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Memórias
BREVE HISTÓRIA DA NEUROCIRURGIA
DE BLUMENAU
Iniciei a Neurocirurgia no Hospital Santa Isabel em 1o de abril de
1970. Naquela época, em Santa Catarina, exerciam a
especialidade o colega Levínio Neves Godoy em Florianópolis e eu
aqui em Blumenau. Outros vieram ao Estado a par r de 1972.
Consegui realizar o trabalho graças ao apoio recebido das Irmãs,
colaboradores e de todos os colegas médicos. Impressionou-me o
nível respeitoso do relacionamento entre os proﬁssionais, fato
notável até hoje man do. Em especial, apoiaram-me os colegas
Gelásio Freitas e Paulo Mayerle, bem como o decano da
Ortopedia, Eduardo Ferencz, sempre me es mulando para o
trabalho.
Estava permanentemente de plantão, operava com a
enfermagem, u lizando instrumentos básicos, atendendo
trauma cranioencefálico, hidrocefalia, hérnias discais e alguns
tumores que descompensavam. De novembro de 1970 a junho de
1972, afastei-me para estágio na Alemanha, retornando com
equipamentos mais modernos, para casos mais complexos.
Não exis a UTI, u lizávamos um quarto para deixar os casos
graves. Usava lupa e luz frontal; o microscópio só foi adquirido na
metade do ano de 1974. Neste ano, auxiliado por excelentes
enfermeiras, realizei com sucesso as primeiras cirurgias de
aneurisma e de tumor de hipóﬁse. Além da Neurocirurgia fazia
toda a Neurorradiologia, inclusive angiograﬁas.

Luis Renato Garcez de Oliveira Mello
> Doutor em Neurocirurgia

Em janeiro de 1975 veio de Porto Alegre, a meu convite, o colega
Vitor Hugo Boer, com formação em Neurocirurgia e Eletroencefalograﬁa. Passamos a operar juntos, dividindo o trabalho, com
uma semana de plantão para cada. Visita diária a mais de 30
pacientes, medicação escrita à mão, com proibição de escrever
“repe r medicação”, sem computador e nem “cortar e colar”.
O colega Newton José Mar ns Mota montou a UTI na mesma
época, melhorando o padrão de atendimento. O colega Walter
Roque Teixeira veio em 1980, tendo trabalhado junto com a
Neurocirurgia durante vários anos e depois deu início ao Setor de
Neurologia Clínica. Em 1982 chegou o colega Marco Rodacki, da
Radiologia, assumindo a Neurorradiologia, avançando a
subespecialização do setor. Seguindo esta tendência, convidei em
1991, o colega Celso Bernardes para aderir ao grupo e dedicar-se
à Cirurgia de Coluna.
Em 1999, organizamos o Programa de Residência em
Neurocirurgia, que formou, entre outros, os colegas Leandro José
Haas e Danielle de Lara, que foram instados a compor a equipe
para exercerem, respec vamente, as subespecialidades de
Neurocirurgia Endovascular e Cirurgia Endoscópica de Base de
Crânio. Hoje o Setor de Cirurgia Neurológica do Hospital Santa
Isabel, é referência estadual em qualidade de atendimento.

’’As memórias não são apenas sobre o passado, elas determinam nosso futuro.’’
(The Giver)

TAVI - Transcatheter
Aortic Valve Implantation

Dr. Frederico Di Giovanni
> Cirurgia Cardiovascular do Hospital Santa Isabel.
Dr. Adrian Kormann | Dr. Frederico Ultramari | Dr. Marcelo Farinazzo
> Herzzentrum Blumenau S/S, Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia
Intervencionista do Hospital Santa Isabel.

A estenose aór ca (EAo) é a
doença valvar adquirida mais
frequente e está presente em
4,5% da população acima de
75 anos. Com o envelheciment o p o p u l a c i o n a l , d e v e rá
aumentar em incidência e
importância nas próximas
décadas.
Como a evolução da doença é lenta, os sintomas resultantes da
EAo (dor torácica, síncope e dispneia aos esforços) picamente
surgem após a sexta década de vida, sendo ainda mais tardios nos
casos de EAo degenera va. Uma vez sintomá cos, os pacientes
passam a apresentar uma piora signiﬁca va do seu prognós co,
com média de sobrevida de dois a três anos e aumento
proeminente do risco de morte súbita. Portanto, a iden ﬁcação
precoce de sintomas e/ou disfunção ventricular esquerda são
extremamente importantes e indicam o momento da
intervenção terapêu ca.
A subs tuição cirúrgica da valva aór ca é, há décadas, o
tratamento de escolha para pacientes com EAo severa,
determinando alívio dos sintomas e aumento da sobrevida.
Entretanto, o risco cirúrgico aumenta expressivamente com o
avançar da idade e com a associação de comorbidades, o que faz
que mais de um terço dos octogenários com EAo sintomá ca
sejam recusados para a cirurgia. Nestes pacientes, a valvoplas a
aór ca com cateter-balão determina melhora apenas temporária
dos sintomas e do gradiente de pressão transvalvar, devido à alta
incidência de reestenose. Atualmente, é indicada apenas de
forma excepcional, como medida palia va ou como ponte para
um tratamento deﬁni vo.
Esses dados es mularam o desenvolvimento de disposi vos para
a subs tuição da valva aór ca por cateter (TAVI - Transcatheter
Aor c Valve Implanta on). As evidências acumuladas até o
momento com o emprego dessas próteses em pacientes com
contraindicação à cirurgia ou com alto risco cirúrgico
demonstram que a técnica é segura e eﬁcaz, com alívio dos
sintomas e aumento da sobrevida similar à cirurgia.
As úl mas diretrizes sobre valvopa as, tanto da Sociedade
Brasileira de Cardiologia (2011) como da American College of
Cardiology (2014), consideram a indicação de TAVI para pacientes
com EAo importante com indicação de cirurgia, porém com risco
proibi vo para este tratamento, como classe de recomendação I
(nível de evidência B). Para os indivíduos com alto risco, porém
ainda aceitáveis para a cirurgia, a classe de recomendação é IIa
(nível de evidência B).

A avaliação dos pacientes e a indicação do tratamento por cateter
devem ser idealmente conduzidas por equipe médica
mul disciplinar (“Heart Team”). Este processo inicia com uma
cuidadosa avaliação clínica para a iden ﬁcação das
comorbidades e es ma va do risco cirúrgico através de escores
(STS Score e EuroScore). Entretanto, seu uso restrito é limitado,
uma vez que não incluem diversos fatores agravantes, como por
exemplo, a presença de aorta em porcelana ou irradiação torácica
prévia.
É parte integrante e essencial da avaliação, a análise de
parâmetros morfológicos do complexo aór co e da via de acesso,
com o obje vo de determinar a exequibilidade técnica da
subs tuição valvar por cateter. Para isso, a ecocardiograﬁa, a
angiotomograﬁa de múl plos detectores, a aortograﬁa e a
arteriograﬁa do território iliacofemoral fornecem informações
essenciais para o planejamento do procedimento. Para descartar
doença coronária grave associada, a cineangiocoronariograﬁa
também é indicada.
A seleção de pacientes para TAVI deve obedecer aos seguintes
critérios gerais de avaliação:
> presença de EAo importante sintomá ca;
> idade superior a 80 anos ou alta probabilidade de
morbimortalidade cirúrgica;
> presença de comorbidades que elevem de forma proibi va o
risco da cirurgia cardíaca tradicional, por exemplo: cirrose
hepá ca; doença pulmonar grave, especialmente necessidade
de oxigenioterapia domiciliar; cirurgia cardíaca prévia,
especialmente com enxerto de artéria mamária; aorta em
porcelana; hipertensão pulmonar acentuada; radioterapia
torácica prévia; fragilidade orgânica acentuada;
> presença de condição anatômica e morfológica favorável para o
procedimento por cateter, incluindo a avaliação pormenorizada
da via de acesso e trajeto vascular, bem como dos aspectos
cardíacos de interesse para a exequibilidade do procedimento;
> sobrevida prevista superior a doze meses.
A expecta va, com a publicação de novos estudos em
andamento, é a ampliação da indicação, abrangendo pacientes
com risco cirúrgico mais baixo. Também é importante ressaltar
que a rápida evolução das próteses e seus respec vos sistemas de
liberação, além do progressivo acúmulo de experiência pelos
operadores estão melhorando acentuadamente os resultados e
reduzindo as complicações. Com o desenvolvimento de
disposi vos por múl plos fabricantes e consequente redução dos
custos e com a inevitável incorporação do procedimento pelos
planos de saúde e pelo SUS, esperamos que a subs tuição da
valva aór ca por cateter se torne um procedimento de ro na em
nosso meio como tem sido nos países desenvolvidos.

Dr. Guilherme Simone Mendonça
> Médico Neurologista

PROTOCOLO PARA ESTADO DE MAL EPILÉPTICO

> Glicose a 50%, 50ml, EV,
se Hipoglicemia
> Complexo B, 2 ampolas
em SF 1000ml, EV, lento
*Ideal: o uso da Tiamina,
100mg, EV

Avaliação inicial e estabilização
> Checar dados vitais e glicemia capilar - aplicar ABCDE.
> Obter acesso venoso, coletar exames (hemograma, função
renal e hepá co, glicemia, eletrólitos, gasometria arterial).
*Ideal: solicitar nível sérico das medicações an epilé cas
em uso e exames toxicológicos se necessário

Anamnese
Veriﬁcar antecedente
de epilepsia ou
outra doença

10 min
> Diazepam 5-10mg, EV, em bolus
> Repe r a cada 5-10 minutos, caso persista (max.: 40mg)
Exame Físico
Evidência de trauma?
Exame neurológico:
sinal focal?

> Fenitoína, 20mg/kg, em solução ﬁsiológica a 0,9%, a
50mg/minuto, sob monitoração.
> Caso não haja resposta, mais 5-10mg/kg, em solução
ﬁsiológica a 0,9%, na mesma velocidade (max.: 30mg/kg).
> Reduzir a velocidade se houver hipotensão ou arritmia.

TC Crânio

Droga de
manutenção
adequada para
o po de crise.

Resolução das
crises; mas após
20min, mantém
rebaixamento de
consciência não
explicado pelo
pós-comicial ou
pela ação do
an epilé co.

IOT + VM

EEG de
urgência
para afastar
estado não
convulsivo

Resolução
da crise

Sem resposta

30 min

Sem resposta

Alterada

> Fenobarbital, 20mg/kg, EV, 50-75mg/minuto.
> Caso não haja resposta, mais 5-10mg/kg, na
mesma velocidade.

Normal

Sem resposta
Proceder de
acordo com
a lesão
observada

Se houver
estado refratário,
considerar coleta
de LCR para
exclusão de HSA e
meningoencefalite

> Midazolam, 0,2mg/kg, EV, em bolus lento, seguido
de infusão con nua de 0,05-4mg/kg/h.
Sem resposta

*Ideal: Monitoração com EEG
con nuo: ajuste da dose até que haja
padrão de surto-supressão.

> Propofol, 1-2mg/kg, EV, seguido de infusão de
2 a 10mg/kg/h.
Sem resposta
> Pentobarbital, 2-8mg/kg, EV, seguido de
infusão de 0,5-5mg/kg/h.

CALENDÁRIO CEHOSI - JUNHO/2016
DIA SEMANA

TEMA

HORÁRIO

RESPONSÁVEL

18h00 às 20h00

Dr. Luiz Renato G. de O. Mello / Dr. Vitor Hugo T. Boer

Médicos Res. Neurocirugia e Neurocirurgiões

Aula de Pneumologia (mensal)

07h00 às 08h00

Dr. Ricardo Albaneze

Médicos Res. Clínica Médica

Reunião Cirurgiões da Vascular

18h30 às 20h30

Dr. Patrick C. Candemil

Médicos Cirurgiões Vascular

3ª Feira (semanal)

Aula de Neurologia

07h30 às 10h30

Dr. Fábio Siquinelli / Dr. João Filipe de Oliveira

Médicos Residentes, Estudantes

3ª Feira (semanal)

Reunião Intensivistas (UTI Geral)

12h00 às 13h00

Dr. Karine G. Becker

Médicos Residentes, Médicos e convidados

3ª Feira (semanal)

Aula de Radiologia (Raio X)

07h00 às 08h00

Dr. Marcos Sandrini De Toni

Médicos Residentes

4ª Feira (semanal)

Aula de Caso Clínico - Médicos
Residentes Clínica Médica

11h00 às 12h00

Dra. Graziela Peluso Alba / Dr. Sérgio Adam Mendonça

Médicos Residentes C.M. e Radiolgia, Médicos,
Estudantes e Preceptores

4ª Feira (mensal)

Reunião do Conselho Médico

19h00 às 20h00

Dra. Jaqueline Akemi Okada

Médicos do Corpo Clínico e Convidados

4ª Feira (mensal)

Reunião da ABCD (Assoc. Brasileira
de Doenças Inﬂamatórias)

19h30 às 21h30

Dr. Juliano Coelho Ludvig

Pacientes Portadores de Doenças Intes nais, Médicos
e Convidados.

5ª Feira (semanal)

Aula Méd. Res. Clínica Cirúrgica

07h30 às 09h30

Dr. Mauro R. Igreja / Dr. Maurício Corrêa

Médicos Res. da Cirurgia e Alunos de Medicina

5ª Feira (mensal)

Reunião Cardiologia

19h00 às 21h00

Dr. Marcos Vinicius Claussen Moura

Médicos, Médicos Residentes e Convidados

5ª Feira (mensal)

Reunião Cien ﬁca do CEHOSI

19h00 às 21h30

Dr. Fábio Siquineli / Dr. João Filipe de Oliveira

Méd. Residentes, Médicos do Corpo Clínico e Convidados

5ª Feira (semanal)

Aula Méd. Res. da Radiologia (R4)
da Ecomax (Auditório Ecomax)

19h00 às 21h30

Dr. Guilherme Beduschi

Médicos Residentes e Médicos do Corpo Clínico

5ª Feira (quinzenal)

Aula Revisão de Temas Neurologia

19h00 às 21h00

Dr. João Filipe de Oliveira

Médicos Residentes e Médicos do Corpo Clínico

6ª Feira (semanal)

Rond. Hospitalistas

11h00 às 12h00

Dr. Rodrigo Duarte Perez

Médicos Residentes

2ª Feira (semanal)

Aula da Neurocirugia (ICANN)

2ª Feira (mensal)
2ª Feira (semanal)

PARTICIPANTES

ABORDAGEM VIDEOLAPAROSCÓPICA
DE HÉRNIAS INGUINAIS PELA TÉCNICA
TOTALMENTE EXTRAPERITONEAL
(TEP): UM MÉTODO CUSTO EFETIVO E
ADAPTÁVEL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
OBJETIVO
O presente estudo foi conduzido com o obje vo de evidenciar a
técnica videolaparoscópica (VLP) totalmente extra-peritoneal
(TEP) e elucidar suas vantagens para o tratamento de hérnias
inguinais. O trabalho visa mostrar que, embora ainda em
ascensão, a abordagem minimamente invasiva TEP já pode ser
considerada fac vel no dia-a-dia dos serviços de cirurgia,
incluindo o Sistema Único de Saúde. As principais vantagens são o
melhor pós-operatório e o retorno precoce às a vidades laborais.
INTRODUÇÃO
Após a primeira herniorraﬁa inguinal laparoscópica em 1982, a
cirurgia minimamente invasiva tem se consolidado como uma
importante técnica para esse po de reparo.
A abordagem laparoscópica pode ser por via trans abdominal
(TAPP) ou totalmente extra-peritoneal (TEP). A TEP é realizada
sem uso de materiais de alto custo - fator que a torna adaptável ao
Sistema Único de Saúde (SUS) e deveria ser considerada como o
método de escolha para tratamento desta patologia cirúrgica.
MATERIAIS E MÉTODOS
Realizado estudo retrospec vo em centro hospitalar; com
crescente volume cirúrgico na correção de hérnia inguinal por
VLP TEP. Os pacientes foram subme dos à cirurgia acima, sendo
todas realizadas pelo mesmo cirurgião no Hospital Santa Isabel,
em Blumenau, Santa Catarina.
Foram realizadas 132 cirurgias entre 01.2013 e 02.2016. Dessas,
cinco eram recidiva herniária.
As prescrições pós-operatórias eram padronizadas, tanto àqueles

> Pedro A. Trauczynski (Médico Cirurgião Geral Minimamente Invasivo do HSI)
> Maurício Corrêa (Médico Coloproctologista do HSI)
> Alan Patrick dos Santos (Médico Residente de Cirurgia
Geral do HSI)
> Bruna Fernanda Dias | Kamila Longo Mar ns | Natalia
Marchet De Antoni | Leandro Luiz Tonelo Cou nho
(Acadêmicas de Medicina da FURB)

subme dos à técnica VLP como por cirurgia convencional, não
havendo discrepância de valores entre uma prescrição e outra.
As variáveis avaliadas foram: idade e sexo do paciente, tempo
cirúrgico médio e custo de cada cirurgia.
RESULTADOS
Dos pacientes analisados, 87% eram homens e 12% mulheres. A
faixa etária média foi de 48 anos. O tempo médio de cirurgia foi de
75 minutos.
Todos pacientes subme dos ao procedimento permaneceram
menos de 24 horas internados, com alta ambulatorial em até 30
dias. O tempo de afastamento foi de 14 dias.
Os demais gastos se limitam ao uso de uma tela de Polipropileno
15x15cm, um ﬁo Nylon 4-0 e CO2 para insuﬂação da cavidade .
Com relação às complicações pós-operatórias: dez casos de
seroma (7,5%), nove de hematoma (6,8%), um caso de dor
crônica (0,7%) e duas recidivas (1,5%).
CONCLUSÃO
Comprovou-se que a técnica TEP é eﬁcaz, com poucas
complicações, além de baixo custo e níveis similares de
recorrência quando comparada a outras técnicas.
Ela pode ser aplicada em pacientes do SUS, já que não exige
materiais especiais, oferece uma melhor recuperação e retorno
precoce às a vidades laborais, embora exija uma maior curva de
aprendizagem.
A experiência mostrou que esta técnica deva ser cada vez mais
considerada como método de escolha para o tratamento das
hérnias inguinais.

HSI NO SIMPÓSIO BCTRIMS SUL
No dia 14/05 aconteceu em Joinville o VI Simpósio Brasileiro
Regional de Esclerose Múl pla, promovido pelo Comitê Brasileiro
de Tratamento e Pesquisa em Esclerose Múl pla e Doenças
Neuroimunológicas. O evento foi direcionado para cerca de 180
proﬁssionais de saúde que atuam na área, dos três estados do sul.
O Hospital Santa Isabel foi bem representado por neurologistas e
médicos residentes do Setor de Neurologia. O Dr. Fábio Siquineli
ministrou a palestra “RIS e CIS: como estra ﬁcar o subgrupo de
maior risco para desenvolver Esclerose Múl pla?”, levando um
caso clínico atendido no Hospital para discussão cien ﬁca,
apresentado pela residente Tamiris Dal-Bó Mar nello. O ponto de
maior destaque foi o Quiz sobre temas e casos clínicos, onde três
residentes do Hospital Santa Isabel foram classiﬁcados entre os
primeiros colocados e ganharam como prêmio uma bolsa
completa para par ciparem do congresso nacional da área, que

EXPEDIENTE

vai ocorrer em junho na cidade de São Paulo. As residentes
premiadas foram Mayara Thais Beckhauser (R2 da Neurologia primeira colocada geral), Tamiris Dal-Bó Mar nello (R3 da
Neurologia) e Mireli M. do Nascimento (R2 da Clínica Médica).
Toda a equipe ﬁcou muito orgulhosa com o resultado, pois
concorreriam com outros ó mos residentes de grandes escolas
de toda a região sul.

Dra. Jaqueline Okada (Direção Clínica): jaqueok@terra.com.br
Dr. Juliano Coelho Ludvig (Vice-Direção Clínica): juliano@esadi.com.br
Dr. Fábio Siquinelli (Presidência CEHOSI): cehosi@terra.com.br
Dr. Marcos De Toni (Coordenação COREME): ensino@santaisabel.com.br
Dr. Walter R. Teixeira (Conselho Médico): wakalile@terra.com.br
Le cia Venera (Assessoria de Comunicação): comunicacao@santaisabe.com.br
Philipe Oliveira (Assessoria de Comunicação: comunic02@santaisabel.com.br

