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Prezados Sócios,

Nesta edição da SOCESP em Destaque, publicamos a entrevista 
feita com o Dr. Alberto Frisoli Junior, cardiogeriatra, sobre Medicina 
Preventiva e Envelhecimento. Nossa população está envelhecendo, o 
que denota um ganho decorrente de melhorias nas condições e recursos 
da medicina. Porém, o aumento de vida está de fato associado a uma 
possibilidade dos indivíduos de desfrutar com qualidade esse período? 
Como o idoso está se inserindo na sociedade? Dr. Alberto aponta três 
pontos importantes para a inserção nas comunidades, e que estimulariam 
a manutenção da capacidade física e intelectual dos idosos. Ainda, estão 
destacadas recomendações para como envelhecer bem, como cuidados 
com dieta e exercícios, não se esquecendo da parte espiritual. Para 
o médico, a percepção do paciente como um “indivíduo”, com suas 
peculiaridades e características únicas, deve ser estimulado. O desafio 
do futuro não será sobreviver, mas sim viver bem. Como destaque da 
edição, parabenizamos o Departamento de Educação Física e Esporte 
(DEFE), pelos seus 20 anos de existência. O DEFE surgiu por iniciativa 
do Dr. Nabil Ghorayeb, então membro da SOCESP, e de profissionais da 
Educação Física, liderados pelo Professor José Alberto Aguilar Cortez, 
primeiro diretor do departamento. Desde sua criação, o DEFE vem 
sendo muito ativo. Além de estimular a divulgação científica da área, 
teve como meta envolver a população geral nas suas atividades. Como 
exemplo, já na primeira gestão criou-se o prêmio para a melhor redação 
sobre o tema “Coração Saudável” na rede de escolas públicas na cidade 
de Campos do Jordão. Durante vários anos as escolas aderiram, e o 
evento foi um sucesso. Em nome da SOCESP, agradecemos a todos 
que fizeram parte das diretorias ao longo dos 20 anos. Esse ano, a 4ª 
edição do suplemento da Revista da SOCESP traz uma coletânea de 
artigos de revisão, em homenagem aos 20 anos do DEFE, reforçando 
e divulgando a importância desse Departamento para nossa sociedade. 
Para o momento de lazer, há uma agradável matéria sobre a Cidade 
do México. Apesar de ser um dos maiores centros urbanos do mundo, 
existem núcleos históricos muito bem preservados, e áreas charmosas 
e românticas para serem desfrutadas. A poucos quilómetros, o “lugar 
onde os homens se tornam deuses” (Teotihuacán) é um dos maiores 
sítios arqueológicos do mundo, e sem dúvida, deve ser visitado. Por 
fim, nosso colaborador Rick Mello, apresenta um interessante diálogo 
entre médico e paciente. 

Espero que tenham uma ótima leitura.

Me despeço de todos, desejando ótimas festas de fim de ano. 
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O envelhecimento da população brasileira é um fenômeno recente, devido 
as melhorias nas condições e recursos da medicina. Quais os reflexos desse 
cenário para o indivíduo e para o coletivo?

O aumento da população idosa está gerando uma série de problemas, que acabam afetando 
vários setores da sociedade. Os indivíduos que se aposentam tem poucas ofertas de trabalho e 
também não se dispõe a querer funções novas ou a participar de novas atividades socioculturais. 
Isso tem conduzido boa parte a ficar em casa com perda progressiva da capacidade física e 
intelectual. Coletivamente, isso vai aumentar os gastos com saúde, além de ônus para família e 
sociedade, uma vez que, quanto mais dependentes, mais pessoas serão necessárias para cuidar 
deles.  No Brasil existe falta de preparo da sociedade e carência de políticas governamentais 
para amparar o aumento da população idosa. As perspectivas mais recentes têm apontado para 
três pontos importantes, que podem auxiliar na atenuação desse problema. 

Dr. Alberto Frisoli Jr. 

Professor Afiliado da Disciplina de Cardiologia - Setor de Cardio Geriatria- Universidade 
Federal de São Paulo. Mestrado e Doutorado pela Escola Paulista de Medicina e Pós-
doutorado pelo Center of Aging and Health - Johns Hopkins University.

Medicina preventiva 
e envelhecimento

Entrevista
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I - Viabilizar políticas que facilitem, na prática, a inclusão do idoso 
no mercado de trabalho, na educação e no reaproveitamento de 
seu papel na sociedade, seja na unidade familiar ou social.
II- Adoção de políticas que melhorem e mantenham a mobilidade 
e a independência  da idoso, seja na própria casa como no bairro 
e na cidade. Isso envolve, desde o controle e educação sobre 
doenças crônicas, passando pela diminuição do risco de quedas 
indo até meios de transporte adaptados.
III- Estímulo a formação e perpetuação de rede social ampla e 
colaborativa que possa manter os idosos ativos intelectualmente, 
fisicamente e afetivamente.

O que você pontuaria como fatores importantes de 
atualização/visão do médico sobre esse cenário?

Do ponto de vista médico, acredito que cada vez mais deva ser 
ensinado aos médicos em formação e mesmo aqueles que já prati-
cam a medicina há vários anos, o estudo do envelhecimento e suas 
repercussões na prática clínica diária, assim como as principais 
doenças que surgem nas faixas etárias mais velhas. Outro ponto, 
seriam as adaptações aos métodos diagnósticos, medicamentos 
(apresentações e posologias) doses e posologias, e pesquisas, para que 
possamos otimizar os tratamentos dos idosos e não, simplesmente, 

extrapolarmos as condutas de uma faixa etária para outra. 
É a mesma coisa de usarmos doses de antibiótico para uma criança 
de 3 anos, igual à que um adulto recebe aos 30 anos.

Qual a importância do trabalho multiprofissional no 
processo preventivo/envelhecimento?

É fundamental, pois, diversos estudos têm demonstrado que 
a ação inter e multiprofissional diminui de forma efetiva a taxa de 
internação, o tempo de hospitalização e a reinternação hospitalar. O 
ser humano é multissistêmico, mas o idoso acaba tendo problemas 
simultâneos nesses sistemas, que estão interligados e devem ser 
tratados ao mesmo tempo para que se obtenha um bom resultado.

O que pode ser feito no campo da medicina preventiva?
O campo da medicina preventiva é bem amplo, começa 

na infância com princípios de alimentação, atividade física e 
equilíbrio psíquico. Por exemplo, não adianta termos hábitos 
saudáveis e praticar exercícios físicos a vida toda se, do ponto 
de vista, familiar, pessoal ou social, vivemos em estresse e de-
sequilíbrio, visto que o estresse é um fator que está associado 
a causa de mortalidade. Considerando isso, é fundamental que 
a medicina preventiva se alicerce em três áreas: física, mental, 
e espiritual. Física: alimentação, atividade física, controle de 
doenças degenerativas e principalmente controle de hábitos 
ruins; Mental: doenças psicológicas, controle de estresse psicos-
social; Espiritual: não é necessariamente ter religião, mas sim 
uma filosofia espiritual. Hoje sabemos que um paciente com fé, 
com uma crença, apresenta redução na incidência de doenças, 
bem como, melhora no processo de recuperação. Portanto, tudo 
que pode ser feito para que essas três áreas evoluam de forma 
equilibrada, deve ser feito.

Do ponto de vista 
médico, acredito que 
cada vez mais deva 
ser ensinado aos 
médicos em formação e 
mesmo aqueles que já 
praticam a medicina há 
vários anos, o estudo 
do envelhecimento e 
suas repercussões na 
prática clínica diária

Entrevista
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Muitas vezes tratamos a 
doença e esquecemos de 
perguntar se o paciente 
tem uma dor, tristeza, 
angustia, ou se ele dorme 
a noite. Questões que são 
fundamentais no processo 
de envelhecimento, 
porque as pessoas infelizes 
adoecem com mais 
frequência, se recuperam 
mais lentamente do 
que outros pacientes

Entrevista
Quais as principais recomendações para envelhecer bem?

A partir dos 30 anos de idade, quando acentua o processo 
de envelhecimento, todos, homens e mulheres, devem fazer 
uma avaliação dos principais fatores de risco, considerando an-
tecedentes pessoais e familiares, e principalmente, efetuar um 
balanço dos hábitos de vida. O segundo passo será estimular o 
bem-estar com base nas três áreas que falamos anteriormente. 
Então é importante:
• Prática de atividade física regularmente: Aeróbica, é o tipo 

que mais reduz mortalidade a longo prazo.
• Dormir bem: É fundamental ter sete horas de sono, já está 

mais que estabelecido que quanto menos você dorme mais 
você adoece. 

• Nunca fumar.
• Se fizer consumo de álcool, manter o máximo uma taça de vi-

nho por dia para mulheres, e uma taça e meia para os homens.
• Alimentação equilibrada. Quanto mais próxima da dieta 

do mediterrâneo menor a incidência de câncer e doenças 
cardiovasculares.

• O consumo de carnes vermelhas não deve ser desestimulado, 
mas, deve-se dar prioridade para peixes e aves.

• Ingerir 2 colheres de sopa de azeite extra virgem por dia.

• Manter o uso rotineiro de cereais, e iogurte,  amêndoas, 
nozes e castanhas.

• Consumir 1 porção de frutas vermelhas.  
• Meditação diminui muito a incidência de doenças neuropsi-

cológicas e doenças cardiovasculares, e ajuda no controle da 
pressão arterial.

• Importante manter o corpo dentro de um eutrofismo, ou 
seja, o peso adequado para estatura. Não significa que ser 
magro seja mais saudável, do que pessoas com maior peso, 
mas quanto maior a gordura abdominal e excesso de peso 
pior será para a saúde. 

O que é importante pontuar no processo individual 
de envelhecimento?

Ao longo dos últimos anos, principalmente nas últimas 
décadas, a medicina se aproxima de uma desumanização, com  
atuação baseada em evidências, só em guidelines e consensos, 
esquecendo de ver o paciente de uma forma individualizada.

Algumas linhas estão surgindo com propostas uma medicina 
mais ampla, com olhar para o paciente e não apenas o órgão 
com problema.

Muitas vezes tratamos a doença e esquecemos de perguntar 
se o paciente tem uma dor, tristeza, angustia, ou se ele dorme a 
noite. Questões que são fundamentais no processo de envelheci-
mento, porque as pessoas infelizes adoecem com mais frequência, 
se recuperam mais lentamente do que outros pacientes, taxas de 
complicações superiores aos pacientes que são mais saudáveis do 
ponto de vista psicológico e espiritual. É importante entender 
um paciente como um todo e fazer um tratamento mais amplo.

Em que ponto a medicina está no oferecimento da 
melhora da qualidade de vida para o idoso?

A medicina avançou muito e hoje ela faz com que as pessoas 
consigam sobreviver por mais tempo. O grande problema não é 
sobreviver, e sim viver bem. 
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Entrevista

Eu costumo dizer que a pessoa que tem saúde e que é feliz, 
tem uma qualidade emocional, espiritual e mental boa, isso sig-
nifica que até o último dia de vida ela poderá transitar de forma 
independente com alegria de viver.

Atualmente, a medicina pode ajudar na qualidade de vida 
detectando precocemente as doenças, ou as chamadas doenças 
subclínicas, aquelas que têm alterações estruturais e funcionais, 
mas que ainda não apresentaram manifestações clínicas a ponto 
de serem detectadas rotineiramente.

Por outro lado, é importante lembrar que a medicina tem 
se esforçado para conseguir cada vez mais, trazer melhora na 
sobrevida, mas esquece de se atentar com a melhora da qualidade 
de vida, não adianta procurarmos manter a pessoa viva, sem que 
ela, por sua vez, tenha condições de usufruir da vida, e isso traz 
um pouco do que falamos anteriormente, é importante descobrir 
a dor da alma, ao invés de se preocupar só com a dor do corpo.

A medicina avançou 
muito e hoje ela faz 
com que as pessoas 
consigam sobreviver 
por mais tempo. O 
grande problema 
não é sobreviver, 
e sim viver bem 

Em sua opinião quais as perspectivas da medicina 
nesse sentido para daqui 10, 20 e 50 anos? 

Com relação ao envelhecimento, muitas coisas estão sur-
gindo, cada vez mais terapias gênicas, para poder retardar o 
envelhecimento celular e tecidual, medicamentos otimizados 
através de nanotecnologias para também promover a preserva-
ção de tecidos, ajustes de aparelhos tecnológicos que auxiliam 
a manutenção da saúde e as vacinas que já promovem muito a 
redução da incidência de doenças.

Outro cenário que pode ocorrer é a adaptação de casas inteli-
gentes com completa monitorização, impedindo que idosos sofram 
incidentes, ou possibilitando rápido atendimento, a acidentes 
que acontecem com frequência com pessoas idosas. Está bem 
evidente para o futuro o uso de robôs, em um país como o Japão 
os robôs já fazem assistência, e infelizmente esses robôs já estão 
ocupando espaço na parte afetiva dos pacientes mais idosos.
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Destaque

Os programas de Reabilitação Cardiopulmo-
nar e Metabólica começaram a surgir na cidade de 
São Paulo na década de 70, com destaque para os 
programas sediados no Instituto Dante Pazzanese 
de Cardiologia e no Hospital das Clínicas da Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo 
em associação com a Escola de Educação Física e 
Esportes da mesma Universidade. Depois da criação 
desses serviços, que contavam com a participação e 
coordenação de profissionais da Educação Física, 
se passaram quase trinta anos até a criação do 
Departamento de Educação Física e Esporte da 
SOCESP. Ao longo desses anos que precederam a 
criação do departamento em 1999, os profissionais 
de educação física já participavam ativamente dos 
congressos de cardiologia estaduais, nacionais e 
internacionais, interagindo com médicos e outros 
profissionais da Cardiologia.  

do Departamento de 

anos

Educação Física e Esporte
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Destaque

O Departamento de Educação Física e Esporte surgiu por 
iniciativa do Dr. Nabil Ghorayeb, então membro da SOCESP, e 
de profissionais da Educação Física, liderados pelo Professor José 
Alberto Aguilar Cortez, primeiro diretor do departamento. Já na 
primeira gestão aconteceu o I Simpósio de Educação Física e 
Esporte, com a participação do então Diretor na Sessão Solene de 
Abertura do XXI Congresso da SOCESP. O departamento também 
participou de outras atividades nesse congresso: Mesa Redonda 
“Manuseio dos fatores de risco na infância e adolescência, ati-
vidade física” no VII Simpósio de Nutrição em Cardiologia, e o 
Simpósio Multiprofissional, cujo tema foi “Cardiologia, desafios 
para o novo milênio, aspectos relacionados à atividade física”. 

Ainda na primeira gestão do Departamento de Educação 
Física e Esporte criou o prêmio para a melhor redação sobre o 
tema “Coração Saudável” na rede de escolas públicas na cidade 
de Campos do Jordão. Durante alguns anos várias crianças, in-
centivadas pelos seus professores, participaram do concurso, uma 
importante ferramenta para a conscientização sobre a importância 
da prevenção de doenças cardiopulmonares e metabólicas. As 
crianças também destacaram a importância de “ter amor no cora-
ção” para manter um coração saudável. O objetivo da premiação 
sempre foi estimular a participação das crianças e despertar o 
interesse pela saúde e prevenção. Além disso, essa iniciativa visava 
integrar o congresso com a comunidade. Durante alguns anos 
as escolas aderiram e o evento foi um sucesso. O Departamento 
começava a marcar sua presença. O Departamento também 
organizou uma partida de futebol envolvendo os congressistas 
e uma seleção de veteranos, incluindo ex-jogadores da seleção 
brasileira. Foi um sucesso! Como sempre o esporte aproximou 
pessoas, permitindo que congressistas e familiares tivessem a 
oportunidade de conhecer pessoalmente os craques do passado. 

O II Simpósio de Educação Física e Esporte aconteceu junto 
com o XXII Congresso da Socesp, em 2001. Nesse ano o Dr. Celso 
Amodeo proferiu a conferência sobre o tema “Risco Cardiovascular 
– Efeito do Exercício Físico”. Também foram abordados temas de 
igual importância, como a atuação do personal trainer, tratamento 
da obesidade, importância da atividade física na qualidade de 
vida do paciente com insuficiência cardíaca, entre outros. Desde 
então, o Simpósio de Educação Física e Esporte vem acontecendo 
regularmente, sempre com excelência na área, contando com a 
participação de diversos palestrantes e grupos de pesquisa. Cabe 
destacar a importante interação entre pesquisa básica e aplica-
da, assim como a interação com outros departamentos, nas mais 

XXI Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo - Campos de Jordão - 25, 26 e 27 maio de 2000.

XXII Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo - Campos de 
Jordão - 24, 25 e 25 maio de 2001.



11
SOCESP EM DESTAQUE  •  OUT/DEZ 2019

XXV Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo - Campos de Jordão - 13 a 15 maio de 2004.

XXVII Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.

diversas áreas que englobam a educação física, esporte e 
cardiologia. O departamento tem contribuído ativamente 
para a formação de profissionais e pesquisadores que atuam 
com Reabilitação Cardiovascular e Metabólica e em Projetos 
de Pesquisas reconhecidos nacional e internacionalmente. 
Esse ano, a 4ª edição do suplemento da Revista da Socesp 
traz uma coletânea de artigos de revisão, em homenagem 
aos 20 anos do departamento, reforçando e divulgando 
a importância desse Departamento para a SOCESP. Es-
peramos que nos próximos anos o Departamento conti-
nue a crescer e contribuir para a assistência e os avanços 
científicos da Cardiologia. 

Agradecemos ao Professor José Alberto Aguilar 
 Cortez por colaborar e fornecer as fotos para a elaboração 
desse material.

Cláudia Lúcia de Moraes Forjaz
Aparecida Cristina Costa
Regina Celia Bittencourt Marrache Lauria
Maria Urbana Pinto Brandão Rondon
Ivani Credidio Trombetta
Patrícia Cortez
Gerson Dalcol
Paulo Ramires
Patricia Chakur Brum
Márcio Souza Oliveira
Marcus Vinícius Pisciottano

Denise de Oliveira Alonso
Sandra Lia do Amaral
Kátia de Angelis Lobo D’Avila
Andreia Cristiane Carrenho Queiroz
Ivana Cinthya de Moraes
Daniel Godoy Martinez
Alessandra Medeiros
Bruno Rodrigues
Camila Paixão Jordão
Anderson Saranz Zago
Natan Daniel da Silva Junior

Iris Callado Sanches
Fabiana de Sant’anna Evangelista
Larissa Ferreira dos Santos 
Lígia de Moraes Antunes Corrêa

Dentre tantos outros professores e pes-
quisadores que contribuíram ativamente 
para a formação e consolidação do Depar-
tamento de Educação Física e Esporte 
da SOCESP. 

Fizeram parte das diretorias ao longo desses 20 anos

Destaque
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Ana Carolina de Assis
Jornalista

Apesar de ser uma das maiores cidades 
do mundo, a Cidade do México surpreende 
pelo ambiente agradável e arborizado com-
binado a características cosmopolitas. Com 
muitos lugares para compras, o conforto de 
seus hotéis e restaurantes de classe interna-
cional, ruínas e museus, visitar a Cidade do 
México pode ser uma experiência repleta de 
surpresas agradáveis!

Cidade do México
Uma agradável surpresa

Cultura e Lazer

12
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Cultura e Lazer

Metrópole mais antiga da América, foi fundada há cerca de 
680 anos e foi a capital do Império Asteca até ser destruída pelos 
conquistadores espanhóis em 1521. As invasões pelos Estados 
Unidos em 1847 e pela França em 1864 deixaram na cidade, 
também conhecida como a “Cidade dos Palácios”, uma incrível 
variedade de influências arquitetônicas e culturais, com obras 
reconhecidas pela UNESCO, que declarou seu centro histórico 
e o Parque Ecológico de Xochimilco Patrimônio da Humanidade.

Surpreendentemente, é a cidade com maior número de 
museus no mundo seguida de Nova Iorque, Londres e Toronto, 
destacando-se o Museu Nacional de Antropologia, um dos mais 
completos do mundo, o Museu Nacional de Artes e o Museu 
Nacional de História, onde podemos admirar as maravilhosas 
coleções que refletem a evolução artística e histórica do país, 
desde a época pré-hispânica até os nossos dias.

A Cidade dos Palácios

O centro histórico da Cidade do México é a parte mais antiga 
da capital e, em seus arredores, podemos encontrar excelentes 
exemplos da arquitetura clássica e da nova hispânica. 

Construído sobre as casas do imperador Moctezuma, o 
Palácio Nacional permanece, até hoje, tal qual como foi reconstruído 
em 1692 pela Coroa Espanhola que comprou o local para construir 
a casa do Vice-Rei da Nova Espanha. Está localizado bem em frente 
ao Zócalo (Praça Central) e é uma imponente construção que abriga 
o gabinete presidencial. Espalhados pelos corredores, estão os 
magníficos murais do artista Diego Rivera, pintados entre 1929 e 
1935 e que retratam a história do México. Uma boa pedida é fazer 
a visita com o auxílio de monitores para conhecer os detalhes das 
técnicas de pintura utilizadas e a historia que contam.

Ao lado, encontramos a maior construção religiosa da América 
Latina, a Catedral Metropolitana, com 55 metros de largura e 110 
metros de comprimento, formada por cinco naves e 16 capelas 
laterais. Construída sobre os escombros de uma antiga igreja 
cuja construção havia sido solicitada pelo conquistador Hernán 

Cortés, sua atual construção durou três séculos e agora abrange, 
em um mesmo espaço, vários estilos artísticos, como o barroco e 
uma impressionante fachada neoclássica. Seu interior é repleto 
de belos retábulos, datados dos séculos XVI e XVII. Uma curio-
sidade é que a catedral está afundando de forma gradual no solo 
pouco resistente da capital mexicana.

Ali perto, na Rua Tacuba, ainda no Centro Histórico da 
cidade, podemos ver o Palácio de Minería, de estilo neoclás-
sico e barroco. Este edifício é a sede da Feira Internacional 
do Livro, que é realizada todos os anos entre os meses de 
fevereiro e março.

O “Edificio de Correos”, localizado na esquina das ruas de 
Tacuba e Eje Central Lázaro Cárdenas, é um dos edifícios mais 
bonitos e mais elegantes da Cidade do México. Inaugurado 
com grande pompa em 1907, seu estilo recorda os grandes 
palácios de Veneza.

Metropolitan Theater Mezzanine.
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Um pouco adiante, 
uma ótima pedida é 
ir à famosa “Casa de 
los Azulejos”, com 
sua fachada coberta 
com milhares 
de azulejos dos 
policromos feitos 
em Puebla e que 
atualmente aloja um 
excelente restaurante

Andando mais um pouco chegamos ao Palácio de Belas Artes, 
cenário com impressionantes esculturas que é uma combinação 
eclética dos estilos art nouveau e art déco, e aloja um dos mais 
bonitos salões de concerto do mundo.

Uma das melhores amostras do novo barroco hispânico, 
com excelente acervo de pintura religiosa da época colonial 
em seu interior é o “Templo de la Profesa”, também nas ime-
diações. Um pouco adiante, uma ótima pedida é ir à famosa 
“Casa de los Azulejos”, com sua fachada coberta com milhares 
de azulejos dos policromos feitos em Puebla e que atualmente 
aloja um excelente restaurante.

A Praça de Santo Domingo, localizada ao norte do Zócalo, na 
Rua República do Brasil, tem um jogo arquitetônico formado pela 
igreja, que dá seu nome à praça, pelo edifício da Antiga Aduana 
e pelo “Palacio de la Inquisición”, que alojou também, em certo 
momento, a Escola da Medicina.

Reserve um dia para ir ao Castelo de Chapultepec, que 
foi o primeiro castelo construído no continente americano: sua 

Interior of Palacio Postal, Mexico DF.
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construção data de 1795. O Palácio de Chapultepec foi construído 
pelo Imperador Maximiliano, enviado ao México por Napoleão e 
casado com sua afilhada, Carlota. Conta a história que como eram 
muito apaixonados, ele mandou construir o castelo nesse local, 
bem alto, com uma avenida que vai até o Palácio do governo onde 
trabalhava, para que ela pudesse vê-lo quando ia e vinha para o 
trabalho. Todo o mobiliário da residência, importado da França, 
ainda pode ser visto. Quando veio a República, Maximiliano foi 
enforcado e o lugar virou uma Escola de Cadetes. Quando os 
americanos invadiram o país, o lugar se tornou um reduto da 
resistência. Hoje, o castelo abriga Museu de História Nacional.

O Castelo está localizado dentro de um dos maiores parques 
urbanos do mundo: o Parque Ecológico de Xochimilco, nome que 
significa “colina do gafanhoto”, conhecido pelos seus belos canais 
que podem ser percorridos a bordo de uma “trajinera”, um típico 
barco de madeira enfeitado com flores. O lugar abriga o principal 
zoológico da cidade, muitos museus e um parque de diversões. Este 
parque foi a primeira reserva ecológica na nossa era, com reserva 
para caça e de ervas curativas datada da época do último rei maia.

Bairros Charmosos

Andar pela cidade a pé é uma ótima maneira de conhecê-la a fundo. 
Coyoacán, bairro colonial, é um bom lugar para andar e observar. 
O antigo subúrbio é repleto de cafés e galerias de arte e suas casas 
continuam como há 500 anos. A mais famosa é a Casa Azul, ou Museu 
Frida Kahlo, onde viveu a artista com seu marido, e também artista, 
Diego Rivera. A arquitetura é espanhola, com um jardim no centro, 
e as paredes externas foram pintadas de azul-cobalto, cor escolhida 
para afastar maus espíritos. A cozinha, amarela, é alegre. O quarto 
de Diego parece intocado: o macacão jeans no roupeiro, a almofada 
da cama com a frase “No me olvides, amor mío”, em ponto-cruz. 
O lugar todo impressiona pela atmosfera vibrante repleta de quadros, 
documentos e roupas. O hall da escada, forrado com 470 ex-votos 
mexicanos – pequenos quadros ilustrando um sofrimento superado, 
com agradecimento a um santo –, que Frida colecionava, mesmo 
descrente em Deus, é um espetáculo à parte. Saindo do museu, é 
gostoso espairecer pelas alamedas verdes do bairro.

O Bazar do Sábado é a badalada feira de artesanato de San 
Ángel, bairro ao lado de Coyoacán. Ali, compra-se o artesanato 
mais barato e jóias de prata elaboradas.

Na hora da fome, uma dose de pimenta, para acender os 
sentidos e brindar com a frase escrita no último quadro de Frida 
Kahlo: “Viva la vida!”

A Cidade do México oferece um excelente circuito gastronô-
mico, já que as comidas e bebidas típicas são parte obrigatória e 
estão por todos os lados. Polanco é a região onde se encontram 
os mais badalados restaurantes e as lojas de grifes famosas. Um 
passeio obrigatório é ir ao Restaurante “Hacienda de Los Morales”, 
antiga propriedade concedida pelo rei de Espanha a Cortés, e 
onde foram cultivadas as primeiras amoreiras, com intuito de 
alimentar bichos da seda. Desde 1543, esta propriedade vem 
construindo sua história e desde a década de 60 aloja, de maneira 
imponente, um dos melhores restaurantes da cidade do México.
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As Pirâmides

Localizadas a 50 km da cidade do México, Teotihuacán, 
o “lugar onde os homens se tornam deuses”, é um dos maiores 
sítios arqueológicos do mundo. Considerada a maior cidade conhe-
cida da época Pré-colombiana na América e sede da Civilização 
Clássica, sua história ainda deixa dúvidas. Sabe-se, a partir dos 
dados obtidos em escavações, que o primeiro povoado data do 
ano 600 a.C., e é anterior à cultura Tolteca. Teotihuacán foi a 
sede de um estado imperialista que se expandiu grandemente 
além de suas fronteiras. Durante o seu apogeu, influenciou muito 
povos vizinhos e inspirou outras culturas, tendo ainda legado 
conhecimentos científicos e culturais às sociedades posteriores. 
Antiga metrópole datada de 200 a. C e descoberta no fim do século 
XIX, conserva templos e palácios. As pirâmides do Sol e da Lua 
são as construções mais conhecidas e imponentes.

O desafio é escalar uma das pirâmides, a do Sol, dedicada a 
Quetzacoatl, um Deus com cara de cobra, a qual tem 63 metros 
de altura, como um prédio de 20 andares, ou a da Lua, dedica-
da ao Deus da chuva, Thaloc, que tem 43 metros. Os degraus 
torturam, mas a vista vale o esforço: as pessoas ficam pequenas 
e a cultura mexicana, ainda mais grandiosa.

Para se aprofundar no tema, guarde uma tarde para o exce-
lente Museu de Antropologia, com amostras de todas as tribos 
pré-colombianas.

Um passeio interessante é andar de balão sobre a antiga 
cidade. O melhor é hospedar-se em um dos hotéis da região e 
ficar mais de um dia, pois há muito para ver e o local oferece 
grande variedade de restaurantes e lojas.

Localizadas a 50 km 
da cidade do México, 
Teotihuacán, o “lugar 
onde os homens se 
tornam deuses”, é 
um dos maiores sítios 
arqueológicos do 
mundo. Considerada 
a maior cidade 
conhecida da época Pré-
colombiana na América 
e sede da Civilização 
Clássica, sua história 
ainda deixa dúvidas

Cultura e Lazer
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Inglês para médicos 

Intern:  Hello Mr. Davis. I am Dr. Goldman.
Patient: Hello, Dr. Goldman.
Intern:  How are you feeling now?
Patient: Well, I am feeling a little better than I did this 
morning.
Intern: What happened this morning?
Patient: Well, to start at the beginning, I was going to my 
car, when all of a sudden  I got a terrible pain in my chest, 
which went down my right arm. After that I broke into a cold 
sweat and became  real nauseated. I had to lean against the 
car, because I felt I might faint any minute. My wife saw this 
and came out immediately. I told her what happened. She 
then went inside and called our family doctor. He sent an 
ambulance over for me and met me in the emergency room 
and, well…. Here I am.
Intern: Did the pain last for the entire period of time before 
you came to the hospital and were treated by your private 
physician?
Patient: Yes, it did.
Intern: Did the pain feel as though there was something 
heavy pressuring on your chest?
Patient: Yes, it did.
Intern: Do you recall being short of breath?
Patient: I honestly can’t remember.
Intern: Have you ever had this happen before?
Patient: No.
Intern: Did you ever have rheumatic or scarlet fever as a child?
Patient: No.

Hello folks,

This time I selected a dialogue between a physician and a patient . Hope you enjoy it.

Intern: Have you ever had any heart trouble that you know 
about?
Patient: None.
Intern: Have you ever had any chest pain before?
Patient: No, this is the first time
Intern: Is there any history of heart disease in your family?
Patient: Yes, my father died of heart attack, and so did my 
uncle.
Intern: You said you felt light-headed. Is that right?
Patient: Yes,  it is.
Intern: Then you didn’t actually experience unconsciousness?
Patient: That’s correct.
Intern: Mr Davis, I will discuss your case with your family 
doctor and will be back to see you again.
Patient: Thank you Dr.Goldman.

Vocabulary

Actually=  realmente, de fato
Unconsciousness= inconciência
All of a sudden= repentinamente, de repente
Broke into a cold sweat= comecei a suar frio
Lean against the car= apoiar no carro 
As though= como se
Did the pain last? A dor persistiu?, durou?
Recall= lembrar
Short of breath= sem folego, com falta de ar.

My best regards to all, Ricky.
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ABCDM 

As Oficinas de Casos Clínicos aconteceram em 7 e 12 de novembro 
no restaurante Parrilla Del Carmen.

No dia 26 no Baby Beef aconteceu a palestra do Dr. Alvaro Ave-
zum com o tema Cardiologia e espiritualidade. Como interagem?

Grupo de Estudos de Cuidados Paliativos em Cardiologia
Dr. Ricardo Tavares falou sobre A dor do paciente cardiopata 
pode não ser infarto, nem dissecção de Aorta, mas também é muito 
importante e deve ser olhada, pesquisada, tratada e cuidada em 
evento na SOCESP no dia 15 de outubro.

Araçatuba

Em 5 de novembro  Dr. Antonio Carlos Pereira Barretto ministrou 
a palestra sobre  ICC: qual a melhor otimização do tratamento 
clínico medicamentoso no Mariá Plaza Hotel.

Araraquara

Dr. Abrão José Cury Jr. abordou o tema Cirurgia Bariátrica e 
Redução do Risco Cardiovascular
em 9 de novembro no Hotel Salto Grande.

Araras

Atualização no diagnóstico e tratamento da insuficiência cardíaca 
com fração de ejeção preservada foi o tema ministrado pelo pales-
trante Dr. Dirceu Rodrigues de Almeida no Jangada Restaurante 
em 30 de novembro.

Bauru

Dr. José Francisco Kerr Saraiva foi o palestrante em evento no 
Restaurante Monte Serrat que aconteceu em 7 de outubro com 
o tema Otimização terapêutica no paciente diabético - quais as 
melhores evidencias para redução de risco cardiovascular.

Botucatu

Aconteceu na FMB nos dias 30 de setembro e 1 de outubro o 
Curso de Atualização em Cardiologia que contou com a partici-
pação dos palestrantes Dr. Rodrigo Bazan, Dr. Ricardo Mattos 
Ferreira e Dr. Francisco Kerr Saraiva.

Em 28 de novembro foi realizada no Restaurante Angá a Reunião 
de Discussão de Casos Clínicos com o palestrante Dr. Renato 
Teixeira.

Campinas

Em 8 de outubro a Dra. Fabiana Goulart Marcondes Braga falou 
sobre Como compensar meu paciente com insuficiência cardíaca 
em palestra no SMCC.

Em 12 de novembro o tema Tratamento do diabetes e redução 
do risco cardiovascular: o que mudou? foi abordado pelo Dr. José 
Francisco Kerr Saraiva.

Franca

Dr. Alberto Takeshi Kiyose ministrou em 5 de outubro a palestra 
sobre Endocardite Infecciosa na APM em Franca. 

Jundiaí

Ecocardiografia para o cardiologista clínico foi o tema abordado 
pelo palestrante Dr. Henry Abensur em 31 de outubro na Facul-
dade de Medicina de Jundiaí.

Marília

Em 2 de novembro foi realizada na APM a Discussão de Casos 
Clínicos com os debatedores Dr. Alexandre Rodrigues, Dr. Pedro 
Beraldo de Andrade, Dr. Marcos Gradim Tiveron e Dr. Leonardo 
Marostica Alves Silva.

Osasco

Dr. Flávio Tarasoutchi abordou o tema Doenças Valvares em 22 
de outubro no Hospital Sino Brasileiro.

No dia 26 as palestrantes Paula Teixeira e Paula Macedo Mosca 
abordaram o tema O bem estar e a saúde multidisciplinar no 
Hotel Solarium.

Dr. Eduardo Tancredi Pinheiro foi o palestrante no Villa di Tos-
cana em 26 de novembro com o tema Depressão e ansiedade na 
cardiologia: como avaliar e o que fazer com o paciente que lhe 
procura com queixas de um quadro depressivo ou ansioso.

Piracicaba

Dr. Ibraim Masciarelli Pinto foi o palestrante em 8 de outubro 
na APM de Piracicaba com o tema Imagem em cardiologia, to-
mografia e ressonância.

No dia 24 Dr. Flávio Brito falou sobre ICFER.
Em 25 de novembro Dr. José Francisco Kerr Saraiva fez um 
Highlights 2019 para os presentes na APM.
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Presidente Prudente

Aconteceu na APM em 12 de novembro a Discussão de Casos 
Clínicos com os palestrantes Dra. Charlene Troiani do Nascimen-
to, Dr. Antonio Luiz Oliveira Rosas Junior e Dra. Talita Tiemi 
Hoshino Bueno. 

Santos 

A tradicional Discussão de Casos Clínicos aconteceu na Cantina 
di Lucca em 17 de outubro.

Em 23 de novembro, no Novotel, Dr. Aloísio Marchi da Rocha 
abordou o tema Highlights – Trabalhos de maior impacto no 
ano de 2019.

São José do Rio Preto

Aconteceu em 30 de novembro no Clube dos Médicos com 
moderação do Dr. José Carlos Aidar Ayub e com os pales-
trantes Dra. Lilia Nigro Maia e Dr. José Carlos Nicolau o 
encontro com especialistas com o tema O que vamos mudar 
após o ESC 2019? 

Sorocaba

Cardiopatia Congênita no adulto foi o tema da palestra minis-
trada pela Dra. Ana Cristina Sayuri Tanaka em 16 de outubro 
no Sorocaba Park Hotel.

Vale do Paraíba

Em 3 de outubro Dr. João Fernando Monteiro Ferreira realizou 
no Novotel – SJC a palestra sobre Doença Coronária Estável. No 
dia 29 o tema abordado pelo Dr. Abilio Augusto Fragata Filho 
na UNITAU foi Abordagem das cardiopatias chagásicas e das 
miopericardites virais.

Manejo clínico no pós-operatório de cirurgias e procedimentos 
cardíacos foi o tema abordado com moderação da Dra. Marcelle 
Sá Machado de Araújo e palestra do Dr. André Luis Valera Gas-
paroto e da Enfª Ana Maria Miranda Martins Wilson na UNIVAP 
em 31 de novembro.

Dra. Ieda Biscegli Jatene ministrou a palestra Cardiopatias con-
gênitas: abordagem da criança e do adulto em 7 de novembro no 
Hospital Pio XII. Em 23 de novembro, no Novotel, Dr. Roberto 
Rocha Correa Veiga Giraldez falou fez um Highlights dos Con-
gressos Americano e Europeu.


