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PALAVRA DA PRESIDÊNCIA

Prezados associados,

Ufa! Foram seis meses intensos! Posse no fi nal do ano, reconheci-
mento e reforma da sede, reuniões de diretoria com os Departamentos 
e Comissões (D&C), preparo do 20º Encontro São Paulo e do 7º Con-
trovérsias, encontro com os diretores das Seccionais, necessidade de 
mudanças e de rumo. Constante modernização do site, podcast FluxoSP, 
passou voando, baixo.

Gostaria de ter tido tempo de ter escutado e conversado mais, ter 
voado mais alto, mas não deu. Por isso, agradeço o apoio de todos até 
agora. Mas, vamos precisar de mais, muito mais.

Todos nós da SBACV-SP temos muito por fazer. E, para isso, vamos 
precisar ainda mais do que? De apoio! Sobretudo de mais colegas vas-
culares conscientes da importância da vida associativa, e de que a 
SBACV-SP somos nós todos. Não, ela não pode fazer nada por nós, e 
sim nós é que devemos fazer por ela. Só assim seremos fortes! E para 
que sermos fortes? Para podermos lutar por uma Medicina e uma rela-
ção médico-paciente ética, saudável e digna. Por remuneração justa! 
Nesse sentido, temos muito a avançar e lutar pelo justo, considerando 
o contexto social de nossa profi ssão, o alto grau de complexidade e de 
custo dos procedimentos arteriais. Em relação aos procedimentos ve-
nosos, estamos sofrendo uma forte concorrência por outros profi ssio-
nais, tanto em procedimentos superfi ciais e estéticos, como também 
no acesso ao sistema venoso profundo. 

Precisamos de dados epidemiológicos nacionais, hoje quase inexisten-
tes, de aproximação com as entidades representativas de classe, com a 
classe política, conscientização da população da importância das doen-
ças cardiovasculares e o seu alto risco de mortalidade, e dos níveis alar-
mantes de amputação de membros por falta de educação e informação, 
e falta de acesso a centros especializados de tratamento no serviço de 
saúde pública e no privado, cada vez mais verticalizado. 

Temos também que zelar pelo maior patrimônio de nossa Regional, que 
é o seu conteúdo acadêmico e científi co. Ele é imenso! No estado de São 
Paulo estão muitos dos principais centros de treinamento de residentes, 
e onde também estão muitos dos formadores de opinião da especialida-
de. O conteúdo é gigante, mas ele precisa ser modernizado e adaptado 
à velocidade, e as mudanças na forma de entrega de conteúdo, que vêm 
ocorrendo, e dessa maneira acolher e atrair a nova geração de jovens 
cirurgiões vasculares. Toda a diretoria, D&Cs, diretores de Seccionais, 
corpo de funcionários e prestadores de serviço estão trabalhando muito 
para isso! Nossos cursos on-line, já disponíveis, estão sendo atualizados 
e modernizados, e o projeto SPecializando será uma verdadeira revolução 
na educação, atualização e aprimoramento dos associados. O primeiro 
módulo será em Ecografi a com Doppler Vascular. O colega que quiser se 
aprimorar, terá a chance de realizar um treinamento intensivo, com um 
timaço de superespecialistas, com reconhecimento nacional e internacio-
nal, em dois dias, com “masterclass”, “hands-on”, em Doppler vascular, 
ferramenta diagnóstica e terapêutica 
essencial para o exercício profi ssional 
da especialidade. E teremos muitas 
novidades, Módulo de Flebologia Esté-
tica, de Tromboembolismo Venoso, de 
Tratamento de Feridas, entre outras. 
Tudo isso só será possível com o apoio 
de todos os sócios.

Por isso, peço ajuda a vocês. Divul-
guem e falem da SBACV-SP! Expliquem 
a importância dela para os jovens ci-
rurgiões vasculares e para os colegas 
não sócios. Tenham orgulho dela, e va-
mos todos nessa grande empreitada!

Abraço a todos! Dr. Fabio H. Rossi
Presidente da SBACV-SP
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Dr. Vinicius Bertoldi
Vice-diretor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP

CUSTO MÉDICO-HOSPITALAR 
QUEM É O VERDADEIRO FIEL DA BALANÇA?

DEFESA PROFISSIONAL

Segundo estudos econômicos na área da saúde, os cus-
tos médico-hospitalares nos últimos anos cresceram de 
forma exponencial e contínua, mas em virtude efetiva-
mente de quê?  Para a sociedade em geral o termo que 
se usa é custo médico, mas será realmente que o que 
onera o custo na saúde são os honorários pagos aos médi-
cos? Observamos que desde meados da década de 70 até 
2018, o crescimento do corpo administrativo cresceu 300 
vezes mais que o corpo médico dentro dos hospitais, fruto 
de uma busca agressiva de melhorar a efi ciência fi nancei-
ra da instituição, muitas vezes “burocratizando” demais 
o funcionamento dos hospitais, criando diversas barrei-
ras para a atuação médica e difi cultando a realização do 
assistencialismo em sua forma plena. Óbvio que o custo 
operacional cresceu e a necessidade de compensar o gas-
to leva a uma incessante busca por cortar outros custos, 
sendo o mais fácil: honorários médicos. Ficou claro para 
todos que a medicina passou de um patamar essencial-
mente assistencial para o de negócios e, também, o au-
mento principal desse custo não é médico. 

De acordo com o IESS (Instituto de Estudos de Saúde 
Suplementar), a Variaç ã o do Custo Mé dico Hospitalar per 
capita - VCMH/IESS – de um conjunto de 688,9 mil bene-
fi ciários de planos individuais atingiu 27,7% nos 12 meses 
terminados em set/2021 relativamente aos 12 meses ter-
minados em set/2020. Desta, a composição de aumento 
por grupos foi: Consultas: 13,7%, Exames: 31,6%, Tera-
pias: 17,3%, Outros Serviços Ambulatoriais (OSA): 38,1% 

e Internaç õ es: 29,3%.  Agora, analisando o peso total 
dessas despesas médico-hospitalares, nota-se que as in-
ternaç õ es tê m o maior peso (63%), seguidas por Terapias 
(13%), Exames Complementares (11%), Consultas (6%) 
e Outros Serviç os Ambulatoriais - OSA (7%). A VCMH é , 
portanto, muito afetada pela variaç ã o das despesas com 
internaç õ es.  Ainda em relação às internações, as despe-
sas com honorários médicos fi cam em 9% do total. Ava-
liando o cenário de 2016 para 2021, vemos que o percen-
tual dessas despesas com consultas passou de 17% para 
6%. Quando se fala em infl ação do custo médico, o que 
temos na verdade é uma infl ação dos custos hospitalares, 
de terapias e exames complementares. De fato, os custos 
médicos exclusivos vêm sofrendo uma defl ação.

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

e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br

AGENDA

26º CONGRESSO BRASILEIRO
MULTIDISCIPLINAR EM DIABETES

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

28 a 31

SPECIALIZANDO – MÓDULO ECOGRAFIA 
VASCULAR COM DOPPLER

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

26 e 27

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)

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)

REUNIÃO CIENTÍFICA

Reunião Científi ca - Híbrida (Presencial e On-line)
JUNHO
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ÁREA DA SAÚDE VAI SER UMA DAS 
MAIS BENEFICIADAS PELO METAVERSO

Médicos de diferentes especialidades conseguirão estar numa mesma 
sala cirúrgica e atuar juntos para atender o paciente numa telecirurgia

O conceito de metaverso foi criado na década de 80 e hoje 
pode ser defi nido como uma parte da internet onde é possível 
acessar mundos virtuais que tentam replicar a realidade e 
que têm diferentes formas de conexão com ela. Em particu-
lar, na versão atual, o foco está mais centrado na conexão so-
cial. É uma espécie de nova camada da realidade que integra 
os mundos real e cibernético. Para muitos, é a nova fase da 
internet, na medida em que une conceitos de realidade vir-
tual, aumentada (e agora a estendida), Inteligência Artifi cial 
e 5G. E para os mais entusiastas, o metaverso é classifi cado 
como a próxima fase da evolução humana.

Na maior parte das vezes, ele está associado a jogos de 
imersão (há vários exemplos). Mais recentemente, grandes 
corporações anunciaram intenção de participar mais ampla-
mente deste conceito (Apple, Microsoft, Google, Facebook 
que mudou de nome, hoje é “Meta”, e Amazon, conhecidas 
como “FAANG”), mas, até o momento, as plataformas de 
jogo têm mais adeptos (por exemplo, Roblox, Decentraland, 
Minecraft entre outras). Cada companhia com esta tecnolo-
gia possui um sistema de cadastro, e   basta se inscrever em 
um website para participar, em geral, a maior parte dos usu-
ários se cadastra em um jogo, que em si já acontece nesse 
ambiente on-line e que tem os personagens. 

No metaverso as pessoas podem interagir umas com as 
outras, trabalhar e estudar por meio de seus avatares (bo-
necos virtuais customizados) 3D. Este é um dos elementos 
mais importantes para destacar o mundo on-line sendo apli-
cado na realidade. O usuário cria e controla uma identidade 
virtual (avatar), que pode levar uma vida em vários aspectos 
semelhantes à realidade, com várias dimensões, inclusive a 
fi nanceira e de relacionamentos pessoais. 

O cirurgião vascular e vice-presidente de Pesquisa e Inova-
ção do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Nelson Wolosker, 
explica que, caso o avatar seja um simulacro da pessoa real, 
o conceito é um pouco diferente. “Estamos falando do digital 
Twain, onde cada característica do indivíduo é mapeada no 
limite da tecnologia para seu ‘eu virtual’ e assim não seria 
um ´ser inventado’ e sim um ‘ser mapeado’ para o metaver-
so. E é aqui que talvez as principais novidades aconteçam. 
E suas relações sociais também podem ser representadas 
com este digital Twain. Sendo assim, podemos dizer que o 
objetivo desse universo imaginário é fazer com que pessoas 
não sejam apenas observadores do virtual, mas façam parte 
dele”, ressalta Dr. Wolosker. 

E para isso, uma classe de equipamentos começa a ganhar 
força: os de imersão. Os mais comuns e conhecidos são os 
óculos virtuais e dispositivos para controle manual, e os so-
fi sticados envolvem trajes sensíveis e responsáveis (vestes 
eletrônicas) e ambientes com mínima gravidade (tanques, 
literalmente, de imersão). Estes instrumentos servem tanto 
para perceber onde a pessoa está no espaço quanto para ligar 
os sentidos humanos ao universo virtual. Ou seja, podem não 
apenas detectar comandos, posição de membro e do corpo, 
mas também responder a ações com vibração e até sensações 
táteis (estes últimos conhecidos como dispositivos hápticos). 

“Entretanto, é importante frisar que não é necessário possuir esses 
aparelhos: um celular pode fornecer acesso ao metaverso, claro, 
sem aproveitar todo seu potencial, mas proporcionar uma opção 
para conexão em qualquer ambiente e momento”, diz o médico.

Ainda, segundo o cirurgião vascular, mundos virtuais são cria-
dos e podem ter espaços a serem comercializados. “Se o usuá-
rio optar por viver em determinado local virtual, provedores de 
redes no metaverso podem disponibilizar vários universos, por 
exemplo, a Meta oferece o ‘horizontal worlds’, onde a pessoa tem 
a possibilidade de escolher custos, recursos e populações diver-
sas, de acordo com as suas preferências”.

O Metaverso na área da saúde
Dr. Wolosker explica que na saúde partes de seu digital Twain (o 

corpo virtual) podem ser compostas a partir de imagens médicas 
de seu corpo real, e uma pessoa pode ter seus sintomas e sinais 
de determinada condição clínica representados nesse universo 
imaginário. “As viabilidades da aplicação do metaverso passam 
não apenas pela imaginação, mas também por questões impor-
tantes que regem a prática da Medicina. Além de recomendações 
de bem-estar, treinamentos que hoje já são feitos em ambiente 
virtual e a possibilidade e convivência em terapia de grupo, a 
saúde pode ter um enorme ganho ao longo deste processo, ainda 
em fase inicial”, comenta.  

O neurorradiologista e responsável pela área de Big Data do 
Hospital Israelita Albert Einstein, Prof. Dr. Edson Amaro Jr., re-
força que, na prática, os avanços podem ser pensados em várias 
áreas, como simulação de tratamento com novas possibilida-
des de medicamentos; abordagens para cirurgias e próteses; a 
evolução de doenças em cada pessoa; pesquisa experimental e, 
principalmente, possibilidades não testáveis em mundo real; tra-
tamento comportamental, por exemplo, terapias individuais ou 
em grupo, telepresença e realidade aumentada (diversas formas 
de aumentar as possibilidades de telessaúde, inclusive aliada a 
possibilidades de telecirurgias ligadas à tecnologia de alta velo-
cidade - 5G é uma delas). “Também é possível anunciar serviços 
médicos, interagir com pacientes e acompanhar seus planos te-
rapêuticos ou promoção de bem-estar e características do cuida-
do à saúde, inclusive prevenção com apoio e aconselhamento em 
profi ssionais”, esclarece.   

Para o diretor de Infraestrutura e Logística do HCFMUSP, Marco 
Bego, o metaverso é uma possibilidade adicional para interações 
que até então não eram possíveis. “Nesse ambiente é possível 
usar sistemas mais simples como um jogo com educação sanitária 
para crianças, ou gamefi cação para ações de bem-estar ou mes-
mo de prevenção de doenças, onde não é necessário acessórios, 
para usar é só ter um acesso à internet. Porém, é provável que no 
futuro, com o desenvolvimento de mais ferramentas, uma cirur-
gia possa acontecer, ou ainda uma análise de um exame olhando 
por dentro do corpo com realidade virtual, e talvez uma consulta 
médica onde seria possível utilizar sons, imagens, sensações de 
tato e cheiro de qualquer coisa que possa ser digitalizada. Acredito 
que áreas como saúde mental, ensino médico, educação sanitária 
e acompanhamento de pacientes, que são as que envolvem ite-
rações sociais, serão as primeiras a usar os benefícios”, pontua.
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Dr. Nelson Wolosker Dr. Edson Amaro Jr. 

Marco Bego

O Metaverso e a Telemedicina
De acordo com Dr. Wolosker, a diferença principal é que o 

conceito promove a imersão on-line e o aumento de possibili-
dades para a Telemedicina. “Na verdade, um se junta ao outro 
para potencializar o cuidado médico ampliado pela tecnologia. 
São fortes as conexões e grandes as chances de expansão do 
cuidado com a união desses dois conceitos”, informa.

Ele esclarece que, em um atendimento virtual remoto, o 
paciente e o médico estariam 100% imersos nesse ambien-
te on-line e com a possiblidade de uma avaliação clínica 
a partir da digitalização do paciente. “Na verdade, médi-
cos de diferentes especialidades e locais podem estar, por 
exemplo, numa mesma sala cirúrgica e atuar juntos para 
atender o paciente numa telecirurgia. As consultas podem 
ser realizadas com acesso à percepção de reações não ver-
bais de nosso corpo, a melhor representação de cor da pele 
em uma superfície tridimensional (digital Twain) e a atitude 
corporal, são importantes reações que informam a percep-
ção do paciente e do profi ssional da saúde, e melhoram 
a comunicação, e talvez, inclusive, aumente a confi ança e 
compreensão da outra pessoa em um ambiente de telepre-
sença aumentada”, expõe. 

Dr. Edson comenta que o ensino também pode ganhar mui-
to com o metaverso. “Alunos poderão interagir com avatares 
criados a partir de pacientes reais, e com isso o aprendizado 
seria ampliado. Na verdade, a tecnologia de realidade au-
mentada já foi utilizada para treinar tratamento de pacientes 
com Covid-19 durante a pandemia na Inglaterra, onde houve 
redução de 52% da exposição de profi ssionais de saúde trei-
nados por esta técnica. Outro exemplo de viabilidade é que 
poderão avaliar em tempo real as consequências de suas 
decisões e os resultados de suas condutas para melhorar 
o entendimento. Cenários de teste e avaliação já são par-
te do treinamento, robôs fazem, no mundo real, simulações 
que ajudam alunos de diversos cursos de Saúde a praticar 
seus conhecimentos. No metaverso, esses testes podem ser 
ampliados e incluir dados de, potencialmente, milhões de 
pacientes para confi gurar possibilidades que um curso con-
vencional não permite. Qual seria a chance de um aluno ver 
um paciente que tenha uma doença rara interagindo com ele 
no mundo real? Bem baixa. No metaverso, todo aluno pode-
rá ver, em teoria, a manifestação das doenças em diversas 
fases de seu desenvolvimento”.

A Cirurgia Vascular e o Metaverso
Entre as facilidades está a simulação de procedimentos ci-

rúrgicos específi cos para cada paciente e a análise de como 
seria a evolução antes mesmo de tratar, além de melhorar 
a telepresença (com chances de equipamentos para exa-
mes no ambiente de imersão, por exemplo, apalpar pulsos 
ao mesmo tempo que se examina o fl uxo da artéria e re-
alizar exames físicos com mais propriedade). “Talvez mais 
especifi camente, a oportunidade de o médico e o paciente 
entrarem nas artérias e veias é um ponto interessante: no 
metaverso as pessoas não têm dimensão (tamanho) fi xa, já 
que podemos reduzir nossa altura para caber em um vaso 
e mostrar como é, por exemplo, um aneurisma ou uma ou-
tra alteração vascular por dentro, estando médico e paciente 
dialogando a respeito das possibilidades de tratamento. O 
médico conseguirá explicar ao paciente qual é o problema de 
maneira mais intuitiva, e o paciente poderá entender melhor 
seu diagnóstico e como será tratado”, elucida Dr. Wolosker. 

Na França, a Simango é uma startup que cria módulos de 
treinamento em saúde imersiva e utiliza a realidade virtual 
ou aprendizagem por meio de um computador. Seu metaver-
so, o Learning Metasystem, é um hospital virtual ampliado 
que está sendo desenvolvido para o treinamento de equipes 

de Enfermagem e Medicina em mais de 240 instituições. “Espera-
-se que num futuro próximo já existam serviços de grandes redes 
de saúde sendo ofertados para o público (num primeiro momento, 
em pequena escala), dentro dos limites de uso que passam por 
questões que vão desde éticas (acessibilidade, segurança, privaci-
dade), até de uso prático (o que será efetivo, resolutivo, custo-be-
nefício, etc.)”, comenta o especialista. 

Ele também explica como o metaverso pode ajudar a população 
carente. “Talvez esta seja uma das grandes vantagens e uma das 
menos apreciadas: ele pode ter custos e acessibilidade bastante 
amplos e não é limitado a uma classe social. Importante dizer  que 
já existem essas experiências de seu uso na sociedade, basta lem-
brar como o SUS trouxe a Telemedicina mais recentemente para 
locais inacessíveis, e o seu impacto deixou claro seus benefícios. 
Isso também poderá acontecer com metaverso”. 

Plataformas de metaversos específi cas têm, inclusive, a inten-
ção de tornar mais amplo o acesso. Tecnologias como blockchain 
permitem ir além de utilização fi nanceira, mas também criar 
identidades transformadoras e com autonomia para ambientar 
serviços de saúde, educação e acesso a famílias de baixa renda. 
“Este blockchain é exemplo de um dos componentes fortemente 
presentes no metaverso e com história em muitos países como 
forma de aumentar os recursos de comunidades desfavorecidas. 
Esta tecnologia tem, na sua origem, a possibilidade de endereçar 
a desigualdade permitindo acesso à remuneração em atividades 
criativas com criptomoedas. É uma experiência que pode permitir 
mobilidade social, onde as pessoas terão acesso ao fi nanciamento 
sem barreiras sociais e poderão se empregar ou exercer ativida-
des no metaverso a partir de um celular”. 

Ainda, segundo Dr. Wolosker, aumentando a acessibilidade, por 
exemplo, agentes comunitários de saúde podem conectar esses 
dois mundos (virtual e real) com mais capilaridade e permitir 
maior agilidade de acesso. Essas possibilidades podem ser testa-
das com baixo custo em programas de incentivo de participação 
público/privado em vigência neste momento. É possível explorar 
esses benefícios potenciais e, com base em resultados práticos, 
entender como escalar essas soluções para o cenário nacional em 
países como o Brasil”, conclui. 
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EVENTO

7º CONTROVÉRSIAS DEFINE OS MELHORES RESULTADOS 
PARA AS CONDUTAS TERAPÊUTICAS QUE OS CIRURGIÕES 

VASCULARES DEVEM SEGUIR

Evento propiciou debates enriquecedores e expôs pontos de vista relevantes aos especialistas

Com um número expressivo de especia-
listas e formato diferenciado dos eventos 
tradicionais, a Sociedade Brasileira de An-
giologia e de Cirurgia Vascular – Regional 
São Paulo (SBACV-SP) realizou entre os 
dias 26 a 29 de maio, no Grande Hotel, em 
Campos do Jordão - SP, o 7º Controvér-
sias em Cirurgia Vascular e Endovascular. 

Considerado um evento que possibilita 
aos convidados debaterem as principais 

• Eco com Doppler cervical e Trans-
craniano – Dra. Carolina Dutra Queiroz 
Flumignan: 45%
• Angiotomografi a – Dr. Celso Ricardo 
Bregalda Neves: 48%
• Angiografi a – Dr. Samuel Moreira 
Martins: 7%

Método de imagem para identifi car o 
risco de AVC e estabelecer a melhor es-
tratégia e a técnica de tratamento é um 
dos assuntos que mais tem suscitado 
debates na especialidade. Pelo menos 10 
tópicos movimentam as discussões de-
pois que a ESVS publicou suas diretrizes 
em 2018. O Controvérsias elencou três 

técnicas mundiais existentes para o tra-
tamento vascular que ainda não estão 
totalmente estabelecidas, num modelo 
caracterizado pela troca de pontos de 
vista diversos, a sétima edição contou 
com formadores de opinião, professores 
e residentes, chefes de equipe e mem-
bros renomados em suas áreas de atua-
ção, do Estado de São Paulo e de outras 
regiões do Brasil. 

RESULTADO DAS CONTROVÉRSIAS E COMENTÁRIOS DOS MODERADORES

CONTROVÉRSIA 1: Método de Imagem para identifi car o risco de AVC e estabelecer 
a melhor estratégia e a técnica de tratamento

delas. O Doppler transcraniano, técnica 
ainda pouco conhecida em nosso meio, 
recebeu 45% dos votos considerando-se 
os quesitos apresentados. Votação dis-
cretamente maior, de 48%, coube à an-
giotomografi a, método diagnóstico mais 
difundido e que fornece informações de 
todo sistema arterial-alvo. A angiografi a 
convencional, método muito mais invasi-
vo, que também nos permite visualizar 
todo o sistema arterial, mas não as ca-
racterísticas da placa, mereceu somente 
7% dos votos. É curioso ressaltar que, 
apesar de ser o método diagnóstico pa-
drão-ouro e sobre o qual se basearam 
os chamados Grandes Estudos que se-

dimentaram os critérios de intervenção, 
a angiografi a caiu no desuso. É preciso 
lembrar que a angiotomografi a é, em 
geral, facilmente acessível no nosso sis-
tema de saúde. Não houve importantes 
divergências quanto às estratégias e téc-
nicas de tratamento baseadas nos mé-
todos. Importante ressaltar que a cha-
mada vulnerabilidade da placa, ou seja, 
o risco que a placa está representando 
para desencadear um AVC no paciente, 
mereceu pouca atenção neste debate, 
mas com certeza será um dos grandes 
focos sobre o assunto no Controvérsias 8.

Dr. Bonno van Bellen (moderador)

A Comissão organizadora foi composta 
pelos doutores Fabio Henrique Rossi, Bonno 
van Bellen, Valter Castelli Júnior, Marcone 
Lima Sobreira, Regina Bitencourt, Cid José 
Sitrângulo Junior, Nilo Mitsuru Izukawa, 
Akash Kuzhiparambil Prakasan, João An-
tônio Corrêa, Carlos Alberto de Carvalho, 
Gutenberg do Amaral Gurgel, Sthefano Ati-
que Gabriel, Ronald Luiz Gomes Flumignan 
e Ana Terezinha Guillaumon.  
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• Observação clínica inicial – Dr. Martin 
Andreas Geiger: 38%
• Endarterectomia precoce – Dr. Marcelo 
Rodrigo de Souza Moraes: 36%
• Intervenção precoce por angioplastia + 
stent – Dr. Samuel Moreira Martins: 26%

• Tratamento Endovascular: Dr. Sidnei 
José Galego: 78%
• Tratamento Cirúrgico – Dr. Giuliano 
Giova Volpiani: 12% 

• Tratamento clínico inicial – Prof. Dra. 
Ana Terezinha Guillaumon: 64%
• Tratamento Endovascular – Dr. Marcelo 
José de Almeida: 36%

Os colegas defenderam com maes-
tria os seus pontos de vista. A Dissec-
ção Aórtica é muito prevalente em nos-

• Endroprótese em paralelo / Fenestrada 
ou Ramifi cada – Dr. Sidnei José Galego: 
67%
• Tratamento Cirúrgico – Dr. Marcone 
Lima Sobreira: 33%

Foram apresentadas as possibilida-
des de tratamento endovascular e ci-

CONTROVÉRSIA 3:  AVC isquêmico agudo + hemiplegia 

CONTROVÉRSIA 5: Dissecção crônica sintomática da Aorta Toracoabdominal 

CONTROVÉRSIA 4: Dissecção aguda sintomática da Aorta Toracoabdominal 

CONTROVÉRSIA 6: Aneurisma sintomático pararrenal e Toracoabdominal tipo IV

Grande parte da literatura recente tem 
apontado uma tendência a indicar cirurgia 
precoce em casos de acidente vascular ce-
rebral (AVC), parecendo haver benefício da 
abordagem cirúrgica em período inferior a 
14 dias, mas após 48h de evento agudo, 
estando a abordagem nesse período, pa-

A dissecção crônica é caracterizada 
por extenso remodelamento da aorta e 
aumento da rigidez fi brótica da parede 
intimal, resultando em desafi os técnicos 
específi cos. O reparo aberto é comple-
xo e está associado à alta morbimorta-

so meio, e a maioria dos participantes 
votou na conduta de observação clínica 
inicial com controle da pressão e da dor. 
Entretanto, foi também considerado que 
aqueles pacientes que evoluem com 
complicações (má perfusão, hiperten-
são resistente, hematoma periaórtico, 
derrame pleural hemorrágico, ruptura) 

rúrgico aberto para esses aneurismas 
complexos. Na correção endovascular, 
as alternativas de endopróteses em pa-
ralelo (nas modalidades de chaminé e 
periscópio), mais disponíveis em nosso 
meio, mas com maiores chances de va-
zamentos, e as endopróteses fenestra-
das ou ramifi cadas, já padronizadas ou 

customizadas. O tratamento cirúrgico, 
embora mais agressivo, também pode 
ser indicado em alguns casos. A votação 
da plateia foi favorável à correção en-
dovascular (67%) em relação à cirurgia 
aberta (33%). 

Dr. Cid José Sitrângulo Jr. (moderador)

lidade. A técnica endovascular demanda 
maior habilidade, com morbimortalida-
de menor, embora exija vigilância mais 
rigorosa.

Dra. Regina Bitencourt (moderadora)

devem ser submetidos ao tratamento 
endovascular. Foram discutidos a clas-
sifi cação IRAD e VIRTUE, os estudos 
INSTEAD XL e ADSORB, as evidências 
atuais e o melhor momento para o tra-
tamento.

Dr. Fabio Henrique Rossi (moderador)

rece aumentar a chance de complicações 
graves, provavelmente como transformação 
hemorrágica em decorrência de potencial 
status infl amatório da placa, podendo levar 
maior prejuízo ao paciente.

Dr. Marcone Lima Sobreira (moderador)

• Endarterectomia – Dr. Valter Castelli 
Júnior: 47%
• Angioplastia + Stent ou TECAR – Dr. 
Martin Andreas Geiger: 28%
• Tratamento clínico-medicamentoso – 
Dr. Winston Bonetti Yoshida: 25% 

Após as devidas apresentações e 
com uma plateia de cirurgiões vascu-
lares  experientes, defi niu-se como o 

CONTROVÉRSIA 2: Tratamento da estenose carotídea severa assintomática 

melhor tratamento a endarterectomia 
carotídea, sobretudo em pacientes 
mais jovens e de baixo e moderado ris-
co cirúrgico. A angioplastia com stent é 
um método aplicável e reservado para 
pacientes de alto risco cirúrgico e com 
anatomia favorável. O recomendável é 
uma morbimortalidade perioperatória 
(morte, AVC e IAM) menor que 3%. 
Isso vem de encontro com as princi-

pais diretrizes americanas e europeias. 
A manutenção do tratamento clínico é 
fundamental em ambas as condições ci-
rúrgicas, mas isoladamente como trata-
mento somente em casos selecionados. 
No entanto, fi ca a particularização de 
cada caso aos cuidados da boa relação 
médico-paciente.

Dr. Valter Castelli Júnior (moderador)

EVENTO
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• Uma verdadeira falácia – Dr. Mauro 
Figueiredo Carvalho de Andrade: 78%
• Tratamento fi sioterápico – Dr. Henri-
que Jorge Guedes Neto: 12%
• Tratamento cirúrgico – Dra. Dafne Braga 
Diamante Leiderman: 10%

Me senti muito honrado em partici-
par do 7º Controvérsias da SBACV-SP e 
moderar a mesa de Diagnóstico e Trata-

• Ultrassom com microbolhas – Dra. 
Luisa Ciucci Biagioni: 72%
• Angiotomografi a – Dr. Sidnei José 
Galego: 18%

A existência do vazamento tipo V, co-
nhecido também como “endotensão”, é 
controverso, aumentando ainda mais a 

• Escleroterapia com Laser + Esclerotera-
pia – Dr. Marcio Alberto Steinbruch: 40%
• Escleroterapia com Glicose Hipertôni-
ca líquida – Dra. Lidiane A. R. Brand de 
Vasconcellos: 38%
• Espuma de Polidocanol – Dra. Dafne 
Braga Diamante Leiderman: 22% 

Escleroterapia com Glicose Hipertônica 
- Foi defendida a utilização de glicose hi-
pertônica, demonstrando a efi cácia,  com 
menor número de complicações e a fa-

CONTROVÉRSIA 8: Aneurisma sintomático Aorto-ilíaco sem colo distal bilateral 

CONTROVÉRSIA 10: Diagnóstico e Tratamento do Lipedema

CONTROVÉRSIA 9: Vazamento Tipo V no pós-operatório: Como e quando investigar 

CONTROVÉRSIA 11: IVC CEAP C1 

te nos últimos anos com os avanços 
técnicos da cirurgia vascular e das endo-
próteses, trazendo novas possibilidades 
de tratamento, em contextos nos quais a 
intervenção era limitada. Uma discussão 
aprofundada do tema pelos debatedores 
permitiu uma refl exão das modalidades 

mento do Lipedema. O tema por si só já 
é controverso, pois há dúvidas se este 
assunto realmente pertence à Cirurgia 
Vascular. Como debatedores, tivemos o 
prof. Mauro Figueiredo defendendo que 
o Lipedema é uma verdadeira falácia, 
o prof. Henrique Guedes defendeu o 
tratamento fi sioterápico e a Dra. Dafne 
Leiderman defendeu o tratamento ci-
rúrgico. Após ampla discussão entre os 

discussão em torno da melhor ferramen-
ta diagnóstica. A possibilidade da ava-
liação dinâmica por meio da ultrassono-
grafi a - especialmente após o advento 
do contraste com microbolhas, o que 
aumentou a acurácia diagnóstica com 
melhor precisão. A grande desvanta-
gem da avaliação da angiotomografi a é 

cilidade de encontrar o esclerosante em 
nosso meio.

Escleroterapia com laser e Esclerote-
rapia – Demonstrou-se que com a com-
binação de técnicas, aliadas à tecnologia, 
consegue-se resultados excelentes no tra-
tamento das telangiectasias e veias reticu-
lares, que foi esta tese a mais votada.

Espuma de Polidocanol - Foi avaliada  
o uso de Polidocanol com veias reticula-
res e telangiectasias em concentrações 
de 0.25% e 0.50%, e dentre as compli-

• Endoprótese ramifi cada de ilíaca – Dr. 
Samuel Moreira Martins: 67% 
• Técnica de Sandwich – Dr. Sidnei José 
Galego: 33%

O tratamento dos aneurismas sinto-
máticos vem mudando signifi cantemen-

de tratamento endovascular nos aneu-
rismas sintomáticos sem colo distal. 
Uma atualização aprofundada e com 
bom humor, respaldada pela qualidade 
dos debatedores.

Dr. Akash K. Prakasan (moderador)

a limitação de fornecer apenas imagem 
estática, o que diminui a probabilidade 
do diagnóstico nessa modalidade, for-
talecendo o US com microbolhas como 
modalidade.

Dr. Marcone Lima Sobreira 
(moderador)

palestrantes e a plateia, o prof. Mauro 
venceu o embate com 78% dos votos, 
contra 12% para o prof. Guedes e 10% 
para a Dra. Dafne. O módulo ocorreu 
em um ambiente bastante descontra-
ído e agradável, com ampla participa-
ção da plateia, apesar de ser o último 
tema do dia.

Dr. João Antônio Corrêa (moderador)

cações que o método oferece, chamou-
-se a atenção de o cirurgião vascular 
estar presente durante o tratamento e 
acompanhar a evolução e as complica-
ções de modo mais próximo, já que pode 
ter que puncionar o local pós-tratamen-
to, se houver necessidade .

Excelente mesa e discussão com gran-
de aproveitamento de quem participou 
do evento.

Dr. Carlos A. de Carvalho (moderador)

EVENTO

• Tratamento cirúrgico – Dr. Celso Ricardo 
Bregalda Neves: 53%
• Endoprótese Fenestrada ou em para-
lelo – Dr. Marcelo José de Almeida: 22%
• Endroprótese convencional – Dr. Ro-
drigo Bruno Biagioni: 15%

Esse módulo proporcionou um debate 
muito interessante! Todos defenderam as 

CONTROVÉRSIA 7: AAA (> 5 cm) assintomático infrarrenal, com colo curto (< 1 cm), angulado (colo hostil)

três técnicas possíveis de serem realiza-
das. A cirurgia aberta com sua segurança 
comprovada há várias décadas, sendo a 
obesidade mórbida reconhecida por todos 
os participantes do módulo.

A cirurgia endovascular com a colocação 
de endopróteses já no mercado que apre-
senta uma taxa de endoleaks elevada.

A cirurgia endovascular com a coloca-

ção de endopróteses já confeccionada 
para a colocação de dois ramos para as 
artérias renais.

A cirurgia aberta ainda é uma cirurgia 
que pode ser empregada em situações 
onde o tratamento endovascular não é 
mais considerado "padrão-ouro".

Dr. Nilo Mitsuru Izukawa (moderador)
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• Cirurgia do sistema venoso superfi cial 
e perfurante – Dr. José Ben-Hur Ferraz 
Parente: 62%
• Angioplastia + Stent em Veia ilíaca 
obstruída – Dr. Fabio Henrique Rossi: 
38%
• Tratamento conservador: Dra. Juliana 
Puggina: 0%

A) Dose profi lática convencional – Prof. 
    Dr. Ronald Luiz Gomes Flumignan: 68%
    Dose aumentada para hospitalizados – Dr.    
     Marcelo Calil Burihan: 32%
B) Estender profi laxia pós-alta – Dr. 
    Giuliano Giova Volpiani: 75%
    Interromper pós-alta – Dr. Marcone 
    Lima Sobreira: 25%

• Profi laxia farmacológica – Dr. Fabio 
Cabral Freitas Amaral (EPM-UNIFESP): 
89%
• Outras intervenções mecânicas (MECG, 
CPI) – Dr. Marcone Lima Sobreira: 11%
• Filtro de Veia Cava temporário – Dr. 
Sthefano Atique Gabriel: 0%

• Trombectomia Mecânica – Dr. Fabio 
Henrique Rossi: 64%
• Tratamento conservador – Dr. Vinicius 
Bertoldi: 33%
• Anticoagulação e trombólise por cate-
ter multiperfurado – Dr. Régis Campos 
Marques: 3% 

CONTROVÉRSIA 13: IVC CEAP C3-C6 grave, TVP prévia, obstrução de veias ilíacas e varizes

CONTROVÉRSIA 15: Uso de anticoagulantes na Covid-19

CONTROVÉRSIA 14: Profi laxia de TEV em cirurgia bariátrica 

CONTROVÉRSIA 16: Tromboembolismo venoso grave

O módulo gerou intensa e calorosa 
discussão entre os participantes, que ao 
fi nal concluíram que o tratamento con-
servador, a cirurgia do sistema venoso 
superfi cial e a angioplastia do segmen-
to ilíaco representam abordagens com-
plementares neste perfi l de paciente. O 
tratamento conservador com elastocom-
pressão não foi bem aceito como tera-

O uso de anticoagulante em dose 
profi lática convencional ou aumentada 
em pacientes com Covid, internados 
em UTI ou enfermaria, os estudos in-
dicam o aumento de sangramento em 
doses aumentadas. Os 68% dos con-
gressistas presentes no evento vota-
ram por usar dose profi lática conven-

Devido ao alto risco de TEV no período 
perioperatório, foi ponderado que, mes-
mo com evidências de certeza baixa, a 
maioria opta por manter uma profi laxia 
farmacológica, preferencialmente as-
sociada à profi laxia mecânica em pa-
cientes submetidos à cirurgia bariátrica. 
Ressaltou-se que essa indicação deve 

Existe uma tendência atualmente no 
abandono do uso da Trombólise por 
cateter multiperfurado em detrimento 
do aumento do uso dos dispositivos de 

• Termoablação + Escleroterapia – Dra. 
Juliana Puggina: 67%
• Tratamento cirúrgico convencional – 
Dr. Leonardo Ragazzi Sodré: 22%
• Espuma de Polidocanol – Dr. Walter 
Campos Júnior: 11%

CONTROVÉRSIA 12: IVC CEAP C2 + C1 

Apesar das brilhantes apresentações 
na defesa da espuma e a cirurgia con-
vencional, fi cou claro que as técnicas 
de termoablação conquistaram a nossa 
audiência, com 67% dos votantes. Pe-
las apresentações e estudos publicados, 

todas as técnicas, quando bem aplicadas, 
têm o seu valor, principalmente as de bai-
xo custo, que podem ser utilizadas prati-
camente em todo o Brasil. 

Dr. Gutenberg A. Gurgel (moderador)

EVENTO

trombectomia mecânica. Nos casos não 
graves, mantêm-se o tratamento clínico.

Dr. Augusto da Silva (moderador)

cional, e 32% em dose aumentada.
A profi laxia usada após a alta foi es-

colhida por 75% dos congressistas, pois 
diminui o risco de TEV e risco de sangra-
mento baixo, 25% votaram por suspen-
der a profi laxia após a alta.

Dr. Walter Campos Jr.  (moderador)

considerar apenas os pacientes que não 
apresentam qualquer contraindicação 
absoluta aos anticoagulantes e que o ris-
co aumentado pela imobilização, obesi-
dade e porte cirúrgico justifi ca a medida. 

Prof. Dr. Ronald L. Gomes Flumignan 
(moderador)

pia isolada, enquanto que a angioplas-
tia com inserção de stent exige suporte 
hospitalar e materiais específi cos. A ci-
rurgia do sistema venoso superfi cial e 
das veias perfurantes apresentou bons 
resultados, conquistando a preferência 
dos especialistas presentes.

Dr. Sthefano A. Gabriel (moderador)

• Tratamento endovascular – Dr. Vinicius 
Diniz: 70%
• Tratamento cirúrgico convencional – 
Dr. Cid José Sitrângulo Junior: 30%

Na mesa clássica do Controvérsias, 
endo versus cirurgia para isquemia críti-

CONTROVÉRSIA 17: Isquemia crítica de membros inferiores 

ca de MMII, a escolha da plateia foi 70% 
para endo, dentro do esperado no manejo 
vascular moderno. Em casos com lesões 
muito favoráveis para endo, esta deve ser 
a primeira opção. Nos casos mais difíceis 
pode ser tentado endo inicialmente, com o 
cuidado de não lesar o leito distal, e para 

esses casos, a disponibilidade de mate-
riais extras, como bainhas, fi os, balões e 
stents, é parte fundamental para uma me-
lhor taxa de sucesso.

Dr. Marcelo Rodrigo de Souza Moraes 
(moderador)
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• Tratamento cirúrgico convencional – 
Dr. Júlio César Gomes Giusti: 60%
• Endoprótese / stent recoberto – Dr. 
Rodrigo Bruno Biagioni: 30%
• Stent não recoberto – Dr. Vinicius Ber-
toldi: 10%

• Endovascular anterógrado: Dr. Cesar 
Navarro Morales: 67%
• Endovascular retrógrado: Dr. Marcelo 
Calil Burihan: 21%
• Tratamento cirúrgico: Dr. Júlio César 
Gomes Giusti: 12%

Os dados de tratamento da oclusão 
poplítea distal apresentam o mais co-
mum acesso para tratamento endovas-
cular das oclusões distais de membro 

• Aterectomia – Dr. Igor Calixto Novais 
Dias: 47%
• Angioplastia / Stent convencional – Dr. 
Daniel Urban Raymundo: 31%
• Balão / Stent farmacológico – Dr. Régis 
Campos Marques: 22%

CONTROVÉRSIA 18: Obstrução ilíaco-femoral grave

CONTROVÉRSIA 20: Oclusão poplíteo distal 

CONTROVÉRSIA 19: Obstrução FEPO longa e calcifi cada (TASC C)

Devido à gravidade dos quadros is-
quêmicos arteriais no território aorto-ilí-
aco abordados nessa mesa (TASC C e D 
preferencialmente), foi ponderado que a 
maioria opta por uma revascularização 
convencional, notadamente pelos re-

inferior, por isso, na votação, foi o que 
apresentou melhor índice.

O acesso retrógrado apresentou índi-
ce de votação intermediário, visto que 
é aplicado aos doentes com difi culdade 
de acesso, como os obesos, abdome 
em avental, etc.

Nesta nova era da cirurgia para re-
vascularização de artérias de perna 
abaixo do joelho, as revascularizações 
abertas são as menos frequentes e re-

Os apresentadores discorreram de 
maneira cordial as várias possibilida-
des de tratamento endovascular no 
território fêmoro-poplíteo com obstru-
ção longa e calcifi cada. A melhora dos 
materiais e da técnica no tratamen-
to endovascular tem proporcionado, 
ao longo dos anos, que os resultados 

EVENTO

sultados em longo prazo e menor custo 
frente à realidade brasileira.

Prof. Dr. Ronald L. Gomes Flumignan 
(moderador)

obtidos pela técnica tenham taxas de 
perviedade superiores ao passado e 
que rivalizam com a cirurgia clássica, 
que ainda é uma excelente opção à luz 
da plateia. 

Dr. Akash Kuzhiparambil Prakasan
(moderador)

alizadas nos doentes com chances de 
revascularização a nível de tornozelo.

Assim sendo, consideramos as dis-
cussões muito enriquecedoras com jus-
tifi cativas práticas e técnicas de quem 
tem experiência no exercício da medi-
cina vascular.

Dra. Ana Terezinha Guillaumon 
(moderadora)
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Entre os principais estudos clínicos globais estão o programa Amplify (apixabana) e o Michelle trial

MESTRE VASCULAR 

Dr. Eduardo Ramacciotti nasceu em 1966, na cidade de 
Ribeirão Preto, São Paulo. É fi lho do cirurgião vascular e 
professor Osíris Ramacciotti, um dos primeiros sócios da 
SBACV. Sua graduação foi pela Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto – USP, onde também cumpriu residência 
médica em Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular no Hospital 
desta instituição. Realizou o mestrado pela Escola Paulista 
de Medicina, o doutorado pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo e o pós-doutorado na Loyola 
University Medical Center, em Chicago, Illinois e na Univer-
sidade de Michigan, MI, USA. 

Atualmente, Dr. Ramacciotti desenvolve várias funções 
onde emprega seu talento e profi ssionalismo. É CMO da 
Science Valley Research Institute, em São Paulo, trabalha 
no Hospital e Maternidade Christóvão da Gama, em San-
to André, é professor da pós-graduação na Santa Casa de 
São Paulo e professor de Trombose e Hemostasia da Loyola 
University Medical Center, em Chicago, USA.

Como grande incentivador da literatura médica, Dr. Ra-
macciotti participou de diversas pesquisas clínicas e, desde 
que se formou, se dedica à área de trombose e hemostasia. 
“Participei virtualmente do desenvolvimento de todos os 
anticoagulantes, orais e parenterais, dos principais estudos 
clínicos globais. Trabalhei por 11 anos nos USA, na Univer-
sidade de Michigan e como diretor executivo global do R&D 
da Bristol Myers Squibb. Trouxemos à realidade da prática 
clínica a apixabana, um anticoagulante oral direto utilizado 
por milhões de pacientes, responsável por evitar inúmeros 
AVCs isquêmicos e eventos trombóticos, como trombose 
venosa profunda e embolia pulmonar. Acredita-se que a 
apixabana previna um milhão de infartos cerebrais ao ano 
no mundo. Legal, não?”, comemora. 

Entre outros projetos, Dr. Ramacciotti também é autor de 
capítulos de livros e de incontáveis artigos publicados em 
revistas de primeira linha como The Lancet, New England 
Journal of Medicine, JAMA, Nature. Participou como autor 
de inúmeros guidelines internacionais. Além dos trials do 
desenvolvimento da apixabana, o especialista destaca ou-
tra experiência bem-sucedida. “Incluo o Michelle trial, que 
testou anticoagulação pós-internação por Covid-19 com ri-
varoxabana 10 mg por 35 dias; demonstramos a redução 
de 69% de eventos trombóticos, particularmente embolias 
pulmonares. O estudo foi publicado na revista científi ca 
The Lancet e incorporado à prática clínica em vários pa-
íses. Desde a concepção e publicação, foi menos de um 
ano. Tenho hoje 23 alunos de pós-graduação no Brasil e 
em Chicago. Praticamente todos na linha de pesquisa de 
trombose e hemostasia”, ressalta.

A dedicação à Cirurgia Vascular lhe rendeu vários prêmios 
internacionais. Os principais foram: 2009 US National Award 
for Innovative Vascular Research in Venous Thromboembo-
lism (VTE) and New Biomarkers; 2009 Global Award from 

the International Union of Angiology – best research of the year 
for biomarker profi ling in VTE; 2017 Dr. Ramacciotti was given 
the Outstanding Achievement award by the NATF / GTF for his 
contributions in education and research in VTE and PAD e 2020 
Best VTE researcher of the world – IUA and Kakkar family award. 

Na área da educação médica continuada, além das atividades 
da pós-graduação e inúmeras aulas pelo mundo, Dr. Ramacciotti 
é fundador do perfi l @cardiovasculartalks, plataforma restrita 
a profi ssionais de saúde interessados em aprender sobre an-
ticoagulação. O canal, que a gosto de quem o frequenta dis-
pensa formalidades, é um sucesso. Algumas apresentações ao 
vivo chegam a ser acompanhadas por 900 colegas médicos, que 
acabam aprendendo nuances dos trials como da prática clínica 
diária de forma leve e divertida.

Sócio-fundador da Science Valley Research Institute, Dr. Ra-
macciotti considera que, talvez, esta seja a maior empresa de 
pesquisa clínica (site base recruitment) do mundo. “Temos hoje 
18 hospitais colaboradores, com 95 randomized clinical trials 
ongoing em vários países. Mas, os meus projetos mais legais fo-
ram minha família, minha esposa e meus dois fi lhos. A Valerinha 
é cirurgiã vascular, me ajuda em tudo e entende minha cabeça 
avançada e diferente. O Lorenzo, meu fi lho mais velho, está se 
formando na Santa Casa e será urologista, e a Luiza, minha 
menininha que tem só três anos de idade e é o maior barato!”. 

Pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular 
(Nacional e Regional São Paulo), apesar de nunca ter ocupado 
nenhum cargo por falta de tempo, a despeito de vários convites 
e veementes protestos do atual presidente Fabio Rossi, sempre 
participou como membro ativo na área de educação médica e 
nos congressos. “Procuro me doar com muito empenho e ajudar 
os jovens associados, os estimulando a participarem dos impor-
tantes estudos que conduzimos no Brasil”.

DR. EDUARDO RAMACCIOTTI 
PARTICIPOU DO DESENVOLVIMENTO DE TODOS 
OS ANTICOAGULANTES ORAIS E PARENTERAIS

Mensagem aos jovens médicos

“Estudem muito, não foquem 
apenas no ganho fi nanceiro, pois 
ele vem com trabalho sério. Se 
tiverem a chance de irem para 
o exterior, mais especifi camen-
te para os USA, não percam a 
oportunidade. Invistam nas boas 
relações humanas durante a vida 
e tenham um objetivo claro. E 
curtam a jornada, que é muito 
gostosa.”

Dr. Eduardo Ramacciotti
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FIQUE POR DENTRO

Já estão abertas as inscrições para o SPecializando - Módu-
lo I - Ecografi a Vascular com Doppler, que será realizado na 
Associação Paulista de Medicina (APM), na Av. Brigadeiro Luís 
Antônio, 278 - Bela Vista, São Paulo - SP (Estacionamento: 
MultiPark - Rua Francisca Miquelina, 67), nos dias 26 e 27 de 
agosto. O curso terá formato híbrido, com aulas teóricas on-li-
ne e treinamento prático presencial. As aulas teóricas já estão 
disponíveis no site para que os inscritos acessem e estudem 
previamente a parte prática.

Nos dias 26 e 27 de agosto será realizado o treinamento pre-
sencial, onde o aluno terá acesso à prática intensiva em mode-
los reais para o aperfeiçoamento das técnicas de acordo com 
protocolos padronizados e instituídos atualmente. 

O número de alunos será de no máximo quatro por apare-

Inscrições para o SPecializando

lho em estações rotativas. Além disso, o participante 
terá acesso Master-Class no dia do treinamento com 
a demonstração prática dos principais exames ultras-
sonográfi cos vasculares.

O curso será ministrado por profi ssionais titulados, 
membros da SBACV e certifi cados na área de atuação 
de Doppler vascular.

Ao fi nal do curso, o aluno será submetido a um teste 
de aproveitamento com boletim de desempenho.

Participe e faça a sua inscrição por meio do link 
https://sbacvsp.com.br/cursos/

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

Seja um associado da SBACV-SP e tenha a oportunidade 
de participar de diversos eventos e cursos com descontos, e 
ainda aproveitar vários benefícios.  

Entre os eventos realizados pela Regional São Paulo estão 
o Encontro São Paulo e o Controvérsias, além de Reuniões 
Científi cas e ações de cidadania.  

O associado encontrará também uma gama de cursos re-

TORNE-SE MEMBRO DA SBACV-SP

alizados pela Regional São Paulo que abrange temas 
de elevada relevância para a especialidade. As aulas 
são ministradas por profi ssionais experientes e re-
nomados. 

Outras informações por meio do telefone (11) 2391-
3413 (Fixo e WhatsApp). 

Seja bem-vindo à SBACV-SP! 
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FIQUE POR DENTRO

Dr. Rafael Furst apresentou a aula sobre “Tratamento das Úlceras 
em Pés Diabéticos”, na Liga Paulista de Cirurgia Vascular, realiza-
da no dia 21 de maio, na Associação Paulista de Medicina (APM), 
seguida de discussão de casos clínicos pelos alunos da Faculdade 
de Medicina do ABC. 

No próximo dia 25 de junho, das 8h30 às 12h, a aula será do Dr. 
Mauro Figueiredo C. de Andrade com o tema "Linfedema: da elefan-
tíase dos Árabes à Linfologia Molecular", e da Dra. Luísa Ciucci Bia-
gioni sobre “Tratamento Compressivo de Doenças Venolinfáticas”.

Os encontros acontecem na APM – Auditório Verde – 10º andar, 
(Estacionamento: MultiPark - Rua Francisca Miquelina, 67). 

As datas das próximas reuniões presenciais já estão agen-
dadas para os dias 27 de agosto, 24 de setembro, 29 de 
outubro e 26 de novembro, e poderão sofrer alterações. Não 
haverá reunião da Liga nos meses de julho e dezembro. 

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

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

Rafael Furst, João Corrêa, Marcelo Calil Burihan e Sophia Haddad Cury Toscano Alguns participantes da reunião da Liga Vascular de maio

SAÚDE SUPLEMENTAR

SBACV-SP PARTICIPA DE REUNIÃO VIRTUAL 
DA COMISSÃO NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
Negociação de honorários médicos, defasados em aproximadamente 50%, foi um dos temas abordados

O presidente da Sociedade Brasilei-
ra de Cirurgia Vascular – Regional São 
Paulo, Dr. Fabio Henrique Rossi, o dire-
tor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP, 
Dr. Fabio Sotelo e o membro do Depar-
tamento de Gestão de Relacionamento 
com Planos Privados, Dr. Ulisses Ubal-
do Mattosinho Mathias, participaram da 
reunião virtual da Comissão Nacional de 
Saúde Suplementar, realizada no dia 19 
de maio, pelas sociedades de especiali-
dades, de Federadas da AMB e de Regio-
nais da APM para defi nir a pauta do ano 
para as negociações com as operadoras 
de planos de saúde. 

Fizeram parte da pauta temas como 
informações e debates sobre as ações 
de cuidados em relação à evolução da 
remuneração em Telemedicina; reuni-
ões com Cade e proposta de conversas 
para fi scalização de grupos verticalizados 
como Hapi Vida; cooperativas para me-

lhoria das condições de trabalho médico; 
redução da concorrência desleal; quebra 
de acordos; e ainda a reformatação da 
união de esferas como CFM, AMB e FE-
NAM/sindicatos para negociação contínua 
de honorários (defasados em aproxima-
damente 50%) em relação ao passado. 

Conforme publicação no site da APM, 
o diretor de Defesa Profi ssional da APM, 
Marun David Cury, defende que, nesta 
nova perspectiva de trabalho nacional, a 
AMB tem papel preponderante. “Temos, 
por exemplo, grupos em São Paulo, Rio 
de Janeiro, Pernambuco, Bahia, entre 
outros estados, que já negociam com 
as operadoras de planos de saúde. Este 
ano, estamos conseguindo estruturar 
uma Comissão Nacional, de forma a for-
talecer as demandas”.

O diretor de Defesa Profi ssional da 
AMB, Dr. Jose Fernando Macedo, falou 
sobre a importância de envolver os Con-

selhos Regional e Federal de Medicina, 
sindicatos e outras entidades médicas 
locais para fortalecer o movimento na-
cionalmente. “Assim, teremos força para 
que a negociação seja única”, conclui.
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A Seccional realizou no dia 31 de maio, no auditório da Mafra, 
com apoio da Bayer, uma aula ministrada pelo Dr. Gabriel Augusto, 
para debater o tema “Acessos para Hemodiálise”.  

Ao fi nal, no clima das festividades juninas, foi realizado um bingo 
vascular, cujos ganhadores foram os doutores Paulo Egydio e José 
Aldo Ribeiro Teodoro.

O diretor da Seccional, Dr. Luciano Rocha Mendonça, adiantou 
que, na última terça de junho, será realizada uma aula sobre “Sín-
drome do Roubo pela FAV”, e também a quermesse vascular. Além 
disso, foram iniciados os preparativos para o Vascuwine 2022, que 
acontecerá no fi nal de julho.  

RIBEIRÃO PRETO 
No dia 12 de maio, a Seccional realizou a sua reunião que 

teve a organização do Dr. Daniel Urban Raymundo. O Dr. Fer-
nando Raymundo apresentou o tema “Insufi ciência Venosa 
Crônica. O evento contou com o patrocínio da Servier. 

FRANCA

SECCIONAIS

No dia 16 de maio, com a participação da ginecologista e obstetra 
Dra. Tania Tripode, que é especialista em gravidez de alto risco, foi 
realizada a reunião que abordou o tema “Tromboembolismo no ciclo 
gravídico puerperal”. Na oportunidade, foi discutida a avaliação de 
riscos, os casos de trombofi lia e varizes. O Dr. Antonio Augusto e os 
demais participantes debateram sobre a melhor forma de prevenção. 
E, a partir de agora, haverá uma maior interação com os ginecologis-
tas da cidade, envolvidos em ocorrências dessa natureza. 

O diretor da Seccional Alto Tietê, Dr. Fuad José Assis, reforçou que 
o relevante desses encontros, além da ciência, é o coleguismo, a 
humanização no tratamento e a preocupação com o paciente. Ele 
mencionou também o quanto a vida associativa é importante para 
os médicos e deve ser estimulada entre os profi ssionais mais jovens.    

O encontro teve o apoio da empresa Aché Laboratórios Farmacêuticos. 

Organizada pelo diretor Dr. Benedicto Marcio Villaça, com a presença da maioria de seus membros, a primeira reunião presencial 
pós-pandemia aconteceu no Restaurante Villa Madre, no dia 4 de maio. Na ocasião, foi ministrada uma palestra pelo Dr. José Luiz 
Cataldo sobre “Terapia compressiva nas doenças venosas”, com participação e aproveitamento de todos, inclusive dos acadêmicos de 
Medicina da Liga Vascular da faculdade local. A reunião foi patrocinada pela Venosan e pela Cirúrgica Bragança, as quais a diretoria 
da Seccional faz questão de agradecer. 

ALTO TIETÊ

REGIÃO BRAGANTINA

Fauze Murad, Martino Piatto, Antonio Augusto, Fuad José Assis, Maycon Joécio dos Santos 
Costa, Eli Moussa Chalouhi, Tania Tripode, Wilson de Souza Salti, Sérgio Cintra, Tania 
Cupaiollo, Humberto Yutaka Nakamura e Luciano Jerônimo

Participantes do evento
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
NA ÁREA MÉDICA

JURÍDICO

O tema desenvolvimento sustentá-
vel já é assunto presente nas pautas 
nacionais e internacionais e vem se 
tornando essencial em todos os seto-
res, sendo parte de metas e ações que 
impactam a sociedade, o meio am-
biente e a economia a níveis mundiais.

Assim, para estar em consonância 
com o desenvolvimento sustentável, 
é preciso conhecer algumas práticas 
sustentáveis que, além de promove-
rem um mundo melhor para as pre-
sentes e futuras gerações, também 
impactam positivamente no fatura-
mento da empresa.

Priorizar a preservação do meio am-
biente já é algo comum em clínicas e 
hospitais, que vêm implementando a 
gestão sustentável com a adoção de 
simples práticas e hábitos, desde op-
tar por lâmpadas mais econômicas, 
até investir no Plano de Gerenciamen-
to de Resíduos de Serviços de Saúde 
(PGRSS).

Os resíduos de serviços de saúde 
(RSS) são gerados por todos os lo-
cais prestadores de serviços médicos, 
seja para humanos ou para animais. 
Alguns exemplos de RSS descartados 
pelos hospitais, clínicas, laboratórios 
e farmácias compreendem materiais 
contaminados, medicamentos venci-
dos, além de tecidos, órgãos e fl uídos 
corporais.

Assim, existe um grande risco à saú-
de pública e ao meio ambiente quando 
o descarte destes resíduos é feito de 
forma incorreta, consequentemente 
sua gestão deve ser efetiva a fi m de 
evitar contaminações e colocar a hu-
manidade e o meio ambiente em risco.

O adequado descarte de resíduos de 
serviços de saúde é regulamentado por 
legislações federais que posteriormen-
te levou a Agência Nacional da Vigi-
lância Sanitária - Anvisa e o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 
a buscarem a harmonização das regu-
lamentações.

Conforme a Resolução da Diretoria 
Colegiada da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (RDC nº 222/2018), 
o gerenciamento dos resíduos de ser-
viços de saúde é defi nido como o con-
junto de procedimentos de gestão, 
planejados e implementados a partir 
de bases científi cas, técnicas, norma-
tivas e legais, com o objetivo de mini-
mizar a geração de resíduos e propor-
cionar um encaminhamento seguro, 
de forma efi ciente, visando a proteção 
dos trabalhadores e a preservação da 
saúde pública, além dos recursos na-
turais e do meio ambiente.¹ 

A responsabilidade direta pelo ge-
renciamento de RSS é dos estabeleci-
mentos de serviços de saúde, mas por 
força constitucional e pelo princípio da 
responsabilidade compartilhada, cabe 
também às empresas de coleta, tra-
tamento e disposição fi nal administrar 
suas atividades com segurança e aos 
órgãos públicos, dentro de suas com-
petências, a regulamentação das prá-
ticas e a fi scalização.

Não há como evitar a geração de 
resíduos, sendo parte do dia a dia de 
qualquer estabelecimento, contudo 
é possível incorporar políticas de ge-
renciamento efetivas, iniciando com o 
treinamento de funcionários sobre os 
hábitos de separação de lixo, até se-
guir as normas técnicas e legais para a 
coleta, transporte e descarte.

A Anvisa disponibiliza as informações 
precisas para que cada estabelecimen-
to possa promover seu gerenciamento 
e, posteriormente, possa regularizar 
perante o órgão ambiental do municí-
pio competente. Superada esta fase, é 
o momento de elaborar o Plano de Ge-
renciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde, respeitando a legislação que 
rege cada etapa dos procedimentos de 
geração, classifi cação e disposição fi nal 
dos resíduos de acordo com seu tipo e 
seu grau de risco.

É importante repensar as prioridades 
e criar metas de redução de resíduos e 
desperdícios, diminuindo o impacto no 
meio ambiente e, ao mesmo tempo, re-
duzindo o custo para o negócio.

Advogada especialista em Regularização Ambiental e Fundiária. Atua na área Agrária e Ambiental do RSZ&M Advogados

Larissa Mendes de Oliveira

¹Art. 3º, XXVII, RDC nº 222/2018. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2018/rdc0222_28_03_2018.pdf
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ESPAÇO ABERTO

Há 14 anos falei sobre o credencia-
mento universal dos médicos junto às 
intermediadoras da assistência médica, 
tentando sensibilizar os órgãos repre-
sentativos da classe médica, os pla-
nos e seguro-saúde, e quem decide, 
o Governo.  Isso seria, obviamente, a 
prática da Justiça, tanto para os pro-
fi ssionais da Medicina quanto para os 
usuários. A APM, o CFM, CRMs e as So-
ciedades de Especilidades lutaram em 
vão até agora. Alguém precisa reiniciar 
essa reivindicação, solicitando apoio do 
Ministério Público e Ordem Econômica.

Há anos, segundo o colega Antônio 
Carlos Branco, o Artigo 170 da Cons-
tituição Brasileira garante esse direi-
to ao médico. Porém, por outro lado, 
tive a informação de que o Congresso 
Nacional, por volta de 1995, aprovou 
a Lei 9656, que garante aos planos de 
saúde limitar o número de médicos 
credenciados no seu staff   baseado 
em argumentos administrativos e or-
ganizacionais. Fica aqui um obstáculo 
que só pode ser vencido mediante à 
votação de uma nova Lei modifi cando 
a atual, permitindo o credenciamento 
universal. Essa informação me foi pas-
sada por um colega, por ocasião de 
uma reunião na APM, no dia 15 de abril 
de 2008, onde tive a honra de repre-
sentar a SBACV-SP. O objetivo dessa 
reunião foi para incentivar a campa-
nha de salvamento da saúde brasileira 
por meio do fortalecimento do SUS e a 
valorização do trabalho do médico. Foi 
reivindicado que se aprove um inves-
timento na saúde, na ordem de 10% 
da arrecadação fi nanceira do Governo 
Federal, 12% dos Governos Estadu-
ais e 15% das Prefeituras das cidades 
brasileiras. O Brasil se situa em quinto 
lugar dos países da América do Sul em 

investimento na saúde do povo. Povo 
com saúde é povo que cresce em todos 
os níveis das atividades humanas. 

Enquanto o governo não controlar, 
reprimindo os gastos públicos supér-
fl uos, exagerados, que existem há 
décadas e décadas, continuaremos 
clamando por campanhas de conscien-
tização por melhor trato com a saúde 
do povo brasileiro.

Enquanto não contarmos com a pres-
são permanente da imprensa em geral 
e, também, a do povo, que têm uma 
força imensurável, os órgãos repre-
sentativos da classe médica fi carão 
clamando no deserto. Nem por isso 
deve-se deixar de lutar, mesmo con-
siderando a grande difi culdade de se 
promover a união da classe médica 
brasileira, que se tem mostrado aco-
modada, apática.

Tenho pena dos futuros médicos que 
vão encontrar um campo de trabalho 
cada vez mais conturbado, difícil de 
exercer sua missão de guardião da 
saúde, com exceção dos privilegiados 
pela “sorte”, cursando uma faculdade 
de destaque, passando por uma resi-
dência médica e de especialidade di-
ferenciada, acumulando uma cultura 
médica  capaz de se evidenciar profi s-
sionalmente.

Quem sabe, os médicos jovens en-
cetem um movimento de protesto ao 
nível convincente, contínuo e real. 

“O homem de bem exige tudo 
de si próprio; o homem medíocre 

espera tudo dos outros” 
– Confúcio –

“Os grandes navegadores 
devem sua reputação aos 
temporais e tempestades” 

– Epícuro –

A SAÚDE DO 
POVO BRASILEIRO

Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP

SÓCIOS APROVADOS 
EM MAIO DE 2022:

ASPIRANTES RESIDENTES:
André Marini Menini
Claryssa Nascimento Silva
Felipe Soares Oliveira Portela

ASPIRANTES:
Andreia Augusta Furukawa Okuda
Diego Nicacio de Brito
João da Silva Junior
Tercio Ferreira Oliveira
Maria Xavier de Castro 
Mariana Thais Silva Secondo
Paulo Eduardo da Silva Telles
Tayrine Mazotti de Moraes

Plenos:

Adriana Gutierrez Negret
Bruno Delgado Mortati

NOVAS ADESÕES
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CREMESP

Temas envolvendo os limites éticos 
da publicidade médica e os riscos de 
infração a que residentes e graduandos 
em Medicina estão expostos ao utilizar 
as redes sociais foram debatidos du-
rante o Meeting Publicidade Médica na 
Residência e Graduação, realizado pelo 
Conselho Regional de Medicina do Es-
tado de São Paulo (Cremesp), no dia 4 
de junho, com transmissão on-line pelo 
canal do YouTube da autarquia.

Organizado pela Comissão de Defesa 
do Ato Médico do Conselho, a primeira 
mesa do encontro contou com a partici-
pação da presidente do Cremesp, Irene 
Abramovich, da diretora 2ª secretária, 
Maria Camila Lunardi, e da conselheira 
Mirna Yae Yassuda Tamura, integrante da 
Câmara Técnica de Oftalmologia; e teve 
como convidados o membro da Comis-
são de Carreira do Médico do Cremesp, 
Diego Adão Fanti, e o professor Luiz Fer-
nando Amaral, do Centro Universitário 
Armando Álvares Penteado (FAAP).

“Os jovens estão se comunicando 
principalmente pelas redes sociais, mas 
desconhecem as regras e os riscos na 
divulgação de informações sigilosas por 
meio delas, daí a importância desse en-
contro promovido pela Comissão”, des-
tacou a presidente durante a abertura.

Maria Camila abriu os trabalhos res-
saltando que, dado o grande volume de 
participação dos graduandos e jovens 
médicos nas redes sociais, o foco do 
encontro é orientar esses jovens para 
que tenham cuidado em sua utilização, 
visando sempre a preservação da ética 
médica e, principalmente, dos pacientes. 

Em sua apresentação, ela traçou uma 
linha do tempo buscando explicar o en-
volvimento dos jovens e futuros médi-
cos com as mídias sociais, cuja origem 
se deu concomitantemente. “Esse de-
senvolvimento conjunto faz com que, 
muitas vezes, os jovens não percebam 
o quanto as novas mídias podem trazer 
complicações e malefícios, já que expor 
a vida o tempo todo passou a ser algo 
comum”, disse. 

Também observou que as redes so-
ciais trouxeram um modo diferente de 
se comunicar e fazer networks, propi-
ciando a promoção social, o sentimento 
de inclusão, proteção e aceitação pelo 
grupo, além de autoestima. “Quando se 
trata de estudantes e jovens médicos, 

o que mais se posta nas redes é a vida 
deles dentro do hospital ou da facul-
dade”, comentou. Segundo ela, o mun-
do das redes é muito facilitador para 
que a exposição aconteça. “Vemos isso 
com preocupação, pois sabemos que 
os jovens que nasceram e cresceram 
com as redes sociais vão publicar e se 
expor, mas queremos alertar que isso 
tem de ser feito com consciência, res-
ponsabilidade e ética”, completou. 

Em sua palestra on-line, Amaral 
abordou aspectos da publicidade e pro-
paganda no campo da Medicina, desta-
cando os riscos das publicações pelos 
formandos e profi ssionais da área, nas 
redes sociais. Segundo ele, uma das 
principais características dessas mídias 
é replicar esses conteúdos, fazendo com 
que não se tenha mais o controle sobre 
o que foi publicado. “O grande proble-
ma é que muitas dessas publicações 
violam direitos de pacientes”, alertou. 
Ele destacou também as características 
que o anúncio médico deve ter e o que 
se espera da publicação e do compor-
tamento do profi ssional de medicina. 
“Na publicidade médica não pode haver 
simplesmente a promoção do profi ssio-
nal, mas sim do tratamento, do que foi 
encontrado pela ciência”, afi rmou. 

Fanti observou a relevância da pau-
ta, apontando para o prejuízo que de-
terminados comportamentos nas redes 
sociais podem causar aos residentes e 
estudantes. “De acordo com um levan-
tamento feito pela comissão, percebe-
mos que cerca de 90% dos residentes 
violam, de alguma forma, o sigilo e o 
decoro, com publicações proibidas de 
serem veiculadas nas redes sociais e 
comportamentos que não são espera-
dos para aquele grupo”, pontuou. Se-
gundo ele, o que dava lastro a esses 
comportamentos era o fato de que 
muitos desses jovens desconheciam as 
regras do sigilo e do decoro.

Regulamentação e diretrizes

No segundo bloco, o debate mediado 
pelo diretor 1º secretário do Cremesp, 
Angelo Vattimo, contou com a partici-
pação da conselheira e membro da Câ-
mara Técnica de Dermatologia do Con-
selho, Juliana Takiguti Toma; do jurista, 
procurador de Justiça e ex-presidente 

do Procon-SP, Fernando Capez; do ci-
rurgião plástico Alexandre Kataoka e do 
palestrante e conselheiro do Conselho 
Federal de Medicina pela Paraíba, Adria-
no Sérgio Freire Meira. 

Partindo do questionamento se a pu-
blicidade médica pode levar à cassação 
do médico, Meira contestou a visão er-
rônea de que os conselhos querem im-
pedir a publicidade médica. “Isso não 
é verdade, o que queremos é que a 
propaganda médica seja ética, informe 
e não omita”, explicou. Ele destacou a 
atuação dos conselhos na orientação 
dos profi ssionais e a importância da 
Resolução CFM 1.974/11, que traz as 
diretrizes de como a propaganda deve 
ser feita, de acordo com o Manual de 
Publicidade Médica. 

“Parabenizo o Cremesp por este 
evento, porque a principal função dos 
conselhos é educar, é trazer a infor-
mação para que determinado ato não 
ocorra de maneira ilícita”, disse. Se-
gundo ele, o médico quase não en-
tende das leis e regulamentações que 
regem sua profi ssão, e existem propa-
gandas que podem colocar em risco a 
boa prática médica. “Pelo Art. 3º da lei 
de introdução ao Código Civil, o médico 
não pode, em sua defesa, alegar que 
desconhece aquilo que regulamenta a 
profi ssão”, alertou.

Respondendo as dúvidas dos resi-
dentes e alunos de Medicina, a conse-
lheira Juliana orientou sobre a proibição 
de postagens de fotos de pacientes, 
com base nos princípios do Código de 
Ética Médica. Ela ressaltou o Art. 75, 
que veda ao médico exibir pacientes ou 
imagens que os tornem reconhecíveis 
em anúncios profi ssionais, mesmo com 
autorização da pessoa.

Também comentou sobre fotos do 
tipo ‘antes e depois’, que igualmente 
são vedadas, de acordo com o Art. 13, 
do Manual de Publicidade Médica. Ela 
explicou que “todas essas proibições 
estão relacionadas ao fato de que a 
Medicina não é uma ciência exata, nem 
tampouco uma atividade fi m, mas sim, 
de meio”. Em outras palavras, o médi-
co não pode prometer resultado, pois o 
seu objetivo, em qualquer tratamento, 
é utilizar de todos os meios ao seu al-
cance em busca da cura ou resultado, 
e não este em si mesmo.

CREMESP PROMOVE ENCONTRO SOBRE PUBLICIDADE MÉDICA

Fotos de antes e depois e divulgação de títulos acadêmicos foram alguns dos assuntos discutidos

Para assistir à íntegra das palestras e do debate, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=m0GfXf9mjro
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EXPERIÊNCIA DE 10 ANOS APÓS INÍCIO DE PROTOCOLO DE TRATAMENTO 
DE ANEURISMA DA AORTA ABDOMINAL ROTO POR VIA ENDOVASCULAR 

Autores: Grace Carvajal Mulatti, Eduardo Corvello Teixeira, Tayrine Ma-
zotti de Moraes, Guilherme Baumgardt Barbosa Lima, João Pedro Lins Men-
des de Carvalho, André Brito Queiroz, Pedro Puech-Leão, Nelson De Luccia.

Instituição: Hospital das Clínicas - Faculdade de Medicina da Univer-
sidade de São Paulo.

Objetivo: Relatar a experiência de 10 anos de um grande centro para 
tratamento de roturas da Aorta após implantação de um protocolo de 
atendimento.

Introdução: O Aneurisma da Aorta Abdominal Roto (AAAR) é uma 
condição que, sem tratamento, é letal na larga maioria dos casos, senão 
todos. A terapia endovascular na rotura é usada há pelo menos 20 anos 
no Brasil, e resultados como a redução da morbimortalidade são com-
provados pela literatura. Há 10 anos o Serviço de Cirurgia Vascular do 
HC-FMUSP iniciou um protocolo de atendimento do paciente com AAAR 
com a fi nalidade de sistematizar o tratamento e ampliar o número de 
pacientes salvos. 

Método: Análise retrospectiva de pacientes consecutivos portadores 
de AAAR atendidos no pronto-socorro do HC-FMUSP de janeiro de 2011 
a janeiro de 2022. 

Resultados: Foram tratados 189 pacientes com AAAR. A amostra in-
cluiu 153 homens (80,9%), com média de idade de 73 anos e média de 
80 mm de diâmetro na rotura. No grupo endovascular, a mediana do colo 
proximal foi de 20 mm, enquanto no grupo aberto, a mediana foi 4,5 mm 
(p < 0,0000). Do total, 105 pacientes foram submetidos ao tratamento 
endovascular e 84 ao tratamento aberto. No paciente hemodinamicamen-
te estável (102) houve maior mortalidade no grupo Aberto (13%) do que 
no Endovascular (8%) (p=0,0077); assim como no paciente hemodinami-
camente instável: mortalidade de 45% no grupo Aberto e 30% no grupo 
Endovascular (p 0,02). Na análise multivariada, o tratamento endovas-
cular e a estabilidade hemodinâmica foram fatores independentes para 
mortalidade (p < 0,0000). 

Conclusão: A terapia endovascular é superior à convencional para o 
tratamento do AAAR, tanto em pacientes estáveis quanto instáveis. O 
tratamento endovascular na rotura deve ser oferecido como primeira li-
nha de tratamento, e somente excluído caso haja ausência de condições 
anatômicas favoráveis.

Comentadores: Dr. Martin Andreas Geiger (SP) e Dr. Adenauer M. de 
Oliveira Góes Jr (PR) 

AVALIAÇÃO DO PAPEL DA CALCIFICAÇÃO ARTERIAL NO TRATAMENTO 
ENDOVASCULAR DO SEGUIMENTO FÊMORO–POPLÍTEO 

Autores: Jessica Proença Derze, George Dias Brandão, Thaiza de Souza 
Filgueiras, Marcelo Calil Burihan, Orlando da Costa Barros, Felipe Nasser.

Instituição: Hospital Santa Marcelina.
Objetivo: A calcifi cação arterial está diretamente relacionada com a 

maioria dos fatores de risco para desenvolvimento de doenças cardio-
vasculares¹. O padrão de calcifi cação no território periférico também 
tem forte correlação com mortalidade global e amputações de membros.  
O segmento fêmoro-poplíteo é o sítio predominante da doença arterial 
oclusiva periférica (DAOP) e existem diversos estudos correlacionando 
o resultado de tratamento endovascular deste segmento com a presen-
ça de calcifi cação. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é analisar o 
impacto da calcifi cação arterial nos resultados das angioplastias do seg-
mento fêmoro-poplíteo.

Método: Foram avaliados retrospectivamente pacientes submetidos a 
tratamento endovascular do seguimento fêmoro-poplíteo no período de 
janeiro a agosto de 2021. Por análise de prontuários, foram colhidos da-
dos clínicos e demográfi cos, presença de comorbidades e caracterização 
das lesões (Wifi ).   Das imagens dos procedimentos foram avaliados da-
dos anatômicos como TASC, GLASS e PACSS). Foram excluídos pacientes 
com oclusão arterial aguda, condições não ateroscleróticas e indicação de 
amputação primária.

O desfecho primário foi o sucesso técnico do procedimento, e como des-
fechos secundários foram avaliados a dose de radiação (mgy), a duração 
e a quantidade de contraste utilizada em cada angioplastia. Complicações 
como amputação maior e morte em até 30 dias também foram avaliadas.

Para comparação das variáveis contínuas foi utilizado Test. T de student 

e para análise das variáveis categóricas Teste do Qui Quadrado. 
Foram feitas regressões lineares uni e multivariadas e regressão lo-
gística, sempre utilizando um nível de signifi cância menor que 5%.

Resultados: Foram avaliados 66 pacientes, com média de idade 
de 66,8 anos e com predomínio do sexo masculino (59,1%).  A 
maioria dos pacientes apresenta os principais fatores de risco para 
o desenvolvimento de Doença Arterial Obstrutiva Periférica, sen-
do hipertensos, diabéticos e tabagistas (69,7%, 78,7% e 66% da 
amostra, respectivamente). 

Doença anatomicamente grave também foi um dado frequente, 
tendo em vista que mais da metade dos pacientes (54,5%) apre-
sentou lesões TASC D e 43 dos 66 pacientes apresentavam lesões 
GLASS III. Tivemos ainda forte associação de doença infrapatelar 
(61%), o que corrobora com esses achados.

Quanto à calcifi cação, os graus mais severos do critério PACSS 
(grau 3  e 4) foram encontrados em 31,2% dos pacientes, e apesar 
de cinco dos sete pacientes (71%) em que houve falha técnica 
se encontrarem nestes grupos, não houve associação estatistica-
mente signifi cante entre calcifi cação arterial e sucesso técnico (p: 
0,32). Contudo, a presença de calcifi cação severa (13 pacientes) foi 
determinante no  tempo do procedimento, aumentando em aproxi-
madamente 51min (p:0,016) quando presente.

Conclusão: O grau de calcifi cação não exerceu infl uência quan-
to ao sucesso técnico dos procedimentos, porém foi determinante 
para aumento do tempo dos procedimentos.

Comentadores: Dr. Rafael de Athayde Soares (SP) e Dr. Daniel 
Cesar M. Fernandes (GO)

COMPARAÇÃO ENTRE A ANGIOTOMOGRAFIA E O ULTRASSOM 
INTRAVASCULAR NA TRIAGEM E CLASSIFICAÇÃO DA OBSTRUÇÃO
DA VEIA ILÍACA EM PACIENTES COM DOENÇA VENOSA CRÔNICA
AVANÇADA

Autores: Fabio H. Rossi, Vinicius Diniz, Antô nio M. Kambara, Thiago 
O. Rodrigues, Cybelle B. O. Rossi, Nilo M. Izukawa, Ibraim M. F. Pinto, 
e Patricia E. Thorpe.

Instituição: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia de São Paulo.
Objetivo: Investigar a capacidade da Angiotomografi a (ACT) em 

identifi car, quantifi car e classifi car a presença de obstrução em veias 
ilíacas (OVI), na insufi ciência venosa crônica (IVC) avançada, quando 
comparada com a Ultrassonografi a Intravascular (IVUS). 

Materiais e métodos: Pacientes portadores de IVC CEAP C3-6S, e 
escala visual analógica de dor (EVAD) >3, e/ou Escala de Severidade 
Clínica Venosa (ESCV) > oito foram investigados prospectivamente por 
ACT e IVUS. O local de máxima compressão/obstrução e o grau de OVI 
foram classifi cados pelos dois métodos em: Grupo I: 0% a 49%; Grupo 
II: 50% a 79%; e Grupo III: 80% a 100%. 

Resultados: O ponto de maior OVI foi em 80% no membro es-
querdo, 10% no membro direito, e 10% bilateralmente; 2% na veia 
cava inferior. Em 91%  a maior OVI estava na região da confl uência 
das veias ilíacas comuns (CVI) (41,6% abaixo da CVI; 34,5 % na CVI, 
e 23,9% acima da CVI), e em 7% na veia ilíaca externa (VIE) (índice 
kappa 0,841; P <0,001, quando comparado ao IVUS). O segmento ve-
noso distal considerado livre de obstrução estava acima do ligamento 
inguinal em 68% dos casos (VIC: 47%; VIE: 21%), e em 32%, abaixo 
do ligamento inguinal (veia femoral comum, 26%; veia femoral profun-
da, 6%) (índice kappa de 0,671; P = 0,023, quando comparado com 
IVUS). O poder do angioTC em detectar uma obstrução venosa ilíaca 
maior que 50% (Grupos II e III) quando comparado ao IVUS atingiu 
uma relação de sensibilidade e especifi cidade de 94,0% e 79,2%, res-
pectivamente. O valor preditivo positivo foi de 94%, o valor preditivo 
negativo foi de 79,1%, a precisão foi de 86,7% (kappa, 0,733) e a 
concordância interobservador foi de 92,1% (intervalo de confi ança de 
95%, 87,1-97,7; kappa, 0,899).

Conclusão: A ATC é capaz de determinar com precisão o local e o 
grau de obstrução, e também classifi car a OVI, em membros com IVC 
avançada, quando comparada ao IVUS. A prevalência de uma obstru-
ção acima da confl uência das veias ilíacas é signifi cativa e deve ser con-
siderada na estratégia de tratamento de stent de veia ilíaca. O sistema 
de classifi cação tomográfi ca proposto pode ajudar a defi nir a técnica 
ideal de tratamento, e possivelmente prever o prognóstico e auxiliar na 
comparação de resultados.

Comentadores: Dr. Pedro Puech Leão (SP) e Dr. João Luiz Sandri (ES)

TRABALHOS DE JUNHO
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EXPEDIENTE

NOTÍCIAS

Cremesp lança Guia das Boas Práticas nas Redes Sociais para Médicos

E-book auxilia no esclarecimento de questões éticas em relação ao uso das redes sociais

Autenticação sem senha e o futuro da cibersegurança na saúde do Brasil

Com o maior uso de tecnologia e sistemas integrados, hospitais, operadoras e clínicas
estão preocupados com o constante crescimento de ataques cibernéticos na área

Dúvidas sobre a participação dos médicos nas mídias sociais 
podem ser esclarecidas pelo Guia das Boas Práticas nas Re-
des Sociais para Médicos, disponível no portal do Cremesp. A 
publicação on-line (e-book) do Conselho esclarece como a ex-
posição gerada nas redes pode ocasionar, involuntariamente, 
infrações ético-profi ssionais. 

O Guia traz orientações práticas para que o médico possa se 
nortear na utilização das redes sociais, dentro dos limites da 
ética e do profi ssionalismo, evitando comportamentos inade-
quados, que possam gerar processos nas esferas do Conselho 
e na Justiça comum.  

Para a presidente do Cremesp, Irene Abramovich, “o Cre-
mesp idealizou este guia, não com o intuito de cercear, mas 
de orientar na correta condução dessas ferramentas on-line”. 

O Guia não pretende encerrar o assunto, mas oferecer um 
apoio básico. Como elemento em constante evolução, as re-
des podem demandar novas questões não contempladas na 
publicação. O Cremesp mantém-se disponível para o médico 
por meio de seus canais de consulta, físicos (atendimentos da 

Atualmente o Brasil está na quarta posição entre os países 
que mais sofreram ataques cibernéticos. Na saúde, por exem-
plo, o roubo de dados e a interrupção dos sistemas têm sido 
uma grande dor de cabeça, tanto para gestores quanto para 
pacientes. Entendendo que a digitalização é um caminho sem 
volta, as instituições do setor têm buscado o amadurecimento 
da segurança da informação e novas soluções que auxiliem na 
continuidade das suas operações.

De acordo com a Research&Markets, o mercado global de 
produtos de segurança cibernética para saúde deve saltar de 
US$ 7,216 bilhões em 2019 para US$ 21,502 bilhões até o ano 
de 2026. Com o maior uso de tecnologia e sistemas integrados, 
hospitais, operadoras e clínicas estão preocupados com o cons-
tante crescimento de ataques cibernéticos na área.

Ao contrário do que se pensa, o problema muitas vezes não 
está em um vírus ou em um programa específi co. Dos ataques 
cibernéticos já descobertos por investigações, 89% começa-

sede e delegacias) e on-line (scn@cremesp.org.br), para 
elucidar dúvidas e contribuir para o exercício ético da pro-
fi ssão. 

A publicação foi lançada durante o Meeting Publicidade Mé-
dica na Residência e Graduação, promovido pelo Cremesp no 
dia 4 de junho. Confi ra: https://bit.ly/publiMEDICINE

Acesse o Guia das Boas Práticas nas Redes Sociais para Mé-
dicos na íntegra, por meio do link https://bit.ly/guiaREDES

ram pelo usuário da ponta, provavelmente enquanto digitava 
sua senha para entrar no sistema.

Por isso, uma realidade que favorece a proteção e evita este 
tipo de cenário é a autenticação sem senha, que utiliza de 
outros aspectos do usuário e do sistema para gerar a entrada 
às ferramentas necessárias. O conceito “passwordless”, então, 
aparece como uma forte tendência para instituições de saúde.

O acesso sem login ou senha inclui uma chave criptográ-
fi ca com reconhecimento biométrico que ajuda a autenticar 
o usuário, que a partir daí passa a ter acesso ao ambiente 
de TI ou aos sistemas utilizados no dia a dia. Sem senhas, 
por meio de uma plataforma que realize a conexão entre as 
estações de trabalho dos usuários e aos ativos críticos por 
um canal seguro e criptografado, elimina-se a possibilidade 
da “adivinhação” da senha ou da utilização de um programa 
ou link que decifre aquele mecanismo de entrada.

Fonte: portalhospitaisbrasil
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