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e m  d e s t a q u e

Caros colegas,

Apresentamos o último número da Revista SOCESP em Destaque de 
2018. Temos muito o que celebrar do ano que passou, e muitas esperanças para 
o ano que virá! E para comemorar, nada melhor do que uma reunião com os 
amigos e uma boa cerveja! A bebida, quase “nacional”, é de fato rica em história. 
Os apaixonados por essa bebida estão cada vez mais interessados nos diferentes 
tipos e sabores, e por vezes, iniciam sua própria produção. Além disso, nós 
médicos, somos frequentemente questionados sobre os potenciais benefícios 
da cerveja para a saúde cardiovascular. Nosso colega e Beer Sommelier, 
Pedro Veronese, escreveu um interessante artigo sobre todos esses pontos. Com 
relação às informações científicas, existem dados esparsos do impacto positivo 
na função endotelial e no perfil lipídico, mas ainda não temos dados robustos na 
literatura sobre desfechos cardiovasculares. Porém, pode-se inferir que o uso 
moderado de cerveja por indivíduos saudáveis não aumenta o risco cardiovascular. 
Outra contribuição importante vem do Departamento de Enfermagem da 
SOCESP. As colegas Ana Carolina, Rafaela e Eugênia abordam o tema de 
Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA), focando, em especial 
na técnica adequada e perspectivas de seu uso. Não é necessário falar da 
importância do controle dos níveis pressóricos na população de hipertensos. 
Infelizmente, estima-se que no nosso País as metas de controle são atingidas 
em menos de 20% dos pacientes. A tarefa de tratar desse fator de risco deve ser 
multiprofissional, e o envolvimento do paciente é também fundamental nesse 
processo. Novas formas de aferição da pressão arterial estão sendo propostas 
para melhorar o diagnóstico de controle, e de forma indireta, podem também 
estimular a adesão do paciente. A MRPA deve ser feita de acordo com um 
protocolo para que seu objetivo seja atingido, isto é, represente de forma 
confiável aos valores da PA do paciente no período avaliado. As informações 
devem ser passadas para os pacientes de forma clara e sistematizada, sem 
deixar dúvidas para sua correta execução. Essa nova forma de aferição da 
pressão arterial tem um ótimo potencial para ser utilizada cada vez mais, e 
terá impacto positivo nas taxas de controle da hipertensão arterial. Ainda, a 
matéria sobre Roteiros Musicais irá com certeza estimular os colegas amantes 
da música para viagens ao redor do mundo. Locais e um pouco de história 
dos gêneros musicais, rock, jazz e música clássica, são destaques. Por fim, a 
presença do nosso tradicional inglês para médicos nos ajuda a desejar a todos 
Happy Holidays,  Merry Christmas and Happy New Year!!

Tenham todos uma boa leitura.
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Em Debate

O Consumo 
moderado de 
cerveja pode 
proteger o coração?

Você sabia que essa história de bebida alcoólica e proteção 
cardiovascular começou ainda na década de 80? Pois é! Estudos 
epidemiológicos conduzidos pela Organização Mundial da Saúde 
demonstraram que, apesar do alto consumo de gordura saturada 
pelos franceses, a mortalidade cardiovascular na França, onde se 
consome muito vinho tinto, era semelhante à de países mediter-
râneos com uma ingesta muito menor de gorduras.  

A partir desta observação, pesquisadores começaram a ava-
liar se a dieta do mediterrâneo rica em vinho tinto, azeite de 

oliva extra virgem e castanhas poderia ser a explicação para esse 
fenômeno, que ficou conhecido como paradoxo Francês. E aí, 
você teria algum palpite?

Com o avanço das pesquisas, descobriu-se que tanto o álcool 
como os flavonóides (polifenóis) presentes na casca das uvas 
utilizadas para a fabricação dos vinhos tintos, tinham um papel 
protetor cardiovascular. Posteriormente, os mesmos benefícios 
foram observados na cerveja, uma bebida fermentada, rica em 
polifenóis encontrados principalmente no lúpulo e na cevada.

Dr. Pedro Veronese
Médico Cardiologista pelo InCor-FMUSP e do Centro de Arritmias Cardíacas do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, 
Beer Sommelier e Mestre em Estilos Cervejeiros pelo ICB.
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Em Debate

Atualmente, sabe-
se que o consumo 
moderado de cerveja 
reduz o risco de 
morte cardiovascular 
quando comparado 
aos indivíduos 
que não bebem 
ou que o fazem de 
forma abusiva

Evidências médicas

De todos os benefícios atribuídos ao consumo moderado 
de cerveja, a proteção cardiovascular é o que apresenta maior 
evidência na literatura médica. Atualmente, sabe-se que o con-
sumo moderado de cerveja reduz o risco de morte cardiovascular 
quando comparado aos indivíduos que não bebem ou que o fazem 
de forma abusiva. Abaixo, selecionamos alguns estudos científicos 
que validam essa teoria.

1. Redução de problemas cerebrovasculares, como o AVC
Em 2002, Di Castelnuovo e colaboradores publicaram em 

uma renomada revista médica, um estudo de meta-análise que 
demonstrou que o consumo moderado de cerveja reduziu em 
21% o risco de doença coronária, em 33% o risco de doença 
cerebrovascular como o AVC (conhecido pela população como 
derrame) e em 26% o risco de eventos vasculares não fatais, 
quando comparados a abstêmios.

Metaanálise – Doenças CardiovascularesMetaanálise – Doenças Cardiovasculares

Di Castelnuovo et al, Circulation 2002.

Consumo
Razão de 
chances

(IC)

Aspirina 0,72 (0,60 - 0,87) RC 28% DAC - P1o

Vinho 0,68 (0,59 - 0,77) RC 32% DAC - P1o

Cerveja 0,78 (0,70-0,86) RC 22% DAC - P1o

Eventos de doença cardíaca: prevenção pelo 
consumo de aspirina, vinho ou cerveja

Consumo de vinho vs. sem consumo de vinho
13 estudos relatam dados sobre o vinho

209.418 indivíduos

Estudos prospectivos Estudos prospectivos

Estudos de caso-controle
Estudos de caso-controle

Efeito protetor     Efeito de risco    Efeito protetor         Efeito de risco

Geral
RC: 0,68, 99% IC (0,59-0,77) Geral

RC: 0,78, 99% IC (0,70-0,86)

Consumo de cerveja vs. sem consumo de cerveja
15 estudos relatam dados sobre a cerveja

208.036 indivíduos

Metanálise total das coronárias 

Vascular risk comparing

Hayden et al., Ann Int Med 2002; Di Casteinuovo et al., Circulation 2002.
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Em Debate

Cerveja e a Peste Negra
No século 14, a peste negra se espalhava pela Europa, 
matando 90% das pessoas que infectava. Mas, quando a 
epidemia chegou à cidade de Oudenburg, na Bélgica, o 
abade local proibiu o consumo de água e obrigou os cristãos 
a beber só cerveja. Por incrível que pareça, deu certo: muitos 
deles sobreviveram à peste (pois a cerveja, graças ao álcool 
e a fervura, era menos contaminada que a água). O abade foi 
canonizado, e virou o padroeiro da cerveja – Santo Arnoldo.

Dieta Rica CL

       HC                                     HC + LB                                HC + MB                    HC + alcohol-free MB

Dieta Rica CL
12.5g/Cerveja
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25.0g/Cerveja
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Consumo de cerveja e área de infarto

2. Pode reduzir o risco de infarto
Já em 2003 foi publicado em uma das mais prestigiadas 

revistas médicas do mundo, um estudo com mais de 38 mil 
profissionais da área da saúde, que mostrou que o consumo 
moderado de cerveja reduziu de forma significativa o risco de 
infarto agudo do miocárdio.

Em 2012, foi apresentado no Congresso da Sociedade de Car-
diologia do Estado de São Paulo um estudo espanhol experimental 
em porcos, que demonstrou que a cerveja reduziu o tamanho do 
infarto nesta população, o risco de arritmias ventriculares graves 
e o risco de morte.

E mais recentemente, uma nova evidência publicada no 
jornal do colégio americano de cardiologia, também demonstrou 
que o consumo moderado de cerveja não aumentou o risco de 
arritmias cardíacas como a fibrilação atrial.

3. Redução do Colesterol
Há ainda evidências de que o consumo moderado de cerveja 

possa elevar o HDL-colesterol (bom colesterol), reduzir o LDL-
-colesterol (colesterol ruim), reduzir marcadores de inflamação 
do nosso organismo e produzir vasodilatação, o que é benéfico 
para os indivíduos com doenças cardíacas.
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Produtos Cerveja Vinho Destilado
Nutriente Unidades 1 garrafa (356 g) 1 copo (103 g) 1 dose (42 g)

Água g 326,588 91,567 26,838
Energia kcal 145,960 72,100 105,000
Energia kj 612320 301,790 439,320
Proteína g 1,068 0,206 0,000
Lipídio. gordura g 0,000 0,000 0,000
Carboidrato (por diferença) g 13,172 1,442 0,042
Fibras g 0,712 0,000 0,000
Álcool g 12,816 9,579 15,120
Cinza g 0,356 0,206 0,000

Comparação de nutrientes em bebidas

Consumo moderado de cerveja
Segundo Paracelsus, a dose faz o veneno.
Os efeitos benéficos potenciais do álcool ocorrem em doses pequenas:
• Até 30-40 gramas de álcool por dia para homens
• Até 15-20 gramas de álcool por dia para mulheres
• Em média, 0,102 g/kg de massa corpórea/hora (variando de  0,070 a 0,185)

Mulheres 1 long neck/ dia
Homens 2 long necks/ dia

Consumo Moderado de Cerveja

Segundo Paracelsus: “a dose faz o veneno”

Em resumo, somos 
apaixonados 
por cervejas, 
mas também 
somos loucos 
por informações 
sérias e corretas

Mas afinal, a cerveja é a solução para problemas do 
coração?

Após a leitura de todas essas informações vem uma pergunta 
muito frequente: já temos dados suficientes para recomendar 
que indivíduos que não bebem cerveja comecem a beber? A 
resposta é NÃO!

Temos dados suficientes para dizer que indivíduos saudáveis 
que já fazem o uso de cerveja de forma moderada e consciente 
podem manter esse hábito. Indivíduos com doenças específicas 
devem discutir as opções com seu médico.

Em resumo, somos apaixonados por cervejas, mas também 
somos loucos por informações sérias e corretas, por isso gostamos 
de orientar nossos leitores sobre o assunto com toda a responsa-
bilidade que o tema merece.

Beba menos, beba melhor!

Referências
1. Di Castelnuovo et al. Circulation 2002
2. Basic Res Cardiol (2012) 107: 291
3. NEJM 2003; 348: 109-18
4. JACC Vol 64 No 3 2014 July 22, 2014: 281-9

Em Debate



9
SOCESP EM DESTAQUE  •  OUT/DEZ 2018

A Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA) é um 
método destinado a fazer os registros da pressão arterial (PA) pelo 
próprio paciente, por longo período de tempo, em seu domicílio e 
fora do ambiente do consultório. Este procedimento diferencia-se 
da automedida da pressão arterial (AMPA), a qual não obedece a 
nenhum protocolo previamente estabelecido, sendo as medidas 
realizadas aleatoriamente e por decisão do próprio paciente.

Os valores de PA obtidos na MRPA são considerados anor-
mais quando a média da PA é ≥ 135 mmHg para a pressão 
arterial sistólica (PAS) e/ou ≥ 85 mmHg para a pressão arterial 
diastólica (PAD). Sua indicação está relacionada à confirmação do 
diagnóstico de hipertensão arterial (HA) ou hipertensão arterial 
resistente, à identificação da hipertensão do avental branco, efeito 
do avental branco e hipertensão mascarada. Além disso, o método 
pode contribuir com a verificação da eficácia do tratamento, da 
melhora da adesão ao uso de medicamentos anti-hipertensivos 
e do aumento das taxas de controle da PA.

Na MRPA recomenda-se que o paciente realize três medidas 
de PA pela manhã e três medidas ao entardecer/anoitecer, por 

Monitorização Residencial
 da Pressão Arterial:

Novas perspectivas e
orientações ao paciente

Ana Carolina Queiroz Godoy Daniel 
Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) - Diretora científica do Departamento de Enfermagem (SOCESP).

Rafaela Batista dos Santos Pedrosa 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - Diretora científica do Departamento de Enfermagem (SOCESP).

Eugenia Velludo Veiga 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP) - Diretora Executiva do Departamento de Enfermagem (SOCESP).

um período de, no mínimo, cinco dias, totalizando 30 medidas 
válidas. As medidas do primeiro dia deverão ser excluídas, assim 
como medidas discrepantes, tais como PAD > 140 mmHg e 
< 40 mmHg, PAS < 70 mmHg e > 250 mmHg, e pressão de 
pulso < 20 mmHg e > 100 mmHg. 

A utilização de aparelhos automáticos digitais deve ser re-
comendada para a realização da MRPA. Tais aparelhos devem 
estar validados e calibrados, e devem ser capazes de armazenar 
os dados no equipamento para posterior emissão de laudo por 
profissional capacitado. A verificação da calibração do aparelho 
de PA deve ocorrer, no mínimo, a cada 12 meses e o paciente 
deve ser orientado à não utilizar dispositivos à base de mercúrio 
ou aneróide, devido à toxicidade da substância e à dificuldade 
em realizar a técnica auscultatória. 

Os profissionais da saúde devem ser encorajados a verificar 
a certificação de validação do aparelho de PA em bases de dados 
confiáveis, tais como a recomendação internacional disponibilizada 
pela dabl Educational Trust no site: www.dableeducational.
com/sphygnomanometer/devices. 

Departamentos
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Antes do início da MRPA, o paciente deve receber algumas 
orientações do profissional que irá acompanhar a evolução de suas 
condições de saúde. Dessa forma, é importante que o paciente 
seja esclarecido quanto à possibilidade de variação da PA e dos 
batimentos cardíacos em cada medida realizada. Deve-se ainda 
salientar que a medida da PA deverá ser obtida nos dias e horários 
recomendados pelo serviço de saúde e que é proibido medir a PA 
de outras pessoas durante a MRPA, pois essa iniciativa invalidará 
o exame do paciente. 

As etapas da MRPA podem ser visualizadas a seguir:

1. Preparo do ambiente
• Utilizar um local silencioso e calmo.

2. Preparo do paciente
• Orientar o paciente a não fumar, consumir cafeína (café, chá) 

ou bebida alcoólica nos últimos 30 minutos;
• Estar com a bexiga vazia para o procedimento;
• Não tomar medicamento anti-hipertensivo ou se alimentar 

nas últimas 2 horas;
• Descansar por 5 minutos antes de realizar sua medida de PA; 
• Estar sentado confortavelmente, com as costas apoiadas, 

pernas descruzadas, pés apoiados no chão, braço semiaberto 
(45º), desnudo e apoiado em uma superfície plana na altura do 
coração, com a palma da mão voltada para cima (Figuras 1 e 2); 

• Permanecer em silêncio e sem movimentar-se durante a 
medida da PA.

3. Seleção e posicionamento do manguito
• Utilizar marcações ilustradas do manguito para selecionar o tama-

nho adequado. A largura do manguito deve corresponder a 40% 
da circunferência braquial e a 80% do comprimento do braço;

São 
considerados 
anormais 
valores médios 
de PAS
≥ 135 mmHg
e/ou PAD
≥ 85 mmHg

Figura 1. Figura 2.

Departamentos
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• Localizar o centro da bolsa de borracha (Figuras 3 e 4);
• Localizar artéria braquial e colocar o centro da bolsa de bor-

racha diretamente sobre ela (Figura 4); 
• Colocar o manguito confortavelmente em torno do braço, 2,5 cm 

acima da dobra do cotovelo. 

4. Manuseio do equipamento
• Ligar o aparelho e pressionar o botão ligar (“start/power”);
• Realizar pelo menos três leituras de PA no mesmo braço, com 

intervalo de 1 minuto entre elas;
• Escolher o braço com maior valor de PA quando houver 

diferença de valor entre eles. 

Referências

1. Nobre F, Mion Júnior D, Gomes MAM, Barbosa ECD, Rodrigues CIS, Neves 
MFT, et al. 6ª Diretrizes de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial E 4ª 
Diretrizes de Monitorização Residencial da Pressão Arterial. Arquivos Brasileiros 
de Cardiologia. 2018, 110(5), 1-29.

5. Registro dos valores de pressão arterial
• Registrar todas as leituras de PA com precisão se o aparelho 

não possuir memória incorporada;
• Levar o monitor de PA com memória incorporada para todas 

as consultas médicas.

6. Frequência das medidas de pressão arterial
• Realizar a MRPA diariamente durante uma semana que an-

teceda seu retorno ao centro de saúde;
• Iniciar o procedimento 2 semanas após mudança no tratamento.

2. American Heart Association. Lifelong Learning-Better Hearts Better Cities: AHA 
Proposed Core Curriculum, 2018. 

3. Malachias, M. V. B., Póvoa, R. M. S., Nogueira, A. R., Souza, D., Costa, L. S., 
& Magalhães, M. E. (2016). 7th Brazilian Guideline of Arterial Hypertension: 
chapter 3-clinical and complementary assessment. Arquivos brasileiros de car-
diologia, 107(3), 14-17. 

Figura 3.

Figura 4.

Departamentos
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Rock norte-americano

Nos extensos estados norte-americanos, cidadezinhas reser-
vam o estilo do gênero musical que se consagrou mundialmente 
por uma juventude muito distante de conhecer os efeitos da 
globalização cibernética. O rock and roll nasceu da poesia e na 
consolidação da língua inglesa e se tornou uma lenda cultural.

O rei do rock, Elvis Presley, que levou o nome da terra natal 
na canção Long distance information give me Memphis-Tennessee, 
nasceu e viveu em Memphis. A mansão deixada por Elvis é a 
segunda residência mais visitada dos Estados Unidos, depois da 
Casa Branca. Mas não é só a casa do rei que atrai os amantes do 
rock a Memphis: o Rock’n’Soul Museum, o Sun Studio, abrigam 

o nascimento de tudo e a fábrica de guitarras Gibson chama a 
atenção dos curiosos e aficionados.

Seattle, no estado norte-americano de Washington, é a cidade 
do guitarrista Jimi Hendrix. O túmulo de Hendrix pode ser visitado 
no Greenwood Memorial Park, em Renton. Outro cenário marcante 
do local foi o movimento grunge, que, no fim dos anos 1980, trouxe 
bandas como Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains e Pearl Jam. O 
bar e café The Crocodile é o mais requisitado da cidade, vale a pena 
conferir a programação. Para saber mais sobre a história musical de 
Seattle, visite o museu Experience Music Project, que traz exposi-
ções como Nirvana: Taking Punk to the Masses e Jimi Hendrix: An 
Evolution of Sound. Tours musicais estão disponíveis pela cidade.

Destinos de música ao 

Roteiros musicais
redor do mundo

Lazer



13
SOCESP EM DESTAQUE  •  OUT/DEZ 2018

Lazer

Cleveland, no estado de Ohio, abriga o Rock & Roll Hall of 
Fame. O museu, que levou quase 12 anos de construção, abriga 
instrumentos, manuscritos originais e seções multimídia. Yoko 
Ono contribuiu para o admirável acervo doando objetos de John 
Lennon, como letras de músicas, óculos, uma jaqueta de couro 
usada em Hamburgo, Alemanha, e a guitarra com a qual tocou 
no show dos Beatles no Shea Stadium em 1965. O espaço já 
recebeu mais de oito milhões de fãs curiosos por detalhes da 
vida dos ícones e ídolos do rock.

Bethel, Nova York, foi na cidadezinha próxima a White Lake, 
no leste americano, que aconteceu o grande Woodstock Festival 
em 1969. Em uma fazenda que recebeu 400.000 pessoas para 
assistir aos shows de Joe Cocker, Janis Joplin, Creedence Clear-
water Revival, The Who e Jimi Hendrix. Seja uma aventura, 
uma tentativa de paz e mensagens contra a guerra, ou um evento 
desorganizado, Woodstock entrou para a história. Um museu foi 
criado para preservar a lenda. Atualmente, o Coachella Valley 
Music and Arts Festival pode ser considerado o maior evento 
de música e arte, reunindo em cada edição, na cidade de Indio, 
Califórnia, mais de 100 shows de artistas do rock, do hip hop, 
entre outros, em meio ao vale de Coachella. O festival conta com 
diversos palcos e tendas espalhadas no local. Sempre nos dois 
últimos finais de semana do mês de abril a cidade recebe uma 
movimentação sem igual. O festival de Glastonbury entra como 
o equivalente britânico do esperado encontro de rock.

A central cidade de Nova York representa forte produção 
musical. O hotel Chelsea hospedou Bob Dylan, Janis Joplin, Jimi 
Hendrix e Sid Vicious. A poucos metros de onde Jonh Lennon 
foi morto, surgiu o Strawberry Fields Memorial, no Central Park. 
Os cliques registram o memorial quase que 24 horas por dia. 
O Madison Square Garden sedia shows de artistas de diversos 
estilos musicais, entre os quais Led Zeppelin e Pink Floyd. Como 
em Paris, Tóquio e Londres, o Hard Rock Cafe está presente 
na metrópole somando as 171 unidades da famosa franquia, 
distribuída por 50 países em volta do mundo. O bar-restaurante 
pode ser considerado também um museu do rock e possui uma 
coleção com mais de 70 mil artigos relacionados à música, como 
a guitarra Flying V de Jimi Hendrix e a folha de papel com a 
letra de Help escrita à mão por John Lennon.

Histórico e percursor
New Orleans, a origem do jazz 

Até por volta de 1915 o jazz não era aplicado como música. 
Nova Orleans, capital de Luisiana, nos Estados Unidos, é o berço 
do gênero que se originou da cultura popular e da criatividade 
das comunidades negras. Agregando herança francesa com toques 
caribenhos e forte influência africana, nasceu uma musicalidade 
pouco vista e muito admirada em outros lugares do mundo.

A mistura de várias tradições musicais incorporou blue notes, 
chamada e resposta, forma sincopada, polirritmia, improvisação, 
que são formas de fazer música. Acarretando na produção de 
uma grande variedade de subgêneros, como o dixieland da dé-
cada de 1910, o swing das big bands das décadas 1930 e 1940, o 
bebop de meados da década de 1940, o jazz latino das décadas 

de 1950 e 1960 e o fusion das décadas de 1970 e 1980. Tamanha 
repercussão mundial fez o jazz se adaptar a muitos estilos mu-
sicais locais, obtendo, assim, uma grande diversidade melódica, 
harmônica e rítmica.

Em Nova Orleans, ou New Orleans, na língua original, é 
possível ouvir música praticamente o tempo todo nas ruas, nos 
restaurantes, nas lojas, no mercado, no aeroporto, em todos os 
lugares. A cidade conta com uma gama de artistas que compõem 
e interpretam música de alta qualidade, em qualquer gênero: jazz, 
blues, R&B, gospel, soul, funk, rock, zydeco e outras vertentes 
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locais. Dezenas de festivais de música acontecem na cidade durante 
todo o ano, com destaque para o Jazz & Heritage Festival, Jazz 
Fest, como é chamado pelos moradores locais. Um dos maiores 
eventos musicais do planeta, caminha para festejar 45 anos. São 12 
palcos espalhados pelo Fairgrounds, o hipódromo da cidade, esse 
megafestival oferece cerca de 500 atrações ao ar livre. O elenco é 
bem eclético: astros do jazz, da black music, do rock e da música 
africana, além de figurões do blues, do soul, do gospel e outros 
gêneros. Além de aproveitar os festivais e as noites, com bares e 
muita música, os admiradores do jazz aproveitam para apreciar a 
arquitetura de raiz europeia, bons museus e passeios de barco a 
vapor pelo rio Mississippi e pelas plantações históricas ou pântanos 
da região, incluindo o Parque Nacional Jean Lafitte, ao sul.

Entre os pontos mais frequentados da cidade está a 
Bourbon Street, uma das ruas mais lendárias do sul dos EUA, 
cercada de bares com música ao vivo, restaurantes, lojas e clubes. 
Já a Magazine Street é mais tranquila. Indicada para uma visita 
diurna, a rua abriga lojinhas descoladas, galerias de arte, antiquá-
rios e requintados restaurantes de todas as nacionalidades. Vale 
ressaltar que os pratos típicos das culinárias cajun e creole devem 
ser apreciados. Existem restaurantes tradicionais com preços 
acessíveis e bom serviço, que oferecem pratos da culinária local, 
logicamente, acompanhados de música ao vivo. A Oak Alley tem 
uma proposta diferente. A alameda exibe um visual belíssimo, 
formado por majestosas árvores de 300 anos de idade. Afastado 
uma hora da cidade, o local permite aos visitantes um breve 
retorno à vida no campo, nos Estados Unidos do século XIX. 

A região reserva outras cidades como Houston, que sedia o 
centro de controle da Nasa. Lafayette, o berço da música folk 
na região. Jackson, a capital do Estado, com forte tradição em 
blues, soul e gospel. Em Tunica e Indianola a proposta é apreciar 
um pouco mais de blues. Em Memphis, claro, como abordado 
anteriormente, a atração principal é Elvis Presley, mas é impor-
tante saber que Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Carl Perkins, Roy 
Orbison, Ottis Redding, Isaac Hayes, Sam & Dave e B.B. King 
também começaram suas carreiras na cidadezinha.

Jovem e idealista

Rock britânico

A capital britânica é o palco original do sucesso de ícones 
como Rolling Stones, David Bowie, Queen, The Who, Sex Pistols 
e The Police. Com esse peso na história da música, Londres é 
cercada de marcos do rock, desde a casa de Freddie Mercury 
até a famosa Abbey Road. 

O Wembley Stadium, por exemplo, sediou o Live Aid de 13 
de julho de 1985, que reuniu U2, David Bowie, Queen, The Who, 
Phil Collins, Eric Clapton, Black Sabbath, Paul McCartney e os 
sobreviventes do Led Zeppelin. Assim surgiu o dia mundial do rock.

O show simultâneo em Londres, na Inglaterra e na Filadélfia, 
nos Estados Unidos, foi criado para arrecadar fundos ao combate 
da fome na Etiópia e transmitido para diversos países, abrindo os 
olhos do mundo para a miséria no continente africano. 

Outro acontecimento memorável na cronologia do rock foi 
uma sessão fotográfica de 10 minutos que entrou para a história. 
Os Beatles atravessando a Abbey Road. A imagem estampou o 
álbum da banda e marcou um dos famosos endereços de Londres. 
Entretanto, os garotos de Liverpool não levaram só o nome da 
capital para o mundo. Os parques, ruas e pubs da movimentada 
cidade participaram do nascimento da banda, nos anos 1960. Os 
Beatles fizeram seus primeiros shows no Cavern Club; seguido 
de mais 300 apresentações, era de se esperar que o espaço se 
tornasse um ícone. Todas as noites o local conta com programa-
ção de música ao vivo e DJ’s. Sete dias por semana recebendo 
público de todos os cantos, o requisitado endereço se mudou 
para o outro lado da rua, mas levou os tijolos e o prestígio do 
primeiro bar demolido em 1973. Ainda em Liverpool, a Mathew 
Street também abriga estátuas dos Fab Four, lojas dos Beatles 
e o luxuoso Hard Days Night, hotel que virou tema de música. 
Conheça também Strawberry Field, que inspirou, obviamente, 
Strawberry Fields Forever, e saiba de perto como foi o caminho 
dos Beatles rumo ao estrelato e à história do rock.
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Manchester guarda na história o sucesso de bandas como 
Oasis, The Smiths, The Fall, Simply red e Joy Division. A cidade, 
que também internacionalizou a fama pelo futebol, foi berço 
do movimento punk conhecido como Madchester, que trouxe 
as bandas Happy Mondays, The Inspiral Carpets e The Stone 
Roses para a cena do rock alternativo. As referências musicais 
são tantas que existe um tour especializado. Em duas horas a 

Endereços famosos/box
Abbey Road – O mais famoso marco do rock em Londres. 
“Em agosto de 1969, os Beatles saíram dos estudos de 
Abbey Road para uma curta sessão fotográfica e em 10 
minutos criaram uma das mais iconográficas imagens da 
música, que os seus fãs têm procurado duplicar desde 
então, atravessando a famosa passadeira com as suas 
riscas de zebra.”
430 Kings Road – Malcolm McLaren e Vivienne West-
wood mudaram o nome da sua loja para Sex em meados 
dos anos 70, e ela tornou-se o berço do punk britânico e a 
pioneira do punk look. Os Sex Pistols foram formados em 
grande parte como veículo de promoção à loja.
23 Brook Street – Uma placa azul marca a casa que 
foi a residência do lendário guitarrista Jimi Hendrix, 
nos anos 60.
34 Ridgmount Gardens – A casa que pertenceu ao 
lendário rei do reggae Bob Marley está assinalada com 
uma placa azul. Esta foi a sua primeira morada em Lon-
dres em 1972.
Berwick Street – Os Oasis escolheram esta rua do centro 
de Londres para a capa do seu clássico álbum de britpop 
(What’s the Story) Morning Glory.
Waterloo Bridge – “Dirty old river, must you keep rolling” 
(“velho rio sujo, porque continuas a rolar”) – Ray Davies 

pé é possível percorrer o tour do rock. Outra opção de passeio 
cultural é a Richard Goodall Gallery. O local apresenta exposições 
e shows de rock, além de tentadores pôsteres musicais que são 
raridades procuradas pelos fãs do gênero. O Night and Day Cafe 
se denomina o melhor bar de rock’n’roll da Europa e apresenta 
música ao vivo seis dias por semana. Vale incluir o endereço na 
programação noturna pelo menos um dia do roteiro.

fez a sua homenagem ao Tamisa e a Londres na faixa clássica 
dos Kinks, Waterloo Sunset.
Heddon Street – A capa dos álbuns de David Bowie, The 
Rise and Fall of Ziggy Stardust e de Spiders from Mars, foi 
aqui fotografada em 1972. Bowie – na pele de Ziggy – foi 
fotografado à porta do número 23. Não perca a vizinha 
Carnaby Street: epicentro da moda dos anos 60 e coração da 
Swinging London, que inspirou o tema Dedicated Follower of 
Fashion dos Kinks, e mais tarde a canção The Jam – Carnaby 
Street. Carnaby Street foi amplamente renovada para ser 
um novo centro da moda para os anos 2000.
The Savoy Hotel – O famoso vídeo realizado para Sub-
terranean Homesick Blues de Bob Dylan foi filmado na 
rua que fica por detrás do hotel, depois de ele e Donovan 
terem passado a noite em claro a escreverem os cartões 
de legendas!
Denmark Street (Tin Pan Alley) – É uma área famosa pelas 
suas lojas e estúdios de música onde grupos como Beatles, 
Rolling Stones e Kinks gravavam em caves, nos anos 60. Os 
Sex Pistols viviam no nº 6 da Denmark Street em meados 
dos anos 70, criando hinos punk como Anarchy in the UK e 
God Save the Queen.

Fonte: www.visitbritain.com 

Lazer



16
SOCESP EM DESTAQUE  •  OUT/DEZ 2018

Clássica e sofisticada
Viena, de Mozart a Beethoven

O berço da música clássica desde o século XVII, Viena era 
considerada o hall da fama para os músicos em ascensão. O 
sucesso em qualquer outra capital europeia seria limitado a um 
prestígio regional. A corte austríaca se mantinha como a mais 
hostil e exigente, por isso poucos se deleitavam com seus aplausos, 
reconhecimento e mimos que essa aceitação poderia proporcio-
nar. E quando se trata de música clássica, até hoje o renome dos 
vienenses é indiscutível. Na história traz celebres nomes como 
Beethoven, Mozart, Schubert e a preferida família Strauss.

Conhecer os imponentes teatros, caminhar pelas ruas apre-
ciando a arquitetura suntuosa e as aclamadas valsas é como reviver 
o requinte da elite vienense. Existem roteiros especializados em 
música, que passam por locais emblemáticos. Para isso, as condições 
exigidas se mantém ávidas e bem atualizadas como na época áurea 
da corte austríaca. Ou seja, para apreciar os concertos e desfrutar 
de sinfonias vienenses são requeridos generosos ingressos.

Há vários anos, os concertos da Orquestra Mozart de Viena 
são a forma clássica de apreciar Mozart. Os músicos de prestígio 
internacional usam trajes e perucas barrocas, recriando nas salas 
de concertos mais célebres de Viena, como Sala Dourada do 
Musikverein, Sala Magna do Konzerthaus e a Ópera do Estado, 
a moda do século XVIII.

Entre as indicações está o lendário Theater an der Wien, datado 
de 1801, que leva na memória a estreia de grandes obras de Bee-
thoven, como a 3ª Sinfonia. Se tratando do ovacionado Beethoven, 
o Kartnertor-Theater foi palco da apresentação da 9ª Sinfonia, na 
qual o compositor foi aplaudido por 20 minutos ininterruptamente, 
causando uma catarse coletiva no público. Além desses teatros, o 
Theater in der Josefstadt, Burgtheater, Volkstheater também são 
interessantes pontos do roteiro da música clássica. 

A Casa de Música em Viena é um espetacular centro musical 
que merece ser visitado. A estrutura permite aos visitantes ouvir, 
ver, sentir e experimentar música. No centro musical, podem-se 
encontrar informações sobre a história do gênero. Localizado no 
Palácio do Arquiduque Carlos, na mesma casa foi fundada, no ano 
de 1842, a Orquestra Filarmônica de Viena. É neste centro musical 
que se aprende como os sons são criados, qual a sua “cor” e o que 
é música. O visitante pode literalmente entrar em instrumentos 
enormes, escutar milhares de sons e notas no polyphonium, ou 
brincar de “diretor de orquestra” dos Filarmônicos de Viena. O 
espaço ainda oferece a loja de música, com CDs, instrumentos 
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musicais e literatura da música. E o charmoso restaurante cha-
mado Cantino tem vista para o centro histórico de Viena, um dos 
conjuntos urbanos mais belos da Europa. 

No centro, as igrejas, palácios e parques contribuem para 
reerguer o cenário imperial de Viena, ressaltado ainda mais pela 
centenária tradição musical, como a música clássica de Mozart e 
as valsas da dinastia Strauss. 

Quando termina o centro antigo, em uma superfície de 60.000 m2, 
está o bairro dos museus de Viena. A região reúne instalações com 
os mais diversos gêneros artísticos, em edifícios que misturam a 
arquitetura barroca e moderna. Abrigando excepcionais endereços 
de arte, como o Museu Leopold, com suas inúmeras obras de 
Schiele, e o Museu de Arte Moderna, a região está entre os 10 
maiores espaços culturais do mundo. O cenário se torna ainda 
mais atraente pela diversidade de pessoas, que compõem uma 
atmosfera cultural, divertida e sofisticada.

Fonte: www.austria.info / www.neworleansonline.com / www.memphisrocknsoul.
org / www.empmuseum.org / www.coachella.com
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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 

Hinge - Dobradiça

Brake pads - Pastilhas de freio

Candlewick - Pavio de vela

Rearview mirror - Espelho retrovisor

Window sill-doorsill - Soleira de janela e porta

Elbow - Cotovelo

Dustbrush - Espanador

Car rotation day - Dia de rodizio

A dash of..... Salt... Sugar etc.... - Uma pitade de .....

A clove of garlic - Um dente de alho

Plea bargain - Delaçao premiada

Ballot - Urna

Dear Readers,

Para esta publicação selecionei algumas palavras que aparecem muito pouco em nossas leituras, mas são palavras que 
vale a pena relembrar, pois são usadas a toda hora em nossas  conversas do dia-a-dia.

Hub cap - Calota de automovel

Atm - Caixa eletronico

Featherbrain - Cabeça- de -vento

Blockhead - Cabeça -dura

Washboard belly - Barriga de tanquinho

To pump iron - Puxar ferro na academia

Punch bag - Saco de pancada

Hell will break loose - Vai dar um bode.....(Vai dar 

uma confusão)

Scape goat - Bode expiatorio

Bite nails - Roer unhas

I wish everyone a happy 2019
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Regionais

REGIONAL ABCDM

Oficina de Casos Clínicos aconteceu no The Cool Lab em 16 de 
outubro e em 8 de novembro na Estação Parrilha.

Em 25 de outubro aconteceu no Restaurante Baby Beef em Santo 
André/SP a palestra sobre o tema Vitamina D, B e Microelementos. 
Precisamos dosar e tratar? Com o Dr. Marcelo Valente.

No Restaurante Baby Beef, em 27 de novembro o tema abordado 
pelo Dr. Antonio Carlos Palandri Chagas foi O Coração da Mulher: 
Particularidades e Diferenciais.

REGIONAL ARAÇATUBA

O tema Novos anticoagulantes – das diretrizes a prática clínica foi  
ministrado em 6 de novembro pelo Dr. Otavio Rizzi Coelho no 
Maria Plaza Hotel.

REGIONAL ARARAQUARA

No Hotel Fazenda Salto Grande aconteceu em 27 de outubro a pa-
lestra Apneia do Sono e Doença Cardiovascular. Embolia pulmonar 
ministrada pela palestrante Dra. Fatima Dumas Cintra.

Em 10 de novembro, no Hotel Fazenda Salto Grande, Dr. Antonio 
Carlos Pereira Barretto ministrou a palestra sobre Insuficiência 
Cardíaca Congestivas: Novas Perspectivas.

REGIONAL ARARAS

Aconteceu no Nostra Casa Restaurante, em 24 de novembro a pa-
lestra sobre Atualização no Tratamento da ICC pelo Dr. Aloisio 
Marchi da Rocha.

REGIONAL CAMPINAS

Aconteceu em 13 de novembro na SMCC Campinas, a palestra sobre 
Diabetes e Risco Cardiovascular pelo Dr. Aloísio Marchi da Rocha.

REGIONAL BOTUCATU

Aconteceu no Salão Nobre da Faculdade de Medicina de Botucatu, 
nos dias 1 e 2 de outubro o Curso de Atualização em Cardiologia, 
ministrado Dr. Katashi Okoshi, Dr. Eduardo Palmegiani, Dra. Walkiria 
Samuel Avila e Dr. Luis Cuadrado Martin.

Em 28 de novembro aconteceu no Angá Gastronomia a Reunião de dis-
cussão de casos clínicos com o palestrante Dr. Daniéliso Renato Fusco.

REGIONAL FRANCA

Em 6 de outubro houve a discussão de Casos Clínicos de Arritmias 
no Centro Médico de Franca com a moderação do Dr. Francisco 
Carlos da Costa Darrieux.

REGIONAL JUNDIAÍ

Palestra sobre Atualização em Anticoagulação Oral, ministrada pelo 
Dr. Dalmo Antonio Ribeiro Moreira aconteceu em 24 de outubro 
na Faculdade de Medicina de Jundiaí.

Em 21 de novembro, a palestra ministrada pelo Dr. Pedro Silvio 
Farsky foi sobre Avaliação Cardiológica Pré-Operatória em Cirurgia 
Não Cardíaca.

REGIONAL MARÍLIA

Em 10 de novembro, o tema Café, Vinho e Coração foi abordado pelo 
Dr. Luiz Antonio Machado Cesar na APM de Marília.

REGIONAL OSASCO

Em 2 de outubro Dr. Germano Emilio Conceição Souza discutiu Caso 
Clínico: Insuficiência Cardíaca. A palestra sobre Fibrilação Atrial 
Recorrente, Anticoagulantes e Opções de Tratamento ministrada pelo 
Dr. Mauricio Ibrahim Scanavacca, aconteceu em 23 de outubro.

No Coco Bambu Alphaville, em 22 de novembro o tema abordado 
pelo Dr. Mucio Tavares de Oliveira Jr. foi Abordagem Atual do Infarto 
Agudo do Miocárdio.

O Caso Clínico: Caso de decisão Diagnóstica em Insuficiência Coro-
nária foi abordado pelo Dr. Ibarim Masciarelli Pinto,no  Laboratório 
Fleury em 4 de dezembro.

REGIONAL PIRACICABA

Aconteceu na APM Piracicaba em 45 de novembro a palestra sobre  
Highlights 2018 – Os estudos que foram destaque na cardiologia do 
brasil e do mundo com Dr. José Francisco Kerr Saraiva.

REGIONAL PRESIDENTE PRUDENTE

Os Drs. Paulo de lara lavitola, Luiz Carlos Marques Vanderlei e Ale-
xandre Volney Villa foram os palestrantes da Semana do Coração que 
aconteceu na Universidade do Oeste Paulista, no início de outubro.
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Regionais

REGIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Auditório Unimed Sede, aconteceu em 9 de outubro a discussão de 
Casos Clínicos com o tema Diante de um Paciente com Síncope, como 
você se comportaria? pelos Drs. Thiago Baccilli Cury Megid, Fátima 
Dumas Cintra, Eduardo Palmegiani E Adalberto Menezes Lorga Filho.

REGIONAL SANTOS

Dr. Leonardo Martins Barroso foi o debatedor e Verena Kunz Lopesa 
apresentadora sobre Caso Clínico de Hipertensão Arterial em 17 de 
outubro Cantina Di Lucca.

Em 24 de novembro, na APM de Santos, o tema abordado pelos 
Drs. Antonio Mendes Neto e Márcio Krakauer foi O Tratamento do 
Diabetes na Visão dos Especialistas: Cardiologistas e Endocrinologista. 

REGIONAL SÃO CARLOS

Em 25 de outubro, aconteceu na Casa do Médico a Sessão de Casos 
Clínicos em Cardiologia com os palestrantes pelo Dr. Jose de Ribamar 
Costa Júnior, Dra. Virginia Graciela Rivas Arcia e Dr. Sergio Berti.

REGIONAL SOROCABA

No Sorocaba Park Hotel, em 7 de novembro Dr. Horacio Gomes 
Pereira Filho ministrou a palestra sobre Desafio de Eletrocardiograma.

REGIONAL VALE DO PARAÍBA

O Sr. Rafael Trevizoli Neves e Dra. Paula Vieira de Vincenzi Gaiolla 
abordaram o tema Cuidados Paliativos em Cardiologia: Abordagem 
Multidisciplinar em 2 de outubro no anfiteatro do Campus do Bom 
Conselho da Universidade de Taubaté.

Em 18 de outubro, no Hospital Vivalle foi ministrada a palestra 
com o tema Abordagem Atual do Acidente Vascular Cerebral pelo 
Dr. Alexandre Pieri.

Hipovitaminose D: como devo tratar? foi o tema abordado pelo 
palestrante Dr. César Augusto Ranna de Araújo no Novotel/SJC  
em 25 de outubro.

Dr. Alberto Remesar foi o palestrante em evento que aconteceu 
em 6 de novembro no  IEP – Santa Casa de São José dos Campos 
com o tema Síndrome da Apneia do Sono: O que o Cardiologista 
Precisa Saber?

Em 18 de novembro, no Armazém da Pizza aconteceu a Sessão de 
Casos Clínicos.

Os  Highlights dos Principais Congressos de Cardiologia foram abor-
dados pelo Dr. Bruno Pereira Valdigem, no Hotel Golden Tulip, no 
início de dezembro.


