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e m  d e s t a q u e

Prezados leitores, 

A publicação SOCESP em destaque apresenta a nova Regional de Osasco, 
que se incorpora as 18 regionais de nossa Sociedade. A criação desta regional, 
na zona oeste da região metropolitana, decorreu de um processo que se iniciou 
há alguns anos, com a mobilização dos cardiologistas da região, capitaneada 
pelo colega Marcos Valério de Rezende, e logo apoiada por outras importantes 
lideranças, incluindo os colegas Valéria Angelim Pereira, Paulo Bertini e Paulo Pucci. 
Toda a trajetória de estruturação da regional, e as principais atividades que já foram 
desenvolvidas, estão apresentadas na excelente reportagem com os diretores da 
SOCESP (Dr. Francisco Saraiva) e da Regional de Osasco (Dr. Marcos Valério). 
Fica claro o importante papel que cada regional da SOCESP pode ter na promoção 
de saúde da sua comunidade, em especial, com uma atuação contínua, focando na 
prevenção da doença cardiovascular desde a infância.  

Outra excelente reportagem, feita pelas colegas do Departamento de Nutrição 
da SOCESP, Maiara Soares, Elizabeth Torres e Nágila Damasceno, discute os 
potenciais efeitos saudáveis do café no sistema cardiovascular. O café é extremamente 
popular no mundo todo, e também no nosso meio. Estima-se que cada brasileiro 
chega a consumir cerca de 87 litros de café por ano. Essa bebida apresenta diversos 
compostos bioativos e antioxidantes com impacto positivo na saúde vascular. 
Embora o consumo de café seja seguro para a maioria das pessoas, a sensibilidade 
individual pode limitar seu uso. 

Para os apaixonados por história, a trajetória da Medicina no Brasil pode 
ser revista em vários museus nacionais. A reportagem de Ana Carolina Assis 
destaca o Museu da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, cujo acervo foi 
constituído no ano de 2000; uma das peças mais importantes é a denominada 
“roda dos excluídos”: uma peça de forma cilíndrica que girava sobre um eixo 
– nesse local, eram colocadas crianças abandonadas, para que as freiras da 
instituição as acolhessem e providenciassem sua internação. Outros importantes 
acervos de destaques nacional são: Memorial da Medicina Brasileira (Bahia), 
Centro de Memória da Medicina (UF Minas Gerais), Museu de Anatomia 
Humana Prof. Afonso Bovero (FM Universidade São Paulo), Museu Histórico 
Prof. Carlos da Silva Lacaz, da Faculdade de Medicina da USP, Museu de História 
da Medicina do Rio Grande do Sul (Prédio da Beneficência Portuguesa), Museu 
de História da Medicina da Associação Paulista de Medicina (APM-SP), e Museu 
da Academia Nacional de Medicina (Rio de Janeiro). Endereços de importantes 
museus internacionais também podem ser encontrados nessa reportagem.

Ainda, nosso colega Agnaldo Pispico, diretor do Centro de Treinamento 
de Emergências Cardiológicas da SOCESP, é entrevistado pelo colaborador 
Ricky S. Mello sobre a importância da Ressuscitação cardiopulmonar no Brasil.

Desejo a todos uma ótima leitura. 
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Destaque

A criação da 

 Regional Osasco
O desejo de criação de uma regional da SOCESP já era 

antigo na cidade de Osasco e na chamada sub Região Oeste 
ou Cidades da rota dos Bandeirantes. Porém, já existia uma 
regional representante de toda a região metropolitana de São 
Paulo, excetuando a capital, que era a regional ABCD. Uma das 
maiores e mais atuantes regionais. 

Do ponto vista geográfico, havia uma grande limitação para 
a participação de nossa comunidade nesta regional: a distân-
cia e o trânsito. Por outro lado, esta regional também tinha as 

mesmas limitações para exercer suas atividades nas cidades da 
Sub Região Oeste.

Nos últimos três anos, durante pequenos eventos realizados 
pela indústria farmacêutica, iniciou-se um processo de mobili-
zação dos cardiologistas da região, liderados pelo Dr. Marcos 
Valério de Resende e logo seguido por outras importantes lide-
ranças como a Dra. Valéria Angelim Pereira, Dr. Paulo Bertini e 
Dr. Paulo Pucci. Iniciou-se, então, a coleta de assinaturas para 
apoio ao projeto envolvendo cardiologistas de outras cidades 

Dra. Valéria Angelim Pereira, ao centro Dr. Francisco Saraiva e  Dr. Marcos Valério de Resende
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Encaminhou-se para 
que se apoie a criação 
da nova regional 
Osasco, inaugurando 
os novos rumos com 
período provisório 
incluindo a visão de 
saúde cardiovascular, 
apoiado pela SOCESP, 
beneficiando a 
população local, além 
dos eventos científicos

próximas, além do apoio decisivo da Associação Paulista de Me-
dicina-Osasco, através do seu presidente Dr. Michel Gebara. 
Esta seria a primeira Sociedade de Especialidade Médica a ser 
instalada na cidade e região.

A mobilização continuou forte, mas o movimento seguiu 
serene sem pular etapas e não foi apresentado oficialmente a 
SOCESP nos primeiros meses de sua criação.

Era necessário haver o desmembramento da regional ABCD 
e isto teria que acontecer sem conflitos. Em visita àquela regional 
no início de 2017, sendo apresentados os argumentos, o presidente 
Dr. Rogerio Krakauer logo manifestou sua compreensão ao pleito, 
dada a falta de participação dos cardiologistas da chamada Sub 
região Oeste na regional ABCD.

Tendo-se verificado um número mínimo de 20 sócios efetivos, 
a proposta então foi encaminhada para a diretoria de regionais 
da Gestão 2016-2017, a Dra Lilia Nigro Maia, e ao presidente 
da SOCESP, Dr. Ibraim Francisco M. Pinto para apreciação.

Em 24 de março de 2017, foi colocado em pauta o pleito e 
apreciada pela diretoria executiva da SOCESP a proposta de 
criação da regional Osasco, tendo o Dr. Marcos Valério Coimbra 
de Resende apresentado e defendido a proposta, acompanhado 
pela Dra. Valéria Angelim Pereira. 

Foi dada ênfase na necessidade de mobilização dos cardio-
logistas locais e sua integração, em projeto de educação médica 
continuada aos moldes do que já acontecia nas outras regionais e 

principalmente na luta por melhoria na situação de atendimento 
público para as doenças cardiovasculares, em especial o AVC e 
o infarto do miocárdio, além de ações de cunho populacionais 
para serem exercidas na região. Tendo sido verificado a falta de 
conflitos e a presença de 28 sócios efetivos quites e 128 não quites, 
a proposta de criação foi aprovada por unanimidade e consta na 
ata desta reunião na sede da SOCESP : 

 “Colocou-se a grande importância da proposta do Dr. Marcos 
Valério no sentido de melhorar as condições de saúde cardiovas-
cular para os municípios envolvidos e não apenas realizar eventos 
científicos e questionou se não é esse o momento de mudar a 
real missão da SOCESP, deixando claro que a regional engloba 
atuação cientifica e intervenções na área de saúde cardiovascular. 
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No dia 21 de março 
de 2018 ocorreu 
evento científico e de 
inauguração com a 
solenidade de instalação 
da 19ª Regional da 
Sociedade de Cardiologia 
do Estado de São Paulo-
SOCESP na sede da 
Associação Paulista de 
Medicina-APM Osasco

Colocou-se que as regionais devam funcionar como a sede 
da SOCESP, com reuniões periódicas entre os diretores e com 
maior abrangência. 

Encaminhou-se para que se apoie a criação da nova regional 
Osasco, inaugurando os novos rumos com período provisório 
incluindo a visão de saúde cardiovascular, apoiado pela SOCESP, 
beneficiando a população local, além dos eventos científicos. 

A concordância com a solicitação feita permite que seja votado 
na Assembleia Ordinária do Congresso 2017.” 

Em assembleia realizada durante o XXXVIII Congresso da 
SOCESP, em junho de 2017, foi aprovada a criação da regional, que 
terá sede na cidade de Osasco, e também compreenderá os municí-
pios de Barueri, Carapicuiba, Cajamar, Cotia, Santana de Parnaíba, 
Jandira, Itapevi, Pirapora de Bom Jesus  e Vargem Grande Paulista.

Em outubro de 2017, durante processo eleitoral da SOCESP, 
houve registro de chapa única, tendo sido eleito como primeiro 
presidente da regional Osasco o Dr. Marcos Valério Coimbra de 
Resende, como diretora científica a Dra. Valéria Angelim Pereira, 
como diretor primeiro secretário o Dr. Paulo Pucci e como diretor 
segundo secretário o Dr. Julio Mandu.

Em 19 de janeiro de 2108, o Dr. Marcos Valério tomou posse 
como presidente e representando toda a diretoria, junto com 
o Dr. Francisco Saraiva que tomou posse como presidente da 
SOCESP da gestão 2018-2019, em evento realizado no Clube 
Monte Líbano, em São Paulo.

Já no dia seguinte, houve uma reunião entre os 19 presidentes 
das regionais e toda a diretoria da SOCESP, comandadas pelo 
presidente da nova gestão Dr. Francisco Saraiva e o Dr. Aloisio 
Rocha, diretor de Regionais, para determinação de objetivos e 
regras de atuação das regionais, sendo apresentada a todos a mais 
nova regional da Sociedade.

No dia 1 de fevereiro de 2018 ocorreu a primeira reunião da 
diretoria da Regional Osasco da SOCESP.

No dia 21 de março de 2018 ocorreu evento científico e de 
inauguração com a solenidade de instalação da 19ª Regional da 
Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo-SOCESP na 
sede da Associação Paulista de Medicina-APM Osasco. 

O evento contou com a presença de cardiologistas de grande 
expressão na SOCESP e SBC, dentre eles Dr. Celso Amodeo, 
Dr. Sergio Montenegro, Dra. Maria Cristina Izar (presidente DA), 
Dr. José Luiz Aziz (diretor de Comunicação SOCESP), 
Dr. Francisco Fonseca e Ibraim M. Pinto (ex-presidentes da 
SOCESP), além dos presidentes da APM e superintendente regio-
nal do CRM, Secretário Municipal de Segurança Pública represen-
tando o Prefeito Municipal e vários médicos sócios da SOCESP. 

Dr. Francisco Saraiva, atual presidente da SOCESP, proferiu 
a conferência de inauguração com o tema “Inovações na área 
terapêutica em Cardiologia”.

Dr. Ibraim M. Pinto

Dr. Francisco Saraiva
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Enfim, a 19º regional virá preencher uma lacuna nesta 
região de grande expressão econômica no estado de São Paulo, 
considerada a terceira em arrecadação de ICMS, mas ainda 
muito carente na área de saúde. Esta será a grande missão de 
nossa regional no campo da saúde cardiovascular, propiciar a 
integração de médicos e outros profissionais ligados à cardiologia, 
para que juntos possam influenciar neste cenário promovendo 
ações efetivas de modo a prevenir e reduzir a mortalidade por 
doenças cardiovasculares.

A regional obteve expressivo apoio e conta, no seu primeiro 
ano de atuação, com a participação de 11 grandes empresas que 
atuam no campo hospitalar, laboratorial e farmacêutico em seus 
eventos de educação médica.

Nos seus seis primeiros meses de vida, a Regional Osasco 
já promoveu seis encontros científicos com a presença do Dr. 
Francisco Saraiva, Dr. Renato Lopes, Dr. Luiz A. Bortoloto, 
Dra. Maria Cristina Izar, Dr. José A. F. Ramires e por último 
Dr. Flávio Brito, abordando temas de grande interesse em suas 
áreas e com grande audiência.

Porém, o ponto forte de atuação, já cumprindo a sua promessa 
de implantação como uma nova regional, foram as campanhas 
populacionais desenvolvidas. 

Em abril, no dia de combate a hipertensão arterial em cam-
panha no Boulevard público de Barueri foram orientadas 200 
pessoas, sendo medida a pressão arterial e distribuído material 
sobre esta doença, além de orientação médica para todos os 
participantes.

No dia de combate ao Colesterol foram realizados dois eventos 
educativos em duas escolas públicas, uma estadual em Osasco e 
outra municipal em Santana do Parnaíba, contando com o apoio 
do núcleo de Lípides da UNIFESP, nutricionistas da SOCESP e 
principalmente com a calorosa e gratificante recepção por parte da 
direção das escolas. Foram realizadas medidas de colesterol total e 
glicemia, aulas de nutrição e com médicos, além de oficina prática 
com nutricionistas em duas turmas de adolescentes do 9ª anos. 

Também foram mobilizados todo o restante das escolas, pro-
fessores, alunos e funcionários sobre o diagnóstico e tratamento 
das dislipidemias, principalmente com medidas educativas na área 
nutricional e mudanças de hábitos de vida através de folhetos e 
aulas das professoras abrangendo o tema.

Agora no dia 29 de setembro, a regional realizará um evento 
em promoção ao Dia Mundial do Coração, com passeio ciclístico 
e caminhada em Barueri.

Até o final do ano, outros cinco eventos científicos ainda 
serão realizados pela Regional Osasco. 

No dia de combate 
ao Colesterol foram 
realizados dois eventos 
educativos em duas 
escolas públicas, uma 
estadual em Osasco 
e outra municipal em 
Santana do Parnaíba
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Maiara Jurema Soares
Nutricionista formada pela Universidade Cruzeiro do Sul, Mestre em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo.

Profa. Dra. Elizabeth A. F. da Silva Torres
Departamento de Nutrição da SOCESP, Profa Associada da Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo.

Profa. Dra. Nágila Raquel Teixeira Damasceno
Departamento de Nutrição, Profa Associada da Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo e Diretora 
Executiva do Departamento de Nutrição da SOCESP.

O café é uma bebida de grande popularidade, consumida 
mundialmente, existindo uma ampla variedade de formas de 
preparo (expresso ou espresso, filtrado, percolação ou “moka” 
e prensagem ou “prensa francesa”). O café é a segunda bebida 
mais consumida do mundo (depois da água), sendo uma das 
mais importantes “commodities” alimentares. Este consumo 
tem sido correlacionado com diversos benefícios à saúde, in-
cluindo a redução da mortalidade por diversas doenças, prin-
cipalmente as doenças cardiovasculares, devido à presença de 
diversos compostos bioativos e antioxidantes, tais como cafeína, 
diterpenos, melanoidinas provenientes da reação de Maillard 
e os ácidos fenólico sendo os ácidos hidroxicinâmicos (cafeico, 
clorogênico, p-cumárico, ferúlico, ácido quinico e ácido sinápico) 
de grande destaque.

Café e saúde 
cardiovascular

O café é considerado o alimento individual que mais contribui 
para a ingestão de ácidos fenólicos na dieta; os ácidos hidroxi-
cinâmicos representam 33% do total de polifenóis ingeridos na 
dieta. Dentre eles destacam-se os ácidos clorogênicos (ACG): uma 
xícara (200 mL) de café pode conter de 70 a 350 mg de ácidos 
clorogênicos podendo ser ingerido diariamente até 1 g ACGs por 
dia, trazendo benefícios para saúde cardiovascular.

No Brasil, dados da Associação Brasileira da Indústria do 
Café (ABIC) em 2017 foram consumidos cerca de 1,7 milhões de 
toneladas de café, representando um aumente de 3,5% em relação 
à pesquisa anterior. Projeções para 2021 indicam que o consumo 
nacional seguirá crescendo e, atualmente, estima-se que cada 
brasileiro consuma 87 litros de café por ano, quantidade ainda 
considerada pequena para o maior produtor mundial de café. 
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O amplo consumo de café e a alta prevalência de DCV le-
vantam a questão se a ingestão de café exerce efeito sobre o 
sistema cardiovascular e quais são seus compostos relacionados 
a esse efeito. O papel do café sobre o risco cardiovascular ainda 
é controverso, sendo que estudos sobre a associação do café com 
as DCV têm produzido resultados contraditórios e este fato pode 
estar relacionado ao método de preparação. Como exemplo, o 
consumo de café fervido com a água pode provocar aumento da 
concentração plasmática de colesterol em até 10 % em função da 
ingestão de compostos diterpênicos como o cafestol e o kaweol, 
os quais apresentam efeito hipercolesterolêmico. Este fato não 
acontece com o café filtrado em papel que retém estas substân-
cias e evidências mostram que o consumo de café não filtrado 
(exemplo o café expresso) aumenta a concentração de colesterol 
sérico e, consequentemente, o risco do desenvolvimento de DCV, 
enquanto que o filtrado apresenta pequeno ou nenhum efeito 
sobre colesterolemia.

Estudos recentes relatam que o consumo habitual de até 
três xícaras (200 mL) de café por dia está associado com bene-
fício à saúde e diminuição do risco de mortalidade por doenças 
cardiovasculares em 16 a 23 %, considerando mortes por todas 
as causas e especificamente as mortes por doenças cardíacas, 
doenças respiratórias, acidente vascular cerebral, acidentes e 
lesões, diabetes e infecções. Por outro lado, a alta ingestão de 
café (> 6 xícaras/dia) aumenta o risco de doença coronariana em 
longo prazo, principalmente em consumidores não habituais de 
cafés, tendo assim uma associação forte com o desenvolvimento 
de doença cardiovasculares, porém o consumo habitual adequado 
de café traz benefícios a saúde cardiovascular em destaque à 
aterosclerose e hipertensão arterial.

Há evidências de que o consumo de café pode diminuir a 
suscetibilidade da fração de colesterol LDL à oxidação e inibição 
da agregação plaquetária, devido ao aumento da concentração de 
ácidos fenólicos nas plaquetas. Portanto, seu consumo pode in-
fluenciar na redução do desenvolvimento da placa aterosclerótica, 

em decorrência do provável envolvimento da LDL oxidada na 
aterogênese. Além disso, os ácidos fenólicos do café têm um 
importante efeito antioxidante no endotélio. Em um estudo 
realizado em células endoteliais, o ácido cafeico aumentou a 
atividade da enzima óxido nítrico sintase e neutralizou espécies 
reativas presentes no meio intracelular, fato que contribuiu para 
aumentar o conteúdo de óxido nítrico e estabilizaria as funções 
do endotélio vascular.

Alguns estudos que indicam que a cafeína apresenta efeito 
no sistema cardiovascular, caracterizado por elevação da pressão 
arterial e redução discreta da frequência cardíaca. Entretanto, 

Em um estudo 
realizado em células 
endoteliais, o ácido 
cafeico aumentou a 
atividade da enzima 
óxido nítrico sintase e 
neutralizou espécies 
reativas presentes no 
meio intracelular
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esse efeito é verificado somente após a ingestão aguda de café em 
consumidores não habituais, desenvolvendo-se tolerância com o 
consumo contínuo. O corpo humano possui hormônios regulató-
rios que mantêm a pressão arterial e podem causar tolerância aos 
efeitos humorais e hemodinâmicos da cafeína. Além disso, outros 
compostos presentes no café também podem exercer efeitos de 
controle da pressão arterial, incluindo ácidos clorogênicos (ACG), 
melanoidinas e magnésio. Dependendo do consumo de café, esses 
compostos, principalmente os ACGs, podem contrabalancear o 
efeito pressórico da cafeína, os quais podem apresentar efeito 

anti-hipertensivo, com redução da pressão arterial sistólica (PAS) 
e diastólica (PAD). O efeito hipotensivo dos ACGs pode envol-
ver a vasodilatação mediada pelo óxido nítrico. Indivíduos com 
hipertensão possuem níveis elevados de peróxido de hidrogênio 
e ânions superóxido resultantes da disfunção endotelial. Esses 
ânions reduzem a biodisponibilidade de óxido nítrico no tecido 
endotelial, pois reagem com ele para formar o peroxinitrito, um 
metabólito eliminado na urina que não exerce ação no controle 
da pressão arterial. Sob essa perspectiva, a ingestão de ACGs 
por meio do consumo de café pode melhorar a função endotelial 
pela redução dos ânions superóxido, favorecendo o aumento da 
biodisponibilidade de óxido nítrico, uma vez que o ácido ferúlico 
é um importante quelante dos ânions superóxido e, portanto, 
exercendo efeito hipotensivo. Estudos recentes sugerem ainda 
que o consumo de cafeína por meio da ingestão regular de café 
pode reduzir os efeitos negativos do sódio e do excesso de frutose 
sobre o controle da pressão arterial.

Embora o consumo de café seja seguro para a maioria da 
população, uma recente revisão destacou para a sensibilidade 
individual que deve ser observada e que pode contraindicar o 
consumo de café e produtos derivados. Ansiedade, tremor, in-
sônia, dor de cabeça e palpitação são reações adversas relatadas 
por alguns indivíduos e que estão diretamente relacionadas ao 
conteúdo de cafeína. Acrescenta-se ainda que o consumo de café 
durante a menopausa deve ser avaliado em conjunto com outros 
fatores clínicos, pois o consumo elevado de cafeína também tem 
sido associado a fraturas; e em gestantes foi observada maior 
frequência de crianças com baixo peso ao nascer. 

Portanto, é recomendável o consumo habitual de café (1 a 
3 xícaras/dia) independentemente do modo de preparo, para 
trazer benefícios a saúde e diminuição do risco do desenvolvi-
mento de doenças cardiovasculares e morte cardiovascular. No 
entanto, para indivíduos hipercolesterolêmicos recomenda-se 
o consumo de café filtrado, pelo fato do filtro de papel reter 
substâncias como o diterpenos que podem elevar a concentração 
de colesterol total, assim como o LDL-c. Já indivíduos hiper-
tensos que consomem café habitualmente não há necessidade 
da substituição do café “cafeinado” pelo café descafeinado, 
pois o efeito da cafeína é neutralizado pelos ACGs e o próprio 
organismo desenvolve tolerância ao efeito induzido pela cafeí-
na. Por outro lado, indivíduos hipertensos que consomem café 
esporadicamente recomenda-se a substituição do café “cafeina-
do” pelo consumo de café descafeinado, que pode trazer mais 
benefícios a esses indivíduos. Sendo que o café descafeinado 
não tem a presença de cafeína, porém ainda contêm compostos 
antioxidantes principalmente os ácidos fenólicos que contribuem 
para uma melhor saúde cardiovascular.

Portanto, é 
recomendável o 
consumo habitual de 
café (1 a 3 xícaras/dia) 
independentemente 
do modo de 
preparo, para trazer 
benefícios a saúde
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Museu da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

No Museu da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo há muitas preciosidades, difícil não ficar tomado pela 
curiosidade em descobrir detalhes da vida das muitas persona-
lidades que estão eternizadas em óleos sobre tela ou em bustos 
de bronze. Hoje, muitas emprestam seus nomes para vias da 
metrópole, como os médicos Caetano de Campos, José Celestino 
Bourroul e Synesio Rangel Pestana.

Entre as curiosidades é possível saber que Rêgo Freitas, 
juntamente com o Barão de Piracicaba, doou o terreno para a 
construção do hospital e que João Brícola, comerciante abas-
tado, dividiu sua herança entre a Irmandade e seu filho, relata 
a coordenadora do local, Maria Nazarete de Barros Andrade. 
Com mais de 400 anos de existência, a Santa Casa somente veio 
a constituir de fato um espaço museológico em meados do ano 
2000. Coube ao engenheiro Augusto Carlos Ferreira Velloso, 
designado mordomo do Museu, e à coordenadora percorrerem 

Visitar um museu, invariavelmente, é 
uma oportunidade de viajar pelo tempo 
e adquirir informações sobre a história 
de personalidades, lugares ou assuntos. 
Confira alguns deles e também opções 
de museus internacionais.

Museu da Santa Casa de Misericórdia
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os hospitais da entidade em busca de peças que pudessem ser 
integradas ao acervo. Inaugurado oficialmente em março de 2001, 
o espólio do Museu reúne outros itens não exclusivamente médi-
co-científicos. O acervo de arte tem trabalhos de 54 artistas, entre 
os quais, Oscar Pereira da Silva, “Augustus” (Augusto Mendes 
da Silva), Almeida Junior, Benedito Calixto, Gino Catani, Pedro 
Alexandrino, Ernesto Papf. Também integram o acervo obras de 
modernistas como Tarsila do Amaral, Castellano, C. Genaro, D. 
Ismailovitch, assinam algumas telas. O espólio dispõe de painéis 
de Aldo Bonadei, Anita Malfatti e Volpi. No ambiente reservado 
aos objetos de arte, um carrilhão do século XIX destaca-se entre 
os mobiliários. O visitante, ao adentrar na sala que faz referência 
a uma Farmácia Antiga, impressiona-se com o móvel que ocupa 
as paredes. Executado pelo Liceu de Artes e Ofícios, no ano de 
1883, tem vidraçaria centenária, abriga botijas e frascos de vidro 
esmerilhados e de cristais coloridos, embalagens de medicamentos 
raros e itens de perfumaria. Outros destaques do espaço são um 
antigo alambique de cobre, que servia para destilar água; uma 
balança inglesa, utilizada para pesar substâncias terapêuticas; e 
alguns livros, entre os quais, o “Formulário e Guia para Médicos”, 
obra reunida pelos jesuítas e publicada em 1831. Nela consta a 
relação dos medicamentos usados pelos indígenas. Descansa em 
uma prateleira um sapo embalsamado. O exemplar foi utilizado 
no teste Galli-Mainini, que tinha o objetivo de confirmar se uma 
mulher estava ou não grávida. Na sala dedicada à Medicina, há 
diversos aparelhos e instrumentos médicos e fotografias. Há um, 
em particular, inventado na França em meados do século XIX. 
O equipamento tem um braço articulado e servia para retirar 
ciscos metálicos do globo ocular, com o auxílio de um eletroímã. 
A potência era de tal ordem que, às vezes, a córnea era também 
retirada. Há ainda desenhos que reproduziam as intervenções 
cirúrgicas com riqueza de detalhes, um enorme grampeador 
metálico utilizado para suturar as operações gástricas e intestinais, 
seringas de transfusão e o primeiro livro de registros do Hospital 

Central de 1883. O espaço Professor Dr. Waldemar de Carvalho 
Pinto Filho, reúne mais de 700 peças, entre títulos e objetos. Ali é 
possível conferir uma mesa cirúrgica de 1924 e um dos primeiros 
aparelhos de raios-X, que datam de 1920. Considerada uma das 
peças mais importantes do acervo, a roda dos expostos ou excluídos, 
foi utilizada entre dois de julho de 1825 e cinco de junho de 1950; 
Foram abandonadas no local 4.696 crianças. “Trata-se de uma peça 
autêntica, de forma cilíndrica, que girava sobre um eixo. A criança 
era depositada no vão, depois, rodava para dentro. Em seguida, 
a pessoa tocava a campainha e o bebê era recolhido por uma das 
freiras que providenciava a sua internação”, expõe Nazarete.

End: Rua Dr. Cesário Mota Júnior, 112, Vila Buarque, São Paulo, SP,
Tel.: (11) 2176-7025, 2176-7000 ramal 5008.
museu@santacasasp.gov.br,
www.santacasasp.org.br/museu/ 

O espaço Professor Dr. 
Waldemar de Carvalho 
Pinto Filho, reúne mais 
de 700 peças, entre títulos 
e objetos. Ali é possível 
conferir uma mesa cirúrgica 
de 1924 e um dos primeiros 
aparelhos de raios-X, 
que datam de 1920

Farmácia Antiga Santa Casa

Roda dos expostos
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Memorial da Medicina Brasileira, Bahia
Distribuído em nove salões, o Memorial da Faculdade de Me-

dicina da Bahia, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), a mais 
antiga do País, abriga mais de 5.300.000 páginas de documentos 
incluindo teses, pedidos de matrículas, pesquisas e experiências de 
gerações de cientistas, livros raros dos séculos XIV ao XIX, inclusive 
a coleção completa da Flora Brasiliensis, de Martius, alguns em 
latim, outros acerca de alquimia, a pinacoteca com mais de 200 
retratos pintados por famosos artistas baianos e diversos mobiliários.

Museu de Anatomia Humana Prof. Alfonso Bovero

A história do Museu de Anatomia Humana (MAH) confun-
dese e integra-se à história do Departamento de Anatomia e da 
própria Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Com mais de 90 anos de existência, o espólio foi reunido a 
partir das atividades docentes do professor Alfonso Bovero. Nos 
dias atuais, mais de 965 peças anatômicas estão em exposição, 
todas preparadas e conservadas com diversos métodos, separadas 
e catalogadas conforme os sistemas e aparelhos que compõem o 
corpo humano – crânios e esqueletos macerados (articulados e 
desarticulados), ossos do “Homem de Sambaqui”, entre outras.

O Museu abriga, aproximadamente, 300 peças que formam 
sua reserva técnica, e 500 crânios macerados de indivíduos jovens 
e adultos de ambos os sexos, identificados e representando os 
diversos grupos étnicos, importante referência para o desenvol-
vimento de pesquisas em antropologia, odontologia e medicina.

End.: Av. Prof. Lineu Prestes, 2415, Butantã, São Paulo, SP 
Tel.: (11) 3091- 7360, mahusp@gmail.com
http://www.icb.usp.br/museu/?q=contato.

Museu Histórico da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade São Paulo (USP)

O Museu Histórico Professor Carlos da Silva Lacaz, da Fa-
culdade de Medicina da USP, criado oficialmente em 1977, foi 
reaberto em dezembro de 2010. Atualmente, o visitante pode 
conferir peças e documentos do século XIX na exposição intitulada 
“Arnaldo Vieira de Carvalho e a Faculdade de Medicina: Práticas 
Médicas em São Paulo – 1888/1938”. Com a reinauguração, o 
Museu passa a funcionar também como centro de pesquisa e 
documentação, com acervo de referência para a pesquisa histórica 
em torno das práticas médicas em São Paulo.

End.: Av. Doutor Arnaldo, 455, São Paulo, SP.
Tel.: (11) 3066-7249

End.: Praça 15 de Novembro, s/n - Terreiro de Jesus (antiga Faculdade
de Medicina), Salvador, BA. Tel.: (71) 321-0983,
medicina@ufba.br
http://www.fameb.ufba.br/index.php?option=com_conten-
t&view=article&id=119&Itemid=148  

Centro de Memória da Medicina (UFMG)
Criado em 1977, o Centro de Memória da Medicina 

(Cememor) surgiu como consequência da reforma universitária 
realizada na Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
de Minas Gerais (FM-UFMG). Nos dias atuais, o local abriga 
vasto acervo de livros, documentos, quadros, esculturas e outras 
peças fundamentais para a preservação da história da medicina 
e da saúde, por exemplo, fórceps do século XVII e fluoroscópio 
dos anos 1950.

End.: Avenida Professor Alfredo Balena, 190, sala 7, 
Belo Horizonte, MG.
Tel: (55) 3409-9672, cememor@medicina.ufmg.br, 
http://www.medicina.ufmg.br/cememor/ 

O Museu Histórico 
Professor Carlos da Silva 
Lacaz, da Faculdade 
de Medicina da USP, 
criado oficialmente em 
1977, foi reaberto em 
dezembro de 2010

Memorial da Medicina Brasileira
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Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul

Localizado no prédio histórico da Beneficência Portuguesa, 
o Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul tem o 
propósito de preservar documentos, apetrechos médicos e ou-
tros objetos relacionados à prática, estudo e evolução das artes 
médicas no Estado. Nos dias atuais, o acervo ultrapassa 9.000 
itens e está dividido em três seções: Museológica, Arquivística 
e Bibliográfica. Entre os destaques, o visitante pode conferir 
frascos de medicamentos, mobiliários, instrumentos médicos, 
objetos pessoais de antigos profissionais da saúde, objetos usados 
no ensino da Medicina, esqueletos, entre outros. Destaque para 
a máscara de Ombredanne, utilizada para inalação de éter anes-
tésico, e para as ventosas sem fogo, empregadas até o século XIX 
para sugar os humores nocivos do corpo enfermo, considerando a 
Teoria dos Humores, de Hipócrates. O local dispõe de Fototeca, 
Videoteca e Audioteca.

End.: Av. Independência, Porto Alegre, RS. 
Tel.: (51) 3029-2900, museu@simers.org.br, 
http://www.muhm.org.br 

Museu de História da Medicina da Associação Paulista 
de Medicina de São Paulo (APM-SP)

O museu dispõe de acervo sobre o exercício no Brasil e no 
mundo, como documentos históricos, livros raros, equipamentos 
cirúrgicos, louças com representações de eventos médicos, bustos, 
estatuetas de grandes nomes da medicina e da ciência, medalhas, 
fotografias, entre outros objetos.

End.: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 278, 5º andar, São Paulo, SP. 
Tel.: (11) 3188-4303, museu@apm.org.br, 
http://www.apm.org.br/aberto/espacocultural_interna.
aspx?id=85 

Museu da Academia Nacional de Medicina

Localizado no nono andar da Academia Nacional de Medicina, 
o Museu Inaldo de Lyra Neves-Manta foi fundado em abril de 
1898, recebendo a denominação de “Museu Anátomo-pathológico 
e de Curiosidades Médicas”. Fazem parte do acervo 1.500 peças, 
divididas em nove coleções. Entre os destaques, uma réplica do 
estetoscópio em madeira inventado por Laennec em 1818, criado 
com a finalidade de manter certa distância entre o médico e o 
dorso de pacientes mulheres. Pinturas, esculturas e gravuras de 
Candido Portinari, Rodolfo Bernadelli, Batista da Costa, René 
Lalique, entre outros; selos nacionais e internacionais, retratando 
médicos ilustres, datas importantes da história da Medicina e de 
campanhas contra epidemias.

End.: Av. Gal. Justo, 365, 9º andar, Castelo, Rio de Janeiro, RJ. 
Tel.: (21) 2524-2034 ramal 40
museu@anm.org.br, http://www.anm.org.br/museu.asp 

Hong Kong Museum of Medical Sciences

Em um prédio de design britânico, está localizada a 
única instituição sobre ciências médicas em Hong Kong. 
Criado em 1996, o local dispõe de 11 galerias de exposições, 
livraria e sala de leitura. O local é um convite para o visitan-
te aprofundar seus conhecimentos sobre saúde e doenças, 
incluindo as conquistas passadas, estudos atuais e futuros 
desafios de relevância para o país. O Museu também explora 
a interface entre a medicina chinesa e ocidental e estimula 
a pesquisa nesta área.

End.: 2 Caine Lane, Hong Kong
Tel.: (852) 2549 5123, info@hkmms.
org.hk, http://www.hkmms.org.hk/English/about_
HKMMS.htm

Museu de História da Medicina da Associação Paulista de Medicina de São Paulo

Turismo
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Museu da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa

Fundada em 1911 – apresenta valioso patrimônio históricocul-
tural. Entre os destaques, o livro “De humani corporis fabrica”, 
de Andreas Vesalius (1514-1564). Na obra editada em 1543, o 
autor descreve os resultados das suas investigações anatômicas.O 
visitante pode conhecer ainda artefatos da medicina lusitana, 
como instrumentos criados e utilizados pelo Nobel português 
Egas Moniz (1875-1955) como uma seringa e um par de leucóto-
mos, aparelhos para penetrar na calota craniana e cortar as fibras 
sensoriais que unem o córtex pré-frontal ao resto do cérebro; a 
primeira angiografia cerebral, exemplo de técnica desenvolvida 
por Moniz, segundo a qual, após introdução no sangue de uma 
substância de contraste, visualizam-se por radiografia os vasos 
sanguíneos do interior da caixa craniana, facilitando assim o 
diagnóstico de patologias cerebrais, no caso tumores.

Outras contribuições que têm lugar no Museu são um apa-
relho radiográfico com que Reynaldo dos Santos (1880-1970) 
fez a primeira aortografia, um negatoscópio e muitos outros 
instrumentos que fizeram história na medicina.

End.: Av. Prof. Egas Moniz,1649-028, Lisboa, Portugal. 
Tel.: 217 985153, museu@fm.ul.pt, 
http://www.museudemedicina.fm.ul.pt/Desk-
topDefault.aspx?tabindex=1&tabid=1 

National Museum of Health and Medicine

O National Museum of Health and Medicine, uma divisão 
do Armed Forces Institute of Pathology, foi fundado como Army 
Medical Museum em 1862 para estudar e aperfeiçoar as condições 
médicas durante a Guerra Civil Americana. O local apresenta mais 
de 24 milhões de itens, inclusive materiais de arquivos, espéci-
mes anatômicas e patológicas, instrumentos e artefatos médicos e 
coleções de pesquisas médicas, incluindo slides de imagens mi-
croscópicas. As coleções estão focadas particularmente na história 
e prática da medicina norte-americana, da medicina militar e de 
questões de pesquisas médicas atuais. Atualmente, o museu exibe 
objetos da medicina da época da Guerra Civil, incluindo artefatos 
que documentam a morte de Abraham Lincoln, a evolução de mi-
croscópios e instrumentos médicos, holograma do corpo humano 
e uma estação interativa de anatomia que permite que o visitante 
veja o corpo humano em uma perspectiva 3D.

End.: 6900 Georgia Avenue, NW, Washington, DC 
Tel.: 202-782-2200, http://nmhm.washingtondc.museum/ 

Royal London Museum and Archives

Localizado na cripta de uma igreja do século XIX, o Museu 
foi reaberto ao público gratuitamente em 2002 após restauração. 
Ele cobre a história do hospital desde a sua fundação em 1740 e do 
desenvolvimento da medicina ocidental. Fazem parte do acervo: 

obras de arte, instrumentos cirúrgicos, 
equipamentos médicos e de enfer-
magem, uniformes, medalhas, 
livros e documentos.

O Museu tem uma se-
ção sobre medicina forense 
com materiais relaciona-
dos, por exemplo, aos 
assassinados de Jack, o 
Estripador e de uma área 
destinada a Joseph Mer-
rick, o “Homem Elefante”.

End.: St Augustine with St Philip’s Church, Newark Street, 
Londres.
Tel.: 020 7377 7608, rlharchives@bartsandthelondon.nhs.uk,
http://www.bartsandthelondon.nhs.uk/aboutus/royallon-
donhospitalmuseum.asp 

Musèe d’histoire de La médecine
Localizado no segundo andar da Paris Descartes University, 

prédio construído em 1803, o Museu abriga uma das coleções mais 
antigas da Europa e dispõe de cerca de 1.500 peças médicas do final 
do século XVIII e princípio do século XIX. A coleção foi iniciada 
por Dean Lafaye, professor da instituição no século XVIII e foi 
enriquecida através das muitas doações no decorrer das décadas 
seguintes. Além dos centenários instrumentos de diagnósticos, 
cirúrgicos e fisiológicos, há pinturas, esculturas e litografias. No 
museu, o visitante pode conferir duas peças curiosas, a primeira é 
o estojo de Francesco Antommarchi, que foi utilizado na autopsia 
de Napoleão Bonaparte em Santa Helena. A outra é um corpo 
humano, onde cada órgão e músculo estão representados, feito 
em 1799 por Felice Fontana para ser usado em aulas de anatomia.

End.: 12, rue de l’Ecole de Médecine – Paris, França.
Tel.: 01 40 46 16 93, 
clin@parisdescartes.fr, http://www.univ-paris5.fr/ 

Musèe d’histoire de La médecine

Turismo
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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

Dr. Agnaldo Píspico 
Diretor do Centro de Treinamento de Emergências Cardiológicas da Sociedade 
de Cardiologia do Estado de São Paulo credenciada pela American Heart 
Association; Consultor Técnico de Urgências e Emergências; Médico Diretor 
do Pronto Socorro da Santa Casa Araras; Médico Diarista do Centro de Terapia 
Intensiva do Hospital da Unimed em Araras e compõe o Corpo Clínico da 
Cardiologia da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia e do Hospital 
Unimed de Araras. Médico do Grupo de Atenção às Urgências e Emergências-
GRAU da Secretaria do Estado da Saúde do Estado de São Paulo, Atua como 
médico de resgate no Grupamento de Rádio Patrulha Aéreo da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo - Helicóptero Águia. Tem experiência na área de 
Medicina de Emergência, com ênfase em Cardiologia e Terapia Intensiva 
atuando principalmente nos seguintes temas: cardiologia clínica, emergências 
pré-hospitalares clínicas e trauma e ressuscitação cardiopulmonar, tanto na 
assistência como em treinamento de profissionais.

Inglês para médicos 

Ricky - What’s the importance in learning CPR in Brazil  ? 

Dr. Píspico - In Brazil as well as worldwide CPR  is important 
but here the learning is not a reality, because few people are  
interested in knowing it.

Ricky - What is being done in order to make the learning of  
CPR more popular ?

Dr. Píspico - Socesp has  a training center and  has trained more 
than 6 thousand people in last 17 years, and  5 years ago  we 
started  teaching  CPR to  public school  children.

Ricky - How does Socesp teach CPR to public school children ?

Dr. Píspico - Every year at SOCESP congress we invite children 
from public schools to participate the mass training course. 

Ricky - What is mass training course ?

Dr. Píspico - The mass training course is  training CPR with a 
recognized cardiac arrest and call 192 (emergency number in 
Brazil) and start thoracic compression. 

Ricky - How many children have you already taught ?

Dr. Píspico - We’ve taught almost 7 thousand kids in the last five 
years, an average  of 1,5 thousand  kids per year. 

Ricky - How expensive is this training ?

Dr. Píspico - Originally we had a higher cost because the com-
mercial mannequin is expensive (150 dollars) per child and  a 
limited numbers of participants. 

Ricky - How did you solve this problem ?

Dr. Píspico -  Well Ricky, this is a very interesting story. One day 
after my duty when I arrived home I had some  coca cola and 
played with my dog using the empty coke bottle.
I suddenly noticed the bottle  had  the some resistance and 
resilience of the human thorax. 
I had the idea to use the pet bottle as mannequin. I put a pet bottle 
into a T shirt with its sleeves tied up at the ends and filled up 
with old newspaper and a new mannequin was born successfully.

The cost is zero reais and children are free to take the training,  
children can make the bottle mannequin at school and bring it 
tothe training.
The mannequin takes the name after me little Gui (Guizinho).  
Now this is my research in doutorate in USP-IDPC.
This year we will show Guizinho in  American Heart Congress 
in Ress Symposium in Chicago. 
I believe the-no-cost mannequin will be a success offering  people 
the opportunity to to learn how to save lives.
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Regionais

REGIONAL ABCDM

Aconteceram em 2 de agosto e 4 de setembro  no The Cool Lab 
em Santo André/SP as Oficinas de Casos Clínicos. Em 9 de agosto 
o evento aconteceu no Café da Vila. 

Dr. José Alexandre da Silveira foi o palestrante em evento com o 
tema Tratar a insuficiência cardíaca: ficou mais fácil? que foi realizado 
em 23 de agosto no Restaurante Baby Beef em  Santo André/SP. Em 
27 de setembro o tema Antiarrítmicos na prática diária. Cada vez 
menos? foi abordado pela Dra. Luciana Sacilotto.

REGIONAL BOTUCATU

A Reunião de Discussão de Casos Clínicos com coordenação 
do Dr. Daniéliso Renato Fusco aconteceu no Angá Gastronomia 
em 28 de agosto.

Em 13 de setembro, na Central de Aulas da Faculdade de Me-
dicina de Botucatu, o palestrante Dr. Henrique Barbosa Ribeiro 
abordou o tema Intervenções em Cardiopatia Estrutural.

REGIONAL FRANCA

Em 25 de agosto aconteceu no Centro Médico de Franca a 
palestra sobre Métodos de Imagem em Cardiologia - Ressonância 
e Tomografia Cardiovascular, ministrada pela Dra. Maria Fernanda 
Braggion Santos e Dr. Gustavo Jardim Volpe.

REGIONAL MARÍLIA

Atualização em cardiologia do esporte e exercício foi o tema abor-
dado em 18 de agosto na APM de Marília pelo Dr. Nabil Ghorayeb 
e Dr. Ricardo Contesini Francisco.

REGIONAL OSASCO

Dr. José Antônio Franchini Ramires abordou o tema Estado da 
arte do tratamento da doença coronária crônica em evento realizado 
no Canto a Mata Forneria em Osasco em 4 de setembro.

Aconteceu em 28 de agosto no Coco Bambu Alphaville a discussão 
sobre a História da ICC  e evolução do tratamento com o palestrante 
Dr. Flavio de Souza Brito.

Guidelines para dislipidemia - até quanto devemos ir com a 
diminuição do LDL foi o tema da palestrante Dra. Maria Cristina 
de Oliveira Izar, presidente do Departamento de Aterosclerose da 
SBC no Restaurante Maria João West Point em 25 de setembro.

REGIONAL PIRACICABA 

Cardiopatia Hipertrófica foi o tema abordado pelo Dr. Reinaldo 
Bulgarelli Bestetti em palestra na APM de Piracicaba em 12 de ju-
lho. Em agosto Dr. Pedro Gabriel Melo de Barros e Silva ministrou 
palestra sobre Embolia Pulmonar e Dr. José de Ribamar Costa Jr  
sobre Doença Arterial Coronariana - A Contribuição dos Stents.

Em 4 de setembro  aconteceu no mesmo local a palestra com o 
tema  IRC a conversa entre o cardio e o nefrologista com o palestrante 
Dr. Alex Gonçalves.

Atualização em PCR foi o tema abordado por Dr. Agnaldo Pispico 
na APM de Piracicaba em 27 de setembro.

REGIONAL RIBEIRÃO PRETO

Entre os dias 17 e 18 de agosto aconteceu no Centro Médico 
Ribeirão Shopping a 41ª Jornada de Cardiologia de Ribeirão Preto 
(Atualização de Diretrizes Baseada em Casos Clínicos) com os  pales-
trantes Dr. André Leonardo Fidelis de Moura, Dr. André Schmidt, 
Dr. Antonio Luiz Secches, Dr. Antonio Vitor Moraes Junior, Dr. Décio 
de Lima Pinho, Dr. Divino Luiz Rattis Batista, Dr. Fernando Jorge 
V. Roselino, Dr. Fernando Nobre, Dr. Flávio Cantarelli Hiss, Dr. 
Francisco Fernandes Moreira Neto, Dr. Geraldo Luiz de Figueiredo, 
Dr. José Ernesto dos Santos, Dr. José Francisco Kerr Saraiva, Dr. 
Marcelo Garcia Leal, Dr. Renato Barroso P. de Castro, Dra. Rosana 
Graziani Guandalini Mendes, Dr. Thiago Florentino Lascala e  Dr. 
Vamberto Benedito M. Foschini.

REGIONAL SANTOS

Aconteceu em 4 de julho no Trianon Restaurante e Pizzaria a 
discussão de Casos Clínicos de Arritmia Supraventricular com o Dr. 
Luiz Cláudio Behrmann Martins como apresentador e a Dra. Ana 
Lucia Nunes Pereira como debatedora.

Em agosto foi discutido pela Dra. Fabiana Ceribelle Nechar e 
Dr. Leonardo Martins Barroso na Cantina Di Lucca o Caso Clínico 
de Doença Coronariana Crônica

Na APM de Santos aconteceu no dia 11 de setembro a discussão 
sobre Os novos anticoagulantes com os  palestrantes  Dr. Thiago 
Fernandes Leomil e Dr. Rogério Krakauer.

REGIONAL VALE DO PARAÍBA

Aconteceu no Hospital de Clínicas Antonio Afonso em 5 de julho 
a palestra da Dra. Erika Olivier Vilela Bragança sobre Abordagem 
Prática das Taquiarritmias no Pronto Socorro.

Em 19 de julho, aconteceu na APM-SJC  a palestra ministrada 
pela Dra. Danielle Menosi Gualandro sobre Novas Diretrizes de 
Avaliação de Risco Perioperatório.

Dr. Bruno Augusto Alcova Nogueira comandou as Sessões de 
Casos Clínicos que ocorreram em 25 de julho e 21 de agosto no 
Laboratório Sabin. 

Em agosto o tema abordado na Universidade de Taubaté foi 
Uso Racional dos Métodos Diagnósticos de Imagem na Abordagem 
da Dor Torácica pelo Dr. Ibraim Masciarelli Pinto.

Dr. José Francisco Kerr Saraiva foi o palestrante no dia 13 de 
agosto no Santos Dumont Hospital com o tema Redução da Morta-
lidade Cardiovascular do DM2: Indo Além do Controle Glicêmico.

Em 5 de setembro aconteceu no Hospital Pio XII em SJC a 
palestra com o tema Doença arterial coronária grave: qual a melhor 
estratégia terapêutica ministrada pelo  Dr. Pedro Silvio Farsky.

No Hospital Policlin, em 20 de setembro Dr. Jairo Lins Borges 
abordou o tema Atualização em Cardiogeriatria.

Como escolher o melhor anticoagulante para o meu paciente foi o 
tema abordado em 27 de setembro no Novotel SJC pelo Dr. Dalmo 
Antonio Ribeiro Moreira.
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Agenda

Regional ABCDM

Tema: Oficina de casos clínicos
04 de outubro
Local: a definir
Palestrante: sem palestrante

Tema: Oficina de casos clínicos
16 de outubro
Local: a definir
Palestrante: sem palestrante

Tema: Vitamina d, b e microelementos. Precisamos 
dosar e tratar?
25 de outubro
Local: Restaurante Baby Beef – Rua das Bandeiras, 166
Santo André/SP
Palestrante: Dr. Marcelo Valente

Regional Botucatu

Tema: Curso de atualização em Cardiologia

2 de outubro 
Local: Salão Nobre da Faculdade de Medicina de Botucatu
Palestrantes:
Dr. Katashi Okoshi
Dr. Eduardo Palmegiani
Dra. Walkiria Samuel Avila
Dr. Luis Cuadrado Martin

Regional Osasco

Tema: Caso clínico de insuficiência cardíaca

2 de outubro 
Local: a definir
Palestrante: Dr. Germano Emilio Conceição Souza

Regional Franca

Tema: Casos Clínicos de Arritmias

6 de outubro 
Local: Centro Médico de Franca
Palestrante: Dr. Francisco Carlos da Costa Darrieux

Regional Osasco

Tema: fibrilação atrial recorrente, anticoagulantes 
e opções de tratamento
23 de outubro 
Local: a definir
Palestrante: Dr. Mauricio Ibrahim Scanavacca

Regional Santos

Tema: Caso clínico de hipertensão arterial
17 de outubro 
Local: Cantina Di Lucca
Debatedor: Leonardo Martins Barroso
Apresentadora: Verena Kunz Lopes

Regional Vale Do Paraíba

Tema: Cuidados paliativos em cardiologia: abordagem 
multidisciplinar
02 de outubro 
Local: Anfiteatro do Campus do Bom Conselho da Universidade 
de Taubaté
Palestrantes: Sr. Rafael Trevizoli Neves e Dra. Paula Vieira de Vincenzi 
Gaiolla

Tema: Abordagem atual do acidente vascular cerebral

18 de outubro 
Local: Hospital Vivalle – SJC
Palestrante: Dr. Alexandre Pieri

Tema: Hipovitaminose D: Como Devo Tratar?

25 de outubro de 2018
Local: Novotel – SJC
Palestrante: Dr. César Augusto Ranna de Araújo 


