SUGESTÃO DE PAUTA
17 de abril de 2008.
INCOR RECEBE EXPOENTES DA CIRURGIA MUNDIAL EM
OPERAÇÃO COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA MÉDICOS
BRASILEIROS
Será a primeira vez que cirurgiões brasileiros presentes no
congresso da SBCCV terão acesso, diretamente do Incor, às
cirurgias de Joseph Bavária e Tirone David, respectivamente
nesta sexta-feira (18) e domingo (20).
O americano Joseph Bavária é uma sumidade em técnica cirúrgica de
aorta endovascular, e Tirone David, da Universidade de Toronto, é
reconhecido por sua maestria no tratamento cirúrgico da doença da
aorta ascendente. Ambos estarão no Incor (Instituto do Coração do
Hospital das Clínicas) neste final de semana para realizarem cirurgias
que serão transmitidas ao vivo para o hotel WCT, em São Paulo, onde
acontece o 35º Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Cardiovascular, entre 18 e 20 de abril. As operações estão sendo
aguardadas com grande expectativa pelos cirurgiões brasileiros não
apenas porque é um evento inédito no congresso, mas também porque
a grande maioria deles, não fosse essa oportunidade, jamais teriam a
chance de assistir os dois cirurgiões em ação. “Haverá total interação
com o público do WCT, que poderá fazer perguntas e comentários
durante os procedimentos”, diz Dr. Paulo Manuel Pêgo Fernandes,
cirurgião do Incor e coordenador do Congresso.
A cirurgia do Dr. Joseph Bavária acontecerá nesta sexta-feira, 18 de
abril, a partir das 12h25. Diretamente do Serviço de Hemodinâmica e
Cardiologia Intervencionista do Incor, o cirurgião fará uma operação de
aorta endovascular. A técnica empregada é uma alternativa muito mais
simples e rápida do que a cirurgia convencional. Utilizada para
tratamento de aneurismas e doenças obstrutivas das artérias, a cirurgia
endovascular é realizada por meio de uma pequena incisão no lugar da
cirurgia de grande porte tradicional.
No domingo (20), às 12h, o brasileiro erradicado no Canadá Tirone
David fará uma cirurgia para tratamento de doença da aorta ascendente,
com preservação da válvula aórtica, no centro cirúrgico do hospital.
O 35º da SBCCV, que tem início nesta sexta-feira (18) e término no
domingo (20), reunirá os principais nomes da cirurgia cardíaca nacional

e convidados internacionais. A programação científica, bastante
abrangente, tratará do mais simples procedimento ao transplante.
Além da reciclagem e do desenvolvimento profissional, estarão em
pauta questões ligadas diretamente à resolutividade da prática diária em
uma mesa redonda sobre a qualidade do trabalho médico e a
valorização dos cirurgiões cardiovasculares em beneficio dos pacientes.
SERVIÇO
CIRURGIAS AO VIVO DO INCOR
35º CONGRESSO DA SBCCV
Data:18 de abril, às 12h25, e 20 de abril, às 12h
Local: Incor – Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 – São Paulo/SP
Informações para a imprensa: Assessoria de Imprensa do Incor Rita Amorim - 11-3069-5437/5016
Informações sobre o congresso: no site http://www.sbccv.org.br e
pela assessoria de imprensa do evento - Acontece Comunicação e
Notícias - Adriana Carvalho - (11) 3473-1784 / 3873-6083 acontececom2@uol.com.br - www.acontecenoticias.com.br

