Corpo Clínico

BOLETIM CIENTÍFICO

Bole m Informa vo do Corpo Clínico do HSI | Set/2016 | Ano 01 | Nº 05

Memórias
HISTÓRIA DO SETOR CIRURGIA VASCULAR E
ENDOVASCULAR DO HOSPITAL SANTA ISABEL
O setor da Cirurgia Vascular do Hospital Santa Isabel nasceu de
um paradoxo. História rica de denodos, persistência, desprendimento e muita dedicação.
Em 1953 foi convidado pelo HSI para preencher uma lacuna na
especialidade de Ortopedia e assim, ﬁz a especialidade no Rio de
Janeiro no Serviço do Professor Aquiles de Araújo.
Em 17/12/1957, quando do retorno, já havia um colega
Ortopedista. Criou-se um impasse. Na época, a área da Cirurgia
Vascular estava completamente desprotegida. A incidência de
tromboses, embolias, varizes e úlceras era muito grande e não
havia um proﬁssional qualiﬁcado. E não se usava an coagulantes.
Decidi, em 1960, fazer um curso de Angiologia e Cirurgia Vascular
no Rio de Janeiro, Serviço do Professor Luiz Edgar Puech Leão, do
qual me tornei amigo, assim como, dos Professores Mario Degni e
Rubens Mayal.
Ingressei na Sociedade Brasileira, hoje Membro Emérito; em 1964
fui recompensado com duas Medalhas de Honra ao Mérito, René
Fontaine.
A Cirurgia Vascular iniciou no Brasil em 1936 com o professor
Alípio Correia Neto e a Sociedade Brasileira em 1952.
No HSI, à época, não exis a material cirúrgico adequado e a
Radiologia era precária. Adquiri, com recursos próprios, pinças de
Sa nsky, Buldog, alças Silas l, Metzembaum F, Po s,
Fleboextrator, Baby-Cook.
Curiosidades: realizamos as primeiras safenectomias com aros de
bicicleta com três incisões e a seguir com cordas de violão.
As arteriograﬁas eram feitas por punção direta dos vasos e as
aortograﬁas por punção translombar com agulha importada dos
Estados Unidos.
O Dr. Ênio Cesar Pereira auxiliava-nos nas arteriográﬁcas nas
quais usávamos 6 ﬁlmes. Os enxertos aór cos conseguíamos com
o Dr. Osmar Creuz que realizava doutorado em Erlange na
Alemanha (do que sobrava no serviço); eram porosos, de dacrom
e reesterilizávamos aqui.
Fui o primeiro Angiologista em Santa Catarina; a demanda das
patologias aumentava progressivamente; e plantões e
sobreavisos eram sem remuneração!

Dr. Walmor Erwin Belz
> Angiologista e Cirurgião Vascular

O Dr. Nilceu G. da R. Loures foi convidado em 1973 quando
terminava a residência no Rio de Janeiro, no serviço do professor
Medina, tornando-se ao longo do tempo, um ﬁel escudeiro.
Na sequência, as arteriograﬁas foram passadas ao Dr. Ênio C.
Pereira e quando de sua ida para São Paulo, ao Dr. Xisto Detoni e a
seguir, ao Dr. Marco Antônio Rodacki. Atualmente nosso grupo
realiza todos os procedimentos novamente.
Com a evolução da Cirurgia Vascular e novos métodos,
convidamos o Dr. Ewald para par cipar do Serviço que,
posteriormente, decidiu por outros caminhos. Com indicação do
Dr. Xisto de Toni, em 1999, convidamos o Dr. Patrick Candemil que
ﬁndava o curso de doutorado em Barcelona e que trouxe grande
bagagem cien ﬁca.
Em 2004 chegou ao nosso serviço o Dr. João Marcelo R. Loures que
ﬁzera residência médica no Serviço do Dr. Arno Von Ristow do Rio
de Janeiro, trazendo novas técnicas. Em 2008 veio fortalecer o
grupo o Dr. Fabrício Zucco, também residente do Dr. Arno. Em
2011 começou a atuar no setor o Dr. Jean Muiller como
ecograﬁsta e angiologista clínico. Por ﬁm, nossa úl ma aquisição,
em 2011, agregou-se ao Serviço o Dr. Jorge Oliveira Rocha Filho.
Em 1964, foi realizada a 1º Jornada Brasileira de Angiologia em
Blumenau.
O Dr. Walmor Belz teve par cipação a va na implantação do
curso de Medicina da FURB, tendo sido Presidente da Comissão de
Implantação; par cipou em todos os congressos brasileiros da
especialidade desde 1964; realizou cursos no Japão, Florença e
Essem; congressos em Cuba, Tegucigalpa, CONESUL, Itália, Japão
e Alemanha; par cipou da Sociedade Brasileira de diversos
cargos até Vice-Presidência; é fundador da Regional de Santa
Catarina da Sociedade Brasileira da especialidade.
A subespecialidade de Cirurgia Endovascular foi implantada com
a chegada do Dr. Patrick, João Marcelo, Fabrício e Jorge.
Toda segunda-feira é realizada reunião clínica para debater casos
clínicos e atualizações. Em 2010 foi implantada a residência
médica.
Poderíamos elencar mais dados, mas a intenção é apenas uma
visão rápida desta grande história.

“É melhor correr o risco de perder tudo do que viver na
penumbra da mediocridade com os que nunca arriscaram nada”.
(Benjamim Franklin)

TRATAMENTO DO
CARCINOMA HEPATOCELULAR
POR MEIO DA
QUIMIOEMBOLIZAÇÃO

Dr. Jorge Oliveira da Rocha Filho
> Graduado em Medicina pela Escola de Medicina da Santa Casa de
Misericordia de Vitória - ES;
> Residência Médica em Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular e Endovascular no
Hospital dos Servidores Públicos Estaduais de São Paulo - IAMSPE;
> Residência Médica em Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia no
Hospital do Câncer AC. Camargo de São Paulo;
> Títulos de Especialista em Cirurgia Vascular e Cirurgia Endovascular pela
Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular;
> Título de Especialista em Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia
pela Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Colégio
Brasileiro de Radiologia.

O carcinoma hepatocelular (CHC) é a neoplasia primária mais
frequente do gado, sendo originada a par r da transformação
maligna do hepatócito. É uma das principais causas de morte por
câncer em todo o mundo, correspondendo a 5ª neoplasia maligna
mais frequente, e 3ª causa de óbito por câncer.
A q u i m i o e m b o l i za çã o h e p á ca ( Q E ) é u m a té c n i ca
intervencionista, minimamante invasiva, u lizada para o
tratamento do CHC, consis ndo na combinação de infusão intraarterial de agentes quimioterápicos com materiais embolizantes
(que bloqueiam a passagem do sangue). Estudos conﬁrmaram a
capacidade da QE em controlar a progressão da doença e por esse
mo vo, tem sido u lizada como ponte para o transplante
hepá co, reduzindo a progressão tumoral.
Através das técnicas de cateterismo, pode-se a ngir os vasos
nutridores do tumor e então administrar drogas quimioterápicas.
Com esta técnica consegue-se uma concentração da droga no
tumor muito maior (aumenta a eﬁcácia) e uma concentração no
corpo menor (reduz os efeitos colaterais da quimioterapia). Além
da u lização da quimioterapia, o vaso nutridor pode ser fechado
(embolizado) permi ndo que a droga ﬁque concentrada no
tumor por um tempo maior, além de levar parte do tumor a morte
por isquemia. Daí o nome “Quimioembolização”, pois trata-se de
uma quimioterapia com embolização. Esta técnica é mais
comumente u lizada para tumores no gado e no sistema
músculo-esquelé co. A quimioembolização regional pode ainda
ser u lizada em tumores da mama, pulmão, pâncreas, colo
uterino, bexiga urinária e na região da face.
A QE tem importante papel no controle dos tumores para que o
paciente possa esperar pelo transplante hepá co.
Infelizmente, cerca de 30 a 40% dos pacientes com CHC
apresentam doença avançada no momento do diagnós co, não
sendo possível a realização de tratamento cura vo (ressecção ou
transplante hepá co). Nestes casos, a QE pode ser realizada para
controle local da doença e aumento da sobrevida do paciente.
A QE é realizada na sala de intervenção guiada por imagem
(semelhante à sala onde se realiza o cateterismo cardíaco), sob
anestesia local ou sedação consciente.
Consiste em uma punção na região inguinal (virilha) seguida da
cateterização da artéria femoral com e passagem de cateteres
que navegarão até o gado. Em seguida, a arteriograﬁa hepá ca
(estudo dos vasos do gado) é realizada para avaliação anatômica

e iden ﬁcação dos nódulos hepá cos e seus ramos nutridores.
Procede-se cateterismo supersele vo dos ramos nutridores dos
nódulos tumorais e inicia-se a infusão do quimioterápico e das
microesferas embolizantes. Hoje em dia, u lizamos uma nova
geração de microesferas que carregam o quimioterápico em seu
interior, diminuindo os efeitos colaterais como dor, náuseas e
vômitos. Ao término do procedimento, re ram-se os cateteres e é
feita a compressão manual da artéria femoral puncionada, sendo
o paciente encaminhado a sala de recuperação. Não se dá ponto
nesta região e o paciente ﬁca somente seis horas em repouso da
perna.
No pós-operatório, alguns pacientes podem apresentar dor
abdominal, náuseas/vômitos e febre (síndrome pósembolização) em decorrência da necrose tumoral, por 7 a 10 dias,
com boa resposta ao tratamento com medicações sintomá cas
habituais. Estes sintomas são leves e bem controlados com
medicações endovenosas logo após o procedimento e depois,
caso necessário, recebem comprimidos via oral.
Existem contra-indicações para a realização da QE como os
pacientes com insuﬁciência hepá ca grave, alterações da
coagulação sanguínea, insuﬁciência renal e trombose de veia
porta. Entretanto, os casos devem ser avaliados para que todas as
possibilidades de tratamento sejam avaliadas em grupo.
A eﬁcácia da terapêu ca com a quimioembolização varia
conforme o po celular do tumor, seu grau de vascularização
(hipervascular responde melhor que o hipovascular),
comprome mento de estruturas adjacentes ao tumor, reserva
funcional do gado, o esquema terapêu co adotado e o estádio
clínico do paciente. A QE é uma terapêu ca segura e eﬁcaz no
tratamento dos pacientes com CHC, aumentando a possibilidade
de tratamento cura vo através do transplante hepá co ou da
ressecção do tumor, assim como aumentando a sobrevida dos
pacientes.
A embolização tumoral, sem quimioterapia regional, é muito
u lizada préoperatoriamente, reduzindo a perda sanguínea e
facilitando a cirurgia. Esta oclusão (embolização) do vaso que
alimenta o tumor leva a falta de nutrientes e morte de parte do
tumor que reduz de tamanho. A embolização também é muito
u lizada palia vamente, reduzindo os sintomas melhorando a
qualidade de vida.

CEFALEIA NA EMERGÊNCIA - Parte II

FEBRE

Dr. Walter Roque Teixeira
> Neurologista

ATENDIMENTO GERAL
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO III
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CEFALEIA com:

CEFALÉIA de INÍCIO AGUDO
e de ALTA INTENSIDADE!

SINAIS
DE IRRITAÇÃO
MENÍNGEA

SINAIS
NEUROLÓGICOS
FOCAIS

ABORDAGEM
> Tomograﬁa Computadorizada de Crânio;
> Punção Lombar se febre ou Sinais de Irritação Meníngea;
> Avaliação Neurologia e/o Infectologia.

Sinais
Neurológicos
Focais

VÔMITOS

Alteração do
Nível de
Consciência

ABORDAGEM
> Provas de Função Inﬂamatória;
> Tomograﬁa Computadorizada de Crânio;
> Avaliação Neurologia.
NÂO

PUNÇÃO
LOMBAR

HOSPITALIZAÇÃO

Início do
Quadro
com
Síncope

Alteração na
Tomograﬁa
Computadorizada?

SIM

Hemorragia
Subaracnóidea?

HOSPITALIZAÇÃO

INTRODUÇÃO À PESQUISA CLÍNICA
E A IMPORTÂNCIA DO HOSPITAL
SANTA ISABEL NO DESENVOLVIMENTO
DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO

Autores e equipe de Pesquisa Clínica:
> Enfª Jádina Spricigo – Coordenadora de Estudos
> Farmª Anne Louise Triso o Marchi – Coord. de Estudos
> Dr. Adrian Paulo Morales Kormann – Inves gador Principal
> Dr. Frederico Thomaz Ultramari – Sub-inves gador
> Dr. Marcelo Mendes Farinazzo – Sub-inves gador
> Milena Kelner – Auxiliar de Pesquisa

Historicamente a Medicina como um todo trabalha na busca
constante de evidências para nortear as condutas proﬁssionais e
tratamentos com o obje vo de garan r os melhores resultados
possíveis para determinadas doenças.
A Medicina Baseada em Evidências - ou em provas cien ﬁcas
rigorosas - tem o compromisso da busca explícita e honesta das
melhores evidências cien ﬁcas da literatura médica, para nortear
as tomadas de decisões sobre os cuidados em saúde. (Sacke ,
1996; Jadad, 1997). Cabe lembrar que tais evidências podem
estar relacionadas não somente a novos fármacos ou produtos de
maneira geral, mas também, a procedimentos, intervenções
cirúrgicas, perﬁl e hábitos dos par cipantes envolvidos.
Segundo a Agência Europeia de Medicamentos (EMEA, 1997)
pesquisa clínica é deﬁnida como qualquer inves gação em seres
humanos obje vando descobrir informações sobre seus
par cipantes e/ou veriﬁcar os efeitos terapêu cos,
farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos e outros efeitos de
produto, além de iden ﬁcar reações adversas com o obje vo de
veriﬁcar sua segurança e eﬁcácia.
Ao falarmos de estudos que envolvem novos fármacos
observamos a importância de compreender as fases para
condução destes estudos conforme deﬁnidas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária:

Fase Pré-clínica:
Aplicação de nova molécula em animais, depois de iden ﬁcada
em experimentações in vitro como tendo potencial terapêu co.
Neste momento, os obje vos a serem alcançados envolvem:
> Informações preliminares sobre a vidade farmacológica e
segurança;
> A vidade farmacológica especíﬁca e perﬁl de toxicidade
aceitável.
Aproximadamente 90% das substâncias estudadas nesta fase,
são eliminadas: não demonstram resultados suﬁcientes/
sa sfatórios.
Fase l
É a primeira avaliação em seres humanos em pequenos grupos de
pessoas voluntárias, em geral sadias. Estas pesquisas se propõem
a estabelecer dados preliminares de segurança, do perﬁl
farmacociné co e, quando possível, um perﬁl farmacodinâmico.
Desta forma, as informações avaliadas são:
> Maior dose tolerável;
> Menor dose efe va;
> Relação dose/efeito;
> Duração do efeito;
> Efeitos colaterais;
> Farmacociné ca no ser humano.

Fase ll (Estudo Terapêu co Piloto)
Os obje vos do estudo terapêu co piloto são demonstrar a
a vidade e estabelecer a segurança em curto prazo do princípio
a vo em pacientes afetados por uma determinada enfermidade.
As pesquisas são realizadas em um número limitado de pessoas e
frequentemente são seguidas por um estudo de administração.
Deve ser possível, também, estabelecer as relações doseresposta com o obje vo de obter sólidos dados para a descrição
de estudos terapêu cos ampliados. Observa-se nesta fase:
> Indicação da eﬁcácia;
> Conﬁrmação da segurança;
> Biodisponibilidade e bioequivalência de diferentes formulações.
Fase lll (Estudo Terapêu co Ampliado)
Estudos internacionais, de larga escala, em múl plos centros,

Américas.
A Divisão de Pesquisa Clínica do Serviço de Hemodinâmica do
Hospital Santa Isabel iniciou suas a vidades na condução de
estudos clínicos no ano de 2004. Atualmente par cipa de estudos
mul cêntricos de fase III e IV e de estudos observacionais
(registros).
Durante este período, mais de 600 pacientes voluntários do
Hospital Santa Isabel veram a oportunidade de par cipar de
importantes estudos clínicos na área de Cardiologia, cujos
resultados foram publicados em renomadas revistas cien ﬁcas
internacionais. É importante ressaltar que os par cipantes dos
estudos recebem acompanhamento médico completo e
direcionado à doença de base, o produto em inves gação, e em
algumas situações recebem também toda medicação para o
tratamento da doença índice ou doenças associadas, bem como
auxílio de transporte e alimentação para poder comparecer às
consultas.

com diferentes populações de pacientes para demonstrar eﬁcácia
e segurança onde a população mínima é de aproximadamente
800 par cipantes. O obje vo desta fase é determinar a relação
risco/bene cio em curto e longo prazo das formulações do
princípio a vo e seu valor terapêu co.
Explora-se nesta fase o po e perﬁl das reações adversas, assim
como caracterís cas especiais do medicamento ou da
intervenção, por exemplo: interações clinicamente relevantes,

Informações e acesso aos links das publicações estão disponíveis
na página “Divisão de Pesquisa Clínica – Hospital Santa Isabel”
[@divisãodepesquisahsi] no Facebook.
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principais fatores modiﬁcadores do efeito, etc.
Fase IV
Geralmente são estudos de vigilância pós-comercialização para
estabelecer o valor terapêu co, o surgimento de novas reações

EMEA. Clinical trials in human medicines. Disponível em:<
h p://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_
topics/general/general_content_000489.jsp&mid=WC0b01ac05
8060676f> Acesso em: 22jul2016.

adversas, conﬁrmar a frequência de reações já conhecidas e as
estratégias de tratamento.
Visando padronizar as fases citadas acima, na grande maioria dos
países desenvolvidos e em desenvolvimento existem rígidas
instâncias regulatórias para avaliação/autorização da condução
de estudos clínicos. No Brasil destacam-se: ANVISA e Sistema CEP
- CONEP (Comitê de É ca em Pesquisa em Seres Humanos -

ANVISA Boas Prá cas Clínicas: Documento das Américas.
<h p://www.anvisa.gov.br/medicamentos/pesquisa/boaspra c
as_americas.pdf> Acesso em 22jul2016.
SACKETT, D.L; ROSENBERG, W; HAYNES, R.B; RICHARDSON, S.
Evidence based medicine: what it is and what it isn't. BMJ 1996;
312:71-72.

Comitê Nacional de É ca em Pesquisa) além das normas
regulamentadoras e resoluções que deﬁnem e deliberam sobre a
condução dos estudos em nosso meio como a Resolução
466/2012, Boas Prá cas Clínicas (GCP/ICH) e Documento das

EXPEDIENTE

JADAD, A.R et al. Revisão sistemá ca e metanálise: medicina
baseada em evidências. São Paulo (SP): Diretoria Cien ﬁca da
Associação Paulista de Medicina; 1997.
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Dr. Juliano Coelho Ludvig (Vice-Direção Clínica): juliano@esadi.com.br
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