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Caros colegas
Este número da SOCESP em destaque apresenta a entrevista com os colegas
responsáveis pelo conteúdo Científico do Próximo Congresso da SOCESP, que
ocorrerá de 20 a 22 de Junho, no Transamérica Expo Center, São Paulo. Segundo
a Dra. Lilia N. Maia, Presidente do 40O Congresso, o evento será marcante,
não somente pelo simbolismo da data, mas pelo excelente conteúdo científico,
que será oferecido em diversos formatos, incluindo-se salas com interatividade
total. O objetivo é aproximar os congressistas dos palestrantes e aumentar a
troca de experiências, em especial durante as sessões de casos clínicos, nas
apresentações de estudos clínicos de impacto, e nas discussões de heart team.
Segundo os Diretores Científicos, Dr. Carlos Gum e Dr. Alexandre Abzaid, o
conteúdo científico do congresso está balanceado entre as grandes subáreas
da cardiologia, mas com foco sempre na inovação e tecnologia agregadas.
O tema da abertura, “Como a Medicina Digital irá influenciar a prática clínica
em cardiologia”, ilustra um dos principais escopos do evento. Nesse novo
momento de globalização e de intenso uso das mídias e novas tecnologias nas
diferentes áreas da medicina é fundamental posicionar os colegas cardiologistas
os avanços na nossa profissão. Ao médico, compete mais do que nunca o papel de
moderador no julgamento do uso dos recursos tecnológicos dentro dos preceitos
da Ética, para melhorar a vida de seus pacientes. Este será de fato, um congresso
inesquecível. Apresentamos também uma matéria sobre a Odontologia Hospitalar.
Essa importante área de atuação visa o atendimento bucal ao paciente em nível
terciário, em harmonia com o atendimento multidisciplinar dos pacientes. Em
São Paulo, em fevereiro de 2018, foi instituída a política Municipal de Proteção
à Saúde Bucal da Pessoa Hospitalizada. Esse foi um grande passo para que os
hospitais possam ter nas suas equipes multiprofissionais a presença de cirurgiões
dentistas, que inseridos no âmbito hospitalar poderão melhorar a qualidade
de vida dos pacientes, atuando no controle de focos infecciosos bucais, custos
hospitalares, racionalização do uso de antibióticos e outras medicações, além
da redução de exames complementares.
Como momento de lazer, uma linda reportagem sobre o Leste Europeu.
Como exposto na matéria, apesar das dúvidas sobre quais países poderiam
ser incluídos nessa denominação, não se pode negar as maravilhas que as
paisagens históricas, muito bem preservadas, podem proporcionar aos viajantes.
Os pontos mais cobiçados nas visitas a Praga são apontados, e, em especial
para os apreciadores de cerveja, inclui-se a cervejaria mais antiga do mundo.
Polônia, Croácia, Hungria, são também destaques na viagem. Impossível
não ficar encantado com as praias, paisagens naturais e a história desses
locais. Por fim, as dicas de inglês do nosso colega Ricky Mello surgem num
formato mais poético, num clássico musical “Smile” – um ótimo momento
para lembrarmos desta canção.
Desejo a todos uma agradável leitura.
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O Congresso da SOCESP promete
surpresas do início ao fim
40º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo
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Transamerica Expo Center | São Paulo – Brasil

Dra. Lilia Nigro Maia

Professora Adjunta de Cardiologia da Faculdade de
Medicina de Rio Preto (FAMERP). Diretora do Centro
Integrado de Pesquisa (CIP) do Hospital de Base, o Hospital
Universitário da FAMERP. Presidente Congresso 2019

Dr. Carlos Gun

Diretor de Pesquisa e Ensino do Instituto Dante Pazzanese
de Cardiologia. Diretor Científico Congresso 2019

Dr. Alexandre Abzaid

Diretor da Cardiologia Intervencionista do
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, médico
intervencionista do Hospital do Coração e do Hospital
Sírio Libanês. Diretor Científico Congresso 2019

A Socesp em
Destaque entrevistou
a Presidente e
Diretores Científicos
do Congresso
SOCESP 2019,
confira porque
a 40º edição não
alcançará menos do
que a excelência.
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Destaque
Comemoração merecida
“É uma honra e uma grande alegria presidir a 40º edição
do Congresso SOCESP. Datas redondas são sempre cheias de
simbolismo e queremos mostrar um pouco dessa história logo
na abertura do evento.” - Dra. Lilia Nigro Maia
“Será um ano de celebração, com a presença de experts
das diferentes áreas da cardiologia, nacionais e internacionais,
principalmente da Europa e dos Estados Unidos que trazem a
última palavra nos temas em destaque desta edição do Congresso.”
Dr. Alexandre Abzaid
“Nos sentimos muito gratos, é uma grande satisfação organizar
um congresso extremamente prático, voltado para o futuro e para
vida real. Um espaço aberto à troca de informações, onde todos
podem participar e tirar suas dúvidas. Esperamos que a edição
deste ano alcance 8.500 a 9.000 participantes. Com certeza o novo
centro de convenção trará facilidades enormes aos congressistas
no nosso 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado
de São Paulo.” - Dr. Carlos Gun

As melhores expectativas
“O Congresso SOCESP vem crescendo a cada ano, batendo
recordes de número de congressistas e trabalhos submetidos.
Atualmente temos um dos maiores congressos de cardiologia do
mundo ocidental. O congressista pode ter certeza que independentemente de seu perfil profissional, haverá atividades pensadas
e planejadas para ele.” – Dra. Lilia Nigro Maia
“Os participantes podem esperar um excelente Congresso
cheio de novidades e inovações, principalmente na área de tecnologia, inovação e medicina personalizada, com a oportunidade
de participar de uma série de eventos em novos formatos em salas
com interatividade total, abordando casos clínicos e desafios da
vida real.” - Dr. Carlos Gun

Nossa equipe
Comissão executiva
Presidente

Presidente SOCESP (18/19):
José Francisco Saraiva
Presidente Congresso 2019:
Lilia Nigro Maia

A equipe organizadora
foi excepcional, nós
tivemos assessores
em todas as áreas, na
área de coronária, de
insuficiência cardíaca,
de congênito, de
cirurgia, entre outras

Tesoureira (18/19): Ieda Biscegli Jatene
Presidente Congresso 2017:
João Fernando Monteiro Ferreira
Membros Comissão Ex-Presidente SOCESP:
Ibraim Masciarelli Pinto
Executiva
Diretor Científico Congresso 2019:
Alexandre Abzaid
Diretor Científico Congresso 2019:
Carlos Gun
Diretora Científica SOCESP 18/19:
Maria Cristina de Oliveira Izar

“A equipe organizadora foi excepcional, nós tivemos assessores
em todas as áreas, na área de coronária, de insuficiência cardíaca,
de congênito, de cirurgia, entre outras. Pessoas altamente experientes que indicaram nomes importantes em vários cenários de
atuação da cardiologia.” - Dr. Carlos Gun
“Dr. Luciano Drager teve uma importante participação,
liderando a comercialização do Congresso 2019. Gostaria de
destacar que esta foi a primeira vez que tivemos dois diretores da Comissão Cientifica e tem sido uma experiência de
tanto sucesso, que poderá ser mantida nos próximos anos.”
Dra. Lilia Nigro Maia
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Destaque
Inovações dos congressos anteriores
que serão mantidas
O modelo de Casos Clínicos, estruturado
em sala no formato de meia lua, com muita interação e debatedores estilo “heart team”.
As mesas de discussão de trials com abordagem essencialmente prática e simulação de
atendimento de consultório ao vivo.
Atividades de grande sucesso nas edições
anteriores do congresso como o Hands On e a
gincana dos estudantes (INTERCARDIO) tem
presença garantida em 2019.

Tema central

O programa busca
contemplar todos os
perfis de congressistas:
o cardiologista
de consultório, os
profissionais de saúde
que atuam em hospitais
e emergências, o
pesquisador que quer
trocar experiência
com seus pares, os
residentes e acadêmicos

“Como a medicina digital irá influenciar
a prática clínica em cardiologia? será o tema
central de abertura. Haverá mesas de discussão
sobre a telemedicina e seu impacto no dia-a-dia
de médicos e pacientes. O Congresso trará também uma área nova de exposição de Aplicativos
e equipamentos, e a Arena de inovação e tecCongresso 2018
nologia será mantida.” - Dra. Lilia Nigro Maia
“Inovação, tecnologia em medicina, com foco principalmente na medicina personalizada e individualizada, apontando
para direção que caminhamos, para o futuro. A programação foi
extremamente pensada, dividida e balanceada em todas as áreas
da cardiologia; cirurgia, insuficiência cardíaca, ciência básica,
hipertensão e valvopatia, onde vão ser abordados os temas mais
atuais, com série de trabalhos, análises e trails, apresentados em
congressos internacionais, e adaptados em nossa realidade, o que
é bastante interessante.” - Dr. Carlos Gun

Destaques da programação científica
O programa busca contemplar todos os perfis de congressistas: o cardiologista de consultório, os profissionais de
saúde que atuam em hospitais e emergências, o pesquisador
que quer trocar experiência com seus pares, os residentes e
acadêmicos, e muito mais.
“Haverá o foco muito especial na medicina digital que será
incorporada na cardiologia e nas diferentes áreas. A mesa de
abertura contará com os convidados internacionais; Michael
Gibson, Harvard Medical School, Boston, Estados Unidos; Jagat
Narula, Mount Sinai School of Medicine, New York, Estados
Unidos e Richard Kovacs, Indiana University School, Indianapolis, atual presidente do American College of Cardiology.
Nessa mesa vamos abordar: a aplicabilidade dessa tecnologia
como ferramenta de pesquisa; discutiremos também como
melhorar a qualidade do serviço e a segurança do paciente;
e o terceiro enfoque será na imagem, nas diferentes modalidades cardíacas com a medicina digital e a chamada big data
na machine learning, que podem nos ajudar na acurácia dos
diferentes diagnósticos das afecções cardiovasculares, assim
como na sua abordagem terapêutica. Na sequência da mesa de
abertura haverá um overview com os experts, o que chamamos
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Destaque

Teremos a participação
de cerca de 18
conferencistas
altamente gabaritados
cada um terá de 10
a 15 minutos para
mandar a mensagem
final, o take home
message, e com isso os
participantes poderão
levar algumas receitas
de bolo para a casa,
que é fundamental
de year in review “a revisão do último ano” das publicações e
das evidências mais palpitantes que podem mudar nossa prática
tanto na cardiologia intervencionista, como em insuficiência
cardíaca e farmacoterapia, particularmente na anticoagulação.
É muito interessante para os congressistas receberem esse
compilado dos destaques dos últimos 12 meses com estudos,
trails e publicações.” - Dr. Alexandre Abzaid

Temas livres
Em 2019, com a coordenação do Dr. Otávio Rizzi Coelho
Filho, pela primeira vez, seguindo uma tendência internacional,
todos os temas livres serão apresentados no formato de pôster,
aumentando assim, não apenas a troca de experiência pessoal,
mas também intensificando as discussões e possibilitando uma
difusão de conhecimento que ocorrerá o mais próximo possível
dos nossos congressistas, sendo acima de tudo um grande palco
de debate, divulgação e de disseminação dos avanços mais atuais
da cardiologia e áreas afins no âmbito nacional e internacional.

Surpresas e novidades na área científica
“Este ano a grande novidade na programação serão as MESAS
MESCLADAS com o essencial do congresso em emergência
e cardiologia de consultório. O objetivo desta atividade é condensar o principal do Congresso SOCESP em todas as áreas.
Dra. Lilia Nigro Maia
“Teremos a participação de 18 conferencistas altamente gabaritados cada um terá 10 minutos para dar a mensagem final,
o take home message, e com isso os participantes poderão levar algumas receitas de bolo para a casa, que é fundamental.”
Dr. Carlos Gun
“A programação de sábado permitirá que o congressista tenha
um resumo dinâmico de tudo que foi abordado no Congresso,
com uma mensagem mais concisa. Um resumo de mais de 80
mesas, isso é excepcional.” - Dr. Alexandre Abzaid
“Além disso, este ano nós teremos uma grande surpresa
para os congressistas no último dia, no fechamento do Congresso. Minha sugestão é: Programe-se para ficar até o final!”
Dra. Lilia Nigro Maia.
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Em Debate

A odontologia hospitalar
na cidade de São Paulo/SP
Lei municipal nº 16.860
Dr. Keller De Martini

Especialista em Periodontia - Universidade São Francisco-São Paulo. Habilitação Odontologia Hospitalar - CFO. Mestre e Doutor em Terapia Intensiva
pela Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva. Diretor de Odontologia Hospitalar-Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas. Diretor de Odontologia
Hospitalar-Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas. Presidente da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do Conselho Regional de Odontologia
de São Paulo. Membro do grupo Técnico de Odontologia Hospitalar do Ministério da Saúde. Supervisor técnico de Odontologia hospitalar do Hospital
São Paulo/Unifesp.

Dr. Frederico Buhatem Medeiros

Doutor em Patologia e Estomatologia – Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo - USP. Mestre em Semiologia – Diagnóstico Bucal
Especialista em Cirurgia e Traumatologia BucoMaxiloFacial. Especialista em Implantodontia. Pós-Graduado em Odontologia ao Cardiopata – Instituto
Dante Pazzanese de Cardiologia /SP. Diretor Científico do Departamento de Odontologia da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo - SOCESP.
Cirurgião Dentista da Equipe de Odontologia Hospitalar EqOH– Hospital Samaritano /SP. Habilitação em Odontologia Hospitalar - CFO. Membro do
grupo Técnico de Odontologia Hospitalar do Ministério da Saúde. Membro Titular do Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva - CBROHI
Membro do comitê de odontologia da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular - ABHH.

A Odontologia Hospitalar (OH), é um conjunto de ações
preventivas, diagnósticas, terapêuticas e paliativas em saúde
bucal, executadas em ambiente hospitalar, em harmonia com toda
equipe multidisciplinar1. No Sistema Único de Saúde - SUS, seu
principal foco de atuação, é o atendimento em saúde bucal ao
paciente em nível terciário.
Atende uma alta demanda de pacientes com necessidades
especiais, como: oncológicos, transplantados, nefropatas, hepatopatas, cardíacos, neurológicos entre outras doenças bucais com
manifestações sistêmicas, necessitando, assim, da presença e da
formação de profissionais habilitados e capacitados para prestar
assistência, preventiva e/ou paliativa e terapêutica. A OH que
teve sua reafirmação através do projeto de lei da Câmara (PLC)
34/2013 discorre que os hospitais públicos e privados deverão
oferecer assistência odontológica a pacientes internados, aos que
possuem doenças crônicas e, ainda, aos atendidos em regime
domiciliar na modalidade home care2. Entendendo que esta
área de atuação se faz necessária e que de maneira crescente
vêm se fazendo presente no ambiente hospitalar, a Habilitação
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Em Debate
No ano de 2015, o
Conselho Federal
de Odontologia
(CFO), reconheceu
o exercício da
Odontologia
Hospitalar pelo
cirurgião-dentista,
criando a Habilitação
em Odontologia
Hospitalar
em Odontologia Hospitalar será desenvolvida a fim de capacitar
profissionais para que tenham condições de prestar assistência à
saúde para a população brasileira de forma qualificada.
No ano de 2015, o Conselho Federal de Odontologia (CFO),
reconheceu o exercício da Odontologia Hospitalar pelo cirurgião-dentista, criando a Habilitação em Odontologia Hospitalar, sem
dúvida um grande avanço para o Cirurgião Dentista3.
Com a habilitação, vieram às resoluções e diretrizes para
os cursos de Habilitação em OH, sendo exigido um mínimo de
350 horas e um conteúdo básico que explora a rotina hospitalar,
a propedêutica clínica e o suporte básico de vida. No hospital,
a equipe de Odontologia deve ser composta por um cirurgião-dentista capacitado e por técnico em saúde bucal.
Em São Paulo, especificamente, dia 09.02.2018, foi instituída a política Municipal de Proteção à Saúde Bucal da Pessoa

Hospitalizada, PL 16.860, um grande passo para que os hospitais
possam ter nas suas equipes multiprofissionais a presença de
cirurgiões dentistas4, que inseridos no âmbito hospitalar poderão
melhorar a qualidade de vida dos pacientes, atuando no controle
de focos infecciosos bucais, custos hospitalares, racionalização
do uso de antibióticos e outras medicações, além da redução
de exames complementares. Adiciona-se o fato, que algumas
complicações sistêmicas podem ser evitadas se a saúde bucal for
assistida em ambiente hospitalar, como a endocardite infecciosa,
pneumonia recorrente e descompensação do diabetes.
Sabe-se que vários hospitais já integram nas suas equipes
multiprofissionais o Cirurgião Dentista, mas para que a sociedade
possa ter o benefício desse atendimento na sua totalidade o passo
seguinte é alinhar esse trabalho com o secretário de saúde da
cidade e realizar um levantamento completo de quais hospitais
contempla o dentista nas suas equipes.
No atual momento, o trabalho é a fiscalização para que todos
os hospitais de São Paulo, tenham o cirurgião dentista integrado
nas suas equipes multidisciplinares, conforme a Lei Municipal
de Odontologia Hospitalar, e assim toda a população possa se
beneficiar deste atendimento, melhorando a sobre vida e diminuindo seu tempo de internação hospitalar.

Referências
1. Manual de odontologia hospitalar. Secretaria de Saúde - São Paulo:
Grupo Técnico de Odontologia Hospitalar, 1a Edição, 2012. 88p.
2. Projeto de Lei da Câmara no 34, de 2013 (Projeto de Lei no 2.776, de
2008, na origem), do Deputado Neilton Mulim, que torna obrigatória
a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de
internação hospitalar, aos portadores de doenças crônicas e, ainda,
aos atendidos em regime domiciliar na modalidade home care.

3. Resolução Conselho Federal de Odontologia - CFO nº 162
- 163 de 03.11.2015. / Acesso em www.cfo.org.br
4. Lei no 16.860, de 9 de fevereiro de 2018, (Projeto de
Lei no 584/16, do Vereador Natalini - PV) - Institui a
Política Municipal de Proteção à Saúde Bucal da Pessoa
Hospitalizada, e dá outras providências. Acesso em www.
camara.sp.gov.br.
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Lazer

Leste Europeu

um roteiro surpreendente

Paris, Barcelona, Londres e Roma. Existem destinos mais procurados para os recém-chegados à Europa? Claro que esses são roteiros famosos tanto no turismo como no cinema,
além de indiscutivelmente belos. Por outro lado, arriscar a explorar o diferente pode ser
uma aventura repleta de boas surpresas. Cada vez mais divulgado, o Leste Europeu bate
recorde de turismo. Parte dessa badalação, que levou os jovens países ao topo das listas, deuse à preferência de milionários, estrelas de Hollywood e até integrantes da realeza que se
cansaram do burburinho e da agitação dos recantos paradisíacos da parte ocidental europeia.

Frequentemente há dúvidas sobre quais os países que compreendem o Leste Europeu. Na maioria das vezes são considerados
os países localizados entre a fronteira germano-polonesa até os
montes Urais, divisão natural entre Europa e Ásia. A região abriga os
países situados na parte central ou oriental do continente europeu,
somando um total de 22 nações: Albânia, Armênia, Azerbaijão, Belarus, Bulgária, Croácia, Eslovênia, Eslováquia, Estônia, Federação
Russa, Geórgia, Hungria, Iugoslávia, Letônia, Lituânia, Macedônia,
Moldávia, Polônia, República Tcheca, Romênia e Turquia.
Marcados por uma vasta diversidade cultural, vários países faziam parte da antiga União Soviética e atualmente estão

sofrendo um processo de reorganização. Ainda assim, mesmo
que não formem uma homogeneidade absoluta, a maioria deles
apresenta forte presença do idioma eslavo e da religião cristã
ortodoxa. Outro ponto em comum é o fato de terem adotado, em
algum momento de suas histórias, o regime econômico socialista
e o regime político de partido único, grande parte deles entre
os anos de 1945 e 1989.
Mas o que não deixa incertezas são as maravilhas que as
paisagens históricas e naturais da região podem proporcionar
ao viajante, sem ficar atrás dos mais cobiçados e românticos
roteiros internacionais.
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Lazer
Uma viagem histórica
Como em toda boa capital europeia, a história, a arte, a arquitetura, o romantismo e a atmosfera intelectual são características
pulsantes. É difícil definir o que faz de Praga uma cidade tão especial, mas muito se fala sobre a alegria e a hospitalidade do povo.
A República Tcheca, desde sua separação da Eslováquia, em
1993, adotou um plano de crescimento econômico e transformou
as cidades, dando vida a uma cena cultural e artística. Sem falar
da história que carrega nomes como Mozart, Kafka, Polanski,
muita música clássica e admiráveis catedrais góticas.
A capital tcheca possui um dos mais belos e conservados
patrimônios arquitetônicos da Europa. A cidade manteve suas
preciosidades da arquitetura românica, gótica, renascentista,
barroca, clássica e art nouveau. Isso, principalmente, pelo fato de
ter sofrido relativamente poucos danos durante as duas guerras
mundiais. Hoje, monumentos, igrejas, ruas estreitas e edifícios
históricos contrastam com os prédios modernos.
A Praça da Cidade Velha é o símbolo de Praga. Charretes
convidam turistas a uma viagem no tempo por ruas medievais,
acompanhadas pelo som de violinos e por imensas torres góticas

Rio Vltava Praga

A cidade é cortada pelo
rio Vltava, de águas
calmas e embarcações
turísticas que embalam
o passeio dos visitantes
que podem ser apreciadas dos restaurantes e cafés com mesas
ao ar livre. O centro histórico, junção de cinco cidades antigas,
é considerado hoje Patrimônio da Humanidade pela Unesco.
A cidade é cortada pelo rio Vltava, de águas calmas e embarcações turísticas que embalam o passeio dos visitantes. De
incomparável beleza, a Ponte Carlos, a Karluv Most, principal
ligação entre a Cidade Velha e o Castelo de Praga, foi feita de
pedras no século XIV e exibe santos esculpidos ao longo do trajeto.
Uma dica é fazer essa caminhada durante a noite, para admirar
as luzes da cidade e os monumentos iluminados.
Outro ponto que marca a história do país é o Bairro Judeu,
a poucos metros da Praça da Cidade Velha. É possível visitar o
cemitério mais antigo da Europa, com 12 mil lápides e quase
100 mil túmulos. A Sinagoga Espanhola, que se diferencia pelo
estilo mourisco, também merece ser vista.
E para os brasileiros que são grandes apreciadores de cerveja, na República Tcheca a bebida possui lugar cativo. Foi nesse
país que surgiu a do tipo pilsen, a mais difundida pelo mundo,
e é lá que está localizada a cervejaria mais antiga da Europa, a
U Fleku. Para entender um pouco mais sobre o papel dos tchecos na criação da cerveja basta observar no mapa nomes como
Bohemia (Boêmia), Budweis (Ceske Budejovice) e Plzen (Pilsen).
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Lazer
A romântica Polônia
No quesito romantismo, a Polônia se destaca no continente.
Em algumas cidades do país, um costume que sela a paixão dos
casais atrai pessoas de todo o mundo. O apaixonado insere o nome
dos amantes em um cadeado e tranca-o na Ponte do Amor. E como
demonstração da paixão, após trancar o cadeado na ponte, com
tantos outros, as chaves são jogadas no correr do rio.
A origem do costume é um mistério, e muitos folclores
românticos permeiam o mito. Mas por todo lugar que percorrer
na Polônia, e principalmente na cidade de Wraclow, é possível
se inspirar ao deparar-se com as centenas de amores trancados
a sete chaves nas suntuosas pontes.

Rio Riverscape

O posto é resultado
de sua exuberante
costeira cercada
por um mar azulturquesa que ganha
desenho e charme
criados por 1.200
ilhas que se espalham
pela região
A preferida dos europeus
A Croácia é o carro-chefe do turismo no Leste. Conquistou
a elite europeia tornando-se um dos destinos mais cobiçados do
mundo. O turismo nacional desponta um crescimento de cerca
de 10% a cada ano. Após sua recente independência da antiga
Iugoslávia, em 1991, o cenário é de progresso, apenas no verão
são mais de 800 cruzeiros turísticos aportando nas pequenas
cidades, e o país já completa uma década com o título de “melhor
praia da Europa”.

Ruínas do Castelo Mnpyb

Dubrovnik
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Lazer

Dubrovnik, de apenas 50 mil habitantes, é cercada por muralhas construídas há séculos, e a vista da imensidão do mar
do alto da muralha que circunda a cidade é de incomparável
beleza. Vale a pena alugar um carro e visitar as cidades menores,
andar pelas estradas à beira-mar e conhecer as pequenas praias,
penhascos e recantos.
Os encantos do Mar Adriático são o grande atrativo do país,
mas o conjunto de lagos que forma o Parque Nacional de Plitvice
Lakes, ou a vida cultural da capital Zagreb não deixam por menos.
O paradoxo entre a modernidade do progresso e a tradição histórica transformou a cidade. As vielas cheias de vida, a Praça Josip
Jelacic e a Catedral de São Marcos conquistam qualquer viajante.

Kamenjak Costa

O posto é resultado de sua exuberante costeira cercada por
um mar azul-turquesa que ganha desenho e charme criados por
1.200 ilhas que se espalham pela região. Com o Mar Adriático
coroando o lugar, foi preciso apenas remodelar cidades já atrativas
como Dubrovnik e Split, que agora recebem os turistas de gosto
mais refinado.
Outro motivo de tanto sucesso é que, apesar de mais cara que
outros países do leste do continente, a Croácia ainda apresenta
preços convidativos em relação à Europa Ocidental.
Além do clima e dos cenários paradisíacos, as cidades têm uma
noite agitada com restaurantes e cafés estilosos. Butiques trazem
charme e bom gosto combinados às vielas de arquitetura medieval.
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Lazer
Budapeste, a Rainha do Danúbio
As águas do majestoso rio Danúbio formam o cenário da
capital da Hungria, acompanhadas por um agradável fundo sonoro, composto por óperas e concertos de música erudita. Para
os apreciadores, a melhor época para visitar Budapeste é ao
florescer da primavera, celebrado com um típico festival de
música e espetáculos ao ar livre. O nome e a capital nasceram
da união de três cidades. Buda, que abriga o Palácio Real e as
Termas Gellért, cercados de suntuosas árvores e residências.
Peste, que traz o Parlamento, um dos maiores símbolos da cidade, e a Basílica de Santo Estevão. Desse lado do Danúbio a
burguesia húngara desfruta da tranquilidade dos tradicionais
cafés, comércios, parques e teatros. E a terceira e menor cidade

Nas áreas verdes,
nas esquinas e nas
calçadas há estátuas
que chamam a
atenção para temas
como arte e política,
homenageando
personalidades,
heróis e músicos
As atrações turísticas são inúmeras. Entre os pontos de preferência dos estrangeiros estão as Ruínas de Aquincum, uma
cidade romana de dois mil anos que agora sedia um museu; a
Praça dos Heróis, considerada um patrimônio da humanidade;
e o Parque das Estátuas, que retrata a história por meio de obras
e estátuas de ícones como Lenin, Karl Marx e Friedrich Engels,
assim como líderes comunistas húngaros Béla Kun e Georgi
Dimitrov. A Basílica de Santo Estevão, com uma cúpula de 300
pés, divide os cartões postais da cidade com a ponte Chain, ponte
que atravessa o Danúbio unindo as antigas Buda e Peste. E para
os visitantes que possuem mais disponibilidade de tempo, as recomendações são um romântico piquenique na ilha em Margaret,
ilha composta por várias atrações históricas e naturais, além do
tão característico banho nas famosas águas termais abrigadas por
belíssimas construções. Com tantas opções, uma viagem ao Leste
Europeu pode proporcionar uma experiência rica e inesquecível.

que complementa o nome da “Rainha do Danúbio” é Óbuda, ou
Velha Buda, localizada ao norte.
A composição harmônica do conjunto das nove pontes mostra
uma cidade de arquitetura suntuosa caracterizada pela art nouveau e
barroca. Nas áreas verdes, nas esquinas e nas calçadas há estátuas que
chamam a atenção para temas como arte e política, homenageando
personalidades, heróis e músicos. Vielas, praças, bulevares, monumentos e esculturas expressam a exorbitante história, cultura e
beleza natural de Budapeste. As construções tornam a capital viva
com telhados de cores diversas e ornamentos em portas e janelas;
cada canto, cada detalhe deixa o passeio irresistível para as fotos.
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Inglês para médicos

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

Dear Readers,
Escolhi a canção “Smile“, composta por Charles Chaplin em 1936 para seu filme Tempos Modernos. Então, em 1954
John Turner e Geoffry Parsons adicionaram letra à canção. Letra que contém palavras e expressões muito interessantes.

SMILE
Smile, though your heart is aching.
Smile, even though it’s breaking
When there are clouds in the sky
You’ll get by
If you smile with your fear and sorrow
Smile, and maybe tomorrow
You’ll see the sun come shining through for you
Light up your face with gladness
Hide every tace of sadness
Although a tear may be ever so near
That’s the time you must keep on trying
Smile:) What is the use of crying?
You’ll find that life is still worthwhile
If you’ll just ...SMILE...

Vocabulary
Though= embora todavia, apesar de
Even though = até mesmo se
Aching = doendo - Verbo to ache
You’ll get by= você vai conseguir, você vai ter sucesso
Light up= acenda
Glad= feliz
Gladness= felicidade
Hide= esconder
Sad= triste
Sadness= tristeza
Trace= sinal, rastro, traço
Keep on = continuar
What’s the use of crying?= o que adianta chorar ? Essa expressão
what’s the use of , sempre leva um verbo com o sufixo “ING“
ex: what’s the use of buying such an expensive car ?= pra que
comprar um carro tão caro?
Worthwhile= vale a pena, algo que compensa
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Regionais

Regional ABCDM

Regional Franca

Aconteceu em 5 de fevereiro a palestra sobre Inibidores da SGLT2:
apoio definitivo no tratamento das cardiopatias ministrada pelo
Dr. José Francisco Kerr Saraiva, presidente da SOCESP. As
tradicionais Oficinas de Casos Clínicos aconteceram em 7
de fevereiro e dias 7 e 21 de março.
O tema GENC - Vegetarianismo e doenças cardiovasculares
foi abordado em 14 de março pelo Dr. Eric Slywitch. Em 28
de março o tema aborado pela Dra. Patricia Alves de Oliveira
foi Atividade Física e Doenças Cardiovasculares no restaurante
Baby Beef em Santo André.

Novo Olhar no Tratamento da I.C com Fração de Ejeção Deprimida e com Fração de Ejeção Preservada foi o tema da palestra
ministrada em Dr. Sandrigo Mangini.

Regional Marília
Arritmias para o clínico foi o tema debatido pelo Dr. Eduardo
Palmegiani e Dr. Edson Arfelli em 16 de fevereiro.

Regional Osasco
Regional Araçatuba
Intervenções percutâneas no século 21 – suas aplicabilidades
na prática clínica diária foi o tema abordado pelo Dr. Fernando
Stucchi Devito em 19 de março.

Regional Araraquara
Dra. Elizabeth Regina Giunco Alexandre abordou o tema Doença
coronária na mulher em 16 de março.

Dr. Expedito Eustaquio Ribeiro da Silva abordou o tema Procedimentos hemodinâmicos. A passagem do diagnóstico para
associação com tratamento. o que o cardiologista deve saber
em 12 de fevereiro. Em 26 de março o tema abordado pelo
Dr. Marcio Krakauer em jantar no Coco Bambu de Alphaville
foi O papel do cardiologista na pandemia do diabetes tipo II
Quais alternativas dentro dos guidelines tem o cardiologista para
participar desse diagnóstico e tratamento?

Regional Piracicaba
Regional Araras
Em 9 de fevereiro Dr. Nabil Ghorayeb falou sobre Avaliação para
atividade física. Atualização em ressuscitação cardio pulmonar:
do básico ao avançado foi o tema da palestra ministrada em 16
de março pelo Dr. Agnaldo Piscopo.

Regional Bauru
Dr. Paulo de Lara Lavitola ministrou a palestra em 21 de fevereiro
sobre Atualização em Valvopatia (Diagnóstico e Tratamento).
Orientação Cardiolológicas para atividade física e reabilitação foi
o tema abordado em 21 de março pelo Dr. André Moro.

Regional Campinas/Jundiaí
Atualização em DAC crônica foi o tema da palestra ministrada
pelo Dr. Marcelo Queiroga em 22 de março.
Em 12 de março o tema abordado pela Dra. Cléa Simone Sabino
de Souza Colombo em evento em Campinas foi Screening pré-participação esportiva: será que estou fazendo certo?
Em Jundiaí no dia 28 de março Dr. Flavio Tarasoutchi ministrou
a palestra sobre Valvulopatia Aórtica e Mitral – O que há de novo.

Em 5 de fevereiro aconteceu na APM de Piracicaba a palestra
Encontros com o especialista: Psiquiatria: Depressão - o
mal do século com a Dra. Ana Lucia Stipp Parteniani e a
psicóloga Sra. Eliane Zanatta. Pericardites foi o tema abordado
pelo Dr. Alexandre de Matos Soliro em 21 de fevereiro. Em 22
de março o tema discutido foi Encontros com o especialista:
Otorrinolaringologia Síndrome da apneia obstrutiva do
sono, quem eu devo investigar?

Regional Presidente Prudente
Aconteceu em 12 de fevereiro na APM de Presidente Prudente
a palestra Manueseio do IAM - Do Diagnóstico ao Prognóstico
ministrada pelo Paulo Roberto Nogueira. A Discussão de Casos
Clínicos em Arritmias foi coordenada pelo Dr. Eduardo Palmegiani em 26 de março.

Regional Ribeirão Preto
Aconteceu no Centro Médico - Ribeirão Shopping em 28 de março
a palestra da Dra Tan Chen Wu sobre Estratégias diagnósticas
e condutas na síncope.
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Regionais
Regional Santos

Regional Sorocaba

O Simpósio de Cardiologia do Esporte que aconteceu em 23 de
fevereiro na APM de Santos e contou com a participação dos palestrantes Dr. Nabil Ghorayeb, Dr. Luiz Eduardo Mastrocolla, Dr.
Daniel Daher e Dra. Clea Colombo e do coordenador Dr. Cyrillo
Sellera. Em 13 de março aconteceu a Discussão de Casos Clínicos.

O tema Pós-operatório de cirurgia cardíaca foi abordado pelo
palestrante Dr. Flávio de Souza Brito em evento que aconteceu
em 20 de fevereiro Sorocaba Park Hotel.

Regional São Carlos
Em 30 de março a palestra com o tema Desmitificando a insuficiência
cardíaca distólica foi ministrada pelo Dr. Marcos Valério de Resende.

Regional São José do Rio Preto
Aconteceu em 9 de fevereiro a Reciclagem em Arritmias Cardiacas com
os Drs. Adalberto Lorga Filho, Eduardo Palmegiani e Thiago Migid Culy.

Regional Vale do Paraíba
Dr. Freddy Goldberg Eliaschewiz foi o palestrante com
o tema Reduzindo a morte cardiovascular do diabético:
abordagem contemporânea em 7 de fevereiro. Aconteceu
na Sede da UNIMED em 21 de fevereiro em São José dos
Campos a palestra Espiritualidade na prática clínica com o
Dr. Fenando Nobre.
A palestra sobre Hipertensão arterial: o que há de novo no diagnóstico e no tratamento ministrada pelo Dr. Flavio Antonio de
Oliveira Borelli aconteceu em 14 de março.
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Agenda
Departamento de Nutrição

Regional Jundiaí

Suplementos esportivos e implicações na saúde
cardiovasculas

Atualização em Síndrome Coronariana Aguda com
supra de ST

03/04/2019
18h30 as 20h00
Nut. Pedro Perin

11/04/2019
19h30 as 22h00
Dr. Fausto Feres

Regional Piracicaba
Tabagismo - Como eu trato?
04/04/2019
19h30 as 21h30
Dr. Marcio Gonçalves de Souza

Regional São José do Rio Preto
Insuficiência Cardíaca, como olhar em 2019?
13/04/2019
08h30 as 12h30
Dr. Mucio Tavares de Oliveira Jr e Dr. Juliano Novaes Cardoso

Regional Sorocaba

Regional Vale do Paraíba

Hipertensão de difícil controle / Has secundaria

Manejo prático das taquiarritmias no pronto socorro

17/04/2019
20h00 às 21h00
Dr. Celso Amodeo

04/04/2019
19h30 as 22h00
Dr. Rogério Braga Andalaft

Departamento de Enfermagem
Curso de Choque Cardiogênico

Departamento de Psicologia
Workshop – Mindfulness: A consciência no aqui e
agora e sua utilidade clínica
04/04/2019
18h00 às 21h00
Erika Leonardo de Souza

Regional Bauru
Correlação Anátomo Clínica em Cardiologia
05/04/2019
20h00 as 22h00
Drs. Carlos Oswaldo Teixeira e Maria Aparecida Barone

Regional Presidente Prudente
Jornada de cardiologia
09 e 11/04/2019
19h30 as 21h30
Dr. Marcelo do Valle, Dr. Ricardo Benetti, Sra. Natália Plantier,
Sra. Francis Lopes Pacagnelli

Regional Santos

24/04/2019
14h00 as 17h00
Enf. Denise Meira e Eloisa Sassá

Regional Osasco
Insuficiência cardíaca: etiologia e tratamento
25/04/2019
19h30 as 21h30
Dr. Fernando Bacal

Regional Araraquara
Fibrilação Atrial e fenômeno embolíticos
04/05/2019
10h00 às 12h00
Dr. Dalmo Antonio Ribeiro Moreira

Regional Piracicaba
Arritmia Ventricular - quando eu devo tratar?
09/05/2019
19h30 as 21h30
Dr. Francisco Carlos da Costa Darrieux

Departamento de Nutrição

Discussão de Casos Clínicos

Crenças alimentares e comportamento alimentar na
cardiologia

11/04/2019
20h00 as 22h00
sem palestrante

08/05/209
18h30 as 20h00
Nut. João Motarelli
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