
lizado na fábrica da Sigvaris Group no 
Brasil, em Jundiaí (SP), empresa glo-
bal com soluções inovadoras e de alta 
qualidade em terapia de compressão 
médica, e foi patrocinado com exclusi-
vidade pela companhia, que forneceu a 
estrutura e a logística. 

Participaram do encontro os direto-
res das Seccionais, doutores Alexan-
dre Sacchetti Bezerra (ABC); Carla 
Aparecida Faccio Bosnardo (Campinas 

- Jundiaí); Fuad Assis (Alto Tietê); Ja-
mil Mariúba (Sorocaba); Silfayner Vic-
tor Mathias Dias, representando o Dr. 
Marcelo Jose de Almeida (Marília); Ma-
rio Cesar Cardoso de Britto (São José 
do Rio Preto); Regis Campos Marques 
(Taubaté - São José dos Campos); 
Fernando Fortunato (Presidente Pru-
dente); e Luiz Claudio F. Mega (Ribei-
rão Preto). E representando a Regio-
nal SP estavam o presidente Dr. Fabio 
Rossi, Dr. Júlio Cesar Giusti, Dr. Akash 
Kuzhiparambil Prakasan, Andressa 
Frohlich Borelli, Raquel Medrado e Pa-
trícia Fernandes.  

Na ocasião, foram discutidas ações 
estratégicas importantes e estabele-
cidas as diretrizes de trabalho com o 
objetivo de tornar a SBACV-SP maior e 
ainda mais forte, além da oportunida-
de de conhecer o processo produtivo 
da fábrica. 

“Para a Sigvaris Group, foi uma imen-
sa honra receber este evento. Como 
parceiros da SBACV-SP, procuramos 
sempre, com os nossos produtos de 
compressão médica, contribuir com a 
evolução do setor e ajudar na saúde e 
bem-estar das pessoas”, afi rmou o CEO 
da companhia no Brasil, Celso Cintra.
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 7º CONTROVÉRSIAS EM CIRURGIA VASCULAR 
PROMOVE DEBATE SOBRE AS MELHORES TÉCNICAS 

PARA TRATAR PACIENTES

EVENTO

Professores, chefes de equipe e membros reconhecidos e destacados em suas áreas de atuação se reunirão 
para debates e discussões a respeito das diferentes técnicas de diagnóstico e tratamento vascular

A Sociedade Brasileira de Angiologia 
e de Cirurgia Vascular – Regional São 
Paulo (SBACV-SP) realizará de 26 a 29 
de maio, no Grande Hotel, em Cam-
pos do Jordão - SP, a sétima edição 
do Controvérsias em Cirurgia Vascu-
lar e Endovascular. O evento contará 
com professores, chefes de equipe e 
membros reconhecidos e destacados 
em suas áreas de atuação, do Estado 
de São Paulo e inclusive de outras re-
giões do Brasil, para debates e discus-
sões a respeito das diferentes técnicas 
de diagnóstico e tratamento. O evento 
também será uma oportunidade para 
os profi ssionais se atualizarem, além de 
poderem divulgar seus trabalhos e con-
clusões nacional e internacionalmente.

O Controvérsias consiste em apre-
sentações rápidas, com “ponto” e “con-

traponto”, sobre diversos assuntos, 
ainda não bem estabelecidos, da espe-
cialidade, e votação por plateia forma-
da por líderes de opinião, que estabele-
ce as melhores opções de tratamentos 
da atualidade. Esse modelo de evento 
tem sido elogiado pelos participantes 
de edições anteriores, por possibilitar 
aos convidados debaterem os temas 
num formato diferenciado, com a troca 
de pontos de vista diversos.

Para o presidente da SBACV-SP, Dr. 
Fabio H. Rossi, o Controvérsias é um 
momento especial e ímpar entre os 
eventos e reuniões científi cas da So-
ciedade Vascular. “No Controvérsias 
temos uma excelente oportunidade de 
escutar a experiência de colegas espe-
cialistas e pesquisadores sobre deter-
minada técnica, conduta diagnóstica ou 

terapêutica, que ainda não estão total-
mente estabelecidas. Em situações em 
que não existe um corpo de evidência 
sufi cientemente robusto, o consenso 
entre líderes de especialidade é fun-
damental para estabelecer a melhor 
estratégia de tratamento. E quando 
existem divergências de opiniões, o 
melhor caminho é constituir protocolos 
de pesquisa, multicêntricos e controla-
dos. Como as reuniões científi cas são 
realizadas apenas em meio período, 
teremos inúmeras oportunidades para 
discutir ideias, de um jeito informal, 
durante o restante do tempo, repleto 
de descontração, brincadeiras e even-
tos sociais.”

Os interessados podem conhecer a pro-
gramação do evento e fazer suas inscri-
ções pelo site https://bit.ly/7controversias. 

Julia Kaori Nishi
Kassen Samir Saleh
Liliane Mitie Yamasaki
Maria Eduarda Crusco Pacheco
Mariana Orate Menezes da Silva
Marina Moraes Lopes Soares
Marilia Vilela Masson
Murilo de Castro Nardi 
Paola Dantas Martins Arruda
Rafael Magalhães Jeuken
Raphael Freitas Rafael 
Rodrigo Nobrega Bandeira
Ruan Carlos Fonseca dos Reis 
Renata Rossi de Souza Gomes 
Sofi a Malosso Tronconi

SÓCIOS APROVADOS EM ABRIL DE 2022:

ASPIRANTES RESIDENTES:
Amanda Fernandes Vidal da Silva
Ana Paula Giordano
Bianca Martins Maldonado
Bruna de Paiva Anacleto
Carlos Eduardo Barbosa Zan
Caroline Caputo Savino de Azevedo
Caroline do Valle Rotter
Daniel Tomasi K. S. Almeida
Dimitri Hansen Guimarães 
Eloisa Spinasse Giacomin 
Fernanda Cordeiro da Silva
Humberto Lopes Tabatinga Neto
Izabela Braz M. da Silva
Jessica Funchal do Amaral
João Antonio Veronese Leme

NOVAS ADESÕES

Stephanie Yuri Sakashita
Tiago Ferreira Gomes 
Victor Luis do Vale Braz 
Viviane Galli Dib
Viviane Pontes de Souza Porto 
Welder Fonseca do Nascimento

ASPIRANTES:
Isadora Maria P. Villela de Andrade
Lucas Marcelo Dias Freire
Lucas Ruiter Kanamori
Marcela Monteiro dos Reis Ferreira 
Tamara Maia N. Belloni
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SERVIÇO

SERVIÇO DE RESIDÊNCIA EM CIRURGIA VASCULAR 
E ANGIOLOGIA DO INCOR RIO PRETO JÁ FORMOU 
MAIS DE 50 ESPECIALISTAS 

Dra. Rita Sanches é a fundadora e chefe do Serviço que, atualmente, conta com sete cirurgiões vasculares 

Chefe do departamento do Serviço de Residência em 
Cirurgia Vascular e Angiologia do INCOR Rio Preto 

Prof. Dra. Rita Sanches

Dr. Julio de Oliveira Azenha Filho, Dr. Luis Carlos da Silveira, Dr. Ronaldo Adriano Lopes e Dr. José Ronaldo Steluto
Dra. Gisela Andrea Fuentes Urzola, Dra. Rita Sanches e Dra. Lussandra Sardinha

Criado em 1997, o INCOR Rio Preto ini-
ciou suas atividades nas áreas de Cardio-
logia, Clínica Médica e Cirurgia Vascular e 
Angiologia. O departamento de Cirurgia 
Vascular e Angiologia é chefi ado desde o 
início por mim, Dra. Rita Sanches, sócia-
-fundadora do mesmo. 

O estágio de Angiologia e Cirurgia 
Vascular funciona com autorização da 
Sociedade Brasileira de Angiologia e de 
Cirurgia Vascular (SBACV) desde 2003, 
já tendo formado mais de 50 cirurgiões 
vasculares/angiologistas. O Serviço con-
ta atualmente com duas vagas de E1 e 
duas vagas de E2. Semanalmente, são 
realizadas aulas pelos estagiários sob su-
pervisão e comentários dos preceptores, 
além da apresentação de casos clínicos e 
discussão de artigos científi cos. 

O INCOR possui também um departa-
mento de exames. O setor de ecografi a 
conta com dez aparelhos, e seus profi ssio-
nais especializados realizam uma média 
de 4.500 exames mensais. Os setores de 
Ergometria, com oito esteiras, Tomogra-
fi a Computadorizada, Medicina Nuclear, 
Raio-X e laboratório bioquímico comple-
tam o serviço de diagnóstico, atendendo 
mensalmente mais de 3.000 pacientes.

O Serviço de Cirurgia Vascular tem 
sete especialistas que atuam em todas 
as vertentes da especialidade, sejam 
elas cirurgias arteriais, venosas, estéti-

ca vascular, doppler e cirurgia interven-
cionista.

Atuamos em três hospitais, sendo dois 
particulares e um público. Nesse último, 
é realizado o atendimento ambulatorial 
à população em geral, além do treina-
mento cirúrgico dos estagiários, sempre 

acompanhados por algum preceptor. 
Todos os hospitais são equipados com 
ecodoppler e preparados para cirurgias 
endovasculares. 

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 Científi ca - Híbrida (Presencial e On-line)

30/06/2022  
5ª feira – às 20h30

Local: Sede da SBACV-SP

Endereço: 
Rua Estela, 515 - Bloco A - Conj. 62 - Vila Mariana - SP

Estacionamento: Rua Estela, 515 (subsolo)

Observação: em maio não haverá Reunião Científi ca

JUNHO
REUNIÃO CIENTÍFICA
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EMBOLIZAÇÃO DE FÍSTULA 
ARTERIOVENOSA PULMONAR

RELATO DE CASO

Figura 1 - Corte axial de angiotomografi a evidenciando 
dilatação aneurismática em fístula arteriovenosa pulmonar 

Figura 2 - Arteriografi a pulmonar evidenciando dilatação 
aneurismática em fístula arteriovenosa pulmonar

Figura 4 - Angiografi a de controle evidenciando a completa 
embolização da dilatação aneurismática da fístula arteriovenosa 
pulmonar 

Figura 3 - Arteriografi a seletiva evidenciando dilatação 
aneurismática e início de embolização da mesma

Figura 5 - Imagem fl uoroscópica evidenciando as molas 
devidamente alocadas no interior da dilatação aneurismática da 
fístula arteriovenosa pulmonar

Autores: Sergio Quilici Belczak1,2,3,

Murilo Marchetto Pinheiro², Gustavo 
Tempone Cardoso Penna², João Vic-
tor Riposati Canedo², Victor Roberto 
Zuccaro Junior², Yuri Sant’Ana Pova-
reskim²

Instituições: ¹Instituto de Aprimo-
ramento e Pesquisa em Angiorradiolo-
gia e Cirurgia Endovascular – IAPACE, 
Sã o Paulo, SP, Brasil; ²Centro Universi-
tá rio Sã o Camilo, Sã o Paulo, SP, Brasil; 
e ³Instituto Belczak de Cirurgia Vascu-
lar e Endovascular, Sã o Paulo, SP, Brasil

Colaboração: Beatriz Santana Wa-
tanabe

Paciente de 60 anos, internado com 
defi cit cognitivo, confusão mental, he-
miparesia e parestesia em hemicorpo 
esquerdo. Realizou-se uma tomogra-
fi a computadorizada de crânio, que 
evidenciou imagens sugestivas de 
abscesso cerebral, tendo como con-
sequente conduta a realização de uma 
craniotomia para drenagem. 

Para fi ns investigativos, realizou-se 
uma tomografi a de tórax que consta-
tou a presença de malformação ar-
teriovenosa pulmonar (MAVP) (Figura 
1), sugerindo um possível foco de in-
fecção de disseminação hematogêni-
ca com a possibilidade de causar abs-
cessos à distância. Nesse contexto, 

foi indicada a embolização da MAVP a 
fi m de prevenir novos eventos trom-
boembólicos. Utilizando-se o Cateter 
Vert 5F, foi realizada uma punção 
na veia femoral em direção ao tron-
co da artéria pulmonar direita, onde 
foi feita uma arteriografi a pulmonar 
(Figura 2). Em seguida, por meio de 
um microcateter, realizou-se a embo-
lização do sítio da malformação ar-
teriovenosa com molas de liberação 
controlada. No total, foram utilizadas 
oito molas de 14 a 18mm de diâme-
tro com 50 a 60 cm de comprimento 
(Figuras 3, 4 e 5). Durante o proce-
dimento cirúrgico, paciente evoluiu 
sem intercorrências.

As MAVP são comunicações anor-
mais entre vasos, onde ocorrem anas-
tomoses inadequadas entre artérias e 
veias, resultando, assim, em diversas 
alterações clínicas.

Epidemiologicamente, manifestam-se 
mais comumente em pacientes porta-
dores da telangiectasia hemorrágica 
hereditária (THH), cujo quadro clínico 
clássico é representado por telangiec-
tasias mucocutâneas, principalmente 
em lábios e boca, epistaxe, além de 
anemia a depender da gravidade. Po-
dem ocorrer diversas manifestações 
arteriovenosas, apesar das telangiecta-
sias serem mais comuns. Uma das prin-
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RELATO DE CASO

Referências:
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cipais complicações das MAVP é a forma-
ção de abscessos à distância, sobretudo 
cerebral, subfrênico e de psoas, tornan-
do o paciente mais suscetível a infecções 
bacterianas e a passagem e formação de 
trombos devido ao comprometimento da 
fi ltração capilar entre o sistema venoso 
e arterial.

A radiografi a de tórax simples mostra 
anormalidades em aproximadamente 
98% dos pacientes, sendo elas sutis e 
inespecífi cas, por conseguinte, vários 
diagnósticos diferenciais precisam ser 
considerados. Estudos evidenciaram 
uma maior sensibilidade da tomografi a 
computadorizada de tórax na identifi -
cação de MAVP em comparação com a 

angiografi a por cateter, 98% e 60% 
respectivamente. Entretanto, a an-
giografi a é capaz de defi nir com mais 
detalhes e precisão a angioarquite-
tura da vasculatura pulmonar, que é 
necessária antes da embolização tera-
pêutica ou ressecção cirúrgica.

A embolização se tornou o tratamen-
to convencional para as MAVP desde 
que foi introduzida na década de 1980. 
Por se tratar de um procedimento mi-
nimamente invasivo, os riscos asso-
ciados ao tratamento cirúrgico padrão 
são reduzidos, uma vez que resultados 
de estudos observacionais sugerem 
uma redução substancial na morbi-
dade, mortalidade e complicações em 

pacientes submetidos à embolização. 
Estudos demonstraram que pacien-

tes com MAVP de alto risco, defi nida 
como artéria de alimentação de ta-
manho maior que 3mm, a emboliza-
ção transcateter utilizando balões, 
molas ou tampões vasculares é efi caz 
na prevenção da ocorrência de even-
tos hemorrágicos e complicações. 
Portanto, recomenda-se atualmente 
que todas as MAVP, independente do 
tamanho e que sejam passíveis de 
embolização, devam ser tratadas por 
esta técnica, sendo a cirurgia limitada 
a um grupo restrito de pacientes que 
não seja apto ao procedimento mini-
mamente invasivo.

LIVRO

MANUAL DE DIAGNÓSTICO 
E TRATAMENTO ENDOVENOSO

Obra literária é essencial aos cirurgiões vasculares interessados no tema 

Com o objetivo de disseminar conhecimento e ampliar a literatura médica sobre o tra-
tamento de doenças venosas, foi pré-lançado, recentemente, pela Editora dos Editores, 
o Manual de Diagnóstico e Tratamento Endovenoso. A publicação é uma adição essencial 
e obrigatória a todos os cirurgiões vasculares e para os interessados e praticantes de 
outras especialidades na área.  

De autoria do presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular 
– Regional São Paulo, Dr. Fabio H. Rossi, com a colaboração dos doutores Patricia E. 
Thorpe, Francisco J. Osse, Nilo M. Izukawa e Antonio M. Kambara, a obra possui a his-
tória dos principais avanços técnicos e tecnológicos, alcançados no Brasil e no mundo. 
Possui também os princípios etiopatogênicos e anatômicos essenciais para o diagnósti-
co e tratamento endovascular do Tromboembolismo Venoso e das Síndromes Venosas 
Obstrutivas. O livro preenche uma importante lacuna na literatura, pois descreve, de 
maneira prática e objetiva, o passo a passo das principais técnicas endovenosas utili-
zadas na atualidade. 

Outras informações do livro podem ser encontradas no link:
https://bit.ly/manual-de-procedimentos-endovenosos
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SECCIONAIS

No dia 11 de abril, foi realizada a reu-
nião que discutiu os próximos assuntos 
que serão abordados, e na oportunidade 
foi mencionado os melhores momentos 
do Encontro São Paulo. A entidade pa-
rabenizou a Comissão Organizadora pela 
ideia da Arena SBACV-SP, local que reu-

A reunião científi ca da Seccional ocorreu no dia 5 de maio, sob a coor-
denação da diretora Dra. Carla Faccio Bornardo. Com o apoio da Jobst, 
a ocasião contou com uma aula proferida pelo Dr. Rodrigo Kikuchi, a 
respeito de Elastocompressão, onde participaram mais de 50 colegas 
de toda a região.

ALTO TIETÊ

CAMPINAS

Humberto Yutaka Nakamura, Maycon Joécio dos Santos Costa, Wilson de Souza Salti, Martino Piatto, Fuad José Assis e Adbeel Franco Barbosa

Carla Faccio Bornardo, Rodrigo Kikuchi e Ana Lúcia de Mello Pinotti

niu palestrantes que abordaram temas 
importantes para o futuro da Medicina.

O diretor da Seccional Alto Tietê, Dr. 
Fuad José Assis, reforçou que a as-
sociação se encontra à disposição da 
Regional São Paulo, e fez questão de 
convidar o presidente Dr. Fabio Rossi 

para proferir uma palestra aos espe-
cialistas da região. 

Dr. Fuad agradeceu o patrocínio da 
Brace Pharma, que tem novos anti-
coagulantes orais (NOACS), que vêm 
sendo utilizados cada vez mais pela 
especialidade. 
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SECCIONAIS

A segunda reunião clínica, cujo tema discutido foi sobre “Trom-
boembolismo Venoso (TEV)”, aconteceu no dia 26 de abril. O 
Dr. Henrique Storino apresentou um caso de Tromboembolismo 
Pulmonar maciço e o tratamento endovascular com dispositivo 
Indigo (Penumbra). Ao fi nal da discussão foi realizado um Quiz 
com dez questões sobre TEV, onde os melhores colocados foram 
os doutores Henrique Storino e Paulo Egydio, que ganharam 
vouchers para um jantar no restaurante Gran Steak. 

O diretor da Seccional, Dr. Luciano Rocha Mendonça, agra-
deceu mais uma vez o apoio incondicional da Cirúrgica Mafra, 
que disponibiliza seu auditório na Avenida 9 de Julho para as 
reuniões, que acontecem sempre às últimas terças-feiras de 
cada mês, às 19h30, e também à Bayer.

RIBEIRÃO PRETO 

Paulo Egydio, Luciano Rocha Mendonça e Henrique Storino

No dia 16 de março, foi realizada a primeira reunião do ano, que aconteceu no restaurante Coco Bambu - Shopping Iguatemi, com 
a organização do diretor da Seccional, Dr. Jamil Mariúba. Na ocasião, o Dr. Marcelo Grill dissertou sobre o uso do endolaser e as 
vantagens que a realidade aumentada pode trazer no tratamento venoso de membros inferiores.

SOROCABA

Marcelo Grill e Jamil Mariúba Lucas Trindade e Jamil Mariúba 

Informações complementares: 
SBACV-SP - Tel.: (11) 2391-3413 (Fixo e WhatsApp)

e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br

7º CONTROVÉRSIAS EM CIRURGIA 
VASCULAR E ENDOVASCULAR

26º CONGRESSO BRASILEIRO
MULTIDISCIPLINAR EM DIABETES

SPECIALIZANDO – MÓDULO ECOGRAFIA 
VASCULAR COM DOPPLER

Local:  Grande Hotel Campos do Jordão (SP)
Informações:  secretaria@sbacvsp.org.br

Local:  UNIP – Unidade Vergueiro
Informações: www.anad.org.br/congresso

Local:  Associação Paulista de Medicina (APM)
Informações: secretaria@sbacvsp.org.br

Maio

Julho

Agosto

AGENDA

26 a 29

28 a 31

26 e 27
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WEALTH PLANNING E ÁREA MÉDICA: A IMPORTÂNCIA 
DO PLANEJAMENTO PATRIMONIAL NA VIDA DOS MÉDICOS  
EMPREENDEDORES DA ÁREA MÉDICA

JURÍDICO

Quando nos referimos às atividades 
de médicos e empreendedores na área 
médica, normalmente estamos falan-
do de profi ssionais ultra-especializa-
dos. Porém, a grande especialização 
na área médica não signifi ca uma vida 
empresarial e patrimonial organizada.

Comumente trilham brilhante car-
reira angariando signifi cativo patri-
mônio sem, contudo, se atentar às 
milhares de regras e balizas legais 
que margeiam uma vida profi ssional/
empresarial. Invariavelmente, com o 
passar dos anos, não somente a fama 
profi ssional e o sucesso empresarial 
se tornam realidade, mas também 
problemas com a gestão de tudo isso. 
O risco do negócio, assim como para 
profi ssionais de outras áreas, é muito 
presente na vida de um médico e do 
empreendedor deste nicho.

Por vezes, problemas de ordem tri-
butária, trabalhista ou até mesmo cível 
acabam por comprometer o patrimônio 
pessoal do profi ssional. Ou seja, todo 
o patrimônio amealhado em uma vida 
pode ser comprometido. E por que isto 
ocorre? A falta de investimento numa 
boa assessoria jurídica e fi sco-contábil, 
e num planejamento profi ssional/em-
presarial, patrimonial e sucessório dei-
xam o profi ssional/empresário médico 
exposto às intempéries da economia, 
do risco-país e da própria atividade 
profi ssional/empresarial.

Não é demais lembrar que tanto o 
profi ssional médico que atua como 
autônomo, emitindo RPA - Recibo de 
Pagamento Autônomo -, como aquele 
que atua como uma “PJ” ou que possui 
uma empresa ligada ao ramo médico 
devem recolher tributos, diferentes 
entre si e em diferentes alíquotas e 
modalidades, a depender da forma de 
sua atuação. Basta lembrar que o Bra-
sil, um dos campeões em tributação 
e legislação sobre tributos no mundo, 
edita aproximadamente 2,3 normas 
tributárias por hora1 tendo por volta 
de 3.210 normas tributárias vigentes.

Afora as questões tributárias, ques-
tões societárias e fi sco-contábeis de-
vem ser observadas e suas infi nitas 
regras seguidas! Portanto, uma car-
reira de sucesso depende hoje, fun-
damentalmente, do investimento em 
parceiros estratégicos ao crescimento!

Observamos com certa regularidade 
a ocorrência de confusão patrimonial 
entre o que é da atividade profi ssio-
nal/operacional e o que é patrimônio 
pessoal do médico; núcleos estes que 
devem correr paralelamente, mas sem 
se comunicar. A separação entre o di-
nheiro do negócio e o dinheiro pessoal 
do médico é vital para a manutenção 
de sua saúde fi nanceira e estabilidade 
legal em longo prazo. Experts jurídicos 
e fi sco-contábeis hoje não são luxo, são 
indispensáveis! Parafraseando os ditos 
populares, não se pode andar de Mer-
cedes, pagando o boleto de um Fusca! 
Mas, a regularidade jurídica e fi sco-
-contábil da vida de um profi ssional 
médico não lhe garante a perpetuidade 
do seu patrimônio.

E é exatamente aí onde o Planeja-
mento Patrimonial e Sucessório e a 
Proteção Patrimonial, ou Wealth Plan-
ning, como é mais conhecido no merca-
do fi nanceiro e internacional, entram!

Wealth Planning é um conjunto de 
Planejamentos Tributário, Societário, 
Sucessório e Patrimonial que busca 
segregar os riscos da atividade profi s-
sional/operacional (em regra, a ativida-
de geradora de riqueza) do patrimônio 
pessoal e familiar amealhado ao lon-
go dos anos, de forma efi caz e legal. 
O trabalho tem foco em estruturar o 
patrimônio profi ssional, pessoal e fa-
miliar, visando à sua construção orde-
nada, sua organização, preservação e 
perpetuidade.

E como isso funciona?
Normalmente se faz uma due diligen-

ce na vida pessoal e profi ssional do mé-
dico ou empresário da área, levantando 
todos os seus ativos, passivos, bens, 
direitos, sociedades e participações 
societárias. Igualmente, verifi cará seu 
status marital, regime de casamento ou 
de união estável, fi lhos (naturais, adoti-
vos ou fora do casamento ou da união 
estável), se são menores ou maiores, 
casados ou não, regime de bens, etc.

Após essa due diligence, é feito um 
levantamento completo, tanto da pes-
soa física do médico como de sua em-
presa (comumente chamado no meio 
de “PJ”). Prós e contras serão levanta-
dos e avaliados, de forma que o plane-
jamento possa ser confeccionado tailor 

made e posto em prática e, caso haja 
fl ancos abertos, o trabalho de proteção 
seja aplicado.

Todas as áreas são contempladas no 
Planejamento Patrimonial e Sucessório, 
ou seja, desde a área tributária, socie-
tária, cível e até mesmo, porque não, 
fi nanceira.

Desta maneira, contratar profi ssio-
nais experts na área de Wealth Planning 
hoje, não se trata de um custo, mas 
sim de um investimento indispensável 
à perpetuação organizada patrimonial.

¹De acordo com estudos do IBPT - Instituto 
Brasileiro de Planejamento Tributário.

Advogado formado pela FMU/SP, com especialização 
em Direito Tributário no curso de L.L.M. em Direito 
Tributário pelo INSPER. Atua nas áreas contenciosa e 
consultiva fi scal com foco no planejamento tributário 
de clientes nacionais e multinacionais e na preservação 
e sucessão patrimonial. Atualmente é responsável pela 
área de Operações Internacionais do RSZ&M Advogados

Formado pelas Faculdades Metropolitanas Unidas - FMU, 
Pós-Graduado em Direito Civil e Processual Civil pelo 
Centro Universitário Salesiano de São Paulo; Especialista 
em Planejamento Estratégico método da Escola Superior 
de Guerra pela ADESG / SP; capacitado em Contabilidade 
Geral pela FGV e IFRS pela IACAFM / IBEFAC; Contratos 
Típicos e Atípicos pela FGV e especialista em Wealth 
Planning com experiência no atendimento de clientes 
de Private Banks e Family Offi  ces. Atua na área de 
Operações Internacionais e Wealth Planning do RSZ&M 
Advogados

* Daniel Tregier e Fabio Meirelles

Daniel Tregier

Fábio Lago Meirelles
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Especialista tem colaborado também com a organização e elaboração da programação científi ca 
do evento Controvérsias em Cirurgia Vascular e Endovascular

MESTRE VASCULAR 

Dr. Cid J. Sitrângulo Jr. nasceu em 
São Paulo, capital, em 1953. Fez sua 
graduação pela Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo em 1977, 
e residência médica em Cirurgia Geral 
e Cirurgia Vascular no Hospital das Clí-
nicas da própria faculdade. Também foi 
preceptor de Cirurgia Vascular e pre-
ceptor chefe no mesmo local, e con-
cluiu o doutorado em Medicina no ano 
de 1989, pela mesma instituição onde 
se formou.  

Após a preceptoria, passou a atuar 
como cirurgião vascular do pronto-so-
corro do Hospital das Clínicas e, pos-
teriormente, foi integrado ao Serviço 
de Cirurgia Vascular e Endovascular 
do Hospital das Clínicas da FMUSP, ati-
vidade que exerce até hoje. Na clínica 
privada trabalha nos Hospitais Albert 
Einstein, Sírio-Libanês e São Luiz.

Na área acadêmica, dedicou-se à 
pesquisa clínica com elaboração de tra-
balhos publicados em revistas científi -
cas e capítulos de livros médicos. Pa-
ralelamente, ministra aulas nos cursos 
de graduação e pós-graduação na Fa-
culdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo e, eventualmente, em outras 
universidades. Participa de diversas 
bancas de defesa de tese de mestrado 
e doutorado na Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo e em ou-
tras faculdades.

Começou a cooperar ativamente na 
Sociedade Brasileira de Angiologia e de 
Cirurgia Vascular – Regional São Paulo, 
em 1985, e, nesse mesmo ano, pela pri-
meira vez, esteve à frente de um car-
go na diretoria, como vice-tesoureiro. 
Desde então, participa     intensamente 
da atividade associativa, ocupou outras 

funções em diretorias subsequentes, e 
chegou a presidir a Regional São Paulo 
no biênio 2004-2005. Da mesma forma, 
colaborou em várias gestões da dire-
toria Nacional da SBACV e foi diretor 
Científi co e vice-presidente, além de 
fazer parte do Conselho Científi co e da 
comissão para prova de especialista em 
Cirurgia Vascular e em Angiologia, as-
sim como para área de atuação em Ci-
rurgia Endovascular e Angiorradiologia. 
Paralelamente, colaborou na seção bra-
sileira da Society for Vascular Surgery.

O especialista conta que durante 
muitos anos atuou na organização e 
na comissão Científi ca do Encontro São 
Paulo de Cirurgia Vascular e Endovas-
cular. Também integrou a Comissão 
Científi ca de alguns Congressos Bra-

sileiros da SBACV. “Nos últimos anos 
tenho me dedicado mais diretamente 
à elaboração da programação científi -
ca do evento Controvérsias em Cirur-
gia Vascular e Endovascular, que tive 
o privilégio de introduzir na Regional 
São Paulo, em colaboração com os Drs. 
Bonno van Bellen e Erasmo Simão da 
Silva”, revela.

Dr. Cid comenta que, desde criança, 
sempre se dedicou aos esportes. Por-
tanto, não considera a atividade física 
como um hobbie e sim uma importan-
te atividade paralela que contribui, em 
muito, com vários aspectos da atividade 
profi ssional. “Com essa visão, me dedi-
co ao tênis com afi nco e regularidade, 
mas gosto também de acompanhar os 
principais eventos de outros esportes”.

DR. CID J. SITRÂNGULO JR.: FOI PRESIDENTE DA REGIONAL SÃO 
PAULO NO BIÊNIO 2004-2005 E DEDICA-SE INTENSAMENTE À 
ATIVIDADE ASSOCIATIVA 

Mensagem aos jovens médicos

“O perfi l do jovem médico de hoje é 
muito diferente daquele da época em 
que iniciei na especialidade, principal-
mente devido ao enorme desenvolvi-
mento tecnológico da Medicina e da 
comunicação por meio da informática 
e das redes sociais. Continua sendo 
importante, como sempre foi, balizar 
suas condutas e procedimentos dentro 
dos estritos limites éticos esperados 
por seus pacientes e familiares. Agindo 
assim, sua competência profi ssional se 
sobressairá naturalmente.”

Dr. Cid J. Sitrângulo Jr.
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ESPAÇO ABERTO

Isso é o que já diziam os nobres e 
dedicados professores de Medicina dos 
tempos idos e vividos. 

Esse procedimento com a pessoa ou 
cliente que estamos atendendo numa 
consulta médica, traz uma proteção aos 
mesmos. Muitas vezes nos deparamos 
com patologias sem sintomatologia, ca-
pazes de impedir ou ter que adiar a re-
alização de uma nova cirurgia vascular, 
ou exigir uma terapêutica diferente, ne-
cessitando encaminhar a outra especia-
lidade, pelo grave diagnóstico concluí-
do, necessitando de um procedimento 
clínico ou cirúrgico, não vascular.

Comentarei, acreditando na orienta-
ção desses mestres, alguns casos vi-
venciados com pacientes que vieram 
tratar problemas vasculares, mas só 
realizados após a correção de uma co-
artação da aorta torácica, sem a míni-
ma sintomatologia, diagnosticada pela 
ausculta do coração apresentando so-
pro de 4+++, e medindo a pressão ar-
terial dos quatro membros, que apenas 
20% dos médicos do mundo realizam, 
segundo estudo de um pesquisador ho-
landês (P.A. MMSS 160x100 e P.A. MMII 
120x80) e realização da angiotomo-
grafi a da aorta torácica comprovando 
o diagnóstico. Encaminhei a um colega 
com vivência cirúrgica dessa patologia, 
que substituiu essa coartação de três 
centímetros de extensão por uma pró-
tese. Após um ano da cirurgia da cor-
reção da coartação da aorta torácica, 
reexaminando a paciente, as medidas 
da pressão arterial dos quatro mem-
bros apresentaram a P.A. dos MMSS 
120x80 e P.A. dos MMII, 160X100. Aí, 
com tranquilidade, pude realizar a ci-
rurgia de suas varizes dos membros in-
feriores, obviamente, após ser avaliada 
por um cardiologista.  

Uma senhora examinada por um gine-
cologista, que vendo ser ela portadora 

de varizes bem “dilatadas”, CAP suge-
riu-lhe passar por um vascular. Ao exa-
miná-la, palpando seu abdome, na re-
gião pélvica, senti uma massa rígida de 
aproximadamente 10x10 centímetros, 
com discreta dor; na tomografi a do Ab-
dome Total e da Pélvis, o exame revelou 
um tumor que, diagnosticado por outro 
ginecologista, tratava-se de um câncer.

Um senhor, de aproximadamente 90 
anos, foi encaminhado por sua fi lha 
e sua esposa, por estar com queixas 
de dor nos membros inferiores e no 
seu membro superior esquerdo, ce-
faleia, claudicação intermitente para 
cem metros, que vinha sendo tratado 
por um reumatologista, que media a 
PA só do membro superior esquerdo, 
120X80. Ao examiná-lo, medindo a 
pressão arterial dos quatro membros, 
encontrei: PA do membro superior di-
reito, 200X120; membro superior es-
querdo 120X80, membros inferiores 
80X20, ausculta da aorta abdominal, 
(por ser um paciente magro), ouvi um 
sopro de três para quatro “cruzes”. A 
angiotomografi a revelou acentuada 
ateromatosa das Artérias Abdominais, 
com 90% de estenose da Artéria Re-
nal Esquerda, e 70% da Artéria Renal 
Direita. A ausculta das Artérias Caróti-
das com sopro, confi rmando estenose 
de 90% pela ultrassonografi a Doppler 
colorido.  Pela ausculta Pulmonar de 
uma senhora de 60 anos de idade, o 
som apresentava uma discreta dimi-
nuição do murmúrio vesicular, e o RX 
do Tórax levantou suspeita de uma 
tuberculose, sem queixas ou sintomas 
que pudesse levar a conclusão de uma 
tuberculose, mas que o pneumologis-
ta, pedindo os exames para esclarecer 
esse diagnóstico, confi rmou.

Recentemente, uma jovem advoga-
da, de 45 anos de idade, que vinha 
sendo tratada por um gastroentero-

logista, por distúrbio gastrointestinal 
da mesma, ora com diarreia, ora com 
obstipação intestinal, dor abdominal 
frequente e anemia, procurou-me por 
já tê-la tratado de suas telangiecta-
sias.  Resolvi pedir uma endoscopia 
digestiva alta e colonoscopia, esta re-
velou um câncer do colón ascendente, 
que o cirurgião do aparelho digestivo 
ressecou 20 centímetros do colón, por 
videolaparoscopia, estando ela agora 
sendo cuidada pelo oncologista.

Já fui ameaçado de processo por um 
plano de saúde, por pedir inúmeros 
exames laboratoriais. Minha defesa foi 
simples e objetiva: senhores, se uma 
patologia grave é descoberta a tem-
po, se salva a pessoa, a economia de 
gastos cobertos pelo plano de saúde 
é muito menor do que exige frente ao 
tratamento de um câncer descoberto 
tardiamente.

Desculpem-me, caros colegas, por 
esses comentários. É que me considero 
discípulo de Dom Quixote de La Mancha.

“Procurai suportar com ânimo, 
tudo aquilo que precisa ser feito” 

- Sócrates

EXAMINE O PACIENTE 
DA CABEÇA AOS PÉS

Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP
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Valdir Soares 
Pre Sales | Solution Specialist da DGS Brasil

COMO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
PODE AUXILIAR NA SEGURANÇA DO PACIENTE 
DURANTE UMA CIRURGIA?

ARTIGO

No contexto hospitalar, o tema que 
julgo ser o mais importante e relevante 
de todos é a segurança do paciente du-
rante e após uma cirurgia. Essa ques-
tão é tão sensível e fundamental que a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
lançou, em outubro de 2004, a Aliança 
Mundial para a Segurança do Paciente, 
com objetivo de apresentar e induzir 
boas práticas assistenciais. Todo ano 
eles continuam estudando novos for-
matos e programas para melhoria con-
tínua desta segurança.

Em 2018, seguindo o programa, a 
Organização lançou os chamados De-
safi os Globais. O primeiro leva em con-
sideração as infecções relacionadas 
com a assistência à saúde, indo desde 
lavagens das mãos, administração de 
injetáveis, segurança da água, sanea-
mento básico e manejo de resíduos.

Já no segundo desafi o, a OMS vol-
tou sua atenção para os fundamentos 
e práticas da segurança cirúrgica, ten-
do como objetivo aumentar os padrões 
de qualidade exigidos em serviços de 
saúde de todo o mundo. O programa 
abordou a prevenção de infecções de 
sítio cirúrgico, as que ocorrem na inci-
são ou em tecidos manipulados duran-
te o procedimento, anestesia e equipes 
cirúrgicas seguras e, para acompanhar 
estes fatores, uso de indicadores da 
assistência cirúrgica.

Um ato cirúrgico envolve muito mais 
riscos do que qualquer outra situação. 
Durante uma cirurgia, o paciente está 
propenso a ser acometido com as mais 
variadas das intercorrências, não so-
mente por meio de uma infecção, mas 
também possíveis falhas humanas, 
como, por exemplo, a amputação de 
uma perna direita ao invés da esquer-
da, um paciente sendo operado no lu-
gar de outro, etc.

Além da preocupação com as diver-
sas medidas de segurança e protocolos 
a serem seguidos, o gestor do centro 
cirúrgico tem também outro grande 
desafi o, que é o de conseguir orques-
trar todos os processos para que as 
salas estejam disponíveis no momento 
certo e que fi quem prontas rapidamen-
te para a próxima cirurgia, com insu-
mos e instrumentos corretos de acor-
do com cada procedimento, bem como 

equipes médicas bem direcionadas. 
Toda a difi culdade de gestão do bloco 
se dá pelo fato desta área do hospital 
ter uma série de processos envolvidos, 
com alguns originados até mesmo fora 
de seu âmbito. É o caso da requisição 
da cirurgia feita por um médico solici-
tante, a avaliação pré-anestésica e os 
processos administrativos ou de auto-
rizações junto às operadoras.

Existem também os processos inter-
nos, como a organização das agendas 
e salas (planejamento cirúrgico), os as-
sistenciais dos diversos profi ssionais, 
checklist para admissão dos pacientes 
feito pela enfermagem, até o momento 
da operação, fi nalizando com o acom-
panhamento destes pacientes após o 
procedimento, na sala de recuperação 
pós-anestésica.

Em todos os processos do pré, trans 
e pós-operatório existem protocolos de 
segurança a serem seguidos ou algum 
formulário a ser preenchido. Isso vem 
com intuito de tentar mitigar ao máxi-
mo alguma falha que possa trazer qual-
quer tipo de prejuízo para o paciente 
ou em casos extremos, até mesmo 
sua morte. Os sistemas de informa-
ção mostram importantes componen-
tes essenciais para este contexto, pois 
com toda essa amplitude de fl uxos e 
processos para serem executados, se-
ria praticamente impossível gerenciar 
sem tecnologias, o que aumentaria a 
quantidade de falhas humanas e criaria 
maior morosidade nas atividades.

Os centros cirúrgicos são os maiores 
geradores de receitas para os hospi-
tais, porém, se não forem administra-
dos de forma correta, usando-se de 
sistemas e plataformas que auxiliem 
nesta gestão, eles também podem ser 
os maiores geradores de despesas.

Atualmente, existem alguns siste-
mas específi cos para esta área hos-
pitalar disponíveis no mercado, que 
apoiam todos ou boa parte destes 
processos, desde os administrativos, 
até os assistenciais, com os hospitais 
exigindo um alto nível de usabilidade 
por parte dos profi ssionais que irão 
interagir com o sistema. Além disso, 
deve-se ter também preocupação com 
a regularização do sistema junto aos 
órgãos competentes, como a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa). Isso se dá pelo alto grau de risco 
com a segurança do paciente, já que 
protocolos obrigatórios precisam ser 
seguidos, os sistemas precisam ser 
classifi cados como dispositivos médi-
cos e devidamente auditados para te-
rem o uso liberado.

Diante disto, podemos assumir que 
existe um número baixíssimo de em-
presas que conseguem atender de ma-
neira satisfatória a todos estes quesitos 
e capacidades que um sistema de infor-
mação para apoio a um centro cirúr-
gico precisa ter. Disponível no Brasil, 
pode-se destacar a solução para cen-
tro cirúrgico chamada O4C da empresa 
DGS Brasil do grupo Dedalus, uma das 
maiores empresas de software para 
área de saúde do mundo, presente em 
quase 40 países. A solução é totalmen-
te agnóstica, podendo ser instalada 
em qualquer sistema de gestão utiliza-
do pelo hospital, gerencia e monitora 
continuamente o paciente em todas as 
fases e processos citados neste artigo, 
seguindo as diretrizes da OMS sobre a 
gestão de risco cirúrgico e prevenção 
de infecções do sítio cirúrgico.

Por *Valdir Soares 
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EXPEDIENTE

NOTÍCIAS

CFM regulamenta Telemedicina no Brasil

Paciente deve autorizar o atendimento e a transmissão 
de dados e imagens

Tendência dos Medical Offi  ce Building chega ao Brasil com foco na desospitalização

Modelo transforma as construções da área de saúde reunindo diversas especialidades médicas em um só local

O Conselho Federal de Medicina (CFM) divulgou no dia 4 de maio as 
normas que regulamentam a Telemedicina no país, ou seja, a prestação 
de serviços médicos mediados por tecnologias de comunicação. A norma 
foi publicada no dia 5 de maio no Diário Ofi cial da União e já está vigente.

A resolução estabelece que a Telemedicina é o “exercício da Medicina 
mediado por Tecnologias Digitais, de Informação e de Comunicação 
(TDICs), para fi ns de assistência, educação, pesquisa, prevenção de 
doenças e lesões, gestão e promoção de saúde”, podendo ser realizada 
em tempo real on-line (síncrona) ou off -line (assíncrona).

De acordo com o CFM, a norma assegura ao médico devidamente 
inscrito nos Conselhos Regionais de Medicina a autonomia de decidir 
se utiliza ou recusa a Telemedicina, indicando o atendimento presencial 
sempre que entender que seja necessário. Essa autonomia está limita-
da aos princípios da benefi cência e não malefi cência do paciente e em 
consonância com os preceitos éticos e legais.

A norma também prega que os dados e imagens dos pacientes que 
estejam no registro do prontuário devem ser preservados, obedecendo 
as normas legais e do conselho, para que se assegure o respeito ao sigilo 
médico. “Isso inclui a guarda, o manuseio, a integridade, a veracidade, a 
confi dencialidade, a privacidade, a irrefutabilidade e a garantia do sigilo 
profi ssional das informações”, diz o CFM.

A resolução indica que o atendimento deve ser registrado em prontu-
ário médico físico ou no uso de sistemas informacionais, em Sistema de 
Registro Eletrônico de Saúde (SRES) do paciente, atendendo aos padrões 
de representação, terminologia e interoperabilidade.

Os dados de anamnese (obtidos numa conversa inicial com o pa-
ciente sobre sua vida) e preparatórios e os resultados de exames com-
plementares, além da conduta médica adotada, relacionados ao aten-
dimento realizado por Telemedicina, também devem ser preservados 
com o médico responsável pelo atendimento.

“A resolução estabelece que o paciente ou seu representante legal 
deve autorizar o atendimento por Telemedicina e a transmissão das 
suas imagens e dados por meio de consentimento livre e esclarecido, 

Muito conhecido nos Estados Unidos, os Medical Offi  ce Building 
(MOBs) chegam ao Brasil seguindo uma forte tendência da desospi-
talização. As novas construções devem transformar o cenário da área 
de saúde nos próximos anos, onde clínicas e consultórios médicos 
deixarão de ser locais em que os pacientes vão apenas quando estão 
doentes.

De acordo com o livro The Guide to the Future of Medicine (O Guia 
para o Futuro da Medicina), os estabelecimentos médicos se transfor-
marão em locais aonde os pacientes irão para garantir que estão no ca-
minho certo para prevenção de doenças e promoção da saúde. É neste 
cenário que surgem os MOBs, espaços onde o tratamento preventivo 

enviados por meio eletrônico ou de gravação da leitura do texto e con-
cordância, devendo fazer parte do SRES do paciente”, explicou o CFM.

De acordo com a norma, se o relatório for emitido à distância, deve 
conter identifi cação do médico (nome, número do registro no CRM 
e endereço profi ssional do médico, identifi cação e dados do pacien-
te, data, hora e assinatura do médico com certifi cação digital). “Além 
disso, os dados pessoais e clínicos do teleatendimento médico devem 
seguir as defi nições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e outros 
dispositivos legais quanto às fi nalidades primárias dos dados”.

Segundo a resolução, o atendimento à distância poderá ser realizado 
por meio de sete diferentes modalidades: teleconsulta (consulta mé-
dica não presencial); teleinterconsulta (quando há troca de informa-
ções e opiniões entre médicos, com ou sem a presença do paciente, 
para auxílio diagnóstico ou terapêutico); telediagnóstico (emissão de 
laudo ou parecer de exames, por meio de gráfi cos, imagens e dados 
enviados pela internet); telecirurgia (quando o procedimento é feito 
por um robô, manipulado por um médico que está em outro local); 
televigilância (ato realizado sob coordenação, indicação, orientação e 
supervisão de parâmetros de saúde ou doença, por meio de avaliação 
clínica ou aquisição direta de imagens, sinais e dados de equipamentos 
ou dispositivos agregados ou implantáveis nos pacientes); teletriagem 
(realizada por um médico para avaliação dos sintomas do paciente, à 
distância, para regulação ambulatorial ou hospitalar).

Fonte: Agenciabrasil
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da saúde acontece em um lugar que reúne diversas especialidades mé-
dicas. Mais do que isso, este modelo de negócio facilita a jornada dos 
pacientes, dos médicos e demais colaboradores, com serviços e conve-
niências reunidos no mesmo prédio totalmente projetado para este fi m.

No Brasil, esses empreendimentos estão chegando ao Paraná, São 
Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também tomam força em 
outros estados. Em Curitiba (PR), o Eco Medical Center será inaugura-
do ainda em 2022, com investimento aproximado de R$ 120 milhões. 
O complexo médico terá área de 20 mil metros quadrados e vai reunir 
mais de 30 especialidades médicas, além da realização de exames e 
cirurgias de média e baixa complexidade.
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