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Prezados leitores, 

O presente volume da Revista SOCESP em Destaque apresenta o 
novo Grupo de Estudos da SOCESP, “Cuidados Paliativos na Cardiologia”, 
que se incorpora aos demais Departamentos da nossa sociedade. A criação 
deste grupo tem como objetivo facilitar a integração dos profissionais com 
diferentes áreas de formação que atuam importante área da medicina e facilitar 
a divulgação sobre o tema, visando sempre aprimorar o atendimento para 
melhorar qualidade de vida dos pacientes. No artigo da Dra. Paula Vieira 
de Vicenzi Gaiolla e do Dr. Ricardo Tavares Carvalho são apresentados 
aspectos históricos e legais dos Cuidados Paliativos, e a importância da 
equipe multiprofissional para o seu adequado estabelecimento. A entrevista 
com o Dr. Júlio Pereira aborda um tema muito importante no momento: 
as normativas do Código de Ética Médica na Comunicação Digital. Pela 
primeira vez a sociedade médica se posiciona sobre a adequação dos médicos 
nas redes sociais, sobre os limites em propaganda ou publicidade, sobre 
sigilo médico e a divulgação de informações de pacientes, dentre outros 
tópicos. Lembrando que o Brasil é o segundo país no ranking de uso de 
mídias digitais, e que os médicos estão nesse cenário, as informações dessa 
matéria serão uteis a todos. Não poderíamos de deixar de apresentar os 
principais pontos do 400 Congresso da SOCESP (Highligths do Congresso) 
que ocorreu de 20 a 22 de junho. Na abertura, a Presidente do Congresso, 
Dra. Lilia Nigro Maia, contou um pouco da história desses 40 anos de 
atividades científicas, e homenageou todos os Presidentes anteriores, 
que também contribuíram para a construção dessa trajetória de sucesso. 
O prestígio alcançado pelos congressos da SOCESP se ilustra pelo 
número cada vez maior de congressistas, que nesse ano atingiu a marca 
de praticamente 8.000 inscritos. Recorde de público, as sessões científicas 
foram prestigiadas todos os dias do evento. Convidados internacionais 
juntamente com os palestrantes de nosso estado, apresentaram e discutiram 
o que há de mais inovador na cardiologia mundial, com foco especial nas 
novas tecnologias. A incorporação de novos conceitos e novos tratamentos 
na prática clínica deverá proporcionar um novo patamar para o tratamento 
dos pacientes no nosso meio. Com certeza, isso terá importante impacto na 
redução da mortalidade cardiovascular no nosso estado, num futuro breve. 
O lançamento dos livros “Tratado de Cardiologia da SOCESP” e “Atenção 
a Saúde Cardiovascular do Idoso – uma abordagem interdisciplinar” veio 
consolidar o trabalho em colaboração que é a marca da SOCESP. Agradecemos 
imensamente aos de mais de 300 autores que contribuíram para a redação 
dos mais de 150 capítulos dessas edições: o trabalho de cada um se se tornou 
uma peça fundamental dessas importantes obras. Muitos outros pontos 
altos do Congresso estão também apresentados. Convido aos colegas que 
não puderam participar desse evento, que participem do Congresso da 
SOCESP no próximo ano.

Desejo a todos uma ótima leitura.
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Highlights

Recorde de participação 
marca o 40º Congresso

A tecnologia na medicina foi um dos destaques. Com oito 
palestrantes internacionais, numerosos estudos de alto nível e 
amplo espaço para jovens pesquisadores, o evento foi marcado, 
ainda, pelo lançamento da 4ª edição do “Tratado de Cardiolo-
gia da Socesp” e do livro “Atenção à saúde cardiovascular do 
idoso – uma abordagem interdisciplinar”, além do treinamen-
to em massagem cardíaca de 600 alunos de escolas públicas. 
Na cerimônia de abertura, José Francisco Kerr Saraiva, presidente 
da Socesp, anunciou importante campanha de saúde pública: 
nos próximos três meses, será exibido nas televisões instaladas 
em todos os trens do metrô paulistano um vídeo alertando para 
a importância da prevenção e da identificação dos primeiros 
sintomas do infarto do miocárdio. 

Ação insere-se no âmbito de várias iniciativas da entidade 
voltadas à redução da mortalidade por causas cardiovascula-
res. Como exemplos, Saraiva citou o Projeto Infarto, realizado 

O 40º Congresso da Sociedade de 
Cardiologia do Estado de São Paulo 

(Socesp), de 20 a 22 de junho, no 
Transamérica Expo Center, na capital 
paulista, teve a presença de cerca de 

oito mil médicos e profissionais da 
saúde de todo o País. Um recorde! 
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Dr. José Luiz Gomes do Amaral (Presidente da APM). Oscar Pereira Dutra ( Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC)). Lilia Nigro Maia (Presidente do 40º 
Congresso SOCESP). José Francisco Kerr Saraiva ( Presidente da SOCESP). Maria Cristina de Oliveira Izar ( Diretora Científica da SOCESP). Alexandre Abizaid  (Diretores 
Científico do 40º Congresso da SOCESP). Carlos Gun (Diretores Científico do 40º Congresso da SOCESP).

em conjunto com secretarias municipais de saúde. Trata-se da 
capacitação de médicos das Unidades Básicas de Atendimento 
(UPAs), para que iniciem o tratamento dos pacientes, de modo 
correto e imediato, antes do encaminhamento à internação em 
hospitais. Também é importante o treinamento de estudan-
tes e da população em geral para a massagem de ressuscita-
ção cardiorrespiratória, como ocorreu no próprio congresso. 
O presidente da Socesp abordou, ainda, programa de educação a 
distância realizado em parceria com a Secretaria da Saúde do Esta-
do de São Paulo, que está levando conteúdos para médicos de todos 
os municípios paulistas. Projeto semelhante, realizado em conjunto 
com a Associação Paulista de Medicina (APM), é dirigido aos 
universitários. Ainda na área do conhecimento, citou a realização 
de mais de 150 eventos de ensino com a participação da entidade.  
Lilia Nigro Maia, presidente do 40º Congresso, lembrou o 
desenvolvimento da medicina e da tecnologia nessas quatro 
décadas desde a primeira edição. “A Socesp soube responder aos 
novos tempos. Em meio a todos os avanços, porém, a essência da 
entidade e do evento não mudou quanto ao propósito de melhorar 
o atendimento aos pacientes e de propiciar conhecimento e troca 
de experiências aos congressistas vindos de todo o nosso país”. 
Também fizeram pronunciamentos, ressaltando a importância do 
congresso da Socesp, os presidentes da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC), Oscar Pereira Dutra, e da Associação Paulista 
de Medicina (APM), José Luiz Gomes do Amaral.  

Foi homenageado 
na cerimônia de 
abertura, Orandy 
Foelkel Congilio, que 
completará 95 anos de 
idade e 61 de profissão 
em 2019, cardiologista 
mais velho em 
atividade no Brasil

Highlights
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Homenagem

Foi homenageado na cerimônia de abertura, Orandy Foelkel 
Congilio, que completará 95 anos de idade e 61 de profissão em 
2019, cardiologista mais velho em atividade no Brasil. Ele recebeu 
uma placa alusiva à sua trajetória, entregue pelo presidente da 
Socesp, José Francisco Kerr Saraiva. 

Vivendo e trabalhando atualmente na cidade de Jundiaí, no 
interior paulista, Congilio foi escalado para ser o plantonista na 
inauguração do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde se formou, 
na Escola Nacional de Medicina. Ao lhe prestar a homenagem, 
Saraiva lembrou que ele continua realizando dezenas de consultas 
diariamente. Em sua fala, Congilio agradeceu à Socesp e disse 
ter muita alegria em atender seus pacientes. “Esta é minha vida. 
Quero continuar trabalhando e agradeço a Deus essa graça”.

Simpósio Socesp-ACC

Na sequência da cerimônia de abertura do 40º Congresso, rea-
lizou-se o Simpósio Socesp/ACC (American College of Cardiology). 
Coordenado por José Francisco Kerr Saraiva. O tema foi “Como a 
Medicina Cardiovascular Digital influenciará a prática médica”?  
Inicialmente, “expectativas e aspectos a serem contemplados na 
doença cardiovascular” foram abordadas por Álvaro Avezum, diretor 
de Promoção e Pesquisa da Socesp, e “na intervenção percutânea 
e imagem”, por Alexandre Abizaid, diretor técnico do Serviço de 
Cardiologia Invasiva do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e 
Médico do Serviço de Cardiologia Intervencionista do Hospital do 
Coração - Associação do Sanatório Sírio e Hospital Sírio Libanês.

Em seguida, Richard Kovacs, da Indiana University School 
Indianapolis (EUA), palestrou sobre “Saúde digital como ferra-
menta para melhoria do atendimento clínico”. Roxana Mehran, 

do Mount Sinai Hospital de Nova York, falou sobre “Big Data: 
nova fronteira na pesquisa e na prática médica”. A última palestra 
do simpósio, que antecedeu os debates, foi proferia por Jagat 
Narula, da Columbia University Medical Center de Nova York, 
que abordou “Insonation – O quinto pilar do exame cardíaco à 
beira do leito permite decisões clínicas personalizadas”.

Maior Tratado de Cardiologia escrito na Língua Por-
tuguesa é lançado

A quarta edição do “Tratado de Cardiologia Socesp” (editora 
Manole) foi lançada no 40º Congresso da entidade. São editores da 
quarta edição, os médicos José Francisco Kerr Saraiva, presidente da 
Socesp, Fernanda M. Consolim Colombo, diretora de Publicações, 
e Maria Cristina de Oliveira Izar, diretora científica da entidade. 
Dr. Saraiva ressaltou que a obra é totalmente atualizada e resulta 

Editores: José Francisco Kerr Saraiva, Maria Cristina de Oliveira Izar, Fernanda Marciano Consolim-Colombo, Editores-Adjuntos: João Fernando Monteiro Ferreira, 
Carlos Costa Magalhães. 

Highlights
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de um ano e meio de trabalho, incluindo um aplicativo que pos-
sibilita a discussão dos tópicos e atualização. “Trata-se do maior 
livro de Cardiologia escrito na Língua Portuguesa do mundo, e 
será exportado para Portugal e outros países de língua portuguesa”. 
Dra. Fernanda acentuou que a produção contou com o trabalho 
de mais de 300 autores/professores, distribuído em 150 capítulos. 
Destacou, ainda, que o conteúdo também será convertido em pla-
taforma de ensino a distância. “Mais do que um livro, é um projeto 
pedagógico”. Maria Cristina acrescentou que são 50 os capítulos a 
serem transformados em vídeo-aulas e que há versão em e-book. 
“O conteúdo é atualizadíssimo e enriquecedor”, enfatizou.

Em prefácio, o PHD Fausto J. Pinto, diretor da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa e ex-presidente da Sociedade 
Europeia de Cardiologia, observa que o tratado representa 
uma contribuição ímpar à especialização no âmbito da língua 
portuguesa. “É o resultado extraordinário da ação de muitos, que, 
em conjunto, produziram uma obra-prima da cardiologia”. O livro 
reproduz, ainda, o histórico prefácio da edição original, escrito 
pelo cardiologista Adib Jatene, primeiro presidente da Socesp, 
de 1977 a 1979, que salienta no texto: “Este livro traz o que de 
melhor se pode fazer para diagnosticar e tratar o doente cardíaco”.

Livro elaborado por oito departamentos apresenta 
visão integrada para cuidados com idosos

Num Brasil no qual os idosos serão 30% dos habitantes em 
2050, a abordagem da saúde desse segmento etário é um desafio 
médico e social. Por isso, a obra “Atenção à saúde cardiovascular 

Nágila Raquel Teixeira Damasceno, Adriana Castello Costa Girardi, ?, Jennifer de França Oliveira Nogueira, Rafael Trevizoli Neves, Lilia Timerman, Karla Fabiana Begosso Sampaio 
da Fonseca Carbonari, Ieda Jatene, Fernanda Marciano Consolim-Colombo, ?, Sandra dos Santos Cruz, Vanessa Marques Ferreira, Maria Keiko Asakura, Eugenia Velludo Veiga
Walmyr Ribeiro de Mello, Viviane Prado (Coordenadora de Marketing da Editora Atheneu), 

Trata-se do maior 
livro de Cardiologia 
escrito na Língua 
Portuguesa do mundo, 
e será exportado para 
Portugal e outros países 
de língua portuguesa

Highlights
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do idoso – uma abordagem interdisciplinar” (editora Atheneu) 
também foi apresentada durante o Congresso da Socesp. Mos-
trando uma visão integrada de todos os aspectos relativos aos 
cuidados com as pessoas da Terceira Idade, com ênfase para 
as alterações cardiovasculares. A obra resulta de um trabalho 
conjunto dos departamentos de Enfermagem, Farmácia, Serviço 
Social, Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e 
Psicologia da Socesp e de um grupo especial de estudos.

O livro, segundo explica a médica Ieda Biscegli Jatene, coordenadora 
da obra e membro da diretoria da Socesp, aborda numerosos temas 
referentes à assistência ao idoso, como a saúde mental, uso de polifar-
macia, nutrição, atividade física, prevenção e reabilitação em doenças 
cardiovasculares, saúde bucal e cuidados paliativos dos cardiopatas.

Vinho e cigarro eletrônico

Dois estudos de impacto quanto a hábitos da população foram apre-
sentados no 40º Congresso, dirimindo todas as dúvidas sobre  assuntos 
importantes:  a nutricionista Rosana Raele, reafirmando o caráter nocivo 
da ingestão não moderada de toda bebida alcoólica, citou numerosos 
estudos, desde meados do século passado, que apontam evidências de 

que o consumo moderado de vinho reduz os riscos cardíacos. “Consumo 
moderado de vinho, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
é uma dose diária para mulheres e duas doses para homens. Uma dose 
significa 90 ml de vinho tinto ou 125ml de vinho branco”, esclareceu a 
nutricionista. A palestra foi coordenada por Juliana Tieko Kato, diretora 
científica do Departamento de Nutrição da Socesp. 

O segundo tema referiu-se ao cigarro eletrônico e ao “mito” 
de que ajuda a largar de fumar. “É nocivo à saúde e não deve 
ser utilizado em terapias para que as pessoas abandonem o taba-
gismo”, afirmou Márcio Gonçalves de Sousa, do Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia, especialista em tratamento do tabagismo pela 
Mayo Clinic (2010) e doutor em Cardiologia pelo INCOR-FMUSP. Ele 
apontou estudos que mostram efeitos nocivos do cigarro eletrônico, 
que é proibido pela Anvisa no Brasil, mas, a despeito de tal restrição, 
vendido praticamente de modo livre e sem fiscalização. O vapor que 
produz também contém substâncias cancerígenas e pode causar danos 
aos pulmões e ao coração. Lembrando que 90% dos fumantes come-
çam a fumar antes dos 19 anos, o médico salientou que a utilização do 
cigarro eletrônico pelos jovens é um risco, porque também seduziria 
os adolescentes e os induziria a um novo vício.  

Perdoar, um sucesso de mídia

Um dos temas do 40º Congresso mais abordados pela mídia foi 
trabalho acadêmico da psicanalista Suzana Avezum sobre o bene-
fício cardíaco de perdoar. A pesquisadora realizou estudo com 130 
pessoas, entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018, com alguns 
resultados até então não relatados na literatura. De acordo com a 
análise, o grupo que sofreu Infarto Agudo do Miocárdio apresentou 
maior tendência a não perdoar as mágoas sofridas durante a vida.

O estudo mostra, segundo a autora, a importância da preven-
ção. “Imagine que se desenvolvam instrumentos nacionais que 
possam avaliar o perfil do brasileiro, com suas particularidades e 
características religiosas e espirituais específicas, para desenvolver 
projetos de treinamento para o perdão. Possivelmente, programas 
de intervenção na população poderiam trazer redução na incidência 
do infarto e as consequências negativas dessa doença em toda a 
sociedade. É importante ressaltar que ainda não existe uma evi-
dência científica comprovada, mas os resultados são promissores”.

Highlights
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Entrevista

Abordando a nova 
normativa código de 

Temas como inovações tecnológicas, comunicação em massa e relações em 
sociedade foram tratados no novo código de ética médica (CEM)?

Sim, isso é o mais importante, o código de ética trouxe esses temas, que antes não eram 
contemplados. Um ponto interessante é que o código de ética se refere as normas/diretrizes  do 
Conselho Federal de Medicina, sendo que este deve ser respeitado o que permite mudanças 
periódicas sem ser necessária uma modificação no código de ética.

O novo código de ética médica (CEM) influencia na atuação do médico?
Sem dúvida. A passagem sobre publicidade, por exemplo, veda o médico de diversas ações, 

a propaganda médica sempre foi um tema muito polêmico, isso porque outros países apresen-
tam uma compreensão completamente diferente. O Brasil é mais conservador proibindo de se 
envolver em propagandas de produtos, além disso exige-se que a comunicação do médico com a 
imprensa seja integralmente de caráter informativo. O novo código não traz muita novidade nessa 
parte de publicidade, trata-se de uma conformidade, quando falamos da classe médica no Brasil.

ética médica na 
comunicação digital

Dr. Júlio Pereira

Médico formado pela Universidade UFBA; Residência de neurocirurgia na Santa Casa de BH,  Membro 
da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia; Fellow em Radiocirurgia e Neurocirurgia Funcional pela 
Universidade da Califórnia Los Angeles (UCLA) EUA;  Neurocirurgião do Corpo Clínico do Hospital 
Sírio Libânes e Beneficiência Portuguesa, SP; Autor do Neurosurgery Blog e autor de 5 livros.
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Entrevista

Como os médicos podem atuar nas redes sociais? O 
novo código de ética médica (CEM) determina os 
limites para o uso de redes sociais pelos médicos no 
exercício da profissão?

Sim, existe uma série de limitações, concentram-se princi-
palmente no capítulo 5 referindo-se a norma. Alguns exemplos 
básicos são: o médico não divulgar qualquer especialidade que 
não seja formado, limitar comprometimento com resultados, não 
utilizar o padrão “antes e depois”, não usar informações sensacio-
nalistas, sobre cura e solução, e/ou sem embasamento científico.

Com relação ao uso de whatsapp®, o CRM não re-
comenda o uso das redes sociais nem mesmo para a 
troca de informações ou de conhecimento sobre casos 
em atendimento?

O Conselho Federal de Medicina diz que é possível, não há 
nada de equivocado na comunicação médico-paciente via what-
sapp®. A ressalva é não diagnosticar e não indicar tratamento. Na 
prática é uma questão complicada, pois tratam-se de pacientes 
que já foram atendidos e/ou diagnosticados pessoalmente. Porém, 
o Conselho é claro ao proibir definição de conduta e tratamento. 
Como dizem os americanos há uma “zona cinzenta” em torno 
da questão, não é branco no preto, porque permite a conversa 
médico-paciente, mas sem envolver diagnóstico ou tratamen-
to. Acredito que surgirão novos debates sobre essa temática, e 
muito provavelmente englobará a telemedicina e teleconsulta, 
visto que o Código de Ética diz para respeitar a normatização 
da teleconsulta, que na verdade, é uma normatização que está 
em suspenso. O Conselho havia aprovado há alguns meses a 
referida normatização, e posteriormente recuou. Neste caso, a 
única opção é esperar.

Todas as informações relacionadas ao paciente devem 
ser mantidas sob sigilo? Tanto o médico quanto a 
equipe médica ficam ligados por esse sigilo?

Sim, essa questão é um senso comum no mundo todo. O 
brasileiro é conservador na questão da publicidade, mas se com-
parar aos Estados Unidos com relação ao sigilo é o oposto. Nós 
sabemos que devemos ser cuidadosos, mas em geral, os médicos 
conversam sobre isso. Já os americanos são extremamente rígidos, 
há placas por todo o hospital para que não exista conversa nos 
elevadores ou nos cafés. Ou seja, há um reforço muito grande, 
e acredito que a tendência seja a ampliação dessa postura. No 
código, a importância do sigilo é clara.

O que pode acontecer se o paciente identificar o va-
zamento de informações pessoais?

A responsabilidade de preservar o sigilo é do médico e do 
hospital, é inegociável. Tanto no código de ética, quanto em 
aspectos constitucionais. O debate sobre mídias digitais ainda é 
tímido, neste caso precisamos ser cuidadosos com nossas publi-
cações. Houve uma discussão sobre a proibição do “selfie”, mas 
continua sendo permitido. A limitação é não expor outras pessoas 
ou pacientes. No ambiente de trabalho deve-se ser cuidadoso com 
o entorno, em um descuido o médico acaba expondo a privacidade 
de outra pessoa, e isso não é admitido. Então, a rede social tem o 
aspecto da informação e conectividade, mas tem esse outro lado 
que precisa ser considerado.

Você acredita que existe ainda falta de conscienti-
zação e de educação digital no compartilhamento 
de informações? Quais seriam suas considerações/
recomendações?

O Brasil é o segundo país no ranking de uso de mídias sociais, 
e o médico está inserido nesse contexto. Devemos reconhecer 
que o Conselho foi lento no debate sobre o tema. Estamos em 
2019, as mídias sociais ganham grandes proporções em todos os 
aspectos da nossa sociedade, e o código de ética está abordando 
o tema pela primeira vez. É um debate que surge muito atrasado. 
Em minha opinião, temos a cultura do debate punitivo da rede 
social, mas o mais importante seria um debate propositivo: qual 
a função, utilização e necessidade do médico na mídia social? É 
imprescindível o médico estar na rede social, mas a partir desse 
debate será possível nortear como fazer uso dessas mídias de 
forma consciente e ética. É essencial debater os prós e os contras 
dessa realidade e para a utilização consciente dessa ferramenta 
tão poderosa que têm modificado o mundo.

Estamos em 2019, as 
mídias sociais ganham 
grandes proporções 
em todos os aspectos 
da nossa sociedade, e 
o código de ética está 
abordando o tema 
pela primeira vez

normativa código de 

comunicação digital
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Cuidados Paliativos na 

Destaque

Cardiologia e no mundo 

Dr. Ricardo Tavares Carvalho

Residência Médica e Doutorado pela Faculdade de Medicina da USP e Hospital do Coração em 2002. 
Especialista em Bioética, se dedica aos estudos dos Cuidados Paliativos desde 2005. Coordenador do 
Grupo de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas desde 2010. Diretor do Instituto Palear.

Na década de 60, a médica e enfermeira britânica, Cicely Saunders, trazia os primeiros 
lampejos à prática de Cuidados Paliativos (CP). A partir da década de 70, Elizabeth Kubler Ross  
acordou os Estados Unidos para este novo conceito. No Brasil, foi a carioca Miriam Martelete no 
Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro já em meados dos anos 80. Apesar da trajetória 
de quase 60 anos, a arte do cuidar, como sabemos, antecede estes registros, e continua ainda na 
busca pelo seu reconhecimento, urgente e necessário na prática clínica.

“Os primeiros serviços passaram a aparecer na década de 90, mas ainda enfrentando uma série 
de preconceitos e conceitos inadequados. Ligando, por exemplo, os Cuidados Paliativos com a 
prática de eutanásia, e questionando o quanto seria uma prática ética e apropriada.” conta Dr. 
Ricardo Tavares Carvalho, que fez parte dessa história.

A criação da Câmara Técnica de Terminalidade da Vida e Cuidados Paliativos do Conselho 
Federal de Medicina junto ao Grupo de CP do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, 

Criação do Grupo de Cuidados Paliativos
da SOCESP promete unir as práticas

Dra. Paula Vieira de Vincenzi Gaiolla

Presidente do Grupo de Estudos de Cuidados Paliativos para o Cardiopata da SOCESP. Cardiopediatra 
e Cardiointensivista  pelo Incor HCFMUSP. Paliativista pelo Instituto Pallium Latinoamérica. 
Coordenadora do grupo de Cuidados Paliativos da Criança Cardiopata  do Incor (HC-FMUSP).
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colaboraram para uma mudança mais significativa de olhar. Sur-
giram discussões críticas, publicações ascendentes em português 
agregando a literatura médica, estruturando assim a organização 
oficial da prática com a regulação da área no Brasil, por meio 
de documentos que esclarecessem seus princípios e atuações 
ancorados pelo Conselho Nacional de Medicina.

O primeiro importante documento foi a resolução 1805 em 
2006: “A partir disso começaram a se desenvolver cursos de forma-
ção no Brasil, e a discutir o CP dentro do meio acadêmico, ainda 
que de uma maneira acanhada.” Lembra Dr. Ricardo. Em 2010, 
por uma decisão formada pela Comissão Nacional de Residência 
Médica, Conselho Federal de Medicina e Associação Médica 
Brasileira, os Cuidados Paliativos passam a ser reconhecidos 
como uma área de atuação médica. Uma área regulamentada, 
aceita e entendida como técnica científica apropriada para o 
cuidado de pacientes portadores de doenças graves, que ameaçam 
a vida em qualquer momento de sua evolução, endossado ainda 
por diretrizes e documentos estabelecidos pela Organização 
Mundial da Saúde. 

O interesse cresceu pelos profissionais da área, foram criados 
programas de residência médica em grandes serviços. “Não temos 
uma estimativa exata, mas acredito que tenha triplicado o número 
de serviços. Naquela época havia entre 30 e 40, hoje são cerca de 
140.” A visibilidade e procura dos congressos cresceram exponen-
cialmente, e o tema passou a fazer parte dos congressos das outras 
áreas, como, por exemplo, de cardiologia, UTI, nefrologia, oncologia, 
com discussões, palestras e mesas específicas e voltadas para CP. 

As especialidades consideradas básicas para se requerer 
área de atuação aumentaram de 6 para 11 desde 2011 (clínica 

Destaque
médica, pediatria, oncologia, medicina de família, cirurgia 
de cabeça e pescoço, UTI, neurologia, nefrologia, doenças 
infecciosas, entre outras). “Infelizmente a cardiologia ainda 
não entendeu que ela deve ser uma área que reconhece os 
cuidados paliativos como uma prática adequada para os seus 
pacientes. Apesar dos pacientes com problemas no aparelho 
cardiovascular apresentarem mais necessidades destes cuida-
dos do que até mesmo pacientes com câncer. A ideia já existe 
há muito tempo, sou do Instituto do Coração há 15 anos, e 
sempre busco destacar a questão. Tivemos boas aberturas 
nos Congressos da SOCESP e brasileiro, mas ainda de uma 
forma discreta. Algumas vezes nos departamentos, outras na 
programação médica. Mas agora há um movimento oficial que 
veio da própria SOCESP para a criação do Grupo de Cuidados 
Paliativos que a Dra. Paula Vieira de Vincenzi Gaiolla está 
coordenando. Então é a primeira vez que a SOCESP se propõe 
desenvolver esse trabalho, sem dúvida um momento muito 
propício importante.” Comenta Dr. Tavares.

Um levantamento da World Paliatives, instituição que pro-
move os cuidados paliativos no mundo, classificou o Brasil no 
terceiro nível dentro de seis critérios em cuidados paliativos. 
O resultado foi apurado em 2013, e a expectativa é que o nível 
nacional tenha crescido nos últimos anos. 

Em 2018 houve a promulgação pelo Ministério da Saúde de 
uma portaria que legaliza e promove a existência do desenvolvi-
mento do cuidado paliativo no SUS. 

A OMS estabelece os princípios da prática, que são entender 
o processo de doença, com o processo progressivo e a morte como 
processo vital; inclusão e atenção à família; continuidade das 
terapêuticas modificadoras de doença; envolvimento de equipe 
multiprofissional. “Não existe cuidados paliativos sem uma equipe 
multiprofissional, inclusive profissionais de orientação de cunho 
espiritual. É um trabalho que se dá por múltiplos conhecimentos, 
que atuam juntos e focados no mesmo objetivo. As discussões de 
caso acontecem  necessariamente com todos os profissionais. E a 
conduta final não é exclusivamente determinada pelo médico, e 
sim pela equipe, e de preferência com a participação do próprio 
doente e da família.” Esclarece o médico.

Os benefícios que os cuidados paliativos trazem aos pacientes 
podem ser observados na literatura atual. Sendo divididos em 
termos de; qualidade de vida, controle de sintomas, e também 
aumento do tempo de vida.  Diversos escores de qualidade de 
vida aplicados aos doentes e às famílias nos diversos contextos 
de doença e tratamento apresentaram bons resultados. Além 
dos parâmetros da qualidade de vida, o paciente que recebe 
os cuidados paliativos apresenta melhor controle de sintomas 
do ponto de vista físico, do que aqueles que não recebem essa 
prática. Um outro dado que tem aparecido em estudos é sobre a 
relação entre pacientes que recebem cuidados paliativos, compa-
rados aos pacientes com a mesma doença e que não recebem os 
mesmos cuidados, o primeiro grupo mostra aumento do tempo 
de vida.  “Receber cuidados paliativos, ao contrário do que já 
foi dito no passado, aumenta o tempo de vida e não diminui.” 
Conclui o especialista.

Os benefícios que os 
cuidados paliativos 
trazem aos pacientes 
podem ser observados na 
literatura atual. Sendo 
divididos em termos 
de; qualidade de vida, 
controle de sintomas, 
e também aumento 
do tempo de vida

Criação do Grupo de Cuidados Paliativos
da SOCESP promete unir as práticas
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Como surgiu o grupo de estudos de cuidados paliativos 
da SOCESP?

Todos nós, paliativistas que cuidamos de pacientes cardio-
patas, seja crianças ou adultos, nos angustiamos com a carga de 
sofrimento agregada à doença cardíaca avançada e ao próprio 
seguimento e tratamento da doença. Esta angústia é diretamente 
relacionada ao grande arsenal terapêutico multiprofissional que 
dispomos nos cuidados paliativos, que teriam a capacidade de 
minimizar e até mesmo prevenir grande parte deste sofrimento. 
Também temos expertise técnica para ajudar o paciente e a família 
a encontrar maneiras de viver efetivamente, não apenas sobreviver.

Sabendo que cuidados paliativos não é apenas medicina 
de bom senso, por ter muita ciência baseando nosso trabalho, 
resolvemos criar o grupo, não apenas para estudar e fazer mais 
ciência, mas também para apresentar para os profissionais de 
saúde este novo olhar com base científica forte, sem esquecer a 
empatia e compaixão.

 Identificamos a SOCESP como o melhor caminho para dividir 
estes conhecimentos com o maior número de profissionais da área 
da saúde. Não só pelo tamanho da sociedade, mas também por ser 
uma instituição extremamente correta, com comprometimento 
científico notável e alto grau de credibilidade tanto com a classe 
multiprofissional quanto com a população em geral. Fizemos a 
proposta para a diretoria que prontamente abraçou a ideia.

Identificamos a 
SOCESP como o melhor 
caminho para dividir 
estes conhecimentos 
com o maior número 
de profissionais da 
área da saúde

Grupo de Estudos de 
Cuidados Paliativos para 

o Cardiopata da SOCESP
Saiba mais com a Dra. Paula Vieira de 
Vincenzi Gaiolla, Presidente do Grupo

Destaque
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  O que foi feito até o momento?

   A primeira reunião do grupo aconteceu no dia 11 de 
fevereiro deste ano. E apesar de início recente, já estamos 
trabalhando a todo vapor. Nosso grupo já escreveu quatro 
capítulos do livro da SOCESP chamado Atenção à saúde 
cardiovascular do idoso: Uma abordagem multidisciplinar, 
lançado oficialmente no congresso da SOCESP 2019. Também 
marcamos presença em uma mesa de cuidados paliativos do 
Congresso da SOCESP 2019. Estamos nos ajustes finais da 
programação de um evento muito interessante de divulgação 
do grupo na semana que se comemora o dia mundial dos 
cuidados paliativos em outubro.  Vem novidade por aí...

O grupo é multidisciplinar? Como é a dinâmica?

O grupo é multidisciplinar e temos membros de todos 
os departamentos da SOCESP. Trabalhamos como estamos 
acostumados a trabalhar na equipe de cuidados paliativos. 
Todos juntos,  sabendo que todos têm a mesma importância.  
Não existe hierarquia, existe apenas organização na divisão 
das funções de acordo com a capacidade técnica de cada 
um. Nos cuidados paliativos a atuação de cada membro 
da equipe varia de acordo com a necessidade do paciente 
no momento. No grupo fazemos da mesma forma, depen-
dendo da necessidade do momento determinado membro 
estará em foco. Todos compartilham conhecimentos bási-
co dos saberes de todas as áreas e são capazes de opinar 
abertamente sobre todos os assuntos. Claro que existem 
saberes específicos de cada disciplina que são território ou 
do psicólogo, farmacêutico, enfermeiro, assistente social, 
nutricionista, dentista, fisioterapeuta, educador físico ou 
médico. E isto torna o grupo mais interessante ainda por-
que estamos sempre em processo de aprendizagem neste 
convívio mensal com todas as disciplinas.

O grupo é 
multidisciplinar e 
temos membros de 
todos os departamentos 
da SOCESP. 
Trabalhamos como 
estamos acostumados 
a trabalhar na equipe 
de cuidados paliativos. 
Todos juntos, sabendo 
que todos têm a 
mesma importância

Destaque
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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 

Look forward with hope, not backwards with regret.
You never realize how boring your life is until someone asks you what you do for fun. 
Sometimes we underestimate ourselves so much, that when people compliment us, we can never believe them.
The heart is a great place to start picking at if you would like to know someone. 
It takes only 7 seconds to determine another person’s attractiveness. 
One day you are going to wake up and notice that you should’ve tried. I was worth the fight.
Just because someone is smiling and laughing doesn’t always mean they are happy.
I am in love with the cities I’ve never been to and the people I’ve never met. 
When two people who love each other look into each other’s eyes, then their heart rates synchronize with each other. 
Depression is a flaw in chemistry not in character.
Sometimes you need to distance yourself to see things clearly.

I need someone who is prepared for: 

• A million questions 
• Uncontrollable laughter
• My family  
• My appetite 
• Musical outbursts 
• My friends
• Sad or happy tears  
• Deep talks 
• Useless arguments 
• Random dancing 
• And total acceptance of the real me
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Agenda

JULHO

Regional Vale do Paraíba

Data: 02/07/2019
Palestrante: Dra. Sandra Franco
Tema: Cardiologia Legal: Aspectos jurídicos relacionados à 
medicina
Local: APM – SJC

Data: 18/07/2019
Palestrante: Dr. Oliver Nascimento
Tema: Doença Respiratória no Cardiopata
Local: Hospital Policlin

Data: 31/07/2019
Palestrante: Dr. Marcio Jansen de O. Figueiredo
Tema: Fibrilação Atrial: Novas fronteiras terapêuticas
Local: Hotel Clube dos 500

Regional Presidente Prudente

Data: 02/07/2019
Palestrante: Dr. Carlos Eduardo C.N. Bosso, Dr. José Augusto 
Freixo de Barros e Dr. Marcelo do Vale
Tema: Discussão de Casos Clínicos em UTI
Local: APM – Presidente Prudente

Regional Santos

Data: 02/07/2019
Tema: Discussão de Casos Clínicos
Local: Cantina Di Lucca

Departamento de Fisioterapia
Data: 24/07/2019
Palestrante: Marcos Mello
Tema: Ventilação mecânica na criança cardiopata
Local: SOCESP 

Regional Bauru

Data: 25/07/2019
Palestrante: Dr. Daniel Branco de Araújo
Tema: Novas terapias para dislipidemia, quando usá-las?
Local: Restaurante La Terrasse

Regional Botucatu

Data: 25/07/2019
Tema: Reunião de Discussão de Casos Clínicos
Local: Faculdade de Medicina de Botucatu 

Regional Jundiaí

Data: 25/07/2019
Palestrante: Dr. Antonio Carlos Pereira Barretto
Tema: ICC em 2019
Local: Faculdade de Medicina de Jundiaí

AGOSTO 

Regional ABCDM

Data: 01/08/2019
Tema: Oficina de Casos Clínicos
Local: A definir

Data: 15/08/2019
Tema: Oficina de Casos Clínicos
Local: A definir

Data: 27/08/2019
Palestrante: Dr. Agnaldo Piscopo
Tema: IAM com supra desnível de ST. Abordagem fármaco-invasiva
Local: Baby Beef

Regional Vale do Paraíba

Data: 03/08/2019
Palestrantes: Dr. Daniel Jogaib Daher, Dr. Nabil Gorayeb e Ed. 
Física Ligia de Moraes Antunes Correa
Tema: Simpósio de Cardiologia do Esporte
Local: Novotel – SJC

Data: 22/08/2019
Palestrante: Dr. Agnaldo Piscopo
Tema: Estou de folga e me chamaram para atender
Local: a definir

Departamento de Psicologia

Data: 06/08/2019
Palestrantes: Fábio Cardoso Cruz e Karla Fabiana B. S. D. F. 
Carbonari
Tema: Psicofarmacologia: diálogos sobre o sintoma
Local: SOCESP 

Regional Piracicaba

Data: 06/08/2019
Palestrante: Dr. Paulo de Lara Lavitola
Tema: Casos Clínicos em Valvopatias
Local: APM - Piracicaba 
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Regional Piracicaba

Data: 22/08/2019
Palestrante: Dr. José de Ribamar da Costa Junior
Tema: DAC – Síndromes coronarianas agudas
Local: APM - Piracicaba 

Regional Marília

Data: 09/08/2019
Palestrante: Dr. Agnaldo Piscopo
Tema: Atualização em RCP - Básico e Avançado
Local: APM - Marília

Regional Araras

Data: 10/08/2019
Palestrante: Dr. Marcelo Chiara Bertolami
Tema: Uso de estatinas, vitamina D e vitamina K2: onde estamos
Local: a definir

Regional Campinas

Data: 13/08/2019
Palestrante: Dr. Guilherme Drummond Fenelon
Tema: Fibrilação atrial: o que fazer para reduzir a morbimortalidade?
Local: SMCC

Regional Sorocaba

Data: 14/08/2019
Palestrante: Dr. Angelo Amato V. de Paola
Tema: Arritmia para o cardiologista clínico (o mundo além da FA)
Local: a definir

Regional Osasco

Data: 20/08/2019
Palestrante: Dra. Jaqueline Ribeiro Scholz
Tema: Tabagismo, fator de risco cardiovascular menosprezado. 
Quais armas temos atualmente para usar
Local: a definir

Departamento de Educação Física
Data: 27/08/2019
Palestrante: Dr. Leandro Campos de Brito
Tema: Mini-Curso: Avaliação e Estratificação de Risco para Pres-
crição de Exercícios
Local: SOCESP 

Regional Jundiaí

Data: 29/08/2019
Palestrante: Dra. Elizabeth Regina Giunco Alexandre
Tema: Cardiopatia da Mulher
Local: Faculdade de Medicina de Jundiaí

Agenda
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Regionais
ABCDM

As tradicionais Oficinas de Casos Clínicos foram realizadas dia 4 
de abril no Balderi e no dia 2 de maio no Alameda 7.

Em 11 de abril no Conecta ABC a Dra. Gabriela Dal Moro 
ministrou a palestra sobre GENC - IC: tratamento nutricional e 
farmacológico. No dia 25 no restaurante Baby Beef foi a vez do 
Dr Dalmo Antonio Ribeiro Moreira falar sobre o tema Fibrilação 
atrial: doença ou marcador de risco?
No mesmo local, no dia 30 de maio o tema da ´palestra minis-
trada pelo Prof° Dr. Sérgio Ferreira de Oliveira foi Insuficiência 
Cardíaca com FE Preservada e DM2. Existe um Elo?

Araçatuba

Dr. Gilmar Valdir Greque foi o palestrante do tema Síndrome 
coronariana aguda, protocolos na sala de emergência em evento 
que aconteceu em 14 de maio no Mariá Plaza Hotel.

Araraquara

Aconteceu no Hotel Fazenda Salto Grande no dia 4 de maio a 
palestra do Dr. Dalmo Antonio Ribeiro Moreira sobre Fibrilação 
Atrial e Fenômenos Embólicos.

Araras

Em 25 de maio, na APM Limeira o tema Novas Diretrizes de Ava-
liação do Risco Perioperatório foi abordado pelo Dr. Claudio Pinho 

Bauru

No Auditório Maria Cecília Bevilaqua da FOB USP, em 5 de abril 
os Drs. Carlos Oswaldo Teixeira e Maria Aparecida Barone falaram 
sobre Correlação Anátomo Clinica em Cardiologia.

Botucatu

Infartei: e agora? Abordagem multidisciplinar - tabagismo, nutri-
ção, psicologia e atividade física foi o tema do debate que ocorreu 
em 25 de abril na Central de Salas de Aula da Faculdade de Medi-
cina de Botucatu e que contou com as participações do Dr. Fábio 
Kendi Yamauchi, da Nutricionista Caroline Bernardino, Dra. 
Cristiane Mendes Chiloff e da Dra. Daniele Andreza Antonelli.

Em 23 de maio, foi a vez do Dr. Pedro Veronese discorrer sobre o 
tema Decifrando o Eletrocardiograma - Entendendo as Arritmias 
Cardíacas Complexas.

Campinas

No dia 9 de abril, no SMCC, o palestrante Dr. Adriano Mendes 
Caixeta abordou o tema Rede de infarto com supra de ST: a 
sistematização que salva vidas. Em 14 de maio, no mesmo local 
aconteceu a palestra do Dr. Marcelo Garcia Leal sobre Ausculta 
cardíaca: da arte à ciência.

Franca

Dr. Germano Emilio Conceição Souza foi o palestrante no Centro 
Médico de Franca em 11 de maio e abordou o tema Síndrome 
Cardiorrenal: Como Manejar?

Jundiaí

No mês de maio, na Faculdade de Medicina de Jundiaí ocorreram 
duas palestras. No dia 23 
Dr. Fausto Feres falou sobre Atualização em Síndrome Coronariana 
Aguda com supra de ST, 
E no dia 30 foi a vez do Dr. Nabil Ghorayeb com o tema Atuali-
zação em cardiologia do esporte.

Marília

O tema Pré e Pós-Operatório de Cirurgia Cardíaca foi o tema 
da palestra ministrada pelo Dr. Gianni Manzo no dia 27 de abril 
na APM Marília.

Osasco

No Hospital Sino-Brasileiro, em 25 de abril Dr. Fernando Bacal 
abordou o tema Insuficiência cardíaca: etiologia e tratamento. 
No dia 21 de maio o tema Trombose Venosa Profunda e Trom-
boembolismo Pulmonar: Diagnóstico e Tratamento foi o tema 
do palestrante Dr. Pedro Silvio Farsky, em evento na Câmara 
Municipal de Barueri.

Piracicaba

Na APM de Piracicaba, foram realizadas as palestras sobre 
Tabagismo - Como eu Trato em 4 de abril com o Dr. Marcio 
Gonçalves de Santo e no dia 29 sobre Dissecção de Aorta 
com o Dr. José Honório de A. Palma da Fonseca. Em maio 
os temas foram Arritmia Ventricular - Quando eu devo tra-
tar? com o Dr. Francisco Carlos da Costa Darrieux no dia 
9 e Morte Súbita no Atleta no dia 26 com o Dr. Ricardo 
Contesini Francisco.

Presidente Prudente

Aconteceu nos dias 9 e 11 de abril na APM – Presidente Prudente 
a Jornada De Cardiologia 
com as aulas da Dra. Francis Lopes Pacagnelli sobre Reabilitação 
Cardíaca- Estado da Arte e Dr. Marcelo do Valle sobre Atualiza-
ção em R.C.P no dia 9 e no dia 11 do Prof. Me. Gabriel Plantier 
sobre A Enfermagem e o Cardiopata e do Dr. Ricardo Beneti 
com o tema Manuseio Clinico do Tromboembolismo Pulmonar.
Atualização em Sincope foi o tema abordado pelo Dr. Adalberto 
Menezes Lorga Filho em palestra no dia 14 de maio.
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Ribeirão Preto

No Centro Médico – Ribeirão Shopping, aconteceu em 23/04/2019 
o evento sobre Novas Fronteiras Da Cirurgia Cardiovascular - 
Tratamento Atual Das Patologias Da Aorta.
 Abordagem Cirúrgica foi a palestra ministrada pelo Dr. José 
Honório de A. Palma da Fonseca e a Abordagem Clínica foi a 
palestra do Dr. Nathan Valle Soubihe Junior.

Santos

Aconteceu em  11 de abril a  Discussão de casos clínicos em 
evento na Cantina Di Lucca.
Na APM Santos, em 15 de maio aconteceu o debate sobre Síncope 
com a Moderadora Kelly Bayoud de Resende e as palestrantes 
Dra. Tan  Chen Wu e Dra. Cecília Monteiro Boya Barcellos.

São Carlos

Dr. Rossano Cesar Bonato comandou a Sessão de Casos Clínicos 
em Cardiopatias Congênitas no dia 25 de abril na Casa do Médico. 
Em 25 de maio Dr. Alexandre Volney Villa ministrou a palestra 
sobre Angiotomografia e Ressonância Cardíaca.

São José do Rio Preto

O tema Insuficiência cardíaca, como olhar em 2019, da emergên-
cia à alta hospitalar foi abordado pelos palestrantes Drs. Juliano 
Novaes Cardoso e Mucio Tavares de Oliveira Jr. em evento no 
dia 13 de abril no Clube dos Médicos
Em 25 de maio o tema central foi  Avaliação Cardiológica Pe-
rioperatória em 2019 Quando é Necessária? com as palestras do 

Dr. Francisco Ricardo Marques Lobo sobre  O que acontece na 
sala cirúrgica que o cardiologista precisa saber e não pensa na 
hora de fazer a avaliação pré-operatória e do Dr. Francisco Akira 
Malta Cardozo  que falou sobre Como avaliar o risco periope-
ratório em pacientes cardiopata e não cardiopata submetidos à 
cirurgia não cardíaca e como reduzir o risco cardiovascular em 
cirurgia não cardíaca.

Sorocaba

Dr. Celso Amadeo foi o palestrante em evento que aconteceu no 
dia 17 de abril no Novotel Sorocaba com o tema Hipertensão de 
difícil controle / HAS secundária.

Vale do Paraíba

Manejo Prático das Taquiarritmias no Pronto Socorro foi o tema 
da palestra do Dr. Rogério Braga Andalaft no Hospital Municipal 
Dr. José de Carvalho Florence em  4 de abril.
Em 16 de abril o palestrante Dr. Chao Lung Wen discorreu sobre 
o tema Telemedicina - A tecnologia na relação médico-paciente 
na Universidade Anhembi Morumbi – SJC.
No  Hospital Regional – SJC, em 2 de maio foi a vez do Dr. Ger-
mano Emilio Conceição Souza falar sobre o tema Nova diretriz 
Brasileira de Insuficiência Cardíaca.
No dia 15 , no Hospital ViValle, Dr. Alexandre de Matos Soeiro 
ministrou palestra sobre Síndromes coronarianas agudas.
Na Universidade do Vale do Paraíba aconteceu em 30 de maio a Mesa 
Redonda sobre Mitos e verdades sobre os alimentos que teve o Dr. 
Jorge Zarur Neto como moderador e os debatedores Dr. Rodrigo 
Marques Gonçalves e a Nutricionista Regina Helena Marques Pereira.

Regionais


