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Caros colegas,

Este número do SOCESP em destaque apresenta um conteúdo que 
merece um editorial especial. Inicio com a apresentação da reportagem sobre 
os pontos altos do 39° Congresso da nossa Sociedade. O Dr. João Fernando, 
Presidente do Congresso, discorre sobre a qualidade científica e enfatiza 
recordes de vários aspectos, como número de inscritos, simpósios, temas livres, 
desse grandioso evento. Porém, algo que não se quantifica foi o ponto alto 
do congresso: “superação” - palavra destacada pelo Dr. João Fernando. Num 
momento conturbado do nosso país (greve geral) a dúvida sobre a possibilidade 
de realização do evento pesou sobre a Diretoria e Comissões que organizam 
o Congresso. Todos decidiram pelo sim, e diretores, pessoal da administração, 
colaboradores de uma forma geral, trabalharam com afinco para que a 
infraestrutura estivesse pronta e fosse entregue dentro dos melhores padrões. 
Atributos como compromisso, competência, dedicação, solidariedade, amizade 
dentre outros, conduziram esse processo. É de fato um orgulho poder dizer que 
a SOCESP é o exemplo do que se espera de uma sociedade científica: ética e 
com bases sólidas, que foram construídas e talhadas ao longo de sua existência. 
Esse cenário justifica a credibilidade que o Congresso da SOCESP tem entre 
os pares. A presença maciça dos congressistas é a melhor prova. Continuando, 
a reportagem sobre Coração e Educação ressalta importância que a “Prevenção 
da Doença Cardiovascular” tem para a SOCESP. Um time de profissionais 
dedicados à prevenção em crianças e adolescentes vem trabalhando junto às 
escolas. A Dra. Carla Lantieri, juntamente com os colegas que participam do 
“Coração do Estudante”, como a Profa. Katia de Angelis, mostram que a atuação 
multiprofissional é fundamental em todos os níveis de prevenção para que, de 
fato, os objetivos sejam cumpridos. Outra importante contribuição é a visão dos 
colegas Jennifer e Bruno Nogueira, sobre o papel do estresse na Hipertensão 
arterial. A leitura incita a que todos façam uma reflexão sobre esse importante 
fator de risco, que pode e deve ser modificado, onde pequenas atitudes podem 
ter um efeito benéfico enorme. Termino com o destaque de alguns pontos muito 
interessantes sobre a cidade de Chicago, a cidade do vento, local do próximo 
congresso da American Heart Association. 

Desejo a todos uma agradável leitura.
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Destaque

Congresso da

Dra. João Fernando Monteiro Ferreira

Presidente do 39º Congresso da SOCESP

39º
 SOCESP

Ocorreu nos dias 31 de 
maio a 2 de Junho o 39º 
Congresso da SOCESP, 
um dos maiores eventos 
de cardiologia do mundo
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Destaque

Neste ano tivemos vários recordes: recorde no número de 
temas livres, recorde de simpósios satélites, recorde de pré-ins-
critos e recorde de inscritos. 

Uma programação científica valorosa foi desenvolvida e mi-
nistrada pelos melhores especialistas do Brasil, em um ambiente 
com  conforto e segurança, fazendo um lindo e vibrante congresso 
com a participação dos nossos palestrantes e congressistas.

Importante destacar as atividades nas quais ocorreram intensa 
interatividade na área Hands On e nas Arenas, além da nossa 
mais nova área, a Arena Inovação e Tecnologia, que trouxe temas 
emergentes como a aplicação da inteligência artificial, teleme-
dicina, robótica, impressão 3D e mídias na nossa prática diária.

Uma programação 
científica valorosa 
foi desenvolvida e 
ministrada pelos 
melhores especialistas 
do Brasil
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Destaque

Mas certamente o que marcou este congresso foi a sua história de supera-
ção. Muitas dúvidas e incertezas nos perseguiram na semana que antecedeu 
o evento, e em vários momentos este congresso foi duramente ameaçado. 
Porém, o sucesso deste evento foi possível pela coragem da Diretoria e co-
laboradores da SOCESP, e pelo empenho e dedicação dos nossos parceiros 
e fornecedores. Impossível não descrever com orgulho o comportamento 
das equipes de montagem, que trabalharam dia e noite para nos entregar a 
estrutura deste congresso. Emocionantes foram as cenas que presenciamos de 
solidariedade e camaradagem entre os componentes de diferentes parceiros 
que nos deram uma impressionante lição de responsabilidade e cidadania.

Foi uma honra presidir este evento tão importante, e aguardamos 
vocês em 2019. 

Emocionantes foram as 
cenas que presenciamos 
de solidariedade e 
camaradagem entre os 
componentes de diferentes 
parceiros que nos deram 
uma impressionante 
lição de responsabilidade 
e cidadania
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Coração e 
Educação

Em Debate

No dia 6 de abril último, comemoramos o Dia Mundial da Ativi-
dade Física. Nossa Socesp realizou uma ampla ação de Prevenção 
ao Sedentarismo e Promoção da Saúde junto às Escolas. Para tanto, 
editamos um vídeo, no qual a Profa. Dra. Kátia D’ Angelis, atual-
mente Professora Adjunta do Depto de Fisiologia da UNIFESP, 
orientadora e membro do CEPG do PPG em Medicina Translacional 
da UNIFESP e membro da CEUA-UNIFESP. É Pesquisadora As-
sociada do Laboratório de Hipertensão do InCor-USP e Professora 
de Educação Física, orienta sobre a importância da atividade física 
para a saúde do coração.  

Dra. Carla Janice Baister Lantieri

Coordenadora do “Coração de estudante”. Médica do Laboratório Medical, Médica do 
Instituto de Cardiologia Preventiva de São Caetano do Sul, Médica Assistente da Disciplina 
de Cardiologia da Faculdade de Medicina do ABC, Médica do Hospital do Coração, Auxiliar 
da Coordenação da Liga de Cardiologia da Universidade de São Caetano do Sul.
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Em Debate

As regionais Socep ABCDM, Vale do Paraíba, Araraquara e 
São Carlos participaram ativamente do Dia Mundial da Atividade 
Física. Em várias escolas estudantes adolescentes, receberam 
equipe interprofissional para orientá-los sobre o hábito de realizar 
atividade física regularmente. A importância de ações dessa ordem 
está no quanto conseguimos sensibilizar e conscientizar nossos 
jovens a adotarem um estilo de vida saudável. Nossa Socesp em 
parceria, juntamente com a Sociedade Brasileira de Cardiologia 
(SBC), desenvolve um programa intersetorial em parceria com 
a Secretária do Estado de São Paulo. A nutricionista Giorgia 
Tavares tem estado conosco em todas as ações. Trouxemos para 
o Congresso Socesp 2018 a participação de professores das es-
colas estaduais, os quais expuseram em posteres seus trabalhos 
que desenvolvem com seus alunos sobre promoção da Saúde. 

E trouxemos para o 
Congresso Socesp 
2018 a participação de 
professores das escolas 
estaduais, os quais 
expuseram em posteres 
seus trabalhos sobre 
promoção da Saúde, 
que desenvolvem 
com seus alunos 

Profa. Dra. Kátia d’ Angelis, Nutricionista Giorgia, Dra. Carla Lantieri, Prof. Dr. 
Fernando Costa (Diretor do Departamento de Prevenção das Doenças Cardio-
vasculares e Promoção da Saúde da SBC) e Profa. Dra. Tania Martinez.

Liga de Cardiologia da FMABC atuou junto aos estudantes no Dia Mundial da Atividade Física.



10
SOCESP EM DESTAQUE  •  ABR/JUN 2018

Felizmente, estamos caminhando na direção da medicina preven-
tiva e translacional. Nossa Socesp a cada dia amplia suas ações 
junto à população de crianças e adolescentes, com o apoio de suas 
regionais. Somente, com “ Educação e Coração “ conseguiremos 
freiar os eventos cardiovasculares no nosso país.

O XXXIX Congresso Socesp ficará para a história da Cardio-
logia Brasileira como o Congresso da Superação. Entre inúmeras 
atitudes de imensurável comprometimento demonstradas por toda 
a sua Diretoria, uma delas, com certeza, marcou um momento 
extraordinário para a Prevenção das Doenças Cardiovascula-
res e Promoção da Saúde de nossas crianças e adolescentes. 

O XXXIX Congresso 
Socesp ficará 
para a história da 
Cardiologia Brasileira 
como o Congresso 
da Superação

Ação na Escola em São Caetano do Sul, Liga de Cardiologia da USCS no 
Dia Mundial da Atividade Fisica.

Em Debate
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Essa foto registra a conquista da interprofissionalidade e inter-
setorialidade alcançada pela nossa Sociedade. Professor Dr. José 
Francisco Kerr Saraiva, Presidente da Socesp, Prof. Dr. Fernando 
Costa, Diretor do Departamento de Prevenção e Promoção da 
Saúde da SBC, Prof. Dr. Marcelo Queiroga, Presidente Eleito 
da SBC biênio 2020/21, Profa. Dra. Tania Martinez, membro do 
Comitê da Criança da SBC, Profa. Dra. Giorgia Castilho Russo 
Tavares, nutricionista da Secretaria de Educação do Estado de 
São Paulo, responsável pela alimentação das Escolas Estaduais 
de SP, Profa. Dra. Fernanda Rauber, doutora em Ciências da 

Agradeço a todos 
que me apoiaram 
desde 2007 e 
acreditaram 
que um dia esse 
sonho se tornaria 
realidade

Saúde, pesquisadora de pós-doutorado no Núcleo de Pesquisas 
Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São 
Paulo (NUPENS- USP) e a presença dos nobres Professores, 
Educadores da Escolas Estaduais do estado de São Paulo, os 
quais são, verdadeiramente, nossos grandes Mestres. Em nome 
de cada “coração de estudante”, de nossas crianças e adolescentes, 
agradeço a todos que me apoiaram desde 2007 e acreditaram que 
um dia esse sonho se tornaria realidade.

“Recebam minha eterna gratidão”
Carla Janice Baister Lantieri.

Ação na Escola em Santo André, Ligas de Cardiologia e Fisioterapia FMABC.

Em Debate
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Departamentos

Controle seu 

e combata a 

Jennifer de França Oliveira Nogueira 
Formada em Psicologia pela Universidade de Taubaté. Especialista 
em Psicologia Hospitalar em Cardiologia pelo Instituto do 
Coração – HCFMUSP, Especialista em Psicologia Hospitalar 
pelo Conselho Federal de Psicologia. Diretora Científica do 
Departamento de Psicologia da SOCESP – Sociedade de Cardiologia 
do Estado de São Paulo (Biênio 2016-2017) e Diretora Executiva 
do Departamento de Psicologia da SOCESP – Sociedade de 
Cardiologia do Estado de São Paulo (Biênio 2018-2019).

Dr. Bruno Nogueira
Formado pela Faculdade de Medicina Estadual de 
Marília. Residência Médica em Clínica Geral pelo 
Hospital Santa Marcelina -SP e Residência Médica em 
Cardiologia pelo Instituto do Coração – HCFMUSP, 
membro da Diretoria da Sociedade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo – Regional Vale do Paraíba (Biênios 
2012-2013 , 2014-2015 e 2018-2019) e Especialista em 
Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. 

hipertensão
estresse

A hipertensão arterial é uma doença crônica determinada por 
elevados níveis pressóricos, fazendo com que o coração exerça 
maior esforço do que o necessário para fazer que o sangue circule 
através dos vasos sanguíneos. Existem dois tipos de hipertensão, 
uma chamada de hipertensão secundária, que pode ser causada 
por problemas físicos, como distúrbios hormonais ou renais. 
Outra chamada de hipertensão essencial, sendo sua etiologia 
multifatorial podendo estar relacionada a hábitos de vida. Assim 
a identificação dos chamados fatores de risco é de suma impor-
tância. O estresse é um desses fatores de risco.

A terminologia “Stress” apareceu pela primeira vez em 1926. 
E foi definido como um desgaste geral do organismo. As pessoas 
apresentavam sintomas como perda de apetite, elevação da pressão 
arterial, desânimo e fadiga. O estresse é uma reação do organismo que 
ocorre quando há necessidade de se lidar com situações que exijam 
um grande esforço emocional para serem superadas. A resposta ao 
estresse prepara o nosso corpo para situações difíceis. A pressão 
arterial sobe, a respiração acelera, o coração bate mais rápido e os 
músculos ficam mais tensos; ocorre também liberação de alguns 
hormônios, como cortisol, dopamina, adrenalina entre outros. Uma 
vez passado o “perigo” ou estímulo intenso, o corpo pode relaxar e 
procurar novas forças. Aí que acontece o grande problema! Quando 
essas situações de estresse se tornam constantes e os mecanismos de 
relaxamento escassos, criamos uma situação propícia ao adoecimento.
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Departamentos

Doenças, desemprego, acidentes, brigas ou desentendimen-
tos, dificuldades no dia-a-dia, perdas importantes, mudanças 
mesmo que positivas, mas que ocorrendo juntas levam ao estresse. 
Existe também o que chamamos de fontes internas de estresse; 
como os sentimentos e pensamentos, a maneira particular de 
reagir às situações, esses têm um efeito ainda maior no organis-
mo, não só por ser uma fonte estressora, mas também por muitas 
vezes serem os responsáveis por dificultar os mecanismos de 
relaxamento. O modo como a pessoa pensa afeta o modo como 

Existe também o que 
chamamos de fontes 
internas de estresse; 
como os sentimentos e 
pensamentos, a maneira 
particular de reagir 
às situações, esses 
têm um efeito ainda 
maior no organismo

ela sente, e por outro lado, afeta como reage às situações de vida. 
Ou seja, se uma pessoa pensa que não importa onde trabalhe, 
sempre será injustiçada, vai mudar de emprego a vida toda, mas 
sempre se sentirá injustiçada, e agirá de forma a refletir isso. 
Já, se alguém se achar capaz e competente, agirá desta forma. 
Sentimentos de raiva e expressão intensa destes, podem elevar 
consideravelmente a pressão. Portanto precisamos aprender a 
pensar de modo mais positivo e saudável.

O que causa estresse?
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Departamentos

Como aprender a controlar o estresse e consequentemente 
combater a hipertensão?

Tenha uma alimentação saudável, com prato colorido, rico 
em fibras, verduras, legumes e frutas. Tentando evitar excesso 
de chocolate, açúcar, café.

Pratique atividade física, sempre com avaliação médi-
ca e acompanhamento de um profissional de educação física. 
Durante a atividade física o corpo libera hormônios que ajudam 
na regulação do estresse.

Tenha momentos de relaxamento, o ponto chave já men-
cionado, durante o relaxamento tanto o corpo quanto a mente 
encontram espaço para se livrar das tensões do dia-a-dia. Esta 
atividade precisa ser regular, ou seja, todos os dias devemos 
encontrar momentos de prazer. 

Não existe receita para relaxar, cada um precisa identificar 
que atividade, lugar ou forma é melhor para seu relaxamento. 
Alguns gostam de música, atividades manuais, leitura, lembre-se 
que deve ser algo que te deixe distante da rotina do dia-a-dia.

Busque um equilíbrio emocional, através de autoconhecimen-
to e de atitudes positivas diante da vida, converse com as pessoas 
ao invés de brigar. Pessoas competitivas demais, que fazem várias 
coisas ao mesmo tempo, sem ter tempo para relaxar, são mais 
propensas ao estresse e consequentemente ao desenvolvimento 
de hipertensão. 

Assim para manter sua pressão sobre controle, além de ter 
um acompanhamento médico e tomar seus medicamentos re-
gularmente, também tenha atitudes positivas e mecanismos de 
relaxamento regularmente.

Busque um equilíbrio 
emocional, através de 
autoconhecimento e de 
atitudes positivas diante 
da vida, converse 
com as pessoas ao 
invés de brigar
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Ricky Silveira Mello
Traduções e versões, revisão de Medical Papers, aulas de 
conversação e estrutura gramatical, tradução de teses.
Mobile: (11) 9 9946 6361
rickysilveiramello@gmail.com

Inglês para médicos 

Dear readers,
Sometime ago I met Dr Montenegro from Recife . We all know that 

when two doctors have a coffee break they always talk about professional 
issues etc.... Well, as Dr Montenegro and I are teachers , I asked him 
about the formation of  the young medical student in Recife. Due to 
his great experience as a physician and a professor  , he told me  very 
nice things that I would like to share with you as well.

His own words:
For over 30 years I have been working with resident physicians and 

Young cardiologists. I find this work to be enjoyable and stimulating. 
The spirit of the young man, his enthusiasm and nonconformity makes 
us ,more and more, improve our knowledge and always reevaluate our 
concepts. In these years in Recife, I participated  in the formation of 
more than 500 cardiologists who today serve our population in the 
North and Northeast  four country.

The young cardiologist teaches us to never give upo n our goals 
and to be always dissatisfied with the current state of things.

Transform, change, and pursue should be everyone’s goal.

That’s all folks , thanks.
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Turismo

A cidade do vento
Chicago

São muitos acontecimentos que marcam a história de 
Chicago e desenham as características da cidade. Al Capone, 
um dos maiores mafiosos americanos morou na região na dé-
cada de 1920. A década de 1950 é marcada pela migração de 
trabalhadores negros do sul para as cidades industrializadas do 
norte, trazendo o blues e o jazz para o centro da cena, com nas-
cimento do Chicago Blues. Bem antes desses cenários, em 1871 
um trágico incêndio quase destruiu a cidade, mas foi em meio 
às cinzas que brotaram as primeiras sementes da arquitetura 
pioneira que Chicago representa atualmente, entre arranhas 
céus oferece ótima gastronomia, outro ponto forte da cidade, 
acompanhado de muita arte e parques que no verão unem 
festivais de música, ao cenário arquitetônico e boa culinária.

Ana Carolina de Assis
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Turismo

Situada na região de Grandes Lagos, leva o título de Cidade 
dos ventos. A Lake Shore Drive tem quase 30km de margem 
para caminhar, andar de bicicleta e desfrutar da vista e da brisa. 

A magnitude dos parques as margens do Lago Michigan 
encanta os visitantes. Há o Lurie Garden, Grant Park e Lincoln 
Park, com vasta grama e ar fresco. O Millennium Park se destaca 
entre a fotografia de Chicago, abriga a escultura Cloud Gate, 
conhecida como The Bean, que reflete os edifícios modernos 
de Chicago. De autoria do indiano Anish Kapoor, é um dos 
cartões postais da cidade.

Há muito a conhecer na cidade, o roteiro arquitetônico é uma 
boa opção para entender a história de Chicago, pode ser feito 
de bicicleta, caminhando, de ônibus turístico e até navegando.

The Loop, o centro comercial e financeiro, tem miran-
tes incríveis como o John Hancock (360 Chicago) e o edifício 
Willis Tower, com 442 metros de altura, o Skydeck fica no 103º 
andar, com vista deslumbrante de toda a cidade. Outros pontos 
imperdíveis para apreciar o por do sol são: Navy Pier; John G. 
Shedd Aquarium, Adler Planetarium e The Field Museum.

Há muito a conhecer 
na cidade, o roteiro 
arquitetônico é uma boa 
opção para entender 
a história de Chicago
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Turismo

Há ainda a opção de estender o passeio em um restaurante 
rooftop, o Chicago Athletic Association Hotel oferece um res-
taurante localizado no topo com vista para o Millennium Park 
e Lago Michigan.  

Ainda a noite, a dica é o tour noturno em português 
organizado pela Chicago Travel & Tours com a proposta de 
levar o visitante para uma viagem no tempo entre 1920 e 
1940, passando pela história do blues e da máfia. São visita-
dos diversos pontos que marcaram o império de Al Capone, 
assim como a era da lei seca, e o surgimento do blues. Para 
fechar o tour há uma visita a um restaurante central e um 
famoso bar de blues que pertenceu a Al Capone, o famoso 
gângster ítalo-americano.

Chicago Blues

 O blues de Chicago (Chicago Blues) nasceu do 
uso de amplificadores e instrumentos elétricos, bateria, 
piano, baixo e algumas vezes saxofone ao estilo básico de 
cordas/gaita, ainda há também uma cena expressiva de Jazz. 
No verão acontecem festivais de blues que agitam a cidade, 
se não tiver a oportunidade de ir, há casas clássicas que 
oferecem boa música o ano todo: Kingston Mines; Rosa’s 
Lounge; Blue Chicago; Buddy Guy’s Legends.

Informações compiladas de: 
https://viagemeturismo.abril.com.br/cidades/chicago-19/
https://www.visiteosusa.com.br/destination/chicago
http://www.chicago.com.br/os-melhores-filmes-gravados-em-chicago/ 
https://guia.melhoresdestinos.com.br/pontos-turisticos-de-chicago-161-1818-p.html 
https://sundaycooks.com/blues-e-jazz-de-chicago/ 
https://www.terra.com.br/noticias/dino/o-que-fazer-em-chicago-conheca-os-
-pontos-fortes-da-cidade,df22addf1346f2241e7cc5ebe538840abj8pec1i.html 
https://turismoemchicago.com/city-tour-em-portugues/ 
https://guia.melhoresdestinos.com.br/pontos-turisticos-de-chicago-161-1818-p.html 
https://sundaycooks.com/blues-e-jazz-de-chicago/ 



19
SOCESP EM DESTAQUE  •  ABR/JUN 2018

Turismo

Inimigos públicos
2009 I Policial, Drama, Biografia I Com Johnny Depp, Christian 
Bale, Channing Tatum e Marion Cotillard

John Dillinger (Johnny Depp) era um criminoso audacioso 
e violento, mas que atraía a opinião pública ao seu favor, prin-
cipalmente, porque dizia retirar das instituições financeiras o 
dinheiro que elas roubavam do cidadão. Seus assaltos a bancos e 
fugas rápidas enlouqueciam a polícia que não tinha condições de 
enfrentá-lo. Assim, prender o assaltante tornou-se uma obsessão 
do então burocrata J. Edgar Hoover (Billy Crudup), que disposto 
a tudo para fortalecer o famoso F.B.I., coloca Dillinger como o 
inimigo público número um. Para ajudar em sua missão, Hoover 

Destino de cinema!
Chicago foi cenário de grandes produções hollywoodianas com roteiros de máfia, isso porque além 

de Al Capone, o grande mafioso italiano, ter dominado a cidade na década de 20, Chicago também é 
conhecida como Gotham City, a cidade do Batman. Explorar a região a noite pode ser uma aventura, 
para se preparar para a viagem a dica é reviver alguns títulos famosos e se ambientar para conhecer a 
terceira maior cidade americana, e um dos descolados destinos da rota do blues.

Esqueceram de mim
1990 I Comédia I Macaulay Culkin, Catherine O’Hara, Joe 

Pesci e Daniel Stern
 
Uma família de Chicago planeja passar o Natal em Paris. 

Porém, em meio às confusões da viagem, um dos filhos, Kevin 
(Macaulay Culkin), acaba esquecido em casa. O garoto de apenas 
oito anos é obrigado a se virar sozinho e defender a casa de dois 
insistentes ladrões.

Os intocáveis
1987 I Drama policial I Com Kevin Costner, Robert De Niro, 
Andy Garcia e Sean Connery

Na Chicago dos anos 30, o jovem agente federal Eliot Ness 
(Kevin Costner) tenta acabar com o reinado de terror e corrup-
ção instaurado pelo gângster Al Capone (Robert De Niro). Para 
isso, ele recruta um pequeno time de corajosos e incorruptíveis 
homens e conta com a ajuda do experiente policial Jim Malone 
(Sean Connery).

contrata o policial Melvin Purvis (Christian Bale) e o deixa igual-
mente obcecado pela captura do bandido, que se apaixona por 
Billie Frechetti (Marion Cotillard) e acaba complicando a sua vida.
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O casamento do meu melhor amigo
1997 I Comédia romântica I Com Julia Roberts, Dermot Mulroney 
e Cameron Diaz

Julianne (Julia Roberts) e Michael (Dermot Mulroney) com-
binaram que, se ambos continuassem solteiros quando comple-
tassem 28 anos, se casariam. Quando recebe um telefonema do 
amigo, às vésperas da fatídica data, anunciando que está prestes 
a se casar, mas com outra (Cameron Diaz), Julianne se descobre 
apaixonada por ele e aceita o convite para ser madrinha, mas 
com segundas intenções.

Separados pelo casamento
2006 I Comédia romântica I Com Jennifer Aniston, Vince Vaughn 
e Jason Bateman

Brooke (Jennifer Aniston) e Gary (Vince Vaughn) estão juntos 
há dois anos e moram no mesmo apartamento. A vida a dois já 
não tem a mesma paixão do início e os detalhes da rotina fazem 
com que eles terminem o relacionamento. Entretanto há um 
problema: nenhum deles aceita deixar o apartamento que vive, 
o que faz com que continuem morando juntos. Inicialmente eles 
tentam viver pacificamente, mas logo descobrem que a melhor 
saída é tornar a vida do outro um inferno, de forma que saia do 
apartamento o mais rapidamente possível.

Chicago
2003 I Musical, Drama I Com Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones 
e Richard Gere

Velma Kelly (Catherine Zeta-Jones) é uma famosa dançarina 
que é também a principal atração da boate onde trabalha. Após 
matar seu marido, Velma entra em uma seleta lista de assassinas de 
Chicago, a qual é controlada por Billy Flynn (Richard Gere), um 
advogado que busca sempre se aproveitar ao máximo da situação. 
Ao contrário do se esperava, o assassinato faz com que a fama de 
Velma cresça ainda mais, tornando-a uma verdadeira celebridade 
do showbizz. Enquanto isso a aspirante a cantora Roxie Hart (Re-
née Zellweger) sonha com um mundo de glamour e fama, até que 
mata seu namorado após uma briga. Billy fica sabendo do crime e 
decide adiar ao máximo o julgamento de Velma, de forma a poder 
explorar os dois assassinatos ao máximo nos jornais. Assim como 
ocorreu com Velma, Roxie também se torna uma estrela por causa 
de seu crime cometido, iniciando uma disputa entre as duas pelo 
posto de maior celebridade do meio artístico.

Dicas compiladas de:
http://www.chicago.com.br/os-melhores-filmes-gravados-em-chicago/ 

Turismo
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ABCDM

As Oficinas de Casos Clínicos aconteceram em 5 de abril e 19 
de junho no The Cool Lab e em 7 de junho na Estação Parrilla.
Em 11 de abril Dr. Murilo Dattilo ministrou na APM a palestra 
sobre Sarcopenia e doenças cardiovasculares: a ingestão proteica 
como uma peça do quebra-cabeça
O tema sobre Segurança do paciente e eventos adversos: 3º 
causa de morte no mundo? Foi abordado pelo palestrante João 
Fernando Monteiro Ferreira em 26 de abril no Restaurante Baby 
Beef em Santo André.

ARAÇATUBA 

Em 13 de abril, Dr. Henrique Tria Bianco abordou o tema Obe-
sidade e Doença Cardiovasculares. Quais os Principais Riscos 
em evento na Churrascaria Terra do Boi.

ARARAQUARA

Palestrante: Dr. José Ernesto dos Santos foi o palestrante no Hotel 
Fazenda Salto Grande em 14 de abril.com o tema Tratamento da 
Dislipidemia: Metas agressivas: Para quem e Como? 

Em 30 de junho a palestra ministrada pela Dra. Susimeire Buglia 
foi sobre Atividade Física – Até Quando Pode ser Benéfico o Ma-
léfico? Para o paciente cardiopata e o indivíduo sem cardiopatia.

ARARAS

Dra. Walkiria Samuel Ávila e Dr. Daniel Born foi a palestrante 
em 7 de abril no Auditório da Unimed – Regional Baixa Mogiana 
com os temas sobre a Cardiopatia na Mulher – 1 Cardiopatia 
Isquêmica na Mulher, existem realmente diferenças? 2- Car-
diopatia e Gravidez

Em 25 de abril a Dra. Cristina Nadja Muniz Lima de Falco e o 
Dr. Antonio Carlos Assumpção abordaram o Papel do Magnésio 
nas Arritmias Avaliação na Síncope.

No Carlton Plaza Hotel Limeira, em 30 de junho o Dr. Celso 
Amodeo ministrou palestra sobre Hipertensão Arterial - Novos 
Guidelines/O que há de novo/O que é difícil.

BAURU

Dr. Rogério Braga Andalaft moderou a Discussão de Casos Di-
fíceis no Manejo ACO na FOB – Faculdade de Odontologia de 
Bauru  em 17 de abril.

BOTUCATU

O tema Cardiologia do Esporte: Exercícios de Alta Intensidade 
Fazem mal para o Coração? foi abordado pelo Dr. André dos 
Santos Moro na Central de Aulas da Faculdade de Medicina de 
Botucatu em evento ocorrido o dia 26 de abril.

CAMPINAS 

Dr. Ricardo Alkmim Teixeira foi o palestrante em evento ocorrido 
em 10 de abril na SMCC com o tema Meu Paciente tem Bloqueio 
de Ramo Esquerdo. E agora? Em 19 de junho o tema abordado 
foi Disfunção diastólica: da clínica ao ecocardiograma com o 
Dr José Roberto Matos-Souza.

FRANCA

Dr. Nabil Ghorayeb ministrou a palestra Cardiologia do Esporte – 
O que há de Novo? no Centro Médico de Franca. 

MARÍLIA

Insuficiência Cardíaca: Da ciência às prática clínica e atual 
foi o tema debatido com a moderação do Dr. Manoel Fernandes 
Canesin em 28 de abril na APM de Marília.

OSASCO

Dr. Renato Delascio Lopes comandou a discussão de Casos 
Clínicos em 9 de abril no Restaurante Maria João, em Barueri.
Em 24 de abril o tema discutido no restaurante foi Tratamento 
da hipertensão arterial: harmonizando diretrizes e prática 
clínica, pelo Dr. Luiz Aparecido Bortolotto.

Aterosclerose e Abordagem Atual dos Fatores de Risco foi o 
tema abordado pela Dra. Maria Cristina Izar em 14 de junho.

PIRACICABA

Endocardite da prevenção ao tratamento foi o tema abordado 
pelo Dr. Antonio Carlos Bacelar Nunes Filho foi tema discutido 
na APM de Piracicaba em 26 de abril.

Dra. Janaína de Castro Ebert foi a palestrante com o tema A obesi-
dade e o risco cardiovascular em evento na APM no dia 5 de junho.

Já em 30 de junho o tema da palestra ministrada pelo Dr. Roberto 
Dischinger Miranda foi Fragilidade na cardiologia: Qual a 
importância? Como avaliar?

PRESIDENTE PRUDENTE 

Aconteceu em 17 de abril na APM de Presidente Prudente a dis-
cussão de casos clínicos sobre Arritmias cardíacas moderada pelo 
Dr. Adalberto Menezes Lorga Filho e Dr. Eduardo Palmegiani.

Em 3 de maio o tema ministrado pelo Dr. José Carlos Brambat-
ti foi Papel da Ergometria no diagnóstico no prognóstico na 
doença coronariana.  

RIBEIRÃO PRETO

Dr. Marcelo Garcia Leal, Dr. Antônio Vitor Moraes Junior e Dr. 
André Schmidt forma os palestrantes do Simpósio que abordou 
Morte súbita: da Prevenção às condutas de reanimação que 
ocorreu em26 de abril no Centro Médico – Ribeirão Shopping.
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SANTOS 

Dra. Juliana Filgueiras Medeiros foi a coordenadora do evento 
sobre Casos Clínicos de Síndromes Coronarianas Agudas (IAM/
Angina Instável) que teve como apresentadora a Sra. Isabela 
Ramos Ali Ganen que aconteceu em 26 de abril na Cantina 
Babbo Américo.

Em 16 de junho aconteceu na APM de Santos a palestra Dr. 
William da Costa, Dr. Dirceu Rodrigues Almeida e Dr. Luciano 
Jannuzzi Carneiro sobre Insuficiência cardíaca.

SÃO CARLOS

O Módulo de insuficiência cardíaca: novas estratégias terapêu-
ticas e abordagem cirúrgica aconteceu na Casa do Médico em 
19 de abril teve como palestrante Dr João Nelson e Dr. Flavio 
De Souza Brito.
Em 26 de abril no mesmo local aconteceu a Discussão de 
casos clínicos.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Os Drs.Gilmar Valdir Greque, Daniel Fernando Villafanha, 
Marcus Vinicius Simões, Antonio Carlos Pereira Barretto, Anisio 
Pedrosa, Rodrigo Lemos De Almeida Castro abordaram o tema 
Insuficiência cardíaca, o que precisamos saber? Em evento 
realizado no Hotel Nacional In  de  São José do Rio Preto/SP 
em 7 de abril.

SOROCABA 

Cardio-espiritualidade: como podemos atuar foi o tema 
abordado pelo Dr. Ibraim Masciarelli Pinto em 17 de abril no 
Novotel Sorocaba.

VALE DO PARAÍBA 

Dr. Marcelo Bertolami abordou o  tema Tratamento atual das 
dislipidemias adquiridas e hereditárias em palestra no Novotel 
de São José dos Campos em 28 de junho.

NUTRIÇÃO

Dr. João Henrique Fabiano Motareli e Dra. Paula Teixeira 
ministraram o curso Mindfulness, comportamento alimentar 
e fatores de risco cardiovascular que aconteceu na SOCESP 
em 4 de abril.

ED. FÍSICA

Exercicios físico: anabolizantes e doenças cardiovasculares 
foi o tema abordado em 5 de abril pelo Profº Marcelo Rodrigues 
Santos e Profº Francis Ribeiro de Souza na SOCESP.

SERVIÇO SOCIAL

As palestrantes Kelly Nascimento de Sá, Andrea Dutra Alves e 
Kajali Lima Vitorio abordaram o tema Instrumentos técnicos 
e operativos em serviço social em 19 de abril na SOCESP.

PSICOLOGIA

Dra. Silvia Cury Ismael, Dra. Denise de Paula Rosa e Dra. 
Denise Bacchi falaram sobre Caminhos para psicoprofilaxia: 
tabagismo. a capacitação dos profissionais para abordagem 
do tabagismo. abordagem multidisciplinar no tratamento do 
tabagismo. componentes emocionais envolvidos no tabagismo 
em evento na SOCESP.

FISIOTERAPIA

Fortalecendo os músculos respiratórios: treinamento venti-
latorio com power breath (Workshop) foi o tema abordado em 
20 de junho na SOCESP pela Dra. Priscila Cristina Sperandio.

FARMACOLOGIA 

Desafios em Farmácia Hospitalar foi o tema da palestrante Ana 
Lucia Rego Fleury de Camargo em 28 de junho na SOCESP.

Departamentos

Regionais
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Agenda

Acesso Aulas do Congresso

Aulas - XXXVIII Congresso SOCESP 2017

22/08/2017 - 22/08/2018 - São Paulo / SP

Acesso Aulas de Reciclagem

Aulas - XXVI Curso de reciclagem 2017

11/10/2017 - 11/10/2018 - São Paulo / SP

Regional - São José do Rio Preto

Prevenção da Dcv e Diabetes Mellitus

04/07/2018 - São José do Rio Preto / SP

Regional - Osasco

Estado da arte do tratamento da doença 
coronária crônica

04/07/2018 - Osasco / SP

Departamento - Nutrição

Álcool, vinho e saúde cardiovascular: up to date

04/07/2018 - São Paulo / SP

Regional - Vale do Paraíba

Abordagem prática das Taquiarritmias no 
Pronto Socorro

05/07/2018 - Jacareí / SP

Treinamento - PALS

Curso PALS 07 e 08 de julho de 2018

07/07/2018 - 08/07/2018 - São Paulo / SP

Regional - Piracicaba

Cardiopatia Hipertrófica

12/07/2018 - Piracicaba / SP

Departamento - Fisioterapia

Desmame ventilatório nas cardiopatias congênitas: 
O que há de novo?

12/07/2018 - São Paulo / SP

Regional - ABCDM

Abordagens não prescritivas para o tratamento 
da obesidade

18/07/2018 - São Caetano do Sul / SP

Regional - Vale do Paraíba

Novas diretrizes de avaliação de risco perioperatório

19/07/2018 - São José dos Campos / SP

Treinamento - ACLS

ACLS 21 e 22 de julho de 2018

21/07/2018 - 22/07/2018 - São Paulo / SP

Treinamento - ACLS

ACLS EP (Experienced Provider) - 21 de julho de 2018

21/07/2018 - São Paulo / SP

Treinamento - ACLS

ACLS 28 e 29 de julho de 2018

28/07/2018 - 29/07/2018 - São Paulo / SP

Curso de reciclagem

XXVII Cardiologia - Atualização e reciclagem

03/08/2018 - 05/08/2018 - São Paulo / SP

Outros

Doença arterial coronária: Anatomia x isquemia x 
decisão terapêutica

14/08/2018 - São Paulo / SP

Treinamento - SAVIC

SAVIC 17 de agosto de 2018

17/08/2018 - São Paulo / SP

Treinamento - BLS

BLS 25 de agosto de 2018

25/08/2018 - 26/08/2018 - São Paulo / SP

Treinamento - PALS

Curso PALS 01 e 02 de setembro de 2018

01/09/2018 - 02/09/2018 - São Paulo / SP


