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Prezados Sócios,
Nesta edição de SOCESP em Destaque apresentamos uma matéria
muito atual: A Inteligência Artificial – o futuro próximo da medicina. O uso
de tecnologias em cardiologia avança numa velocidade enorme, exemplos são
próteses valvares, cirurgias híbridas, uso de robótica, dispositivos implantáveis
para monitorar arritmias, dentre outros. Nessa perspectiva, a Inteligência
Artificial (IA) também está sendo incorporada na área médica. A IA pode
ser definida como um ramo de pesquisa da Ciência da Computação que se
ocupa em desenvolver mecanismos e dispositivos tecnológicos que possam
simular o raciocínio humano, ou seja, a inteligência que é característica dos
seres humanos. Assim, o principal objetivo dos sistemas de IA é executar
funções que, caso um ser humano fosse executar, seriam consideradas
inteligentes como: a capacidade de raciocínio (aplicar regras lógicas a um
conjunto de dados disponíveis para chegar a uma conclusão), aprendizagem
(aprender com os erros e acertos de forma que no futuro agirá de maneira
mais eficaz), reconhecer padrões (tanto padrões visuais e sensoriais, como
também padrões de comportamento) e inferência (capacidade de conseguir
aplicar o raciocínio nas situações do nosso cotidiano). O uso da IA na análise
de grandes quantidades de dados - Big Data - já é uma realidade, em
especial nas áreas de diagnóstico por imagem e análises de bancos de dados.
O Dr. Ricardo Pavanello, expõe de forma contundente as principais aplicações
da IA, em especial na área cardiologia, e o que podemos esperar no futuro.
A segunda matéria apresenta a história da ACTC - Casa do Coração
(Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente Cardíacos e aos
Transplantados do Coração. Funada em 1994, tem uma trajetória e sucesso,
na sua missão, que é prestar atendimento multidisciplinar às crianças e aos
adolescentes portadores de doenças cardíacas, bem como a seus familiares e
proporcionar hospedagem, alimentação, apoio social, psicológico, pedagógico,
desenvolvendo uma ação que tem como meta transformar a situação-problema
em crescimento e aprendizado. Longe do clima tenso de um hospital, as
crianças/adolescents e mães/acompanhantes podem participar das várias
atividades oferecidas. A ACTC – é uma instituição que possibilita um trabalho
de formação e suporte, com novas oportunidades de crescimento pessoal
e inserção social para seus usuários. Vale a pena conhecer essa história.
Para relaxar, apresentamos uma deliciosa sugestão de viagens para Ílhas
Paradisíacas, do Brasil e do mundo. E é claro, as dicas de inglês do colega
Ricky Mello, que não podem faltar.

E-mail: revista@socesp.org.br

Ótima leitura a todos.
O conteúdo dos artigos dessa publicação é de responsabilidade de seus
autores, suas opiniões apresentadas não refletem necessariamente a
opinião desta publicação. Toda correspondência deve ser enviada para
Atha Comunicação e Editora, à R. Machado Bittencourt, 190 - 4º andar,
São Paulo/SP, CEP: 04044-000. 1atha@uol.com.br
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Entrevista

Inteligência Artificial
O futuro próximo da medicina

Dr. Ricardo Pavanello
Doutor em Ciências pela USP. Chefe da Seção de Coronariopatias do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.
Fellow of European Society of Cardiology.

A inteligência artificial (AI) na medicina é uma realidade que promete mudanças
em todas as dimensões na área de saúde e torna essencial a abertura de profissionais do setor para a transformação digital. É um desafio para a profissão?
A inteligência artificial é sem dúvida o maior avanço tecnológico a ser incorporado na medicina,
não só na cardiologia, mas na medicina em geral, afetará as áreas de diagnóstico, de tratamento e
de prevenção da maioria das doenças cardiovasculares. É certo que para atender esta demanda
há necessidade de atualização de profissionais capacitados para utilização das novas ferramentas,
porém é de se esperar que exista alguma resistência nesse sentido dado que a modernização e
otimização do uso dos meios digitais será mandatória para este novo profissional.
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Entrevista
Um dos segmentos de maior aplicação da inteligência
artificial é na saúde, quais os benefícios para a área?

A cardiologia
especificamente é a
especialidade que talvez
tenha o maior impacto
em termos de benefícios
com a IA. Já é possível
monitorar pacientes com
dispositivos implantados
subcutaneamente para
avaliar a performance
do coração ao
longo do tempo

Os maiores benefícios da inteligência artificial na área da
saúde estão relacionados a melhor precisão dos dados que nós
utilizaremos para diagnosticar e tratar os pacientes. A precisão
dos dados oferece ao médico, não só ao cardiologista, a oportunidade de diminuir a margem dos eventuais erros que ele possa
vir a cometer caso exista escassez de informação no momento de
tomada de decisão. Dessa forma, a IA na área da saúde irá beneficiar muito os pacientes diretamente e os médicos indiretamente.

Como a ascensão da inteligência artificial afetará a
atuação do médico?
A inteligência artificial afetará a medicina e o médico a medida
que o Big Data, os grandes dados acumulados em servidores de
alta capacidade, armazenar informações que farão do exercício
da medicina uma prática que se baseará, não só, mas também, na
experiência do profissional, e principalmente na experiência de
todos esses profissionais que fazem uso desse banco de dados e
alimentam esses bancos afim de otimizar os resultados dos seus
tratamentos e minimizar os eventuais erros de diagnósticos e de
intervenções que possam vir a ser indicadas para os pacientes.

Em sua opinião, esse cenário visa auxiliar os médicos
ou substituí-los?
Esse novo cenário comporta a parceria entre o Big Data com
a prática clínica. O volume de informações será gigantesco. De
maneira alguma esses novos dados, a serem incorporados na
rotina hospitalar, irão substituir os médicos. Será muito difícil
praticar a Medicinia sem recorrer a esse bancos de dados. Eles
vão auxiliar os profissionais, serão parceiros dos médicos, mesmo
porque são dados produzidos pelos médicos.
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Entrevista
E na cardiologia?
A cardiologia especificamente é a especialidade que talvez
tenha o maior impacto em termos de benefícios com a IA. Já
é possível monitorar pacientes com dispositivos implantados
subcutaneamente para avaliar a performance do coração ao
longo do tempo. Ou seja, o acompanhamento que anteriormente
era viável efetuar apenas por 24 horas, hoje é possível efetuar
durante semanas, meses e até anos, traçando uma curva
de comportamento cardiovascular que pode prever
a ocorrência de infartos, paradas cardíacas ou
arritmias graves potencialmente fatais.
A produção de dados por meio de dispositivos implantáveis vai gerar a possibilidade
de haver interação entre os aparelhos de
celulares e serviço de telefonia móvel,
que serão capazes de enviar dados às
grandes bases via internet. Esses dados serão acumulados e avaliados ao
longo do tempo e devolverão aos médicos informações precisas sobre o
comportamento cardiovascular dos
pacientes. Essas bases serão ainda capazes de alertar os pacientes
caso algo saia da faixa de segurança, por exemplo, se houver
aumento na frequência cardíaca,
na frequência de arritmias ou extrassístoles. Desta forma, pode
ser um marcador de risco para um eventual ataque isquêmico
cerebral ou um acidente vascular cerebral. Portanto será muito útil
aos pacientes na medida que eles poderão evitar esses acidentes,
que por vezes levam a lesões irreversíveis.

E como está sendo utilizada no diagnóstico por imagem?
O diagnóstico por imagem, assim como o tele-eletrocardiograma (Tele-ECG), já é uma realidade. No Instituto Dante
Pazzanesse de Cardiologia nós levamos até fronteiras distantes
do Brasil, por meio de um convênio com o Exército Brasileiro,
o eletrocardiograma. Chegamos a São Gabriel da Cachoeira e
Tabatinga, por exemplo, localizados na região amazônica tríplice
fronteira, onde está a maior reserva de nióbio do mundo, portanto
uma área extremamente estratégica, onde há unidades militares
do exército de fronteira. Fomos capazes com esse equipamento,
desenvolvido no próprio Instituto na seção de bioengenharia, de
gerar um sinal eletrocardiográfico para o Dante na sua central de
eletrocardiografia para que produzisse um diagnóstico que voltou
para São Gabriel da Cachoeira em 4:30min. Portanto, apresenta
dimensões transcontinentais na abrangência do Tele-ECG como
testado nessa circunstância. Da mesma forma é possível fazer com
diagnóstico por imagem, quando um paciente é internado com a
suspeita de AVC isquêmico ou hemorrágico, pois há uma diferença
gigantesca, visto que no isquêmico, utilizamos substâncias anticoagulantes que seriam fatais no caso de AVC hemorrágico. Então
a imagem analisada a distância com precisão por um especialista
em neurorradiologia pode fazer um diagnóstico adequado e evitar
uma eventual imprecisão do tratamento desse paciente.

O diagnóstico por
imagem, assim como o
tele-eletrocardiograma
(Tele-ECG), já é uma
realidade. No Instituto
Dante Pazzanesse de
Cardiologia nós levamos
até fronteiras distantes
do Brasil, por meio
de um convênio com
o Exército Brasileiro
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Entrevista
Somar ao seu conhecimento e experiência a precisão da inteligência artificial é uma solução que pode ajudar a
chegar a um diagnóstico correto sobre
cada caso?

A precisão dos dados
será gigantesca e
de forma tão ampla
que será impossível
praticar medicina
de precisão sem a
utilização desses
grandes centros e
dos dados gerados
por meio de
telediagnóstico

Fazer um diagnóstico preciso de um AVC
isquêmico evitando uma sequela irreversível
em um paciente jovem, produtivo profissionalmente, engajado, e com todo um papel
a ser desenvolvido na sociedade. Fazer um
diagnóstico de um infarto agudo do miocárdio
em tempo hábil para se utilizar trombolíticos,
substâncias que dissolvem o coágulo e reestabelecem a circulação, ou em tempo hábil
de conduzir um paciente a um laboratório de
hemodinâmica para que seja desobstruída a
artéria e implantado um stent coronário. São
situações das quais o telediagnóstico com o
eletrocardiograma ou com a neurorradiologia
e tomografia de crânio podem de maneira muito precisa acertar esse diagnóstico
e possibilitar o melhor tratamento. Portanto, um posto de
saúde que não tem esse equipamento pode ter acesso ao
diagnóstico se conectado por meio do telediagnóstico. Não
é necessário ter um profissional da área da cardiologia ou da
neurorradiologia 24h por dia em um posto de um pequeno
município do Estado de São Paulo ou do interior de Roraima,
ou mesmo na região do árido sertão brasileiro. Mas sim, é
possível levar até eles o diagnóstico com precisão se esses
dados chegarem a centros mais desenvolvidos. A telemedicina
será uma forma de oferecer àqueles que têm menos recursos
o máximo que a medicina pode proporcionar ao ser humano.

Em sua opinião quais as perspectivas da medicina
nesse sentido para daqui 10, 20 e/ou 50 anos?
É impossível fazer um exercício de futurismo do que vai
mudar em termos de inteligência artificial aplicada na medicina.
A precisão dos dados será gigantesca e de forma tão ampla que
será impossível praticar medicina de precisão sem a utilização
desses grandes centros e dos dados gerados por meio de telediagnóstico. É evidente que a medicina caminha para essa direção,
inexoravelmente, e esse cenário não está relacionado a países de
primeiro mundo ou superdesenvolvidos. Importantes recursos
da IA já estão disponíveis em nosso meio, nas dimensões que
nós temos, mas com uma característica que nosso país tem que
é a desigualdade na distribuição do atendimento à saúde. Considerando a impossibilidade clara em situações de fronteira, por
exemplo, onde o recurso é escasso, oferecer retorno de um grande
centro tecnológico como São Paulo, é proporcionar o melhor a
mais pacientes. Então a telemedicina baseada em IA será uma
realidade que irá aproximar os países mais desenvolvidos dos
menos desenvolvidos, e certamente em benefício da população,
dos pacientes e da humanidade.
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Destaque

Instituição apoia crianças e adolescentes cardíacos
em tratamento na cidade de São Paulo

A ACTC – Casa do Coração (Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente Cardíacos e aos Transplantados do Coração) com sede na Rua Oscar
Freire, 1463 – Pinheiros, foi fundada em setembro de 1994 e tem como missão
“Prestar atendimento multidisciplinar às crianças e aos adolescentes portadores
de doenças cardíacas, bem como a seus familiares. Proporcionar hospedagem,
alimentação, apoio social, psicológico e pedagógico, desenvolvendo uma ação que
tem como meta transformar a situação-problema em crescimento e aprendizado”.
Acreditamos que o apoio extra-hospitalar é fundamental para possibilitar
o acesso, a continuidade e o sucesso do tratamento médico às populações em
situação de risco social atendidas pelo SUS. A ACTC – Casa do Coração busca ser
modelo de referência como Casa de Apoio, visando à multiplicação de parcerias
entre a sociedade civil e o poder público que tenham como foco a Assistência
Social voltada à Saúde Pública.
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Destaque
História
Na década de 1980, chega ao InCor (HC-FMUSP) a notícia de que muitos acompanhantes de pacientes ali internados, provenientes de outras localidades, não possuíam local
para pernoitar. Foi então que, com o intuito de garantir a
continuidade do tratamento e a dignidade dos pacientes e
seus familiares, o Professor Zerbini e sua esposa, Dra. Dirce,
tomam a iniciativa de alugar a primeira casa para abrigar
mães e acompanhantes. Por falta de apoio necessário a sua
manutenção, essa casa fechou.
Em setembro de 1994, o chefe da equipe de cirurgia cardíaca,
Dr. Miguel Barbero Marcial retomou o projeto, juntamente com
empresários notadamente Cynthia e Antonio Gantus e médicos do
InCor. Este grupo fundou a ACTC – Casa do Coração, que teve sua
primeira sede em um imóvel alugado, com capacidade para 16 pessoas.
Em 1997, a instituição começou a passar por problemas de
superlotação e dificuldades na manutenção. Nesse momento,
novos colaboradores se agregaram à entidade, trazendo outros
e desta forma a rede de apoio se ampliou. Em 1999, foi efetuada
a compra da primeira casa, o que resultou em melhorias de
estrutura física e de atendimento, nesta ocasião a ACTC – Casa
do Coração atingiu a capacidade de 28 vagas.
Com o aumento da demanda, ocasionado pelo crescente número de cirurgias, transplantes decidiu-se inaugurar uma segunda

Com o aumento da
demanda, ocasionado
pelo crescente número
de cirurgias, transplantes
decidiu-se inaugurar
uma segunda sede com
capacidade para 19,
perfazendo um total de 47
vagas nas duas unidades
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sede com capacidade para 19, perfazendo um total de 47 vagas nas
duas unidades. Nesse mesmo ano também foi tomada a decisão de
comprar um terreno e construir uma sede definitiva. Assim, em
2003 a nova sede foi inaugurada, com capacidade para 56 vagas.
Passados 24 anos de sua fundação, a ACTC – Casa do Coração
tem como parceiros oficiais o InCor e o HCor. Até o final de 2018,
foram realizados mais de 442.872 atendimentos, às crianças e
adolescentes que puderam ter acesso a evolução dos tratamentos
cardíacos pediátricos e ao se beneficiarem do suporte oferecido
apresentaram melhor adesão ao tratamento.
Na busca do aprimoramento dos serviços oferecidos, a associação ampliou suas instalações inaugurando novo espaço para
melhor acomodar os adolescentes, em sua antiga sede situada
à Rua Oscar Freire 2.136, denominada Unidade II – Casa dos
Adolescentes, com capacidade de 20 leitos e mantém em sua
atual sede, situada à Rua Oscar Freire 1.463, o atendimento para
crianças até a faixa etária de 12 anos.
Desde sua inauguração até o final de 2018, a ACTC – Casa do
Coração já acolheu mais de 3.977 crianças/adolescentes e 3.927
mães/acompanhantes. Em 2018, foram 584 crianças/adolescentes atendidos e 687 mães/acompanhantes, nas modalidades de
atendimento integral (incluindo pernoites) e atendimento-dia.
Longe do clima tenso de um hospital, as crianças/adolescentes
e mães/acompanhantes podem participar das várias atividades
oferecidas. A ACTC – Casa do Coração ampliou sua vocação de
uma instituição que só oferecia hospedagem, alimentação e apoio
psicológico, para uma instituição que possibilita um trabalho de
formação e suporte, com novas oportunidades de crescimento
pessoal e inserção social para seus usuários.

Atividades
Além da hospedagem, alimentação, atendimento psicológico e social, a ACTC – Casa do Coração oferece a Linha
de Atuação de “Desenvolvimento Pessoal e Inserção Social”,
com oportunidades de desenvolvimento pessoal, que ampliam as possibilidades de inclusão social para as crianças,
adolescentes e mães/acompanhantes. O objetivo é proporcionar uma vivência comunitária, que estimule situações de
solidariedade, compromisso social e grupal. Essa Linha de
Atuação abrange cinco atividades:
Brasileirinhos – Dirigida às crianças de 3 a 12 anos,
procura criar um espaço educativo para manter o vínculo
com a aprendizagem, durante o período em que precisam
permanecer afastadas da escola.
Adolescente Cultural – Dirigida aos adolescentes
acima de 12 anos, tem como meta oferecer passeios ligados
às artes e aos recursos culturais existentes na cidade de
São Paulo, além de aulas de reforço escolar. Essa atividade contribui para que os adolescentes reconheçam seu
potencial e capacidade de transformação, sentindo-se
estimulados a experimentar novas situações de aprendizagem e a ampliar suas habilidades e seu repertório
de conhecimentos.
Reforço Escolar – Tem como principal objetivo
oferecer aulas de reforço para crianças e adolescentes,
afastados temporariamente dos bancos escolares para
tratamento médico. Oferece oportunidades de aprimoramento dos conteúdos pedagógicos dados nas escolas
de origem para todos os que permanecem mais do que
15 dias na instituição.
Maria Maria - Dirigida às mães/acompanhantes, tem
como objetivos: 1) propiciar uma geração de renda alternativa
que possa auxiliá-las nas despesas referentes ao tratamento
de seus filhos; 2) ampliar o repertório de conhecimentos e
habilidades, a partir de discussões sobre a própria cultura e
origem, valorizando o saber que já possuem; 3) desenvolver
um senso estético e de criação que valorize seu trabalho
artesanal, proporcionando noções de costura, bordado e
outras formas de artesanato.
Voluntariado - Cria oportunidades de conhecer e aproveitar os recursos que São Paulo oferece e, ao mesmo tempo, gravar na memória das crianças, adolescentes e mães/
acompanhantes a lembrança de um lugar que vai além dos
hospitais, ampliando o universo de referências culturais
e de conhecimento. Para isso, são realizados passeios aos
sábados e domingos.
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Cultura e Lazer

Ilhas
paradisíacas
Ana Carolina de Assis
Jornalista

Quem nunca idealizou estar apenas com
pessoas amadas rodeado de águas cristalinas,
natureza verde e mar azul, imerso em muito
sol e sossego, abrigado em uma rústica hospedaria, se alimentando de alimentos frescos
e bem temperados? Uma ilha paradisíaca.
Um cenário dos sonhos. Selecionamos algumas das ilhas mais deslumbrantes do mundo.
Esse sonho não depende de mais do que um
bom planejamento de férias. Talvez um pouco de coragem e disposição para aventuras,
visto que, em alguns casos, a própria natureza
parece querer exclusividade, oferecendo
acessos difíceis, e convivência constante com
flora e fauna abundantes em vida.
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Destaque
Pegar um avião com destino a Fernando de Noronha pode
ser uma viagem rústica. Boa parte das pousadas não oferece
televisão, isso porque casas transformaram-se em pousadas; são
as opções mais econômicas, mas que trazem a oportunidade
única de conhecer comunidades com hábitos singulares e de
sentir o clima simples da natureza selvagem desta região. Para os
que não abrem mão do conforto e do luxo, existe infraestrutura,
hospedagens luxuosas com quartos equipados por home theater
e TV de plasma. Sem dúvida, o investimento é bem mais alto.
O segredo de manter esse universo quase intocado é o controle do ingresso de turistas: só 675 visitantes podem entrar em
Noronha por dia, desembolsando para isso a Taxa de Preservação
Ambiental (TPA); portanto, é imprescindível reservar um pacote
com antecedência.

Fernando de Noronha, o Havaí brasileiro
O arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, é
um dos destinos mais paradisíacos do Brasil. A beleza das águas
calmas e transparentes e a riqueza da flora marítima é comparada
a Galápagos, e a semelhança com o Havaí vem pela perfeição das
temidas ondas que se formam no verão.
A visibilidade de mais de 100 metros de profundidade torna esse ecossistema um dos destinos mais extraordinários do
mundo para mergulho com cilindro e snorkel. São 21 ilhas no
arquipélago para explorar em passeios de barco. Dois lugares
indispensáveis aos olhos são: a Baía dos Golfinhos, que leva o
nome pela presença dos “mamíferos acrobatas” acompanhados
por tartarugas gigantes, e a Baía dos Porcos, perfeita para banho,
com o mar calmo e relaxante.
Já no período de dezembro a março a perfeição das ondas
atrai surfistas do mundo inteiro. Nessa época, conhecida como
mar de dentro, parte do litoral se direciona para o continente,
transformando verdadeiras piscinas naturais, em um temido
e admirado cenário do surf. A face mais radical do esporte se
apresenta nessa paisagem estonteante atraindo grande número
de admiradores, que sentem frio na barriga apenas por apreciar
o espetáculo da areia. As ondas podem chegar a cinco metros
de altura, por isso é preciso estar preparado pra cair nesse mar.
A praia mais famosa de Noronha é a Cacimba do Padre, onde
as ondulações são sempre ocas, cavadas, tubulares sobre um
raso fundo de areia e um visual deslumbrante ao lado do Morro
dos Dois Irmãos.
A 545 km de Recife, capital de Pernambuco, e a 340 km de
Natal, capital do Rio Grande do Norte, é possível acessar o arquipélago partindo de avião das duas cidades e desembarcando
na ilha principal.
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Destaque
Em Nadi, a paisagem é
preservada e relaxante,
mas as opções de lazer
são muitas, como
rafting, mergulho e
trilhas para cachoeiras.
Apesar do turismo
intenso e de o idioma
inglês ser a língua
oficial, mesmo sob
muitos dialetos locais,
a cultura da região está
altamente preservada

Fiji, onde mora a felicidade
São 330 ilhas que formam o arquipélago de Fiji, situado no
centro do Pacífico Sul, entre a Austrália e a Nova Zelândia. Se
considerássemos as pequenas ilhotas, seriam milhares, mas a
contagem baseia-se apenas nos espaços de terra suficientes para a
habitação do homem, visto que algumas são tão pequenas que em
20 minutos é possível dar a volta em todo seu território. A maior
ilha do arquipélago é Viti Levu, onde está a capital, Suva. Apesar
da importância, a cidade não é das mais turísticas, perdendo para
Nadi e para as praias que sediam luxuosos resorts.
Em Nadi, a paisagem é preservada e relaxante, mas as
opções de lazer são muitas, como rafting, mergulho e trilhas
para cachoeiras. Apesar do turismo intenso e de o idioma
inglês ser a língua oficial, mesmo sob muitos dialetos locais,
a cultura da região está altamente preservada. Em Nadi há

passeios culturais, como assistir a danças típicas, visitar
vilarejos nativos, e igrejas para ouvir os corais. Também é possível conhecer algumas tribos de Beqa. Os
habitantes da ilha surpreendem ao caminhar sobre o
fogo; a tradição virou atração turística, e habitualmente
é apresentada em shows. Além disso, os fijianos, considerados
o povo mais feliz do mundo, recebem os visitantes sempre com
um branco sorriso.
Quem não se recorda do deslumbrante cenário do clássico
A Lagoa Azul? Viti Levu, o lugar que fez Emmeline e Richard
descobrirem o amor, continua atraindo casais em lua de mel.
Os hotéis são bem mais calmos e reservados. O clima intimista é criado pelo baixo número de quartos e pela simpatia dos
fijianos, os mais sofisticados estão localizados na Coral Coast, no
sudoeste de Viti Levu.
Ao sul de Viti Levu está uma atração desafiadora: o mergulho com tubarões. Os mergulhadores corajosos e viciados
em adrenalina se aventuram para conhecer mais de oito
espécies do animal que habita a região. As praias com mar
azul-claro, os rochedos vulcânicos e as ondas ainda atraem um
verdadeiro contingente de caçadores por paisagens exóticas
e experiências inesquecíveis.
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Destaque
Mykonos, a mais charmosa
Mykonos significa magia em grego. O nome atrai, sua beleza
encanta. Localizada no mar Egeu, esta pequena ilha grega possui águas cristalinas, temperaturas agradáveis e uma arquitetura
charmosíssima, composta por casas caiadas de branco e azul. Por
isso, entre diversos lugares para visitar, Mykonos continua sendo
único, um cenário perfeito para lua de mel e procurado por famosos.
Belos dias podem ser desfrutados. Lazer não vai faltar: existem interessantes tours que enriquecem a visão dos visitantes
sobre a região e sua história, o palco da famosa batalha de Zeus
e os gigantes é uma das faces de Mikonos. Além dos tradicionais
roteiros pela ilha, diversos passeios pelo mar mudam a perspectiva
de quem se hospeda na cidade. A comida é farta e deliciosa e o
povo, encantador. Esportes também trazem vida e agito durante
o verão. Aventureiros investem nos esportes radicais da ilha, que
vão desde a prática de windsurf, aluguel de lanchas e jet skis.
Um lugar peculiar que parece ter saído da tela do cinema é Little Venice, ou Pequena Veneza. Nesta parte da cidade o mar fica praticamente dentro das construções, lembrando a romântica Veneza.

Uma peculiaridade
dessa ilha é o famoso
Petro, um pelicano que
vive pelas ruas fazendo
graça para os turistas
Durante os séculos XVI e XVII a história registra a presença de
piratas que usavam a região para carregar e descarregar seus
navios rapidamente.
Uma peculiaridade dessa ilha é o famoso Petro, um pelicano
que vive pelas ruas fazendo graça para os turistas. Em 1954,
durante uma tempestade, o pelicano apareceu na ilha e nunca
mais deixou a região, tornando-se símbolo do lugar. O apego
pelo gracioso animal foi tanto que, após sua morte, há alguns
anos os moradores se mobilizaram para buscar um antecessor
que carrega o mesmo nome.
As noites são badaladas. Após a curtição das praias, o agito
começa no centro. Madrugada a dentro os clubs ficam abertos
até as manhãs e tardes dos dias seguintes. Cavo Paradiso está
entre os mais famosos, e já ficou entre as 10 melhores baladas do
mundo. Para completar a noite, o Space e o Paradise Club atraem
milhares de pessoas todos os anos em busca dos melhores Djs do
planeta. Para se hospedar a dica é optar por hotéis e pousadas que
conseguem unir o charme da simplicidade grega com o conforto
e modernidade em instalações rústicas.
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Ilhas Maldivas
Apesar do nome, As Ilhas Maldivas formam um
arquipélago, localizado próximo da Índia e do Sri Lanka,
no Oceano Índico. Por sua localização geográfica, tornou-se um ponto estratégico na rota dos navegadores
em suas cruzadas para o Oriente. Tanto os ingleses
como os indianos exerceram poderes sobre o governo
das Maldivas. A sua religião inicialmente era a budista,
foi convertida para o islamismo no início do século
XII. Por isso, a culinária com influência indiana é de
dar água na boca, principalmente pela abundância de
peixes, especiarias e temperos.
Até a década de 70 apenas aventureiros chegavam
na região, em busca de um dos pontos mais belos e exóticos do planeta. O turismo nas Maldivas cresceu, mas
a exclusividade e a natureza continuam preservadas.
A transparência da água é de impressionar, permite a
visualização do fundo do mar. Da superfície é possível
observar dezenas de metros de profundidade, como
se estivesse ao alcance dos pés. Para mergulhadores
mais ousados, arraias, tartarugas e até tubarões-baleia
habitam pontos mais distantes.
A religião islâmica não permite a venda de bebidas alcoólicas e a exibição dos ombros e joelhos
em algumas de suas cidades principais, como Malé.
Este é um dos motivos dos resorts estarem nas ilhas
desabitadas. Nessas ilhas, charmosos hotéis de lazer
abrigam com todo o conforto os turistas, em sua
maioria europeus. Uma dica importante é verificar o
transporte para chegar no hotel. Todos precisam de
um barco ou hidroavião, um serviço que encarece
o passeio. A alternativa é optar pelo resort que já
tenha esse tipo de transporte incluso.

O turismo nas
Maldivas cresceu, mas
a exclusividade e a
natureza continuam
preservadas.
A transparência da
água é de impressionar,
permite a visualização
do fundo do mar
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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

Hello Folks, hope you readers of our English Column enjoy this month’s publication, TKS.

(approximate)
Zygote(conseption, fertilization)
0 to 3 years
0 to 12 months
1 to 3 years

Stage
Embryo(fetus)unborn, birth
Infancy, babyhood
Infant, baby newborn
Toddler

4 to 11 years

Childhood

2 to 10 years

Child, boy, girl,kid

3 to 6 years
4 to 12 years
4 to 7 years

Pre-school age, kindergarten, early childhood
Primary school age
Elementary school, middle childhood

10 to 12 years

Pre- adolecence

12 to 35 years

Youth

12 to 18 years

Adolecence (adolecent), teenage (tennager)

12 to 14 years

Early tens, puberty

15 to 18 years

Late teens

18 to 70 years

Adulthood

18+ years

Adult

20 to 40-45

Young adult (28-late twenties/ 34-36-mid-thirties/42-early forties)

40-45 to 55

Middle adulthood, middle age (middle aged)

50 to 59 years

Quinquagenarian

55 to 65 years

Late adulthood

55+years

Third age
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Agenda
Regional ABCDM
Data: 03/10/2019
Tema: Casos Clínicos
Palestrante: Sem Palestrante
Local: Restaurante Villa Borges
Data: 10/10/2019
Tema: O que o Nutricionista deve saber sobre Hormônios e
Saúde Cardiovascular
Palestrante: Nayara Dantas Massunaga
Local: Conecta ABC

Regional Bauru
Data: 17/10/2019
Tema: Casos Clínicos e Highligth
Palestrante: Sem Palestrante
Local: Á definir

Regional Campinas
Data: 08/10/2019
Palestrante: Dra. Fabiana Goulart Marcondes Braga
Tema: Como Compensar meu Paciente com Insuficiência Cardíaca
Local: SMCC

Regional Franca
Data: 05/10/2019
Tema: Endocardite Infecciosa
Palestrante: Dr. Alberto Takeshi Kiyose
Local: APM – Franca

Regional Jundiaí
Data: 31/10/2019
Palestrante: Dr. Henry Abensur
Tema: Ecocardiografia para o Cardiologista Clínico
Local: Faculdade de Medicina de Jundiaí

Regional Piracicaba
Data: 08/10/2019
Tema: Imagem em Cardiologia, Tomografia e Ressonância
Palestrante: Dr. Ibraim Mascarelli Pinto
Local: APM Piracicaba

Regional Santos
Data: 17/10/2019
Tema: Discussão de Casos Clínicos
Palestrante: Sem Palestrante
Local: À Definir

Regional Sorocaba
Data: 16/10/2019
Palestrante: Dra. Ana Cristina Sayuri Tanaka
Tema: Cardiopatia Congênita no Adulto
Local: Sorocaba Park Hotel

DEPARTAMENTOS
Cuidados Paliativos Em Cardiologia
Data: 15/10/2019
Exposição Histórias Do Coração
Local: Conjunto Nacional - Térreo
Data: 15/10/2019
Palestrante: Dr. Ricardo Tavares
Tema: A Dor do Paciente Cardiopata pode não ser Infarto, nem
Dissecção de Aorta, mas Também é muito Importante e Deve
ser Olhada, Pesquisada, Tratada e Cuidada
Local: SOCESP

Enfermagem
Data: 25/10/2019
Palestrante: Johny Xavier dos Santos e Michele Costa Yoshimoto
Tema: Curso de Cardiopatias Pediátricas e Miocardiopatias
Local: SOCESP

Nutrição
Data: 02/10/2019
Palestrante: Dra Ana Maria Pita Lottenberg
Tema: Novo Posicionamento sobre Gorduras Alimentares e Saúde
Cardiovascular
Local: SOCESP

Odontologia
Data: 22/10/2019
Palestrante: Dr. Paulo Sergio da Silva Santos
Tema: Doenças Coronarianas e Doenças Bucais
Local: SOCESP

Programa Terça Nobre – Transmissão Ao Vivo
29/10 – 20h30 – Ética e Saúde
26/11 – 20h30 – Pesquisa Clínica. Oportunidades e Benefícios
10/12 – 20h30 – Plantões Médicos. Direitos e Deveres ou
Benefícios da Espiritualidade no Tratamento de Enfermidades Gerais

Webmeetings
WEBMEETING: Cérebro e Coração
DATA: 01/10/2019
Apresentadores: À definir

WEBMEETING: CVOTs em DM2
DATA: 07/10/2019
Apresentadores: Drs. Otávio Berwanger e Múcio Tavares

WEBMEETING: Desafios para o cuidado do paciente
com Insuficiência Cardíaca
DATA: 08/10/2019
Apresentadores: À definir

WEBMEETING: Odontologia -Emergências Cardiovasculares - O que o dentista deve saber
DATA: 22/10/2019
Apresentadores: À definir
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Agenda
WEBMEETING: Guidelines de tratamento

WEBMEETING: Infecção e Coração

DATA: 28/10/2019
Apresentadores: Dr. Luciano Ferreira Drager, Dr. Francisco
Fonseca e Dr. Fernando Costa

DATA: 12/11/2019
Apresentadores: À definir

WEBMEETING: Insuficiência Cardíaca na Atenção
Primária
DATA: 29/10/2019
Apresentadores: À definir

WEBMEETING: Psicologia - Ansiedade e Estresse
no risco cardiovascular
DATA: 05/11/2019
Apresentadores: À definir

WEBMEETING: Tabagismo na Atenção Primária
DATA: 26/11/2019
Apresentadores: À definir

WEBMEETING: Endocardite
DATA: 03/12/2019
Apresentadores: À definir

WEBMEETING: Educação Física – Exercício físico
no envelhecimento (ou na menopausa)
DATA: 05/12/2019
Apresentadores: Dras. Katia de Angelis, Claudia Lucia de Moraes
Forjaz e Maria Cristina Izar

Regionais
Regional ABCDM
Dr. Eric Slywitch falou sobre GENC ABCDM - Vegetarianismo
e Doenças Cardiovasculares em 11 de julho no Conecta ABC.
Em 1 de agosto aconteceu a Oficina de Casos Clínicos no Villa
Borges. Em 15 de agosto o evento aconteceu no Parrilla Del
Carmen e nos dias 5 e 12 de setembro no Restaurante Cena.

Em 24 de setembro o tema Redução da Mortalidade Cardiovascular no Diabetes Tipo 2: Que Ações Tomar, Além do Controle
Glicêmico foi abordado pelo Dr. José Francisco Kerr Saraiva.

Dr. Agnaldo Piscopo abordou o tema IAM Com Supra Desnível
de AT Abordagem Farmaco Invasiva em palestra que aconteceu
dia 27 de agosto no Restaurante Baby Beef Jardim. Microbiota Intestinal e Obesidade. Qual o Link? foi o tema da palestra
ministrada no dia 123 de setembro pela Dra. Camila Guazzelli
Marques no Conecta ABC. Ainda em setembro, no dia 26 no
Restaurante Baby Beef, Dra. Filomena Regina Galas falou sobre
Choque Cardiogênico. O Que Há De Novo?

O tema Novas Terapias Para Dislipidemia Quando Usá-Las foi
abordado pelo palestrante Dr. Daniel Branco de Araújo em 25
de julho no Restaurante La Terrasse. Em 20 de agosto aconteceu
na Faculdade de Odontologia de Bauru a palestra do Dr. Roberto
Chaim Berber sobre Orientação Para Pacientes Cardiopatas que
Irão Realizar Tratamento Oncológico.

Regional Araçatuba

A Reunião de Discussão de Casos Clínicos aconteceu na Faculdade
De Medicina De Botucatu, em 1 de agosto, com o palestrante
Dr. Guilherme Castro Ribeiro. Em 29 de agosto foi a vez da
palestrante Dra. Meliza Goi Roscani discorrer sobre o tema
Novas Fronteiras no Tratamento da Insuficiência Cardíaca. Já
em 30 de setembro aconteceu, no mesmo local, o Curso De
Atualização em Cardiologia com os palestrantes Dr. Rodrigo
Bazan, Dr. Fabio Cardoso, Dr. Ricardo Mattos Ferreira e Dr.
José Francisco Kerr Saraiva.

Em 6 de agosto o palestrante Dr. Dalmo Antonio Ribeiro Moreira abordou o tema Anticoagulação em Pacientes com FAV e
Múltiplas Comorbidades em evento que aconteceu no Benedito
Gastronomia – Restaurante.

Regional Araraquara
Aconteceu no Hotel Fazenda Salto Grande, em 17 de agosto a
palestra da Dra. Marinella Patrizia Centemero sobre Dúvidas
em Como Manejar a Dupla e Tripla Anti-Agregação Plaquetária
No dia 21 de setembro o Dr. Lucas Eduardo Bonadio falou sobre
Acidente Vascular Encefálico: O Que O Cardiologista Precisa Saber?

Regional Araras
Em 10 de agosto aconteceu na Unimed Baixa Mogiana a palestra
do Dr. Marcelo Chiara Bertolami sobre Uso De Estatinas, Vitamina
D e Vitamina K2: Onde Estamos.

Regional Bauru

Regional Botucatu

Regional Campinas
Em 13 de agosto Dr. Guilherme Drummond Fenelon ministrou
palestra sobre o tema Fibrilação Atrial: O que Fazer para Reduzir
a Morbimortalidade? na SMCC.
Em 27 de setembro o tema Dislipidemias E Metas Terapêuticas:
Como Oferecer o Melhor Tratamento para Meu Paciente? Foi
abordado pelo palestrante Dr. Marcelo Chiara Bertolami.
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Regionais
Regional Franca

Regional Santos

Devo Suplementar a Dieta do Meu Paciente Cardiopata? foi o
tema da palestra do Prof° Dr. Jose Ernesto dos Santos em 14 de
setembro naAPM Franca.

Aconteceu na Cantina Di Lucca em 2 de julho a tradicional
Discussão de Casos Clínicos.
Em 10 de setembro, Dr. Henrique Barbosa Ribeiro foi o palestrante na APM Santos com o tema Manuseio do Paciente após
Angioplastia Em Diferentes Situações Clínicas.

Regional Jundiaí
Dr. Antonio Carlos Pereira Barretto ministrou a palestra sobre ICC
em 2019 na Faculdade de Medicina de Jundiaí, em 25 de julho.
Em 29 de agosto o tema abordado pela Dra. Elizabeth Regina
Giunco Alexandre foi Cardiopatia da Mulher e em 26 de setembro
Dr. José Francisco Kerr Saraiva falou sobre Diabetes e Coração –
Cardioproteção.

Regional Marília
Dr. Agnaldo Piscopo ministrou em 9 de agosto na APM - Marília
a palestra sobre o tema Atualização em RCP - Básico E Avançado.

Regional Osasco
Tabagismo, Fator de Risco Cardiovascular Menosprezado. Quais
Armas Temos Atualmente para Usar? foi o tema da palestra da
Dra. Jaqueline Ribeiro Scholz que aconteceu em 20 de agosto
no Restaurante Coco Bambu.
O tema Cardio-Oncologia de Consultório foi abordado pelo
palestrante Dr. Marcelo Goulart Paiva em 17 de setembro no
Restaurante Maria João.

Regional Piracicaba
Casos Clínicos em Valvopatias foi o tema da palestra do Dr. Paulo
de Lara Lavitola que aconteceu em 6 de agosto na APM Piracicaba.
Em 22 de agosto foi a vez do Dr. José de Ribamar da Costa Junior
falar sobre DAC – Síndromes Coronarianas Agudas. Em setembro,
no dia 3 o tema abordado pelo palestrante Dr. Jose Carlos Brambatti foi Ergometria e no dia 19, Dr. Carlos Alberto Buchpiguel
falou sobre Cintilografia Miocárdica.

Regional Presidente Prudente
Aconteceu na APM– Presidente Prudente em 2 de julho a Discussão de Casos Clínicos em UTI com os palestrantes Dr. Carlos
Eduardo C.N. Bosso, Dr. José Augusto Freixo de Barros e Dr.
Marcelo do Vale. Em 22 de agosto o tema abordado pelo Dr. José
Carlos Aidar Ayoub foi Atualização em Hipertensão Arterial.

Regional Ribeirão Preto
Nos dias 16 e 17 de agosto aconteceu a 42º Jornada de Cardiologia de Ribeirão Preto no Centro Médico Ribeirão Preto com os
palestrantes Dr. Eduardo Rubio Azevedo, Dr. Ibraim Masciarelli
Pinto, Dr. Nabil Ghorayeb e Dr. Oswaldo Cesar De Almeida Filho
e com os debatedores Dr. André Leonardo Fidelis De Moura,
Dr. André Schmidt, Dr. Antonio Vitor Moraes Junior, Dr. Flávio
Cantarelli Hiss, Dr. Geraldo Luiz De Figueiredo, Dr. Thiago
Florentino Lascala, Dr. Vamberto Benedito M. Foschini, Dra.
Samira Ubaid Girioli, Dra. Taisa Tavares De Andrade

Regional São Carlos
A Sessão de Casos Clínicos em Cardiologia do Esporte aconteceu
na Casa do Médico em 22 de agosto com o palestrante Dr. André
Dos Santos Moro.
Em 28 de setembro o palestrante Dr. Paulo de Lara Lavitola
falou sobre Estenose Aórtica Grave: Qual a Conduta Atual? em
evento na Casa do Médico São Carlos.

Regional São José Do Rio Preto
O Curso De Reciclagem em ICC e Cardio-Oncologia com o Dr.
Gilmar Valdir Greque aconteceu no Clube Dos Médicos em 13 de
agosto. Em 28 de setembro o tema abordado foi Esporte e Coração
– Avaliação do Atleta pelos palestrantes Dra. Clea Colombo, Dr.
Ricardo Contesini e Dr. Alberto Menezes Lorga Filho.

Regional Sorocaba
O palestrante Dr. Angelo Amato V. De Paola falou sobre Arritmia
Para o Cardiologista Clínico (O Mundo Além da FA) em palestra
que aconteceu em 14 de agosto no Novotel Sorocaba.

Regional Vale do Paraíba
Dra. Sandra Franco abordou o tema Cardiologia Legal: Aspectos
Jurídicos Relacionados à Medicina em evento dia 2 de julho na
APM de São José dos Campos. Em 18 de julho foi a vez do Dr.
Oliver Nascimento com o tema Doença Respiratória no Cardiopata no Hospital Policlin.
No dia 31 de julho o tema abordado foi Fibrilação Atrial: Novas
Fronteiras Terapêuticas Hotel pelo Dr. Marcio Jansen de O.
Figueiredo no Clube dos 500.
Em setembro, no dia 16 no Novotel – SJC aconteceu o Simpósio
De Métodos Gráficos Na Doença Coronariana com moderação
do Dr. Bruno Augusto Alcova Nogueira e com os palestrantes Dr.
Odwaldo Barbosa e Silva, Dra. Priscila Cestari Cuagliato e Dr.
Tiago Senra Garcia dos Santos. Em 26 de setembro no Buffet
L’appétit – Cruzeiro foi a vez da Dra. Maria Cristina de Oliveira
Izar falar sobre Atualização Nas Dislipidemias.
Em 3 de agosto o Simpósio de Cardiologia do Esporte, que também aconteceu no Novotel – SJC, teve os palestrantes Dr. Daniel
Jogaib Daher, Dr. Nabil Gorayeb e Educadora Física Fabiana de
Sant´Anna Evangelista.
Na Faculdade Humanitas em 22 de agosto Dr. Agnaldo Piscopo ministrou palestra sobre o tema Estou de folga e me Chamaram para Atender.
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