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NOVOS  LIVROS

Pathways of Care in Vascular Surgery* tem em sua
origem o simpósio The Evidence for Vascular Surgery,
organizado pelo Joint Vascular Research Group (JVRG).
Este volume é o resultado do segundo simpósio, reali-
zado em junho de 2002, em Sheffield, e coordenado
pelo Prof. Jonathan D. Beard.

O livro é composto por cinco partes com a apresen-
tação dos itens mais importantes da cirurgia vascular,
mas com ênfase especial em alguns tópicos que normal-
mente não são discutidos na maioria dos livros. Neste
sentido, este livro inova e traz uma contribuição muito
importante.

A primeira parte trata do atendimento ambulatorial
do paciente com doença vascular, devendo ser destaca-
dos os capítulos sobre fatores de risco e programas de
exercício para claudicantes, além daqueles que discu-
tem a dinâmica das clínicas de claudicantes e de porta-
dores de úlceras de perna.

Na segunda parte, que abriga 10 capítulos, estão
descritos os temas referentes ao diagnóstico e à interven-
ção endovascular, com ênfase na seleção do tratamento
e no seguimento dos doentes tratados por via endovas-
cular.

Na terceira parte, é apresentada a cirurgia vascular
convencional em nove capítulos, muito bem escritos,
com todos os itens importantes ressaltados de forma
concisa. A leitura flui com facilidade e nada se perde.

Na quarta parte, são abordados aspectos relaciona-
dos à anestesiologia e ao manejo da dor na fase aguda;
enfoque especial é dado ao cuidado de pacientes em
situação crônica, muito freqüente em nossa área.

Na quinta parte, são abordados aspectos geralmen-
te omissos nos livros texto convencionais, quais sejam,
os aspectos médico-legais, os aspectos relacionados à
coleta de dados e de auditoria de resultados dos serviços.
Da mesma forma, são apresentados aspectos interessan-
tes da política médica em um sistema de saúde regiona-
lizado e integrado. Como nosso sistema de saúde está
mostrando uma tendência nesse sentido, é provável que
seja interessante conhecermos uma experiência já con-
solidada há muitos anos em outro país.

A leitura do texto é agradável por ser conciso e
objetivo. As referências bibliográficas apresentam uma
inovação muito importante: as que apresentam um
grau I ou grau A de evidência são assinaladas em negrito,
com o que somos orientados para a leitura mais consis-
tente. As ilustrações e os algoritmos também são muito
didáticos.

Podemos concluir dizendo que se trata de um novo
livro que há de merecer a boa acolhida dos leitores
brasileiros, pois é mais uma contribuição da cirurgia
vascular inglesa para nossa atualização, neste caso, em
especial, representada pelo Prof. Jonathan D. Beard e
pela co-editora Slelagh Murray.
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