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PALAVRA DA PRESIDÊNCIA

Prezados associados,

Terminamos o primeiro semestre da gestão com um resumo das ati-
vidades realizadas nesse período, apresentado na nossa última reunião 
administrativa. Felizmente, conseguimos o equilíbrio fi nanceiro alme-
jado, e agora teremos mais fôlego para planejarmos nossas próximas 
ações. Apesar de toda a contenção de gastos, batemos nossas metas, 
com um número muito expressivo de novas associações, progressões 
e aderências, engajamento em nossas redes sociais e de matérias pu-
blicadas na imprensa. Nossa SBACV-SP está cada vez maior e mais 
forte, graças à colaboração e compreensão de todos!  

O segundo semestre começou com muitas novidades. 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, já estão abertas. As aulas teóricas estão disponíveis no 
site da Sociedade para que os inscritos acessem e estudem previamen-
te a parte teórica. O associado que quiser se aprimorar ainda mais terá 
treinamento intensivo com “Hands-on” e “Masterclass”, e acesso a in-
críveis vídeos exclusivos, com o passo a passo dos exames ultrassono-
gráfi cos vasculares. Não percam! Se inscrevam! Restam poucas vagas!  

O maior patrimônio da SBACV-SP é o científi co. Nossos cursos on-li-
ne são gratuitos para os sócios de todas as Regionais, e agora serão 
oferecidos em uma plataforma moderna, chamada Endofl ix, carac-
terizada pela incrível rapidez, facilidade de navegação e semelhança 
com a famosa plataforma de streaming. Façam seu recadastramento 
e aproveitem!

A Semana da Trombose será outro ponto alto das nossas próximas 
iniciativas. A Regional São Paulo já iniciou os preparativos para promo-
ver ações de cidadania que fomentem a informação para conscientizar 
a população sobre os cuidados e formas de prevenção. Serão sete dias 
de muitas atividades. O SPecializando – Módulo 2 será uma verdadeira 
imersão no diagnóstico, prevenção e tratamento do Tromboembolismo 
Venoso, inclusive contemplando as técnicas endovenosas de tratamento. 

Destaco ainda a aprovação da Lei nº 6.338, que institui a Campanha 
“Agosto Azul e Vermelho” de conscientização sobre a Saúde Vascular. 
A campanha será incluída no Calendário Ofi cial de Eventos e as ativi-
dades poderão ser planejadas e desenvolvidas mediante parceria entre 
o poder público, entidades sociais e iniciativa privada. Uma conquista 
que muito engrandece a nossa especialidade. E nós estaremos pres-
tando nossa total colaboração e apoio às inciativas programadas. 

Importante mencionar também sobre a candidatura da SBACV-SP 
para sediar o XI Congresso Brasileiro de Ecografi a Vascular em 2025. 
Iremos ofi cializar nosso desejo na Câmara de Representantes, no dia 
15 de agosto, em Brasília. O presidente desse congresso será o Dr. Ro-
nald Luiz Gomes Flumignan, e o diretor Científi co o Dr. Marcos Roberto 
Godoy; e estarei integrando junto com os colegas Dr. Marcelo Calil 
Burihan, Dr. Júlio Cesar Gomes Giusti e o Dr. Marcelo Rodrigo de Souza 
Moraes a comissão científi ca do evento.

Por fi m, nossa mais recente novidade 
é a realização do 1º Congresso Interna-
cional de Cirurgia Vascular e Endovascu-
lar de São Paulo. A comissão científi ca já 
está formada e muitas novidades virão!  
Em breve vocês terão mais informações. 

Aproveitem também o conteúdo da 
Folha Vascular que vai abordar o tema 
“Auditoria Médica” na matéria de capa, e 
a editoria Mestre Vascular homenageará 
o Dr. Marcelo Moraes, um grande amigo 
e um dos grandes profi ssionais da nossa 
especialidade. 

Abraço a todos! 
Dr. Fabio H. Rossi
Presidente da SBACV-SP
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Dr. Fabio Bonafé Sotelo
Diretor de Defesa Profi ssional da SBACV-SP

JUDICIALIZAÇÃO NA SAÚDE

DEFESA PROFISSIONAL

Medicina fossem abertas em uma de 67 
cidades com poucos médicos. O objetivo 
era distribuir melhor os profi ssionais de 
Medicina pelo país.

A ação protocolada pelo CFM em 
08/06/2022 no STF pede que se con-
fi rme a constitucionalidade da Lei dos 
Mais Médicos, em 2013. Assim, não se-
ria possível abrir vagas em cursos de 
Medicina que ignorassem as exigências 
do chamamento público.

A peça processual pede que seja con-
siderada “a imprescindibilidade da rea-
lização dos chamamentos públicos pre-
viamente à concessão de autorização, 
pelo Ministério da Educação, para novos 
cursos e/ou novas vagas relativas à Me-
dicina, bem como a observância de to-
dos os critérios estabelecidos.”

De acordo com a ANUP, há aproxima-
damente mais 180 processos que ten-
tam obter a mesma permissão para bur-
lar a moratória do MEC.

Mercado bilionário
Cada vaga em curso de Medicina 

tem sido avaliada em R$ 2 milhões em 
recentes operações de fusão e aquisi-
ção de empresas do setor. Ou seja, as 
20.000 vagas em disputa por liminares 
são um mercado potencial de R$ 48 bi-
lhões, caso sejam depois negociadas. 
Além de faculdades pequenas, o Po-
der360 apurou haver também grandes 
grupos educacionais indo à Justiça. Um 
deles é o Ânima. O grupo enviou nota 
dizendo que pleiteia, por liminar, vagas 
que atendam aos critérios de “alta den-
sidade demográfi ca, relevância econô-
mica e indicadores de saúde compatí-
veis” com cursos de Medicina.

Outro envolve faculdades adquiri-
das pelo Fundo Mubadala. O Mubadala 
Capital adquiriu as faculdades UniFTC 
Salvador e Unisulbahia, com um total 
de 404 vagas em cursos de Medicina. A 
Unisulbahia pleiteia a ampliação de 83 
vagas em cursos médicos na cidade de 
Eunápolis.

Política Pública em xeque
Os processos que buscam liminares na 

Justiça remetem à Lei do Mais Médicos 
de 2013. A norma foi feita para estimu-
lar a interiorização dos profi ssionais de 

A profi ssão médica requer preceitos 
básicos para seu exercício, como éti-
ca, humanismo, positivismo e amor ao 
próximo, associados ao conhecimento 
técnico profundo em diversas áreas da 
ciência. Assim, a pergunta que se faz 
hoje é: pode o livre mercado regular o 
ingresso de novos médicos ao mercado, 
ou deve o Estado e órgãos de classe in-
tervir para garantir as qualidades cita-
das para a população necessitada? 

Reportagem recente do repórter Tia-
go Mali para o site O Poder360 havia 
mostrado a judicialização que ocorreu 
por parte da Associação Nacional das 
Universidades Particulares (ANUP) que 
envolve a permissão para abrir 20.000 
vagas, que podem render até R$ 13 bi-
lhões ao ano em mensalidades.

Na reportagem consta: Tais univer-
sidades  levaram a justiça a demanda 
que retiraria do Ministério da Educa-
ção (MEC) a análise da criação de no-
vas vagas em faculdades de Medicina 
e buscam por meio de uma  Ação De-
claratória de Constitucionalidade (ADC)  
que “seja determinada a suspensão, 
com a atribuição dos efeitos ex tunc 
e erga omnes, de todos os processos, 
tanto os judiciais quanto os administra-
tivos, iniciados após a edição da Lei nº 
12.871/2013 e que tenham por objeto a 
abertura de cursos e/ou o aumento da 
disponibilização de novas vagas de Me-
dicina, que não tenham sido precedidos 
de chamamentos públicos”.

Desde 2018, há uma moratória váli-
da até abril de 2023 que impede a ex-
pansão dos cursos. A intenção quando 
a moratória foi publicada era conter o 
avanço de cursos sem qualidade.

Três faculdades, no entanto, conse-
guiram liminares que permitirão abrir 
um total de 403 novas vagas neste ano. 
São elas: UniFTC, em Feira de Santa-
na (199 vagas); Faculdade de Educação 
de Jaru, de Rondônia (120 vagas) e o 
Centro Universitário Dom Bosco, de São 
Luís (84 vagas).

As liminares são criticadas porque, 
com elas, as instituições de ensino fi -
cam desobrigadas de cumprir a Lei dos 
Mais Médicos de 2013. A legislação da-
quele ano passou a exigir, entre outras 
coisas, que as vagas de novos cursos de 

saúde. Sua aplicação teve como efeito 
fazer com que cursos de graduação fos-
sem abertos longe de grandes centros, 
com contrapartidas para as cidades que 
os abrigam.

“A ideia é que ao levar cursos para re-
giões mais próximas da cidade natal dos 
estudantes há um estímulo de que per-
maneçam nessa região. Além disso, es-
tabeleceu a obrigação de implantar re-
sidência médica na região. Só o fato de 
o curso existir, já leva mais profi ssionais 
para lá e melhora os serviços médicos”, 
diz o coordenador da rede de educação 
médica da ANUP, Silvio Pessanha.

Levantamento do Poder360 com da-
dos do Censo da Educação Superior 
mostra que da aprovação da lei até 2020 
(último ano com dados disponíveis), a 
concentração de matriculados nos cur-
sos de Medicina diminuiu. As 20 cidades 
com mais estudantes passaram de 50% 
dos calouros de Medicina para 36%.

Ainda não é possível ter certeza do 
efeito da política na fi xação de médi-
cos. As primeiras graduações abertas 
seguindo o chamamento público da lei 
começaram em 2016 e 2017. Ou seja, 
os estudantes começam a se formar 
agora. Assim, por um lado a ANUP ten-
tando abrir vagas por livre demanda de 
mercado, e as associações de classe pri-
mando pela qualidade do ensino médico. 
É fundamental que, sabendo da impor-
tância do ensino de qualidade, apoiemos 
o CFM nessa luta pela saúde da popula-
ção necessitada de assistência.
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EM QUE CONSISTE A AUDITORIA MÉDICA? 
QUAIS SÃO AS NORMAS QUE A REGEM? 

Especialistas esclarecem que a prática é essencial para o hospital garantir a efi ciência técnica e operacional 
de todas as etapas. Outro exemplo de auditoria são as certifi cações nacionais e internacionais 

Luciana Linares 

Dr. Carlos Eduardo Varela Jardim

A auditoria médica é um ato médico, 
disciplinado pelo Conselho Federal de 
Medicina, por meio do Código de Ética 
Médica e da Resolução CFM 1614/2001, 
a qual viabiliza uma assistência médica 
de qualidade a um valor justo, sempre 
baseada na melhor evidência científi ca 
disponível na Medicina. Por meio dela 
são analisados, avaliados e gerenciados 
os processos administrativos e os aten-
dimentos prestados por profi ssionais de 
saúde, tendo como princípio a imparciali-
dade e independência do médico auditor, 
o qual, além de estar adstrito às dispo-
sições normativas atinentes à matéria e 
supraindicadas, deve conhecer bem cada 
procedimento a ser avaliado.

O médico auditor deve observar o si-
gilo profi ssional no desempenho de suas 
funções e precisa comunicar, por escri-
to, suas conclusões e recomendações ao 
responsável, exceto quando estiver dian-
te do dever legal de divulgar determina-
da informação ou houver justa causa que 
assim determine sua conduta. Ademais, 
o auditor não pode exagerar ou omitir 
fatos relativos ao exercício de suas fun-
ções, podendo solicitar esclarecimen-
tos, também por escrito, aos médicos 
assistentes para a confecção de seus 
relatórios e, caso encontre indícios de 
atos ilícitos ou faltas éticas – hipótese 
na qual poderá realizar cópias de docu-
mentos -, deverá reportar tais ocorrên-
cias ao Conselho Regional de Medicina.

A importância da auditoria médica

A realização de auditoria de modo geral 
na saúde, seja ela pública ou suplementar, 
possui a incumbência de verifi car as eta-
pas de atendimentos, administração de 
medicamentos, intervenções e cirurgias. 
A auditoria não apenas checa se houve 
a execução de atos médicos e de outros 
profi ssionais da saúde, mas também au-
xilia no apontamento de evitar, minimizar 
e ajudar a corrigir eventuais problemas e 
intercorrências nos atos praticados.

A auditoria é parte integrante da en-
grenagem da atividade médica e hospi-
talar. Mesmo na hipótese de que um hos-
pital privado não atenda planos de saúde 
e tampouco o SUS, o estudo desses pro-
cessos internos efetuados e respectivos 
estágios devem ser feitos da mesma for-
ma para o hospital garantir a efi ciência 
técnica e operacional de todas as fases. 
Outro exemplo de auditoria são as cer-
tifi cações nacionais e internacionais de 
verifi cação dos hospitais. Um aspecto 
fundamental para justifi car a existência 
da auditoria é apurar potenciais proble-
mas, visto que os hospitais na fi gura do 
seu diretor técnico e as operadoras de 
saúde também possuem responsabilida-
de civil e criminal em todos os atos reali-
zados dentro da instituição no momento 
em que há uma validação de autorização 
para o paciente e a prática do mesmo no 
ambiente hospitalar.
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As operadoras de planos de saúde e as 
instituições prestadoras de serviços médi-
cos, como hospitais e clínicas, devem ter, 
na “ponta do lápis” ou na tela do computa-
dor, o custo econômico envolvido em suas 
operações, informação a qual, além de ser 
importante para manter a saúde fi nancei-
ra da instituição, também dá base para 
projetar os próximos passos, permitindo 
que o gestor tenha mais embasamento na 
tomada de decisões. Portanto, nesse ce-
nário, a redução de custos é o “ponto-cha-
ve”: além de melhorar o faturamento, ela 
possibilita a oferta de uma maior qualida-
de no atendimento do paciente, além do 
investimento em novas tecnologias, em 
capacitação e em melhorias nas instala-
ções de um hospital, por exemplo.

Mais do que uma ferramenta de con-
trole de recursos, a auditoria médica é 
indispensável para se alcançar efi ciência 
dentro dos estabelecimentos de saúde, 
pois viabiliza o levantamento e a cons-
tante atualização de dados, bem como a 
verifi cação de sua conformidade, identi-
fi cação e a correção de falhas ou garga-
los. Destarte, por meio da expertise do 
auditor médico, são constatados proble-
mas nos fl uxos de trabalho, em especial 
dentro de organizações complexas como 
os hospitais, os quais reúnem departa-
mentos diversos e atividades distintas, 
benefi ciando-se, de forma decisiva, a 
partir de uma visão diferenciada e ampla 
que otimiza signifi cativamente a gestão.

O Código de Ética Médica prevê as ati-
vidades e os limites da auditoria médica. 
A Federação Nacional de Saúde Suple-
mentar (FenaSaúde) estimula que os 
hospitais implantem equipes de audito-
ria própria para discutirem com as au-
ditorias das operadoras de saúde para o 
alinhamento e agilidade no fechamento 
das contas hospitalares.

O cirurgião vascular e membro da Co-
missão de Gestão de Relacionamento 
com Planos Privados da Sociedade Brasi-
leira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, 
Dr. Carlos Eduardo Varela Jardim, escla-
rece como o médico deve proceder para 
não ter problema em uma auditoria. “O 
atendimento médico com a atividade de 
adequada anamnese com história clínica 
e exame físico, documentação das hipó-
teses diagnósticas e a informação das 
condutas médicas adotadas, a ciência 
dos pacientes com a respectiva anuência 
e o relato correto de quais intervenções 
e cirurgias foram efetuadas já ajudam 
a diminuir sensivelmente contratempos 
relacionados com a auditoria. As comis-
sões de prontuários médicos existentes 
nos hospitais ainda identifi cam prontuá-
rios com ausência de muitas dessas in-
formações e até ilegibilidade das anota-
ções de todos os profi ssionais da saúde. 

Vale lembrar que não se trata apenas da 
parte relacionada à auditoria, mas tam-
bém o prontuário ajuda o médico no ato 
da defesa profi ssional perante uma ação 
judicial por parte do paciente ou da fa-
mília que tenha se sentido lesada”.   

Segundo o Dr. Varela, a defesa profi s-
sional e a devida cobrança de honorários 
médicos e de contas hospitalares são 
as mais benefi ciadas com uma audito-
ria profi ssional e especializada. “Não é 
incomum médicos cobrarem por atos e 
procedimentos realizados (seja na saúde 
suplementar e na medicina privada), e 
a ausência dos mesmos em prontuário 
pode fazer com que os profi ssionais não 
recebam o pagamento, mesmo tendo 
efetivados os atos”. 

O cirurgião vascular enfatiza ainda que 
a prática da auditoria médica em con-
sultórios e clínicas também é importan-
te. “Mesmo com o progresso tecnológico 
de prontuários eletrônicos e cobranças 
de contas sem papel, o fator humano 
para o sucesso é fundamental no senti-
do de diminuir ralos fi nanceiros. A audi-
toria especializada consegue identifi car 
e apontar soluções para a melhoria des-
ses processos”.

Quem tem autorização para prestar o 
serviço? Qual dever ser a qualifi cação? 

Todo médico pode ser auditor, ou seja, 
não há residência médica na disciplina, 
porém por meio de cursos de pós-gra-
duação ele se qualifi ca para o desempe-
nho da atividade, sendo seu serviço es-
sencial tanto na análise da efi ciência da 
utilização dos recursos fi nanceiros, bem 
como para se evitar irregularidades. 

A advogada especialista em Direito 
Médico e da Saúde, formada pela Esco-
la Paulista de Direito, Luciana Linares, 
explica que, para ser auditor, o médi-
co deve estar regularmente inscrito no 
Conselho Regional de Medicina da juris-
dição onde presta seus serviços, sendo 
o profi ssional responsável, dentre outras 
funções, apto em fazer exames periciais 
e analíticos, verifi car se o paciente ne-
cessita de afastamento do trabalho, po-
dendo também oferecer suporte técnico 
a gestores da saúde em questões como 
a elaboração de contratos, negociação 
de tabelas de honorários e monitora-
mento de internações, bem como outras 
atividades médicas. Caso a auditoria 
seja prestada por uma empresa, tanto 
ela quanto seus responsáveis técnicos 
devem estar com seus registros regula-
res no CRM da jurisdição onde ocorreu a 
prestação do serviço auditado.

Além disso, são pré-requisitos para o 
desempenho da atividade o conhecimento 
pleno e integrado da Medicina, bem como 

noções de gestão, economia em saúde, 
farmacoeconomia, cálculos atuariais, mu-
tualismo, sistemas de saúde, ANS, Anvisa, 
direitos do consumidor, legislação em ge-
ral, protocolos médicos, medicina baseada 
em evidências, OPMES (Órteses, Próteses 
e Materiais Especiais), comunicação e ad-
ministração de confl itos.

Auditoria Preventiva

Considerando sua própria nomenclatu-
ra, a auditoria preventiva tem por ob-
jetivo a análise dos procedimentos que 
serão realizados antes de acontecerem, 
sendo avaliadas a pertinência e a me-
todologia dos atendimentos a serem re-
alizados, podendo ser vista na área de 
regulação das operadoras de saúde, por 
exemplo, sendo prática muito comum na 
liberação de guias. “Ademais, tendo sido 
determinado procedimento planejado, 
ele deve ser submetido a uma análise 
para se assegurar que as regras que lhe 
circundavam foram devidamente cum-
pridas”, declara a advogada. 

Auditoria Operacional

A auditoria operacional analisa o traba-
lho da equipe de saúde durante ou após 
o serviço prestado, e faz uma avaliação 
se ele observou as normas estabelecidas. 
Para tanto, o médico auditor poderá ter 
acesso ao paciente, aos dados de seu 
prontuário, in loco, sendo vedada, por-
tanto, a retirada dos prontuários ou có-
pias da instituição de saúde.

O auditor também pode examinar o 
paciente, desde que devidamente au-
torizado pelo mesmo ou, na impossibi-
lidade de autorização pessoal, referida 
autorização pode ser dada por seu re-
presentante legal durante a internação, 
sendo necessária a prévia cientifi cação 
do médico assistente acerca do exame 
no paciente, sendo a aquele facultado o 
acompanhamento presencial do exame 
em questão. “Importante salientar que 
o médico auditor não pode interferir nos 
procedimentos a serem adotados no tra-
tamento do paciente, exceto em caso de 
irrefutável interesse dele. Caso se veri-
fi que tal necessidade, o médico auditor 
fi ca obrigado a fundamentar, por escrito, 
tal intervenção ao médico assistente”, 
pontua Luciana.

Depois que ocorre a análise das infor-
mações, de acordo com a advogada, o 
médico auditor operacional pode sugerir 
formas alternativas para o cuidado do 
paciente, desde que sejam de comum 
acordo com a equipe responsável. Ele 
pode ainda atuar na liberação de pro-
cedimentos, medicamentos, materiais e 
outros itens necessários na internação.
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Auditoria Analítica 

A auditoria analítica é baseada na aná-
lise cuidadosa, pormenorizada e crite-
riosa do auditor médico dos resultados 
obtidos a partir das auditorias preven-
tiva e operacional, por meio da qual é 
possível identifi car os gargalos das ope-
rações auditadas, bem como as incon-
formidades e as potenciais fraudes veri-
fi cadas na operação.

Por meio da auditoria analítica são de-
senvolvidos indicadores de gestão, grá-
fi cos e relatórios estratégicos para uma 
melhor gestão dos recursos de saúde e 
assistência ao paciente. 

Técnicas e ferramentas utilizadas na 
auditoria médica

Antes de iniciar suas atividades de au-
ditoria, o médico auditor deve se apre-
sentar ao diretor técnico da unidade de 
saúde com o seu número de registro no 
CRM. São técnicas e ferramentas utiliza-
das na auditoria médica:

a) Conferência diária das contas médi-
cas, por meio da qual são verifi cadas as 
informações gerais da clínica, evitando os 
erros no preenchimento de dados a serem 
armazenados, devendo ser conferidos, por 
exemplo, os espaços em branco no cadas-
tro do paciente, informações desatualiza-
das e os dados do convênio de saúde.

b) Catalogação de documentos onde 
é garantida a organização dos mesmos, 
sugerindo-se a separação dos dados por 

data, convênio e/ou médico responsá-
vel. Técnica esta que permite ao auditor 
ter mais controle sobre as informações, 
garantindo a segurança dos relatórios 
da clínica.

c) Modelos de relatório é a técnica que 
facilita o recolhimento de informações 
pelos colaboradores ao serem instados 
pelo auditor médico.

Catalogação de documentos 

A catalogação de documentos vem ga-
nhando cada vez mais importância, na 
medida em que os processos organiza-
cionais têm requerido maior agilidade no 
acesso às informações. Referida catalo-
gação, porém, é um grande desafi o para 
as operadoras de planos de saúde, bem 
como para os órgãos da administração 
pública, hospitais, clínicas e em todos os 
locais nos quais o conhecimento médico 
seja necessário para a gestão da saúde. 
Como os gestores precisam decidir com 
base em dados, essa técnica utilizada na 
auditoria médica jamais deve ser igno-
rada. “Para que haja a catalogação efi -
ciente de documentos, a utilização de 
um software profi ssional, principalmente 
quando há um grande fl uxo de informa-
ções, torna-se imprescindível. Gerir do-
cumentos manualmente expõe as em-
presas a riscos que, em última análise, 
acarretarão graves prejuízos fi nanceiros. 
No entanto, cabe às empresas presta-
doras dos serviços de saúde a análise 
de suas necessidades para que assim 

adotem a melhor solução em software, 
atentando-se para a simplicidade no uso 
da solução e suas principais funcionali-
dades, as quais, no dia a dia, facilitarão 
a vida da equipe, como por exemplo, as 
notifi cações automáticas, em caso de al-
terações ou vencimento de prazo de do-
cumentos”, discorre a advogada. 

Segundo o Dr. Varela, podem ocorrer 
alguns contratempos durante o proces-
so.  “Já foram observados desde proble-
mas administrativos alheios ao médico 
como entregar toda uma documentação 
adequada para agendar uma cirurgia e 
um colaborador da parte administrativa 
não ter enviado a documentação para a 
operadora de saúde, atrasando a resolu-
ção do inconveniente, médicos na parte 
assistencial que não seguem todas as 
etapas de um atendimento médico de 
qualidade e até de alguns especialistas 
da auditoria que desconhecem as regras 
e/ou têm difi culdade de entender e in-
terpretar os atos médicos praticados. A 
solução nesses casos é a especialização 
e o treinamento de todos os responsá-
veis envolvidos, incluindo as equipes de 
auditoria”, esclarece Dr. Varela. 

O cirurgião vascular reforça que ter 
mais profi ssionais da auditoria médica 
com amplo conhecimento da especia-
lidade, não apenas da auditoria, mas 
também da mesma especialidade do 
médico solicitante para uma correta in-
terpretação dos dados e uma eventual 
discussão em alto nível, é fundamental 
para a melhor a prática no Brasil. 

28/07/2022   
5ª feira – às 20h30

Local: Associação Paulista de Medicina (APM) – Auditório Verde – 10º andar

Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278 - Bela Vista – São Paulo - SP

Estacionamento: Rua Francisca Miquelina, 67

REUNIÃO CIENTÍFICA

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

JULHO

CAPA

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)
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Cirurgião vascular exerceu diversos cargos na Regional São Paulo, 
inclusive foi presidente durante a gestão 2014-2015

MESTRE VASCULAR 

O Dr. Marcelo Moraes nasceu em São 
Paulo, no dia 22 de março de 1971. Co-
meçou a faculdade em 1989 e, desde en-
tão, toda a sua formação está relaciona-
da ao local onde mantém seus vínculos 
até hoje, a Escola Paulista de Medicina, 
atualmente Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP), onde grande parcela 
do Hospital São Paulo está ligada à dis-
ciplina de Cirurgia Vascular e Endovas-
cular e ao serviço de Cirurgia Geral no 
pronto-socorro. 

Doutor Marcelo já atuou em diversos 
hospitais da capital paulista, entre eles 
o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, 
Hospital Bandeirantes, Hospital do Rim e 
Hipertensão, Hospital Samaritano, Hos-
pital do Tatuapé e o Cruz Azul. Também 
fez parte de algumas instituições pelo 
interior de São Paulo, como o Hospital 
Geral de Pirajussara (este ligado à uni-
versidade), a Santa Casa de Itu e em 
Piracicaba. “Atualmente, os hospitais 
que mais atuo fora da universidade são 
o Hospital Israelita Albert Einstein e o 
Hospital São Luiz”, declara.

Em termos de projetos, Dr. Marcelo 
acredita que o mestrado e o doutorado 
tenham um destaque especial na vida 
de qualquer colega que se disponha a 
permanecer ligado à carreira acadêmi-
ca. Ele escreveu alguns capítulos para 
obras que considera ser de grande im-
portância para a especialidade no Brasil, 
como o livro Doenças Vasculares Peri-
féricas, do Prof. Francisco Humberto de 
Abreu Maff ei, e o livro Cirurgia Vascular, 
do Prof. Carlos José de Brito; e partici-
pou de publicações ligadas à trauma, en-
sino, pesquisa e outros temas em diver-
sas editoras. “Um dos projetos, talvez o 
mais desafi ador, foi a coordenação da 
revisão do livro do Rutherford para ver-
são em português, encerrado em 2015, 
com a contribuição dos diretores da Re-
gional São Paulo e alguns outros colabo-
radores na ocasião”, ressalta o cirurgião.

Ao terminar sua formação vascular, 
tornou-se membro da Sociedade Brasi-
leira de Angiologia e de Cirurgia Vascu-
lar – Regional São Paulo (SBACV-SP). Na 
época, o presidente da Regional era um 
dos professores da escola, o Prof. Fausto 
Miranda, que sempre motivou os jovens 
médicos a participarem da Sociedade, 
e assim ele fez. “A progressão ocorreu 

normalmente com o passar dos anos, 
sempre tentando estar presente e 
contribuir no que pudesse. Em 2006 
e 2007, tive a oportunidade de ser o 
segundo tesoureiro da Regional, sob a 
presidência do Prof. Valter Castelli Jr.. 
Foi um aprendizado importantíssimo 
para assumir como tesoureiro na ges-
tão seguinte, 2008 e 2009, do Prof. 
José Carlos Costa Baptista-Silva, meu 
orientador do mestrado e doutorado, 
uma referência até os dias de hoje”, 
recorda-se. 

Sob a presidência do Prof. Calogero 
Presti (2010/2011), voltou a ser vice-
-tesoureiro da Regional, uma escolha 
que ele e os colegas julgaram ser es-
tratégica, pois já havia a decisão so-
bre o Congresso Brasileiro de Cirurgia 
Vascular que São Paulo sediaria em 
2011, onde o Dr. Marcelo seria o te-
soureiro-geral. 

Os anos de 2012 e 2013 foram sa-
báticos em termos de cargos de dire-
toria, pois em 2014 e 2015 assumiu 
a gestão como presidente da Regio-
nal São Paulo. “Um trabalho muito 
prazeroso, mas também com muitas 
exigências”. Os anos seguintes foram 
de dedicação à SBACV Nacional. Na 
gestão 2016 e 2017 assumiu como vi-
ce-presidente, em 2018 e 2019 como 
tesoureiro e 2020 e 2021 como diretor 
científi co.

Ao longo de sua carreira, Dr. Marce-
lo destaca importantes contribuições 
para a Sociedade. “Como tesoureiro-
-geral, encerrado em 2009, foi entre-
gue um caixa robusto para a próxima 
gestão, com um superávit consisten-
te, mesmo tendo feito adiantamentos 
substanciais para o Congresso Bra-
sileiro de Ecografi a Vascular em São 
Paulo. O ano de 2010 também foi re-
levante, pois realizamos importantes 
projetos, além do Encontro São Paulo 
no ano seguinte”. 

Como presidente, seu maior mé-
rito foi a escolha de uma diretoria 
atuante e comprometida, que não 
mediu esforços para entregar resul-
tados aos associados. Secretariada 
pelo Dr. Marcelo Matielo e tendo o 
Dr. Carlos Varela como tesoureiro, 
a diretoria idealizou e executou uma 
série de projetos importantes. “Fo-

DR. MARCELO MORAES 
FEZ IMPORTANTES CONTRIBUIÇÕES 
PARA A SOCIEDADE 

Mensagem aos jovens médicos

“Preparem-se, estudem e se dife-
renciem fazendo aquilo que gostem, 
não por remuneração, esta tem que 
ser a consequência de um trabalho 
bem-feito”. 

Dr. Marcelo Moraes

ram criados os selos SBACV-SP para os 
associados das diversas categorias, o 
Encontro São Paulo mudou de endere-
ço com um aumento de 30% na parti-
cipação de congressistas e quase 70% 
das empresas participantes entre 2014 
e 2015, publicamos matérias na revista 
Veja SP, divulgamos a especialidade, e 
com o mesmo intuito foram escritos fol-
ders para distribuição em consultórios. 
Ainda aconteceram eventos como o Dia 
da Trombose e o Dia Vascular. Fizemos 
pela primeira vez o Controvérsias em 
Cirurgia Vascular em conjunto com o 
SVS, um sucesso refl etido pela presen-
ça, talvez, do maior público deste even-
to, lotando dois hotéis em Campos do 
Jordão”. 

Dr. Marcelo diz que quando não está 
exercendo a Medicina ama viajar, conhe-
cer novos lugares, ver novas paisagens, 
experimentar outros sabores e saber 
sobre diferentes histórias e civilizações. 
Além disso, o especialista revela seu 
segredo para driblar a falta de tempo, 
devido à pesada rotina de trabalho, que 
deixa pouco espaço para a atividade físi-
ca. “Idealizei uma forma de incluí-la em 
meu dia a dia. Quando vou para a uni-
versidade, vou pedalando. São 11 km de 
ida e outros 11 km de volta, é uma tera-
pia para corpo e para a mente”, garante. 
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ENCONTRO MENSAL

ENCONTRO MENSAL ABORDA OS PREPARATIVOS 
PARA OS PRÓXIMOS PROJETOS DA SOCIEDADE

Comparação entre a Angiotomografi a e Ultrassom Intravascular na triagem 
e classifi cação da obstrução da veia ilíaca foi um dos trabalhos apresentados 

No dia 30 de junho foi realizada a 
Reunião Científi ca da SBACV-SP na sede 
da Associação, onde foram expostas 
três pesquisas com assuntos referen-
tes à especialidade. O primeiro tema foi 
“Experiência de 10 anos após início de 
protocolo de tratamento de Aneurisma 
da Aorta Abdominal Roto por via Endo-
vascular”, de autoria dos doutores Gra-
ce Carvajal Mulatti, Eduardo Corvello 
Teixeira (apresentador), Tayrine Mazotti 
de Moraes, Guilherme Baumgardt Bar-
bosa Lima, João Pedro Lins Mendes de 
Carvalho, André Brito Queiroz, Pedro 
Puech-Leão e Nelson De Luccia, do Hos-
pital das Clínicas - Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São Paulo. Os 
comentários foram do Dr. Adenauer M. 
de Oliveira Góes Jr. (PR). 

A segunda apresentação foi elabo-
rada pelos doutores Jessica Proença 
Derze (apresentadora), George Dias 
Brandão, Thaiza de Souza Filgueiras, 
Marcelo Calil Burihan, Orlando da Cos-
ta Barros e Felipe Nasser, do Hospital 
Santa Marcelina, que abordaram sobre 
“Avaliação do papel da calcifi cação ar-
terial no tratamento Endovascular do 
seguimento Fêmoro-Poplíteo”, e contou 
com os comentários dos doutores Rafa-
el de Athayde Soares (SP) e Dr. Daniel 
Cesar M. Fernandes (GO).  

“Comparação entre a Angiotomografi a 
e o Ultrassom intravascular na triagem e 
classifi cação da obstrução da veia ilíaca 
em pacientes com doença Venosa Crônica 
Avançada”, do Instituto Dante Pazzanese 
de Cardiologia de São Paulo, foi o último 
relato feito pelos doutores Fabio H. Rossi, 
Vinicius Diniz (apresentador), Antônio M. 
Kambara, Thiago O. Rodrigues, Cybelle B. 
O. Rossi, Nilo M. Izukawa, Ibraim M. F. 
Pinto e Patricia E. Thorpe. Os comenta-
dores foram o Dr. Pedro Puech-Leão (SP) 
e o Dr. João Luiz Sandri (ES). 

Reunião Administrativa
O encontro foi conduzido pelo presi-

dente da SBACV-SP, Dr. Fabio Rossi, que 
fez um balanço dos primeiros seis meses 
de gestão, tanto fi nanceiro quanto da 
parte de comunicação (redes sociais, as-
sessoria de imprensa, site, etc.). Sobre 
as redes sociais da Sociedade, ele enfa-
tizou que depois da reformulação, novos 
seguidores foram alcançados. A adesão 
de novos sócios e os preparativos para os 
próximos projetos da Sociedade, como a 
candidatura da Regional São Paulo para 
sediar o XI Congresso Brasileiro de Eco-
grafi a Vascular em 2025, que será ofi cia-
lizada na Câmara de Representantes, no 
dia 15 de agosto, em Brasília, foram os 
outros assuntos discutidos. 

Na ocasião, o Dr. Adnan Neser explicou 
que a Comissão Nacional tende a abrir 
o sistema para todas as instituições que 
desejam ter o terceiro ano adicional para 
o Programa de Residência em três anos, 
utilizando as matrizes de competência 
aprovadas, onde as instituições deverão 
ser vistoriadas para tal implementação. 

A diretoria da SBACV-SP reforça o pedido para que todos os associados participem das reuniões da Sociedade, presencial-
mente ou na forma on-line. Somente por meio da participação ativa de todos é que construiremos uma sociedade forte e repre-
sentativa. Para outras informações, entre em contato com a secretaria da Regional pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br ou 
telefone (11) 2391-3413 (Fixo e WhatsApp).

Jessica Proença Derze 

Vinícius Diniz

Eduardo Corvello Teixeira Participantes da Reunião Científi ca
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OCLUSÃO TEMPORÁRIA DE ARTÉRIAS ILÍACAS INTERNAS EM PARTOS 
CESÁREAS COM ACRETISMO PLACENTÁRIO: EXPERIÊNCIA DO SERVIÇO 

Autores: Marina Moraes Lopes Soares, Luiz Fernando Reis Neto, Daniel 
Gustavo Miquelin, André Rodrigo Miquelin, Fernando Reis Neto, Selma Regina 
Raymundo de Oliveira, Gabriela Leopoldino da Silva, Mariana Orate Menezes 
da Silva, Beatriz Camelini Moreno e José Maria Pereira de Godoy

Instituição: Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP
Introdução: A hemorragia periparto é a principal causa de morte ma-

terna no mundo. Entre as causas hemorrágicas, destaca-se o acretismo 
placentário. Na tentativa de diminuir a morbimortalidade periparto, medi-
das como balonamento de artérias uterinas, artérias ilíacas internas (AIIs), 
ilíacas comuns ou aorta abdominal no parto têm sido utilizadas com resul-
tados variáveis.

Objetivo: Descrever a experiência do Serviço de Cirurgia Vascular e En-
dovascular de um Hospital Universitário em oclusão temporária com balão de 
AIIs durante partos cesáreas com acretismo placentário.

Método: Análise retrospectiva dos prontuários de pacientes submetidas à 
oclusão temporária com balão em AIIs durante partos cesáreas com suspeita 
de acretismo placentário em exames de imagem pré-natal.

Resultados: Foram avaliadas 36 gestantes submetidas à oclusão tem-
porária das AIIs durante o parto, de maio de 2016 a abril de 2022. Entre 
elas, 10 pacientes (27,8%) apresentavam placentas percretas, 10 (27,8%) 
placentas acretas, oito (22,2%) placentas incretas e em oito pacientes 
(22,2%) a suspeita pré-natal de acretismo não se confi rmou em achados 
intraoperatórios e/ou histopatológicos. A idade média foi de 32,6 anos (21 
a 46 anos). Transfusão de hemocomponentes foi necessária em 27 (75%) 
pacientes, com média de 2,2 UI de concentrado de hemácias por gestante. 
A estimativa de sangramento foi encontrada na descrição de 20 prontuários 
médicos, com mediana de 2.900ml (500 a 8.000 ml). Internação em unida-
de de terapia intensiva pós-operatória ocorreu em 24 casos (66,7%) com 
permanência média de 1,6 dias. O tempo médio de internação hospitalar foi 
de 4,8 dias. Houve complicações secundárias à intervenção endovascular 
em quatro pacientes (11,1%): uma trombose de artérias ilíacas bilateral; 
duas tromboses de artéria femoral unilateral; uma reação alérgica grave ao 
contraste com necessidade de intubação durante a cesárea e um hemato-
ma em local de punção. Todas as pacientes com diagnóstico confi rmado de 
placenta acreta foram submetidas à histerectomia. Em um único caso entre 
aqueles em que não se confi rmou o acretismo placentário, a histerectomia 
foi indicada devido à atonia uterina e choque hemorrágico. Não foi registra-
do nenhum óbito materno.

Conclusões: Em nosso estudo houve necessidade de transfusão em 
75% dos casos, e complicações inerentes ao procedimento ocorreu em 
11%. A efetividade e a segurança têm se mostrado controversas na lite-
ratura, com algumas séries mostrando diminuição de sangramento, porém 
nem todas com signifi cância estatística. Apesar disso, não houve óbitos 
entre nossos casos avaliados, em concordância com a taxa de mortalidade 
em trabalhos recentes de outros centros terciários de referência (inferior 
a 0,05%). Dados prévios apontam mortalidade materna de até 6% nos 
casos de acretismo placentário. São necessários mais estudos prospectivos 
multicêntricos para avaliar o risco-benefício do procedimento, assim como 
padronizar o procedimento.

Comentadores: Maurício Serra Ribeiro (USP-RIB. PRETO/SP) e Ricardo 
Augusto Carvalho Lujan (SBACV-BA)

VALIDAÇÃO EXTERNA DO ESCORE VILLALTA TRADUZIDO 
PARA PORTUGUÊS BRASILEIRO EM PACIENTES COM TROMBOSE 
VENOSA PROFUNDA PRÉVIA 

Autores: Rafael Bernardes de Ávila, Giulianna Barreira Marcondes, 
Silfayner Victor Mathias Dias, Beatriz Périco da Silveira, Jorge Eduardo 
de Amorim, Henrique Jorge Guedes Neto, Luis Carlos Uta Nakano e Ro-
nald Luiz Gomes Flumignan

Instituição: Escola Paulista de Medicina - UNIFESP
Objetivo: Traduzir sistematicamente o Escore Villalta da língua inglesa 

para o português brasileiro, e validar externamente sua reprodutibilidade 
em população com diagnóstico confi rmado de trombose venosa profunda há 
pelo menos seis meses, com sintomas compatíveis com síndrome pós-trom-
bótica; e secundariamente, para comparar os achados do ultrassom com a 
gravidade da síndrome pós-trombótica. 

Métodos: Traduzimos sistematicamente o Escore Villalta original para o 
português brasileiro. Cinquenta participantes que realizaram duas consultas 
ambulatoriais foram avaliados usando o Escore Villalta. Avaliamos sua con-
cordância intra e interexaminador, comparando o Escore Villalta original com 

Escore Villalta em português brasileiro, Escore Villalta em português 
brasileiro com componente clínico CEAP, e a gravidade da síndrome 
pós-trombótica com os achados da ultrassonografi a duplex. 

Resultados: A avaliação intraexaminador das notas do Escore 
Villalta teve um coefi ciente Kappa simples de 0,73, e o coefi ciente 
Kappa simples interexaminador para os graus do Escore Villalta foi 
de 0,67. Quando o Escore Villalta foi comparado para o componente 
clínico do CEAP, se estabeleceu uma correlação de Pearson excelente, 
de aproximadamente 0,9. Houve diferença entre os valores do Escore 
Villalta em relação ao território da trombose venosa profunda inicial 
pela ultrassonografi a duplex, com território femoropoplíteo apresen-
tando gradações de maior gravidade que as veias distais. Valores mais 
altos do Escore Villalta foram correlacionados à recanalização venosa 
ultrassonográfi ca e refl uxo.

Conclusões: Houve uma boa concordância entre avaliadores e 
intraexaminadores quando o Escore Villalta em português brasileiro 
foi aplicado; e quando comparado ao componente clínico do CEAP, 
o Escore Villalta apresentou correlação excelente. Quando o Escore 
Villalta foi comparado com características ultrassonográfi cas, houve 
correlação estatística e clínica, com presença de refl uxo e recanaliza-
ção apresentando valores do Escore Villalta mais elevados. 

Comentadores: Marcelo Burihan (Santa Marcelina-São Paulo/SP) 
e Eraldo Arraes De Lavor (SBACV-PE)

O IMPACTO DA DERMATOSCOPIA NA AVALIAÇÃO 
PRÉ-TRATAMENTO DE TELANGIECTASIAS DE MEMBROS 
INFERIORES: UM ESTUDO PROSPECTIVO

Autores: Camila Kill da Silva, Roberto Augusto Caff aro, Valter 
Castelli Júnior, Walkiria Hueb Bernardi, Rodrigo Kikuchi, Rebeca Hi-
gino Silva Santos, Flávia Magalhães Silveira Magella Oliveira, Sa-
mantha Neves, Camilla Moreira Ribeiro e Eduardo Ramacciotti

Instituições: Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 
e Hospital Christovão da Gama - Santo André-SP

Resumo: Estudo prospectivo envolvendo 19 pacientes de ambos 
os sexos, entre 18 a 60 anos, Fitzpatrick I e III, com diagnóstico 
de telangiectasias dos membros inferiores nunca tratadas. O obje-
tivo do estudo é determinar se o dermatoscópio é ferramenta útil 
para diagnóstico de pigmentação cutânea em áreas telangiectasias 
nunca tratadas e no alinhamento de expectativas entre médico e 
paciente. A coleta de dados ocorreu em momento único para cada 
participante e foi dividida em três etapas. Realizada avaliação a 
olho nu e a dermatoscopia das áreas com telangiectasias demar-
cadas em cada membro para determinação da presença de pig-
mento e qual cor deste pigmento. Na terceira etapa as fotografi as 
das dermatoscopias realizadas foram avaliados por dermatologista 
experiente em pigmentação. Também foi solicitada a avaliação de 
cada área pelo paciente quanto a presença de pigmentação e qual 
dor.  Para a análise foram utilizados os índices de concordância 
de Kappa e a Concordância simples. A maioria era do sexo femi-
nino (89,5%) com idade 46,5 anos (± 8,2) e IMC 27,4 (± 4,1). A 
raça branca representou 52,6%. Cerca de 21% eram Fitzpatrick I, 
47,5% Fitzpatrick II e 31,5% Fitzpatrick III. Realizada a compa-
ração entre o consenso dos examinadores a olhu versus consenso 
de examinadores à dermatoscopia, que apresentou concordância 
simples foi 80% (IC 65,7-94,3%), demonstrando que o dermatos-
cópio não foi determinante para o diagnóstico da pigmentação. Na 
análise intra-examinador, o índice de concordância foi tão maior 
quanto o tempo de experiência do examinador em cirurgia vascu-
lar. A maior concordância ocorreu com o examinador A (89,5% IC 
77,9-100%). Ao comparar os examinadores entre si, a maior con-
cordância ocorreu entre os mais experientes, A e C, tanto a olho nu 
(71,1%) quanto à dermatoscopia (76,3%). Na análise comparativa 
entre avaliação do próprio membro pelo paciente versus consenso 
de examinadores a olho nu, a concordância foi de apenas 41,2%. 
Nosso estudo demonstrou que o dermatoscópio não foi determinan-
te para o diagnóstico da pigmentação cutânea nem no alinhamento 
de expectativas entre médico e paciente. Nossos dados demons-
tram que uma boa relação médico-paciente e o esforço para que 
o paciente entenda sua doença e o tratamento é mais efi caz no 
alinhamento de expectativas do que a introdução de uma técnica 
diagnóstica para este fi m.

Comentadores: Matheus Bertanha (UNESP-Botucatu/SP) e 
Antônio Carlos de Souza (SBACV-DF)

TRABALHOS DE JULHO
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FIQUE POR DENTRO

A realização de cursos e eventos que promovem conhecimen-
tos científi co e acadêmico na prática clínica diária dos associados 
sempre fez parte da missão da Sociedade Brasileira de Angiologia 
e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP). Por 
isso, a Sociedade lança agora um projeto que promete revolucio-
nar o método educacional e modernizar a especialidade. Trata-se 
do SPecializando, um curso que terá formato híbrido, com aulas 
teóricas on-line e treinamento prático e intensivo presencial. 

As inscrições para o SPecializando - Módulo I - Ecografi a Vas-
cular com Doppler, que será realizado na Associação Paulista de 
Medicina (APM), nos dias 26 e 27 de agosto, já estão abertas. 
As aulas teóricas já estão disponíveis no site da   SBACV-SP para 
que os inscritos acessem e estudem previamente a parte teórica. 
No site também é possível conferir o cronograma do curso.

Nos dias 26 e 27 de agosto será realizado o treinamento pre-
sencial, onde o aluno terá acesso à prática intensiva em modelos 
reais para o aperfeiçoamento das técnicas de acordo com proto-
colos padronizados e instituídos atualmente. O número de alunos 
será de no máximo quatro por aparelho em estações rotativas. 
Além disso, o participante terá acesso a Masterclass no dia do 
treinamento com a demonstração prática dos principais exames 
ultrassonográfi cos vasculares, em vídeos exclusivos gravados es-
pecialmente para esse evento. 

O curso será ministrado por profi ssionais titulados, membros 
da SBACV e certifi cados na área de atuação de Doppler Vascular. 
No fi nal, o aluno será submetido a um teste de aproveitamento 
com boletim de desempenho.

O presidente da SBACV-SP, Dr. Fabio Rossi, ressalta que o pro-
fi ssional que quiser se aprimorar terá a chance única de realizar 
um treinamento intensivo com um time de superespecialistas, 
com reconhecimento nacional e internacional. E, além desse, ou-
tros módulos estão sendo preparados, como o de Tromboembo-
lismo Venoso, de Flebologia Estética e de Tratamento de Feridas.

O curso tem a supervisão científi ca dos doutores Fabio Henri-
que Rossi, Júlio César Gomes Giusti, Marcone Lima Sobreira e 
Ronald Luiz Gomes Flumignan.

Os interessados podem fazer a inscrição por meio do link  
https://sbacvsp.com.br/cursos/

SBACV-SP lança projeto educacional

Coordenadores do SPecializando:

Marcos R. Godoy: Preceptor do Serviço de Cirurgia Vas-
cular e Endovascular do Hospital do Servidor Público Esta-
dual de São Paulo (HSPE). Possui Título de Especialista em 
Cirurgia Vascular pela SBACV/AMB. É certifi cado na Área 
de Atuação em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular e 
Ecografi a Vascular com Doppler pela SBACV/AMB.

Maysa Heineck Cury: Coordenadora do Curso CEUS 
de Ecografi a Vascular. Possui Título de Especialista em 
Cirurgia Vascular pela SBACV/AMB. É certifi cada na Área 
de Atuação em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular 
e Ecografi a Vascular com Doppler pela SBACV/AMB/CBR.

Raquel Peres de Souza: Preceptora da Residência 
Médica de Ecodoppler Vascular no Instituto Dante Paz-
zanese de Cardiologia (IDPC). Possui Título de Especia-
lista em Cirurgia Vascular pela SBACV/AMB. É Certifi cada 
na Área de Atuação em Ecografi a Vascular com Doppler 
pela SBACV/AMB/CBR. 

Samara Pontes Soares: Preceptora da Residência Mé-
dica de Cirurgia Vascular e Ecodoppler Vascular do Hos-
pital Santa Marcelina (HSM). Possui Título de Especialista 
em Cirurgia Vascular pela SBACV/AMB. É certifi cada na 
Área de Atuação em Ecografi a Vascular com Doppler pela 
SBACV/AMB/CBR. 

Rogerio Duque de Almeida: Preceptor do Serviço de 
Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital do Servidor 
Público Estadual de São Paulo (HSPE). Possui Título de Es-
pecialista em Cirurgia Vascular pela SBACV/AMB. É cer-
tifi cado na Área de Atuação em Ecografi a Vascular com 
Doppler pela SBACV/AMB/CBR. 

Ana Carolina Calixtro: Preceptora do Serviço de Cirur-
gia Vascular e Endovascular do Hospital do Servidor Públi-
co Estadual de São Paulo (HSPE). Preceptora do Serviço 
de Cirurgia Vascular do Hospital Heliópolis. Possui Título 
de Especialista em Cirurgia Vascular pela SBACV/AMB. É 
certifi cada na Área de Atuação em Ecografi a Vascular com 
Doppler pela SBACV/AMB/CBR.

As inscrições para os Exames de Sufi ciência para Obtenção do Título de Especialista em Angiologia e em Cirurgia Vascular 
e obtenção do Certifi cado de Área de Atuação em Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular já têm data marcada.  Será nos 
dias 13 de julho, às 9h até 11 de agosto, às 18h. 

Informações no site www.sbacv.org.br/listagem/concursos.

Exames de Sufi ciência

Curso será ministrado por profi ssionais  titulados, membros da SBACV e certifi cados 
na área de atuação de Doppler Vascular 
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REUNIÃO

O encontro do mês de junho da Liga Acadêmica Paulista de An-
giologia e de Cirurgia Vascular foi realizado no dia 25, de forma 
presencial, na Associação Paulista de Medicina (APM), e também 
virtual, com aulas ministradas pela Dra. Luisa C. Biagioni sobre 
“Tratamento Compressivo de Doenças Venolinfáticas”, e pelo Dr. 
Mauro F. C. de Andrade sobre "Linfedema: da elefantíase dos Ára-
bes à Linfologia Molecular". Na ocasião, houve um workshop do 
gerente da Meia Selecta, Phillipp Temme.

Em julho não haverá reunião da Liga. As datas das próximas reu-
niões presenciais já estão agendadas para os dias 27 de agosto, 

Doutores Marcelo Calil Burihan, Luisa C. Biagioni e Mauro F. C. de AndradeRenata Rossi de Sousa, Viviane Pontes de Souza Porto, Marcelo Calil, Alexandre Augusto Hamdan Siquara Garcia, Natha-
lia Madeira Gomes, Luiz Phelipe Tavares Rodrigues, Phillipp Temme (Selecta), Luisa Biagioni, Henrique Monteiro Barbosa, 
André Luiz Corrêa Filho e Mirela Bianchezi Fernandes

Os doutores 
Marcelo Matielo, 
Fabio Rossi, 
Marcelo Moraes e 
Marcelo Calil Burihan, 
em reunião, no dia 25 de junho, 
para discutir futuros projetos da SBACV

24 de setembro, 29 de outubro e 26 de novembro na APM 
– Auditório Verde – 10º andar, (Estacionamento: MultiPark 
- Rua Francisca Miquelina, 67). As datas poderão sofrer 
alterações. Para obter outras informações é só entrar em 
contato pelo e-mail secretaria@sbacvsp.org.br ou telefone 
(11) 2391-3413 (Fixo e WhatsApp).

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

TECNOLOGIA E SAÚDE: JUNTAS PELO BEM-ESTAR

Por *Raphael Zara
Em um mundo cada vez mais tecno-

lógico, no qual o setor busca promover 
melhor hospitalidade e humanização, 
quais são as tecnologias que podem en-
tregar a seus clientes ou pacientes as 
melhores experiências relacionadas ao 
bem-estar?

Assim, com o objetivo de promover o 
Dia Mundial da Saúde, celebrado no pas-
sado dia 7 de abril, apresento, neste arti-
go, um breve panorama sobre como essa 
relação está cada dia mais presente.

Para começar, é importante destacar 
que, há poucos anos, a transformação 
digital era pouco explorada no setor. Pelo 
menos, pelos grandes players. Isso pos-
sibilitou uma grande expansão de star-
tups e empresas que passaram a atuar 
de forma holística em soluções que unem 
com êxito tecnologia e saúde, facilitando 
a vida de pacientes, médicos e operado-
ras, denominadas healthtechs.

O estudo Distrito Healthtech Tech 
Report 2020 afi rma que número de 
heathtechs no Brasil aumentou 118% 
entre 2018 e 2020. O relatório ainda 
reporta que, atualmente, são mais de 
500 startups com esse foco em ativida-
de e, pelo menos a metade delas, tem 
menos de 5 anos.

São inovações que vão desde siste-
mas de compartilhamento de informa-
ção capazes de diminuir a permanência 
em unidades de terapia intensivas, até 
monitoramento em tempo real de condi-
ções do paciente, para acionar cuidados 
específi cos imediatamente no caso de 
mudanças nos sinais vitais.

Isso tudo sem falar no uso da robótica 
para realizar cirurgias à distância e no 
armazenamento de dados para unifi car 
prontuários médicos e garantir cuida-
do contínuo da saúde, independente do 
médico que a pessoa visite.

Por meio de uma conexão robusta, 
composta por uma infraestrutura de rede 
efi ciente, (Potencial de nova conectivi-
dade para criar Inteligência Artifi cial do 
futuro) é possível integrar sistemas, pro-
cessar análises de big data e Inteligência 
Artifi cial e ir além do básico para oferecer 
bem-estar para as pessoas. Nesse con-
texto, destaco alguns exemplos:

Telemedicina 
Um dos principais avanços dos últimos 

tempos quando se fala na relação entre 
tecnologia e saúde é a Telemedicina. De 
acordo com pesquisa feita pela Associa-
ção Brasileira de Empresas de Telemedi-

cina e Saúde Digital (Saúde Digital Bra-
sil), entre 2020 e 2021 foram mais de 7,5 
milhões de atendimentos no Brasil.

A Telemedicina permite a realização de 
exames mais sofi sticados e específi cos 
em localidades remotas, além de bara-
tear os custos aumentando o acesso à 
saúde. Isso acontece porque não há mais 
a necessidade de manter determinados 
especialistas na equipe, uma vez que os 
exames podem ser laudados à distância.

Softwares de gestão 
e prontuário eletrônico
A utilização de softwares de gestão or-

ganiza os fl uxos de informações e otimi-
za processos administrativos, auxiliando 
na gestão do corpo funcional, das fi nan-
ças, suprimentos etc.

Com o prontuário eletrônico, as infor-
mações relativas ao paciente e ao tra-
tamento são armazenadas e atualizadas 
em tempo real e acessível para todos os 
profi ssionais envolvidos no atendimento, 
de forma remota e simultânea.

Internet das Coisas
A Internet das Coisas, IoT (Internet of 

Things, em inglês), resume a conexão 
de objetos comuns do dia a dia com a 
internet. Nessa categoria, estão desde 
sensores de temperatura, umidade e vi-
bração para os ambientes críticos até os 
wearables, dispositivos vestíveis conec-
tados, tais como relógios e roupas.

Esses dispositivos podem coletar da-
dos sobre a localização, pressão san-
guínea, glicemia, batimentos cardíacos, 
conta passos etc., atuando como moni-
tores de saúde. O uso dos wearables dá 
ao paciente maior participação no con-
trole da sua saúde.

Na área da saúde, essas tecnologias 
avançam a cada dia e trazem mais agilida-
de nos processos, otimização da rotina do 
médico e outros profi ssionais de saúde e 
efi ciência na gestão de hospitais e clínicas.

Cloud Computing
Os serviços de TI em nuvem trouxeram 

uma série de oportunidades de acesso à 
tecnologia de ponta, e com o Cloud Com-
puting, as instituições não precisam in-
vestir na construção e manutenção de um 
parque tecnológico para o desenvolvimen-
to e suporte a sistemas internos.

Investindo no amanhã 
É fundamental acompanhar essas ten-

dências para aumentar a qualidade do 

atendimento, reduzir custos e proporcio-
nar mais segurança e bem-estar para os 
pacientes.

Entretanto, para que as diversas apli-
cações de tecnologia na saúde, das mais 
simples às mais conceituais, saiam do 
papel, é preciso investimento. Um estu-
do realizado pelo Centro de Tecnologia de 
Informação Aplicada da Escola de Admi-
nistração de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP) 
afi rma que apenas 4,5% dos players do 
segmento investem em tecnologia.

Com isso, além do acesso a soluções 
disruptivas ser postergado, outra preocu-
pação vem à tona: como esses dados são 
tratados e armazenados? O quanto des-
se pouco investimento vai para a criação 
de uma infraestrutura segura e efi ciente, 
que tenha baixa latência nas conexões e 
que seja capaz de garantir a confi dencia-
lidade dos dados armazenados?

Afi nal, para que a transformação di-
gital seja realmente efi caz para o setor 
de saúde, é preciso estar pronto para li-
dar com tudo o que está relacionado a 
estas questões, desde a Infraestrutura 
de Rede até a cibersegurança, principal-
mente, com o que é exigido pela Lei Ge-
ral de Proteção de Dados, a LGPD. 

Com dados de saúde altamente sensí-
veis, confi denciais e relevantes, a dispo-
nibilidade e a segurança cibernética são 
indispensáveis para uma governança vol-
tada aos processos de gestão de risco, que 
envolvem o bem-estar dos clientes, a re-
putação e a sustentabilidade do negócio.

Product Manager Lumen, Brasil. Especialista em 
Produtos de Dados, com foco no desenvolvimento 
de novos negócios, traz mais de 20 anos de 
experiência no setor de TIC

Fonte: Portal Hospitais Brasil

Raphael Zara 
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ARTIGOS

SOLUÇÕES ESTRUTURAIS NA SAÚDE 
NÃO PODEM ESPERAR MAIS 

Por *Marcelo Carnielo
Alguns desafi os da saúde no Brasil 

ajudam a compreender que precisamos 
dar respostas mais rápidas e efetivas. 
Um estudo recente do DRG Brasil, por 
exemplo, analisou 4,4 milhões de altas 
hospitalares e descobriu que 53% das 
diárias consumidas no Brasil poderiam 
ser evitadas. Desse total, 56,12% acon-
teceram por permanência em excesso, 
17,94% por Internação por Condição 
Sensível à Atenção Primária (ICSAP) e 
13,64% por condições adquiridas gra-
ves, entre outros. A Planisa, empresa 
especializada em gestão de resultados, 
estimou essa possibilidade de economia 
em 2021 a partir do número de diárias 
no SUS e na saúde privada, com base 
em custos de diárias não críticas de 99 
hospitais. O resultado foi R$ 39,7 bilhões 
somente no ano passado, sem contar os 
custos com diárias críticas (as UTIs).

Outro levantamento da Planisa avaliou 
as oportunidades de ganhos econômicos 
com a melhor utilização de leitos de in-
ternação e salas cirúrgicas no Brasil em 
2021, sem considerar os leitos Covid-19. 
A conclusão foi R$ 17,5 bilhões de des-
perdícios em custos fi xos (ociosidade), 
destaca-se a utilização média de apenas 
30% da capacidade operacional em 139 
salas cirúrgicas analisadas.

Junto a isso, há o descompasso entre 
municípios, estados e governo federal 
que consomem recursos sabidamente 
escassos em equipamentos de saúde 
ociosos e inefi cientes; em hospitais nor-
malmente de pequeno porte com bai-
xas taxas de ocupação; a escalada da 
obesidade – a Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) relatou que em 2016, 56% dos 
brasileiros eram obesos; 17,1% relata-
ram problemas com consumo excessivo 
episódico de álcool em 2019, ante 5,9% 
em 2013; o envelhecimento da popula-
ção; a difi culdade em estabelecer orga-
nização da referência e contrarreferên-
cia permitindo que hospitais terciários 
de alto custo, projetados para assistên-
cia de alta complexidade,  continuem 
atendendo pacientes com resfriado, o 
subfi nanciamento da saúde pública.

Também estão entre as situações de-
safi adoras o modelo de remuneração 
baseado no fee for service, que muda 
a passos lentos, mantendo no ringue as 
operadoras e os prestadores de saúde; 
a realização de exames desnecessários, 
o over use, por exemplo – se faz mais 
exames de ressonância magnética por 
pessoa no Brasil do que em outros paí-
ses, enfi m, apenas alguns pontos.

Tudo isso não é novidade e o setor 
tem excelentes técnicos especializados 
em gestão, além de empresas com know 
how, tecnologia e inovação. Mesmo as-
sim, ainda é real a difi culdade para cons-
truir soluções estruturais robustas que 
são urgentes há tempos e, agora, defi ni-
tivamente, não podem mais ser adiadas.

A pandemia trouxe à tona os proble-
mas da saúde, as exigências se multi-
plicaram, a inovação e a tecnologia se 
tornaram ainda mais presentes e cada 
vez mais necessárias. Assim, é preciso 
gerar efi ciência, transparência, integra-
ção e qualidade em todos os aspectos, 
organizando a jornada e colocando o pa-
ciente no centro do sistema, para ontem 
e, sem clichê, de verdade.

De modo geral, os players do setor 
sabem o que precisa ser feito, já existe 
um conjunto de alternativas e soluções 
que avançam tanto na esfera privada, 
quanto na pública, mas, em minha opi-
nião, a maioria representada por ações 
conjunturais e não estruturais. Por isso, 
é importante romper os interesses in-
corporados e executar uma agenda de 
transformação para o país.

Administrador, diretor de Serviços da Planisa e especialista 
em gestão de custos hospitalares

Fonte: Portal Hospitais Brasil

Marcelo Carnielo  

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

e-mail: secretaria@sbacvsp.org.br

AGENDA

SPECIALIZANDO – MÓDULO ECOGRAFIA 
VASCULAR COM DOPPLER

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

26 e 27
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O Arraial Vascular foi realizado em 28 de junho, no Auditório da Mafra, em Ribeirão Preto, com o apoio da Mantecorp e organização do 
diretor Dr. Luciano Rocha Mendonça. 

Na ocasião, o Dr. Tiago Ribeiro apresentou um caso de “Roubo de Fístula Arteriovenosa” e discutiu as opções terapêuticas. Na sequência, 
em clima de festa junina, os colegas participaram de uma "pescaria". Os contemplados foram o Dr. Luiz Cláudio Mega, Dra. Vanessa Soares, 
Dra. Camila Gonçalves e Dr. Romeu Aliotti.

As reuniões da Seccional acontecem sempre nas últimas terças do mês, na Avenida Nove de julho, 1705.
Dia 6 de agosto, sábado, acontecerá o Vascuwine 2022, quando o grupo participante visitará a vinícola Marchesi di Ivrea, em Ituverava.

RIBEIRÃO PRETO 

SECCIONAIS

Foram realizadas duas importantes ações no mês de junho. A primeira foi fazer com que os cirurgiões vasculares, sócios e 
não sócios da SBACV, participem do 44º Congresso Brasileiro de Angiologia e de Cirurgia Vascular, que será realizado de 15 a 
19 de agosto, em Brasília. Para o diretor da Seccional Alto Tietê, Dr. Fuad José Assis, será uma excelente oportunidade de re-
encontrar os colegas. “Sabemos da relevância desse congresso para a nossa especialidade. Por isso, ressaltamos a importância 
de eles estarem presentes nesse encontro”. 

A segunda iniciativa foi incentivar os médicos a se tornarem membros da SBACV-SP. “Estaremos sempre reforçando aos colegas sobre a 
relevância de se associarem, inclusive mais um vascular da região se fi liou à nossa Sociedade”, declarou o diretor.   

De acordo com Dr. Fuad, a Regional São Paulo tem dado um grande suporte para o trabalho da Seccional. Ele ainda destacou o 
trabalho feito pela assessoria de imprensa. “Compreendemos o quanto é importante a divulgação na mídia, por isso, em nome da 
Seccional, faço questão de agradecer o empenho e profi ssionalismo de toda a equipe”. 

O Dr. Sergio Belczak ministrou uma palestra sobre “Desafi o da abordagem terapêutica na IVC”, durante a reunião da Seccional, 
realizada no dia 27 de junho, que contou com a participação de 50 colegas de Campinas e região.

O encontro, organizado pela diretora da Seccional, Dra. Carla Bosnardo, foi repleto de discussões sobre o tema, enriquecendo o 
conhecimento de todos os presentes.

ALTO TIETÊ

CAMPINAS
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A ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA 
ANTECIPADA ANTECEDENTE

JURÍDICO

A tutela antecipada, em seu aspecto geral, busca a efe-
tividade processual antes do julgamento fi nal do processo, 
pois aguardar até o momento da prolação da sentença pode 
acarretar na perda de seu objeto, ou seja, não mais haveria 
a sua efetividade, ocasionando, assim, dano ao requerente 
em razão da demora na prestação jurisdicional.

Muito embora a concessão da tutela antecipada seja por 
meio de uma análise específi ca e sumária da alegação do 
requerente, é necessário comprovar seus requisitos, quais 
sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano 
ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015, o 
pedido de tutela antecipada tinha que ser feito juntamente 
com toda a fundamentação de seu pedido principal, ou seja, 
o advogado do requerente precisava não só fundamentar o 
pedido de tutela, como também apresentar todos os pedidos 
e fundamentos que se pretendia com o ingresso da ação.

Contudo, uma das inovações do Código de Processo Civil 
de 2015 foi a inserção da tutela antecipada antecedente, 
prevista no artigo 303 e seguintes, na qual se busca aten-
der a providência jurisdicional de forma rápida e efi caz.

Assim, o requerente, por intermédio de seu advogado, 
não mais precisa apresentar seu pedido de tutela junta-
mente com todos os fundamentos e pedidos principais da 
ação, mas sim apresentar somente o seu pedido de tutela, 
ou seja, apenas demonstrar e preencher os requisitos do 
artigo 300 do CPC acima mencionado, para que o judiciário 
possa, de forma sumária, analisar o pedido do requerente 
antes mesmo deste apresentar todas suas razões, o que 
é chamado de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente 
(art. 303 e ss do CPC).

Ao ser deferido o pedido de tutela antecedente, a parte 
contrária é intimada para que possa recorrer da decisão no 
prazo de 15 (quinze) dias. Caso a parte contrária não apre-
sente o recurso (agravo de instrumento), ocorre a chamada 
estabilização da tutela (art. 304 do CPC), que somente é 
cabível no pedido de tutela antecipada antecedente, não 
sendo aceita nas hipóteses de tutela cautelar, evidência ou 
incidental.

Portanto, a decisão proferida em sede de tutela ante-
cedente poderá produzir seus efeitos em favor de quem a 
requer antes mesmo de instaurado o processo principal, e 
essa decisão poderá operar seus efeitos de forma estável e 
imutável, caso a parte contra quem é produzida entenda que 
não há fundamento fático e jurídico para se contrapor a ela.

Nesse caso, tem-se que a decisão estabilizará com a 
conformidade à ordem judicial deferida, encerrando-se a 
demanda sem que haja a dedução de argumentos que im-
portariam contraditório injustifi cado, com as consequências 
da perda da ação, consistentes no pagamento das verbas e 
despesas processuais, tais como custas devidas ao Estado 

e despesas com o advogado da parte contrária.
Quer-se dizer que nem toda a questão demandada pelo con-

sumidor a respeito da qual decorra uma decisão “liminar” deve 
ser enfrentada com a contrariedade e insurgência contra ela, 
cabendo ao hospital, médico, clínica, laboratório contra a qual 
é deferida, avaliar serenamente a decisão e evitar o agrava-
mento da situação. Cumpre-se a ordem judicial, evitando-se 
onerar o prestador de serviços com discussões efêmeras e 
já consolidadas pelo Poder Judiciário. A análise atenta de um 
advogado pode fazer a diferença.

Advogado formado pela FMU/SP, pós-graduado em Processo Civil pela PUC/SP. Professor 
e assistente do curso preparatório para segunda fase de Direito Civil e Processo Civil do 
Exame de Ordem dos Advogados no Instituto Exord e Orientação e Reciclagem em Direito 
nos anos de 2007 a 2010 e em 2010 no Curso Praetorium. É membro efetivo da Ordem dos 
Advogados do Brasil e Associação dos Advogados de São Paulo. Atuação em contencioso, 
consultivo Cível e Família.

Eduardo Nicolau
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ESPAÇO ABERTO

O autor do enredo do fi lme “Em Busca 
da Terra do Nunca”, o dramaturgo inglês 
James M. Barrie, foi de uma felicidade 
ímpar ao publicar essa história, que o 
inspirou a escrever sua obra-prima “Pe-
ter Pan”, uma fi cção que encanta todas 
as idades.

Plagiando-o, eu diria:

O Brasil está vivendo uma harmonia 
completa em todos os níveis. O mais 
simples dos brasileiros tem como ins-
trução mínima o colegial autêntico, 
porque o ensino é de muito bom nível, 
morando numa casa de alvenaria com 
número de cômodos proporcionais ao 
tamanho de sua família, tendo um 
rendimento fi nanceiro, fruto exclusivo 
do seu trabalho, com 100% de empre-
gados, capaz de fazer frente às suas 
necessidades de sobrevivência.  Sua 
saúde é plena, com uma assistência 
médica facilitada por postos de saúde 
próximos a sua comunidade, que aten-
dem com hora marcada respeitada, 
num tempo necessário. Os hospitais 
bem equipados, com número de mé-
dicos sufi ciente para examinar, inter-
nar, operar a todos que necessitam, 
com todo equipamento e conforto que 
um ser humano merece. Os médicos 
desses hospitais públicos recebem um 
salário condizente com a sua respon-
sabilidade de salvar vidas, proporcio-
nal ao dos médicos em atividade par-
ticular. As fi rmas intermediadoras da 
assistência médica pagam honorários 
de consulta e de procedimentos mé-
dicos, rapidamente, que fazem inveja 
a muitos países do primeiro mundo, e 
têm todos os médicos, com requisitos 
exigidos, credenciados. 

As escolas médicas, todas de alto 
nível, que formam os profi ssionais da 
saúde, são em número que satisfaz a 
necessidade populacional, isto é, um 
médico para cada mil habitantes, de 
acordo com a Organização Mundial 
da Saúde, em todo território nacional, 
indistintamente. A reciclagem dos co-
nhecimentos médicos é facilitada pelo 
tempo disponível do médico, pelo bai-
xo custo da mesma, sem prejudicar o 
orçamento e o relacionamento familiar 
e recreativo de cada um. O relacio-
namento médico-paciente é digno de 
louvor. O transporte coletivo e feito 
com todos sentados, rápido e seguro. 
A cobrança de impostos é revertida em 
benefício real do bem-estar da popu-
lação: educação, saúde, transporte, 
estradas, justiça rápida e efi ciente, 
serviços públicos com atendimentos e 
soluções precisas, quase que instantâ-
neas e pesquisa científi ca com mais de 
5.000 pesquisadores se destacando no 
cenário mundial.  

Os políticos, sempre atentos, pro-
tegem, com toda a lisura, conscien-
temente, a harmonia dessa felicidade 
justa do povo em geral. Os empresá-
rios abdicam parte do seu ganho pa-
gando bem seus funcionários, além 
de oferecer-lhes cursos de especiali-
zação e recreação salutar nos fi ns de 
semana. A violência é praticamente 
zero porque a mente da população é 
dominada pela crença em Deus, forta-
lecida pela religiosidade e a obediência 
às Leis é invejável impedindo o reina-
do do mal. O relacionamento entre as 
pessoas é admirável, todos se cum-
primentando com bom dia, boa tarde, 
boa noite, até logo, bom fi m de sema-
na, Fel, disponha, sucesso, paz e amor, 

“EM BUSCA DA 
TERRA DO NUNCA!”

Dr. Rubem Rino
Membro associado da SBACV-SP

vá com Deus. A classe média respeitada, 
crescendo pela diminuição do número de 
pobres, que só o regime democrático con-
cede, o Estado servindo ao povo, graças 
ao respeito à liberdade de pensamento, ao 
trabalho construtivo, à sabedoria, à inte-
ligência, com todos tendo direito ao pro-
gresso justo que a Lei permite.

Vale a pena sonhar aguardando sua con-
cretização lá na frente.

“A vida que não passamos em revista, 
sem refl exão, não vale a pena viver” 

-  Sócrates

“Nenhuma mente que se abre 
para uma nova ideia voltará 

a ter o tamanho original” 
– Albert Einstein
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PODCAST FLUXOSP

A Sociedade Brasileira de Angiologia e 
de Cirurgia Vascular - Regional São Paulo 
(SBACV-SP) colocou no ar o 5º e o 6º epi-
sódios do Podcast FluXoSP.  Com o tema 
“Custo-efetividade da tomografi a compu-
tadorizada versus ultrassonografi a na vi-
gilância após reparo endovascular da aor-
ta por aneurisma de aorta abdominal”, o 
conteúdo do primeiro bate-papo foi abor-
dado pela convidada, membro da Comis-
são de Métodos Diagnósticos não Inva-
sivos da SBACV-SP e preceptora médica 
assistente do Instituto Dante Pazzanese 
de Cardiologia no setor de Ultrassonogra-
fi a Vascular, Dra. Raquel Peres de Sousa, 
que explicou as diferenças e vantagens 
sobre os dois tipos de exames diante da 
situação em questão. Os entrevistadores 
foram as doutoras Tayrine Mazzotti de 
Moraes e Muriel Camara Lombardi. 

O cirurgião vascular escolhido para ser 
o segundo entrevistado foi o secretário da 
SBACV-SP e preceptor médico assistente 
em Cirurgia Vascular do Hospital Munici-
pal do Tatuapé – HMCC, Dr. Julio César 
Gomes Giusti, que discorreu sobre “Re-
sultados na vida real da intervenção en-
dovascular e bypass infrapoplíteo para is-
quemia crônica com risco do membro nos 
estágios GLASS II e III”. Ele foi entrevis-
tado pela Dra. Andressa Cristina Sposato 
Louzada e pelo Dr. Vinicius Diniz. 

“As novas demandas para Cirurgião 
Vascular – Inovações no ensino, na co-
municação e nos dispositivos cirúrgicos”, 
foi o tema do 6º episódio, que contou 
com a participação especial do Prof. Dr. 
Pedro Puech-Leão. Ao ser entrevistado 
pelo Dr. Vinicius Diniz e pela Dra. Tayrine 
Mazzotti de Moraes, o especialista deu di-
cas importantes e expôs suas impressões 
sobre o tema.    

Os novos episódios do Podcast FluXoSP 
podem ser conferidos por meio do  link 
https://bit.ly/podcastfl uxo

DRA. RAQUEL PERES DE SOUSA, DR. JULIO CÉSAR GOMES GIUSTI 
E PROF. DR. PEDRO PUECH-LEÃO FORAM OS ENTREVISTADOS DO 5º E 6º 
EPISÓDIOS DO PODCAST FLUXOSP DA SBACV-SP QUE JÁ ESTÃO NO AR

Equipe de entrevistadores foi composta pelos doutores Tayrine Mazzotti de Moraes,  
Muriel Camara Lombardi, Andressa Cristina Sposato Louzada e Vinicius Diniz

Andressa Cristina Sposato Louzada, Tayrine Mazzotti de Moraes, Fabio Rossi, Raquel Peres de Sousa, Vinicius Diniz e Julio César 
Gomes Giusti

Fabio Rossi, Pedro Puech-Leão, Tayrine Mazzotti de Morae e Vinicius Diniz
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LIVRO

LANÇADA A 2ª EDIÇÃO DO 
LIVRO CIRURGIA ENDOVASCULAR 

E ANGIORRADIOLOGIA

Versão ganhou novos capítulos, como o dedicado à Termografi a

A 2ª edição do livro Cirurgia Endovascular e Angiorradiologia, de 
autoria do cirurgião vascular Dr. Sergio Quilici Belczak, lançada pela 
editora Rubio, foi totalmente revisada e atualizada, e apresenta 69 
capítulos. O trabalho foi realizado pelo Dr. Belczak, que contou com 
a colaboração dos doutores Ricardo Aun, Luiz Lanziotti, Giuliano de 
Almeida Sandri, Denis Szejnfeld e Thiago Giansante Abud.
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