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I) INTRODUÇÃO
No início do ano de 2010, ocorreram mudanças administrativas na UFRJ com eleição de novo
diretor do HUCFF. A nova direção rompeu unilateralmente o protocolo, assinado em maio de 2004,
entre a direção do HUCFF e o Presidente da Comissão de Implantação do IC, protocolo este
também assinado pelo Decano do CCS, pelo Vice-Reitor e pelo Reitor da UFRJ e aprovado no
Conselho Deliberativo do CCS (Fig. 1). Também não foi respeitado o acordo entre a Faculdade de
Medicina e o HUCFF existente desde a inauguração do hospital em 1978. O Diretor anterior havia
respeitado este acordo o qual estabelecia que os Professores Titulares da Faculdade de Medicina
seriam os indicados para as chefias de Serviços das respectivas áreas de conhecimento. A nova
direção ao ignorar este acordo, não reconduziu para esta função o Professor Titular do
Departamento de Clínica Médica, responsável pela área de Cardiologia e Diretor do Instituto do
Coração Edson Saad da UFRJ. Nomeou um médico, não docente, para a chefia de serviço,
desrespeitando, portanto os acordos e regimentos institucionais. Este rompimento unilateral
prejudicou o desenvolvimento do relacionamento interinstitucional entre unidades da UFRJ e os
projetos conjuntos em andamento. A nova Direção eleita do HUCFF, ao mudar a chefia do Serviço
de Cardiologia do HUCFF, separou a área assistencial das atividades docentes e afetou o
funcionamento da Unidade Acadêmica Intra-hospitalar de Saúde Cardiovascular (UAIS-CV). Esta
unidade funcional interinstitucional havia sido criada em 2006, implementando o que estabelecia o
acordo firmado entre o ICES e O HUCFF em 2004, de forma a integrar as áreas de ensino,
pesquisa, extensão/assistência e administrativa e estava em pleno funcionamento como mostrado
em relatórios anteriores desde 2006.
É inadmissível, em nossa universidade, que esses fatos de não cumprimento de acordos
assinados e respaldados por decisões do Conselho Deliberativo do CCS e do Conselho Universitário
e assinados pelo Reitor da UFRJ sejam descumpridos por decisões unilaterais, ignorando todas as
instâncias decisórias superiores. Estas decisões ferem as normas administrativas do serviço público
2

e causaram conflitos indesejáveis prejudicando o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da
assistência na área de saúde cardiovascular.
Devido à gravidade do problema faremos um relato dos fatos como ocorridos desde 2003,
para que este relatório seja compreendido dentro dessa evolução histórica, ao compararmos com os
relatórios anuais anteriores desde 2006.
1.

Resumo histórico do desenvolvimento do Instituto do Coração desde sua criação pelo
Conselho Universitário:

Em 27 de novembro de 2003, o Conselho Universitário, em sessão especial, criou o Instituto do
Coração da UFRJ e aprovou o seu Regimento Interno.
O Art. 2º do Regimento Interno estabelece que: “O Instituto do Coração da UFRJ (IC/UFRJ),
Órgão Suplementar (Instituto Especializado) integrante do Centro de Ciências da Saúde, destina-se a
promover a excelência em Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular, através da assistência integral à
saúde, da pesquisa científica e tecnológica e do ensino de graduação e pós-graduação”.
O §2º do Art. 3º do Regimento também estabelece que: “No Ensino da Graduação e no Ensino
para Graduados para a área médica, o IC/UFRJ integra, no plano pedagógico, a estrutura da
Faculdade de Medicina através dos Departamentos de Clínica Médica e de Cirurgia, devendo atuar
nas suas próprias instalações e em outras onde atuam os mencionados Departamentos”.
Logo após a aprovação do Regimento do IC, o Reitor da UFRJ criou em janeiro de 2004
(Portaria no. 375 de 15/01/2004 – Boletim número 02 de 29/01/2004), a Comissão de Implantação do
Instituto do Coração presidida pelo Professor Titular de Cardiologia, Professor Edson Saad.
Naquela ocasião, os Professores da Faculdade de Medicina, das áreas de Cardiologia e Cirurgia
Cardíaca, atuavam, pelo acordo assinado entre a Faculdade de Medicina e o HUCFF, nos serviços
de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca do HUCFF, os quais eram chefiados pelos Professores Titulares
das respectivas áreas. Faziam parte dessa comissão de implantação, professores da área básica do
CCS (Instituto de Biofísica, do Instituto de Ciências Biomédicas), da Faculdade de Medicina, da
Escola de Enfermagem Ana Nery, do Instituto de Nutrição Josué de Castro e funcionários técnicoadministrativos. Para que o Instituto do Coração cumprisse, conforme determinado pelo Conselho
Universitário, as suas atribuições conforme definida no artigo 2º. do seu regimento, explicitado
acima, foi assinado entre o HUCFF e a Comissão de Implantação do Instituto do Coração, um
documento (fig.1). O referido documento foi assinado pelo Diretor do HUCFF (Prof. Amancio
Paulino), pelo Presidente da Comissão de implantação do IC (Prof. Edson Saad), pelo Decano do
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CCS (Professor João Ferreira Filho), pela Vice Reitora (Profa. Sylvia da Silveira Mello Vargas) e
pelo Magnífico Reitor da UFRJ (Professor Aloisio Teixeira). Neste documento, aprovado pelo
Conselho Deliberativo do CCS após parecer favorável de seu relator, foi definido que: “a Comissão
de Implantação do IC assumirá as responsabilidades institucionais de operacionalização dos
programas de ensino, pesquisa, extensão e assistência de acordo com o pactuado no seu plano
diretor”. Ficou definido também que: “O CCS disponibilizará áreas do 7º. e do 8º. andar do HUCFF
para a instalação do IC”.
Fig. 1 – Protocolo de relacionamento assinado entre o IC/UFRJ e o HUCFF, aprovado no
Conselho de Centro do CCS e pela Reitoria.
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Em março de 2005 o Reitor designou os Professores Titulares de Cirurgia Cardíaca
(Departamento de Cirurgia da FM), Professor Henrique Murad e de Cardiologia (Departamento
de Clínica Médica da FM), Prof. Nelson Souza e Silva, para os cargos de Diretor e Vice-Diretor
respectivamente do IC (Portarias no. 698 e 699 de 23 de março de 2005, Boletim no. 05extraordinário de 23 de março de 2005).
Em 2006, o então Diretor do HUCFF, obedecendo ao que estabeleciam os protocolos de
relacionamento entre a Faculdade de Medicina e o HUCFF e entre o HUCFF e o ICES, nomeou
como chefes dos Serviços de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca do HUCFF os Professores Titulares
da Faculdade de Medicina dessas respectivas áreas e que também haviam sido designados pelo
Reitor da UFRJ, como Diretor e Vice-Diretor do Instituto do Coração. No mesmo ano, o Conselho
de Centro do CCS instalou o Conselho Deliberativo do Instituto do Coração sendo lavrada a ata da
primeira sessão desse Conselho (livro de Atas do Instituto do Coração – fls 1). Também em 2006 o
ICES obteve o seu CNPJ de Nº 33.663.683.0014-30. Estava, portanto extinta a comissão de
Implantação do IC e instalado a administração do IC que passou a funcionar no 8º. Andar do
HUCFF, assumindo as atividades dos Serviços de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca do HUCFF,
através da criação da Unidade Acadêmica Intra-hospitalar de Saúde Cardiovascular – UAIS-CV
do IC. Esta estrutura acadêmica, dentro de uma unidade de prestação de serviços como o HUCFF,
possibilitou a integração entre o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, a Faculdade de
Medicina e o Instituto do Coração Edson Saad.
Esta unidade funcional intra-hospitalar, conforme consta do relatório de Gestão do IC/UFRJ
de 2006, encaminhado aos Diretores da Faculdade de Medicina e do HUCFF, representava uma
nova forma de administração dos serviços hospitalares em hospitais de ensino. Através da UAISCV se criava uma estrutura de integração funcional entre as áreas de ensino-pesquisa-extensão e
assistência, ou seja, entre as unidades Acadêmicas (Faculdades e Institutos Especializados) e as
unidades de prestação de serviços (como o HUCFF). A criação de tal estrutura organizacional, já
havia sido aprovada pela Congregação da Faculdade de Medicina, e incluída no seu Regimento
(Capítulo V). Tal tipo de organização possibilitava que as unidades Acadêmicas (Faculdades e/ou
Institutos Especializados) e as Unidades Prestadoras de Serviços (como o HUCFF) assumissem em
conjunto as responsabilidades relativas à cada área de atuação. Estas unidades, mantendo cada
uma a sua individualidade, passaram a atuar em rede. O Instituto do Coração buscava assim, uma
inovação na gestão de unidades de saúde ao adotar a teoria de sistemas complexos como base para
a sua organização e desenvolvimento. O Colegiado Diretor dessa Unidade funcional intrahospitalar foi constituído pelos Coordenadores de áreas de atuação do IC-UFRJ e FM (ensino de
graduação e pós-graduação, pesquisa, extensão) e áreas de atuação dessas mesmas unidades e do
7

HUCFF (serviços hospitalares, administração e planejamento e finanças). O Diretor e Vice-diretor
do Instituto do Coração, ambos Professores Titulares das áreas de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca
da FM coordenavam o Colegiado diretor da UAIS-CV o que também possibilitava a integração
entre áreas disciplinares afins (no caso, cardiologia e cirurgia cardiovascular). Portanto, esta
organização interinstitucional e multidisciplinar também respeitava os acordos existentes.
Cumpria-se desse modo, todos os acordos interinstitucionais e deliberações tomadas pelos órgãos
administrativos superiores da UFRJ. O IC, instalado fisicamente no 8º. Andar do HUCFF,
conforme também definido no acordo interinstitucional, passou a exercer todas as atividades
explicitadas em seu regimento e em pleno acordo com a Faculdade de Medicina e o HUCFF. O IC
assumiu todas as despesas de material de custeio da área cardiovascular. Os recursos de Capital
foram aportados tanto pelo HUCFF como pelo IC conforme recursos disponíveis e de acordo com
as necessidades assistenciais ou de pesquisas. Todos os recursos advindos da prestação de serviços
assistenciais foram mantidos no HUCFF e aplicados de acordo com as necessidades do HUCFF em
perfeito entrosamento com o IC/UFRJ e com as diretrizes de ensino da FM. O IC aportou também
recursos advindos de projetos de pesquisa que beneficiaram o HUCFF como um todo, como por
exemplo, a instalação da infraestrutura de Telemedicina, renovação da área física e instalação de
mais de 40 computadores para uso no ensino na pesquisa e na assistência.
O Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Medicina (Cardiologia) do
Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina foi também reformado para se
adequar à nova organização em rede. Passou a ser um programa Interinstitucional (Faculdade de
Medicina e IC) e também multidisciplinar, aceitando alunos formados por outras áreas que não a
medicina. O novo regulamento do Programa foi aprovado pelo CEPG em 2008.
Relatórios anuais de gestão foram apresentados às direções das três instituições (Relatórios
anuais de 2006, 2007, 2008, 2009). Estes relatórios apresentam, detalhadamente, todas as atividades
institucionais do IC e do seu pessoal docente. Incluíam, entre outros itens: diretrizes institucionais,
escalas de serviços, produção científica (dos docentes da FM e do IC e do pessoal técnico
administrativo do HUCFF), produção de serviços, relatório financeiro, relatório patrimonial.
Constituem, portanto importante documento de avaliação de produção, de planejamento
institucional e de gestão e de evolução histórica. Este relacionamento harmonioso interinstitucional,
de trabalho em rede, trouxe inúmeros benefícios para todas as instituições como pode ser
depreendido pela análise criteriosa dos relatórios anuais.
Devo ressaltar, que desde o falecimento do Professor Edson Saad, o Instituto do Coração da
UFRJ passou a ser designado pelo nome: Instituto do Coração Edson Saad da UFRJ (ICES/UFRJ).
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Em 2008, o Conselho Universitário da UFRJ, em reunião extraordinária de 18/12/2008, deu
importante passo para organização das instituições da área de saúde. Aprovou mudança do
estatuto da UFRJ criando, na estrutura intermediária, o Complexo Hospitalar da UFRJ. Este
Sistema Complexo de Unidades acadêmicas e prestadoras de serviços integrou funcionalmente 9
unidades, órgãos suplementares prestadores de serviços, Institutos Especializados e faculdades do
Centro de Ciências da Saúde (Fig 2).
Fig.2 – Unidades componentes do Complexo Hospitalar da UFRJ

Esta mudança estatutária era justificada, entre outros motivos, pela criação da Unidade
Orçamentária Hospitalar e de Saúde da UFRJ para estas instituições de ensino, pesquisa e
assistência. A criação dessa unidade orçamentária foi decorrência da PORTARIA No-4, DE 29 DE
ABRIL DE 2008 do SUBSECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, que indicava a criação de unidades gestoras executoras para estas
instituições. Posteriormente, o Tribunal de Contas da União respaldou esta decisão no Acórdão do
Tribunal de Contas da União ATA Nº 50, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 - SESSÃO
ORDINÁRIA – PLENÁRIO - APROVADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2009 e PUBLICADA EM
27 DE NOVEMBRO DE 2009 - ACÓRDÃO Nº 2813/2009 – TCU – Plenário.
Nesse Acórdão, no item 9.4. o TCU indica:
“Recomendar ao Ministério da Educação e ao órgão eventualmente responsável pela política de
reestruturação dos hospitais universitários”:
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9.4.1. “adoção de medidas para conversão dos hospitais universitários em unidades gestoras
plenas”;
9.4.2. “elaboração, em conjunto com instituições federais de ensino superior e com hospitais
universitários, de normativo que institua plano ou programa de reestruturação dos HU, com indicação
de diretrizes e critérios de organização mínima daqueles hospitais, que criem condições para sejam
eles, em prazo a ser definidos, dotados de autonomia administrativa e gerencial plena, observados os
seguintes parâmetros”:
9.4.2.1. “agrupamento de hospitais vinculados à mesma instituição federal, com criação de
complexos hospitalares com administração única”;
9.4.2.2. “garantia de estrutura necessária à execução financeira e orçamentária e ao exercício
de competências típicas de unidades gestoras plenas”;
O Instituto do Coração, como órgão suplementar do CCS, Instituto Especializado, passou a
integrar o Complexo Hospitalar. Isto trouxe um novo desafio para o ICES, ou seja, cooperar com
todas as unidades do CH-UFRJ com assistência na área cardiovascular. Isto também ampliava as
possibilidades de ensino e pesquisa e estava de acordo com as diretrizes traçadas pelo Conselho
Deliberativo do ICES como veremos posteriormente. O Instituto do Coração Edson Saad estava
assim em pleno funcionamento e assumiu todas as funções definidas, pelo Conselho Universitário,
no seu regimento. A produção global do ICES entre 2006 e 2009, aumentou em todas as suas áreas
de atuação (ver relatórios anuais).
A nova direção do HUCFF, que tomou posse em 2010, infelizmente não concordou com o
desenvolvimento que vinha ocorrendo. Posicionou-se de modo contrário ao de integrar as unidades
Acadêmicas do Complexo Hospitalar da UFRJ, criado pelo Conselho Universitário em 2008. O
Instituto do Coração, como parte integrante do CH, vinha atuando dentro das diretrizes e decisões
do Conselho Universitário e em pleno entendimento com as direções da FM e do HUCFF.
A nova Direção do HUCFF nomeou um novo chefe do Serviço de Cardiologia, indicado sem
cumprir os acordos institucionais, conforme mencionado acima. O novo chefe de serviço foi
orientado a não mais participar das reuniões do Colegiado da UAIS-CV e do Conselho Deliberativo
do ICES, criando-se conflitos desnecessários e prejudiciais ao funcionamento do ICES e do próprio
HUCFF.
Com a separação dos serviços assistenciais, o ICES permaneceu exercendo as atividades de
ensino e pesquisa inerentes a um instituto especializado e que não podem ser exercidas por um
órgão prestador de serviços o qual deve servir de campo de treinamento para os alunos das
unidades acadêmicas. Quebrou-se a integração docente-assistencial pela qual lutamos durante
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muitos anos e que parecia consolidada desde 1978.
Em face dessa situação, que esperamos seja revertida, este relatório fará referência apenas às
seguintes áreas de atuação: Ensino de graduação e pós-graduação (stricto e lato sensu), pesquisa
(básica ou experimental e clinico-epidemiológica), administrativa e planejamento. As atividades
assistenciais que eram apresentadas nos relatórios anteriores, não poderão ser avaliadas.
Portanto, a partir de 2010, com a separação do serviço de Cardiologia do HUCFF, O ICES,
infelizmente, teve que fazer mudanças nas suas diretrizes de atuação. Ressalte-se que o Serviço de
Cirurgia cardíaca que permaneceu sob a chefia de um docente, mantém sua atuação conjunta com
o ICES.
2.

Diretrizes Gerais de atuação

As atividades do ICES continuam evoluindo de acordo com as diretrizes emanadas de seu
Conselho Deliberativo e sob a responsabilidade executiva de seu Conselho Diretor, desde 2006 e
atualizadas anualmente.
Em continuidade às ações executadas e apresentadas nos relatórios anuais de 2006, 2007, 2008
e 2009, apresentamos as diretrizes definidas e atualizadas:
2.1 - Na área administrativa:
2.1.1 - Consolidar e ampliar a estrutura administrativa e seu quadro de pessoal.
2.1.2 - Ampliar a área física instalada do ICES, principalmente com salas ou
ambientes de trabalho para seus docentes, pessoal técnico-administrativo e estudantes de pósgraduação, considerando a perda da área física do antigo serviço de Cardiologia do HUCFF que se
separou da UAIS-CV.
2.1.3 - Elaborar orçamento anual de acordo com o Orçamento anual participativo da
UFRJ.
2.1.4 - Preencher o quadro de funções gratificadas do ICES, já elaborado e enviado à
PR4.
2.1.5 - Manter constante atualização dos estudos das necessidades futuras de pessoal
Docente e técnico-administrativo tendo por base o desenvolvimento científico e tecnológico e as
necessidades de ensino, pesquisa, extensão e assistenciais.
2.1.6 - Desenvolver procedimentos administrativos em estreita colaboração, quando
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possível, com o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho e outras unidades da UFRJ,
contribuindo para a formação do Complexo Hospitalar da UFRJ e das Unidades Acadêmicas Intrahospitalares de Saúde (UAIS).
2.1.7 - Renovar os equipamentos de acordo com as necessidades de desenvolvimento
científico e tecnológico e de acordo com critérios ditados por estudos de avaliação tecnológica em
saúde, sempre buscando viabilizar a manutenção constante dos mesmos através dos contratos de
manutenção para os equipamentos existentes.
2.1.8 - Estreitar o relacionamento com o SUS especialmente na área de atenção de
saúde de alta complexidade cardiovascular, com base no Plano Estadual de alta complexidade da
SES e as necessidades de contratualização com o gestor municipal pleno do SUS e com a SES.
2.2 - Na área de Pesquisa
2.2.1 – Áreas Prioritárias em Pesquisa Cardiovascular:
2.2.1.1 - No Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – Medicina Assistida
por Computação Científica – INCT-MACC/MCTI.
Desenvolvimento de pesquisas de acordo com as áreas de atuação do ICES:
a) Modelagem do sistema cardiovascular - em associação com o LNCC/MCTI.
b) Processamento de imagens utilizadas no diagnóstico e tratamento das DCV - em associação com
o LNCC/MCTI.
c) Telemedicina
- Sistemas ubíquos de cuidados de saúde para auxiliar no atendimento à distância de
pacientes com Infarto agudo do Miocárdio – em associação com o LNCC-MCTI.
- Desenvolvimento de material didático pedagógico para ensino à distância em saúde
cardiovascular, em associação com o Laboratório LAND da COPPE, a ECO/UFRJ e o LNCC /
MCTI.
d) Estudos utilizando grandes bancos de dados.
2.2.1.2 - No Núcleo Interinstitucional de Avaliação Tecnológica em Saúde
Cardiovascular – NIATS/UFRJ/FIOCRUZ – associação com a REBRATS/MS.
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a) Pesquisas em ATS dos procedimentos de alta complexidade na área cardiovascular com
prioridade para os procedimentos utilizados para diagnóstico e tratamento da Doença
aterotrombótica cardiovascular e em associação com os NATS do Rio de Janeiro (INC/MS,
ENSP e IFF / FIOCRUZ) .
b) Avaliação da performance dos serviços de saúde na área cardiovascular.
c) Assessoria para a SES na construção de diretrizes para a rede estadual de alta complexidade na
área cardiovascular.
2.2.1.3 - Pesquisas voltadas para o Sistema Único de Saúde;
Análise de bancos de dados em procedimento de alta complexidade utilizados para o
diagnóstico e tratamento das DCV e da evolução da mortalidade por DCV e sua associação com
indicadores Socio-econômicos e outras condições mórbidas. Em associação com a SES.
2.2.1.4 – Nutrição e DCV.
Em associação com O Instituto de Nutrição Josué da Castro / UFRJ.
2.2.1.5 – Ambiente e DCV.
Em associação com o Instituto de Geociências / UFRJ e a Secretaria de Estado do Ambiente.
2.2.1.6 – Telemedicina.
Em associação com a Escola de Comunicação, o Laboratório LAND da COPPE e o LNCC/
MCTI.
2.2.1.7 – Laboratório de Bioestatística Bayesiana e Teoria de Sistemas
Complexos:
a) Novos métodos estatísticos não lineares para uso em pesquisas em DCV.
b) Teoria de Sistemas Complexos Dinâmicos Adaptativos
2.2.1.8 – Genética e DCV.
Laboratório de Biologia Molecular – IC e IBCCF/UFRJ
2.2.1.9 – Doença de Chagas.
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IC e IBCCF / UFRJ.
2.2.1.10 – Exercício físico e Saúde Cardiovascular
2.2.1.11 – Cirurgia em Doenças da Aorta e cirurgia Experimental em DCV.
2.2.2 - Implementar a cooperação interinstitucional principalmente com:
2.2.2.1 - Escola Nacional de Saúde Pública/FIOCRUZ
Desenvolvimento de estudos clínico-epidemiológicos e de avaliação tecnológica em saúde;
2.2.2.2 - Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC/MCT)
Desenvolvimento da modelagem computacional do Sistema Cardiovascular humano,

de

processamento de imagens e de tecnologia de transmissão de dados à distância para aplicações em
telemedicina;
2.2.2.3 - RNP/MCT
Desenvolvimento da infraestrutura necessária para a área de Telemedicina;
2.2.2.4 - Laboratório LAND da COPPE
Desenvolvimento de softwares multimídia de ponta, para aplicação em telemedicina e apoio
a análise de dados utilizando redes de Markov e modelos Bayesianos;
2.2.2.5 - Instituto de Matemática da UFRJ, Departamento de Bioestatística, e
Engenharia de Produção da COPPE
- Apoio a análises estatísticas de dados de pesquisa e desenvolvimento de novos modelos estatísticos
aplicados a problemas clínico-cardiológicos.
- Implementar o desenvolvimento do Laboratório de Bioestatística Bayesiana e estudos em Teoria
de Sistemas Complexos e Avaliação Tecnológica em Saúde Cardiovascular;
2.2.2.6 – Instituto de Nutrição
Área de pós-graduação e pesquisa voltada para aspectos nutricionais das DCV.
2.2.2.7 – Instituto de Geociências da UFRJ
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– Desenvolvimento de pesquisas em ambiente e saúde cardiovascular.
2.2.2.8 – Instituto Nacional de Cardiologia (INC/MS)
– Desenvolvimento de projetos conjuntos de pesquisa, principalmente em avaliação
tecnológica em saúde e no ensino de Pós-graduação e na Telemedicina;
2.2.2.9 – Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (SES)
- Desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos e no ensino de pós-graduação e na
Telemedicina;
2.2.2.10 - Ministério da Saúde
- Desenvolvimento da Rede de Avaliação Tecnológica em Saúde;
- Implementar o desenvolvimento de projetos de cooperação com os Núcleos de Avaliação
Tecnológica em Saúde (NATS);
2.2.2.11 – Secretaria de Estado de Saúde
– Cooperação na análise de bancos de dados de AIH, CIH, Declaração de óbitos e apoio ma
elaboração do plano de alta complexidade do estado em saúde cardiovascular;
2.2.2.12 – Secretaria de Estado do Ambiente (Instituto Estadual do Ambiente –
INEA)
– Análise de bancos de dados de poluição ambiental e cooperação em projetos de pesquisa sobre
ambiente e saúde cardiovascular.
2.2.3 - Busca constante de apoio a projetos ligados às linhas de pesquisa do Programa
de Pós-graduação em Medicina (Cardiologia) nas agências de fomento à pesquisa e concorrência
aos editais de pesquisas das agências públicas financiadoras.
2.2.4 - Enfatizar o ensino da metodologia de pesquisa, da filosofia da ciência, da ética
e outros valores humanísticos e do processo de decisão clínica com base em teoria de sistemas
complexos para todos os alunos de pós-graduação (stricto-sensu e residência médica). Estender o
conhecimento sobre teoria de sistemas complexos para alunos de graduação.
2.2.5 - Manter estreito relacionamento com a área básica de saúde, especialmente nas
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áreas de biologia molecular e genética e de eletrofisiologia (Instituto de Biofísica Carlos Chagas
Filho).
2.2.6 - Implementar o desenvolvimento do Laboratório Interinstitucional de
Bioestatística Bayesiana e estudos em teoria de sistemas complexos e Avaliação Tecnológica em
Saúde Cardiovascular.
2.3 - Na área de Ensino
2.3.1 - Ensino de Graduação
2.3.1.1 - Aperfeiçoar o ensino de cardiologia no PCI de Clínica Médica II
através da utilização de novos métodos de ensino e difundir entre os docentes, os novos
conhecimentos de neurociências relacionados à cognição e teoria de sistemas complexos.
2.3.1.2 - Inserir o aluno de graduação durante seu treinamento nas
enfermarias e atendimento ambulatorial de cardiologia, na equipe assistencial do serviço, com
permanente tutoria docente e visitas médicas regulares onde sejam discutidos não apenas os
aspectos clínicos de cada caso, mas os aspectos éticos, sócio-econômicos e culturais, o processo de
decisão clínica e influências que sofre, a avaliação crítica do uso de tecnologias, a importância da
hermenêutica e do conhecimento sobre teoria de sistemas complexos.
2.3.1.3 - Estimular a participação dos alunos nos projetos de pesquisa em
andamento, estabelecendo maior contato com os alunos de pós-graduação e incentivar sua
participação na publicação de artigos científicos. Ampliar a participação de docentes que busquem
bolsas de Iniciação Científica para os alunos.
2.3.1.4 - Estimular a maior participação dos alunos nas sessões regulares do
ICES.
2.3.1.5 - Apresentar ao Conselho Deliberativo do Departamento de Clínica
Médica a necessidade de ampliar o tempo de permanência dos alunos M7 nas enfermarias para
todo o turno da manhã.
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2.3.1.6 - Dar apoio a “Liga de Cardiologia” criada por iniciativa dos alunos de
graduação.
2.3.1.7 – Buscar a inserção dos alunos de graduação em outros ambientes de
atendimento fora do HUCFF, como nas outras unidades do Complexo Hospitalar e nas unidades
que possuam convênio com o ICES.
2.3.2 - Ensino de Pós-graduação stricto sensu (mestrado acadêmico e doutorado).
2.3.2.1 - Manter a obrigatoriedade na pós-graduação, das disciplinas de
Julgamento Clínico e Teoria da Complexidade, Desenhos de Estudo, Medidas Clínicas, Decisão
Clínica, e Bioética como fundamentais para o desenvolvimento dos pós-graduandos.
2.3.2.2 - Ofertar a disciplina de Bioestatística Bayesiana voltada para a solução
dos problemas cardiovasculares, sob a coordenação do Prof. Basilio Bragança Pereira e
colaboração de docentes do Instituto de Matemática e da COPPE.
2.3.2.3 - Manter e ampliar a colaboração com o LNCC na oferta de disciplinas
em acréscimo a disciplina eletiva de Modelagem Computacional e fisiologia do sistema
cardiovascular, já ofertada.
2.3.2.4 – Incentivar a produção científica dos alunos de pós-graduação, em
projetos que envolvam e utilizem os recursos das instituições que possuam convênios com o ICES.
2.3.2.5 - Incentivar a apresentação dos projetos de pesquisa em andamento
para concorrer aos editais de financiamento de projetos das agências financiadoras.
2.3.2.6 - Aumentar o relacionamento entre os estudantes de pós-graduação
com os estudantes de graduação através da participação regular de todos os pós-graduandos no
curso de graduação, na supervisão das enfermarias e ambulatórios e no PCI de Clínica Médica II.
2.3.2.7 - Aumentar a participação dos estudantes de pós-graduação nas sessões
clínicas do ICES e nas atividades didático-pedagógicas.
2.3.2.8 - Incentivar a publicação de artigos científicos pelos alunos de pós17

graduação.
2.3.3 - Ensino de Pós-graduação Lato sensu – Residência Médica.
2.3.3.1 - Como a residência médica em cardiologia pertence ao HUCFF, o
ICES ao ser afastado das atividades assistenciais, não influencia, no momento, as diretrizes de
ensino dos residentes. O ICES buscará essa cooperação através da atuação de seus docentes e
desenvolverá projeto para instalar uma residência multiprofissional.
2.3.3.2 - Planejar o início do mestrado profissionalizante a ser realizado em
concomitância com a residência médica.
2.3.3.3 - Buscar a participação dos residentes em disciplinas especiais ofertadas
pelo ICES: Julgamento clínico e Teoria da Complexidade, Bioestatística, Avaliação Crítica da
Literatura Médica.
2.3.3.4 - Estabelecer relacionamento entre as monografias obrigatórias para a
titulação dos residentes, com as linhas de pesquisa da Pós-graduação Stricto Sensu.
2.3.3.5 - Estabelecer maior contato entre os residentes e os alunos de
graduação nos cuidados de saúde aos pacientes internados e nos ambulatórios.
2.3.3.6 - Enfatizar os valores humanísticos no cuidado aos pacientes e o uso
crítico das técnicas em medicina.
2.3.4 - Ensino de Pós-graduação Lato sensu – Especialização e Atualização
2.3.4.1 - Melhoria do material didático pedagógico para o módulo de
Cardiologia do CAMI.
2.3.4.2 - Modificar a forma de apresentação do conteúdo do módulo
Cardiologia do CAMI de modo a privilegiar a discussão de casos clínicos.
2.3.4.3 - Planejar para 2012 novos cursos de atualização em cardiologia.
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2.3.4.4 - Planejar a utilização da telemedicina em futuros cursos de
atualização.
2.3.4.5 - Realizar em 2012 o Seminário anual do ICES, já realizado nos anos de
2010 e 2011. Nesse seminário do ICES será comemorado os 42 anos de existência do Programa de
Pós-graduação em Medicina (Cardiologia).
2.3.4.6 - Realizar seminários para apresentação e discussão de novos avanços
no conhecimento, preferencialmente em associação com outras instituições científicas.
2.3.4.7 – Planejar para 2013, ano do décimo aniversário da criação do ICES,
seminário internacional com a participação de ex-alunos do Programa de Pós-graduação em
Medicina (Cardiologia).
O relatório que se segue, apresenta as atividades e a produção do ICES - nos anos de 20102011, nas suas áreas de atuação: ensino, pesquisa, extensão e administração/planejamento, os
recursos existentes para exercer as funções inerentes a um instituto especializado, o
desenvolvimento ocorrido e as perspectivas futuras.
II - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO ICES.
O ICES, ao assumir as atividades do serviço de Cardiologia do HUCFF, a partir de fevereiro
de 2006, consolidando o acordo interinstitucional de 2004, modificou por completo a estrutura
vigente no antigo Serviço de Cardiologia do HUCFF desde sua inauguração em 1978. Criou-se,
conforme definiam os acordos interinstitucionais IC-HUFF-FM e HUCFF-FM, o que se denominou
de “Unidade Acadêmica Intra-hospitalar de Saúde” da área “Cardiovascular” (UAIS-CV),
conforme especificado no relatório anual de 2006 e em ata de reunião do Conselho Deliberativo do
ICES. Essa modificação foi mantida e aperfeiçoada nos anos de 2007, 2008 e 2009 (ver relatórios
respectivos). Além do Colegiado Diretor, composto pelos Coordenadores de Áreas (Ensino de
Graduação, Ensino de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão / Assistência, Administração /
Planejamento, Patrimônio, Finanças), formou-se o Colegiado de Chefias de Setor e de Laboratórios
de pesquisa. O Colegiado Diretor se reunia quinzenalmente e o Colegiado de Chefias de Setor e de
Laboratórios a cada bi-mestre. A produção da UAIS-CV pode ser vista nos relatórios anuais.
Face aos problemas relatados no item I desse relatório, as atividades assistenciais não mais
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passaram a ser exercidas pelo ICES a partir de 2010, portanto as atividades e produção assistencial
não mais serão apresentadas neste relatório. No entanto, as áreas de pesquisa e ensino tiveram
grande desenvolvimento e estruturas especiais de pesquisa e ensino foram implementadas como
veremos abaixo.
1. – Órgãos componentes da Estrutura Administrativa do ICES:
A estrutura administrativa executada do ICES, de acordo com seu Regimento, e registrada na
PR4 está discriminada no ANEXO I.
Os seguintes órgãos compõem esta estrutura:
a) Direção Executiva - exercida pelo Diretor, auxiliado por um Conselho Diretor e um
Secretário.
b) Conselho Diretor - integrado pelo Diretor, que o preside, pelo Vice-Diretor e pelos seguintes
membros:
b.1- Chefe da Divisão de Administração;
b.2 - Chefe de Serviços Médicos
b.3 - Chefe de Serviços Cirúrgicos
b.4 - Coordenador de Enfermagem;
b.5 - Chefe de Laboratório de Pesquisa.

c) Órgão Deliberativo - Conselho Deliberativo
d) Órgãos Executivos – Órgãos Normativos, de Coordenação e Controle:
d.1 - Chefias de Serviços Médicos;
d.2 - Chefias dos Serviços Cirúrgicos;
d.3 - Chefias de Laboratórios de Pesquisa Básica;
d.4 - Chefias dos Laboratórios de Pesquisas Clínicas;
d.5 - Coordenações de Ensino:
- Coordenação de Ensino de Graduação
- Coordenação de Ensino para Graduados

- Coordenador Geral
- Coordenador Substituto
- Coordenador Adjunto do Mestrado
- Coordenador Adjunto do Doutorado
- Coordenador de Pesquisa
- Coordenador Substituto de Pesquisa
- Coordenador para Atividades de Ensino ligadas à Extensão

d.6 - Coordenação de Enfermagem;
d.7 - Comissão de Ética e Biossegurança;
d.8 - Divisão de Administração.
- Serviço Financeiro;
- Serviço de Manutenção;
- Serviço de Material e Patrimônio;
- Serviço de Recursos Humanos;
- Serviço de Hotelaria Hospitalar

20

e) Unidades Operacionais:
e.1 - Biblioteca;
e.2 - Centro de Estudos.

A fig. 3 apresenta a estrutura organizacional do ICES
Fig. 3 Instituto do Coração Edson Saad/UFRJ - Estrutura Administrativa

Conselho Deliberativo

Direção Executiva

Secretaria Executiva

Conselho Diretor
Unidades Operacionais:
Biblioteca
Centro de Estudos

Órgãos Executivos, Normativos, de Coordenação e Controle:
Chefia de Serviços Cirúrgicos
Chefia de Serviços Médicos
Chefias de Laboratórios de Pesquisa Básica e Clínica
Coordenações de Ensino: de Graduação, Para graduados, extensão
Coordenação de Enfermagem
Comissão de Ética e Biosegurança
Divisão de Administração

2. – Composição do: Conselho Diretor, Conselho Deliberativo e outros órgãos da
Estrutura Administrativa do ICES - Designações de pessoal para os cargos e funções
regimentais:
Todos os cargos de direção do ICES, funções de chefias e composição de seus Conselhos foram
nomeados através de portarias publicadas em boletim da UFRJ e de acordo com seu Regimento. As
portarias de nomeação estão no ANEXO II.
A Composição atual do Conselho Diretor do ICES é mostrado na Tabela I
Tabela I – Composição atual do Conselho Diretor do ICES
CARGO OU FUNÇÃO
Diretor do ICES
Vice-Diretor do ICES
Chefe da Divisão de Administração
Chefe de Serviços Cirúrgicos
Chefe de Serviços Médicos
O Coordenador de Enfermagem;
Chefe de Laboratório de Pesquisa.

NOME
Prof. Nelson Albuquerque de Souza e Silva
Prof. Henrique Murad
Dr. Alvaro Barde Bezerra
Prof. Mauro Paes Leme
Prof. Ronaldo de Souza Leaão Lima
Profa. Marluci Andrade Conceição Stipp
Prof. Edson Rondinelli
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A composição atual do Conselho Deliberativo do ICES é mostrado na Tabela II
Tabela II – Composição atual do Conselho Deliberativo do ICES/UFRJ
CARGO OU FUNÇÃO
Diretor
Vice-Diretor
Chefia dos Serviços Cirúrgicos
Chefia de Serviços Médicos
Chefia de Laboratórios de Pesquisa Básica
Chefia dos Laboratórios de Pesquisas Clínicas
Coordenação de Ensino de Graduação
Coordenação de Ensino de Pós-graduação
Coordenação de Ensino de Extensão
Coordenação de Enfermagem
Comissão de Ética e Biossegurança
Divisão de Administração
Professores Titulares não incluidos na alínea “c” do artigo
8º. Do regimento
Professores Eméritos
Dois representantes dos Professores Adjuntos
01 representante dos Professores Assistentes
01 representante dos demais Profissionais de Saúde
01 representante dos funcionários técnico-administrativos
01 representante do Corpo Discente (Cursos de Mestrado e
Doutorado)
01 representante dos Pós-doutores em atividade no ICES

NOME
Prof. Nelson A. de Souza e Silva (ICES/FM)
Prof. Henrique Murad (ICES/FM)
Prof. Mauro Paes Leme (ICES/FM
Prof. Ronaldo Leão Lima (ICES/FM)
Prof. Edson Rondinelli (ICES/FM)
Profa. Glaucia Maria Moraes de Oliveira
(ICES/FM)
Prof. Mauricio Pantoja (ICES/FM)
Prof. Aristarco Gonçalves Siqueira Filho
(ICES/FM)
Prof. João Manoel Pedroso (ICES/FM)
Profa. Marluci Andrade Conceição Stipp
(ICES/EEAN)
Dra. Angela Eugenio (ICES)
Dr. Alvaro Barde Bezerra (ICES)
Prof. Basilio Bragança Pereira
(ICES/FM/COPPE).
Prof. Antonio Paes de Carvalho
Prof. Antonio de Pádua Jazbik
Prof. Eduardo Bastos
1 representante a ser preenchido
não tem
A ser preenchido
Marcos Maldonado (ICES);
Grazielle Villas Boas Huguenin (ICES/FM)
Paulo Godoy (ICES/FM)

Estes Conselhos se reúnem regularmente de acordo com o definido no Regimento do ICES.
III – Estrutura de Pesquisa, Ensino e Extensão
O ICES, com a finalidade de desenvolver suas áreas de ensino, pesquisa e extensão e tendo
por diretriz a cooperação interinstitucional, criou e desenvolveu as seguintes Estruturas
Interinstitucionais de Pesquisa e Ensino:
1.- Programa de Pós-graduação em Medicina (Cardiologia).
– Aprovado pelo CEPG em 30/09/1970 (Processo 33155/1970). Início das atividades em
01/03/1971. Credenciamento pela CAPES em 25/01/1974 – Parecer 69/1974. Publicado no D.O. da
União em 30/05/1974 pag 6.195.
Novo Regulamento do Programa foi aprovado pelo CEPG em 2008 como um Programa
Interinstitucional da Faculdade de Medicina e do Instituto do Coração e com característica
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multiprofissional.
Instituições participantes: Faculdade de Medicina e ICES.
Instituições colaboradoras: Instituto Nacional de Cardiologia (INC) / MS, Laboratório
Nacional de Computação Científica (LNCC) / MCTI.
O Programa, com a modificação do regulamento em 2008, passou também a ser
multiprofissional, aceitando para o seu quadro discente, profissionais de áreas não médicas.
Composição atual da Estrutura administrativa do Programa:
- Coordenador Geral: Prof. Aristarco G. Siqueira Filho
- Coordenador Substituto: Prof. Glaucia Maria de Moraes Oliveira;
- Coordenador Adjunto do Mestrado: Prof. Ronaldo de Souza Leão Lima
- Coordenador Adjunto do Doutorado: Prof. Nelson Albuquerque de Souza e Silva
- Coordenador de Pesquisa : Prof. Edson Rondinelli;
- Corrdenador Substituto de Pesquisa: Prof. Roberto Coury Pedrosa
A Comissão Deliberativa do Programa é formada pelos Coordenadores acima definidos e
por Representante do Corpo discente do Programa.
Secretaria Executiva do Programa: Mariangela de Carvalho e Sidnei Jones Pereira.
2.- Núcleo Interinstitucional de Avaliação Tecnológica em Saúde (NIATS) – criado em
novembro de 2005 - Membro da REBRATS/MS.
- Instituições participantes ICES / CH-UFRJ, FIOCRUZ (ENSP).
- Instituições Colaboradoras: IESC/UFRJ, HUCFF, Eng. Biomédica e Engenharia de
Produção (COPPE)/UFRJ;
- Coordenador Geral da UFRJ: Prof. Nelson Souza e Silva
- Coordenador pela FIOCRUZ: Profa. Leticia Krause e Silva
3.- Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Medicina Assistida por Computação
Científica (INCT-MACC) / MCTI – criado em setembro de 2009-Coordenação Geral: Prof. Raul
Antonino Feijóo(LNCC/MCTI).
Total de 34 Laboratórios: 23 Laboratórios Associados em 11 estados do

Brasil e 11

Laboratórios Colaboradores em instituições do exterior.
128 pesquisadores com doutorado (15% na área médica e 22% com bolsa de Produtividade
em Pesquisa do CNPq).
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4.- Núcleo Interinstitucional de TELEMEDICINA (NUTEL) / UFRJ – criado em agosto de
2007. Membro da Rede Universitária de Telemedicina (RUTE).
Instituições participantes: ICES/CH-UFRJ, LNCC/MCTI, Laboratório LAND (COPPE) /
UFRJ, ECO / UFRJ.
5.- Laboratório de Bioestatística Bayesiana e Estudos em Teoria de Sistemas Complexos.
(ComplexLAB) - criado em 2008.
Instituições Participantes: ICES / UFRJ, Eng. Produção (COPPE) / UFRJ, Instituto de
Matemática / UFRJ, Laboratório LAND (COPPE) / UFRJ.
Este laboratório é chefiado pelo Professor Titular da Faculdade de Medicina, Basílio
Bragança Pereira. Conta com a colaboração dos seguintes professores:
Membros Permanentes:
Nelson Albuquerque Souza e Silva (Chefe) – Professor Titular /FM
Basílio de Bragança Pereira – Professor Titular /FM e COPPE
Helio dos Santos Migon – Professor Titular /IM e COPPE
Edmundo Souza e Silva – Professor Titular /COPPE
Glaucia Maria Moraes de Oliveira – Professora Adjunta/FM
Lucia Helena Alvares Salis – Médica, Doutorado em Clínica Médica (Pesquisa Clínica) /HUCFF
Alexandra Mello Schmidt – Professor Adjunto/IM
Membros Colaboradores:
Carlos Alberto de Bragança Pereira – Professor Titular/IME-USP
Dani Gamerman – Professor Titular/IM
Leticia Krauss – Pesquisador Titular/FIOCRUZ
Carlos Henrique Klein – Pesquisador Titular/FIOCRUZ
Mariane Branco Alves – Professora Adjunta /UERJ e Consultora FIOTEC junto a Letícia Krauss
Raul Feijóo – Laboratório Nacional de Ciências da Computação (LNCC)/ MCTI

IV) QUADRO DE PESSOAL do ICES.
1. Pessoal Docente localizado no ICES
A Tabela III – resume o quadro de pessoal Docente do ICES, todos docentes da Faculdade
de medicina pertencentes aos Departamentos de Clínica Médica ou de Cirurgia e localizados no
ICES.
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TABELA III – Quadro de Pessoal Docente

Quadro de Pessoal Docente localizado no Instituto do Coração da UFRJ

Cargo e Regime de trabalho

Total

Cirurgia Cardíaca/
subespecialização

Cardiologia/ subespecialização
Pessoal Médico

ProfessorTitular-40 h

2

1 Cardiologista clni
í co

1 Cirurgiã o card í aco

ProfessorAssociado ou Adjunto -40 h

7

4 cardiologistas clni
í cos
+ 1 m é dico bió logo m olecular

2 cirurgiõ es card í acos

ProfessorAdjunto 40 h DE

1

1 cardiologista clni
í co

ProfessorAdjunto 40 h + Té cnico
Adm inistrativo -m é dico 20 h

2

1 cardiologista clni
í co/ cardiologia
nuclear

Professoradjunto 20 h

2

1 cardiologista clni
í co
+ 1 cardiologista / hem odinam icista

Totalde Professores 02 Professores Titulares
+ 12 Associados ou Adjuntos

14

07 cardiologistas clni
í cos
+ 1 m é dico bió logo m olecular
+ 1 hem odinam icista
+ 1 cardiologista nuclear

4 cirurgiõ es card í acos

Totalde Professores-eq40 h
02 Professores Titulares
+ 12 Adjuntos ou Associados

14

6,5 cardiologistas clni
í cos
+ 1 m é dico bió logo m olecular
+ 0,5 hem odinam icista
+ 1,5 cardiologista nuclear

4,5 cirurgiõ es card í acos

0
1 Cirurgiã o card í aco

0

Portanto, O ICES tem em atividade o seguinte corpo de docentes, de acordo com a “unidade
de trabalho” = “professor equivalente-40h”:
- 6,5 cardiologistas clínicos
- 1,5 cardiologista clínico-médico cardiologista nuclear,
- 1 médico especialista em biologia molecular
- 0,5 cardiologista clínico-hemodinamicista
- 4,5 cirurgiões cardíacos.
Total de 14 docentes eq.40h.
Categorias docentes:
- 2 Professores Titulares (1 aposentou em 2011- é o atual diretor do Instituto do Coração);
- 12 professores adjuntos ou associados.
Ressalte-se que dos 9 cardiologistas clínicos, em atividade, 5 deles já estão com tempo de
aposentadoria (3 se aposentarão em 2012). Dos 4 cirurgiões cardíacos, 2 deles também estão com
tempo para aposentadoria. Estes dados colocam uma situação crítica de pessoal docente que já foi
apontada, em relatório, há mais de 6 anos, ao conselho Deliberativo dos Departamentos e ao Reitor
da UFRJ.
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Em 2011, o Reitor da UFRJ reconhecendo essa situação urgente, concedeu ao ICES duas
vagas para Professor Assistente 20h. O concurso foi realizado em novembro de 2011, para o
Departamento de Clínica Médica da FM com o acordo para localizá-los no ICES. Os docentes
tomarão posse em 2012.
2. Pessoal Técnico-administrativo lotado no ICES
A Tabela IV demonstra o quadro de pessoal técnico-administrativo atualmente lotado no
ICES.
TABELA IV – Quadro de Pessoal Técnico-administrativo lotado no ICES

Pessoal Técnico-administrativo lotado no ICES
Total - 9
Médicos ------------------------------- 02
01 cirurgião Cardíaco (Diretor da Divisão
de Administração)
01 Angiologista (Chefe do serviço de
Planejamento)
Assistente Administrativo ------- 03
01 Secretaria da Direção Geral e
Chefe do Patrimônio
01 Chefe do Serviço Financeiro
01 Chefe do Serviço de Pessoal
Auxiliar Administrativo ----------- 04
01 Secretario da Pós-graduação
01 chefe da seção de Almoxarifado
01 Serviços gerais e gravação de aulas
01 Secretaria da Telemedicina e
responsavel pela página do ICES na
Internet.

Portanto o ICES conta atualmente com apenas 9 funcionários técnico-administrativos,
quantitativo claramente insuficiente para exercer as funções estabelecidas regimentalmente e
desenvolver as atividades em andamento, descritas nesse relatório. Um dos auxiliares
administrativos e um dos assistentes administrativos se aposentarão em 2012.
3. Profissionais em atividade atualmente no ICES, cargos e funções.
A Tabela V mostra todos os profissionais em atividade no ICES, incluindo a categoria
funcional, cargos ou funções exercidas.
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Tabela V – Profissionais em atividade no ICES, categoria funcional, cargos e funções.

Nome

Categoria Funcional

Cargo / Função

Nelson
Albuquerque de
Souza e Silva.

Prof. Titular do Departamento de
Clínica Médica (Cardiologia) da
Faculdade de Medicina
(aposentado em Nov. 2011)

Diretor Executivo

Henrique Murad

Prof. Titular do Departamento de
Cirurgia (Cirurgia Cardíaca):

Vice-Diretor Executivo

Ronaldo de
Souza Leão
Lima.

Professor Adjunto do
Departamento de Clínica Médica
da FM

Chefe dos Serviços
Médicos

Mauro Paes
Leme

Professor Adjunto do
Departamento de Cirurgia da FM

Chefe dos Serviços
Cirúrgicos

Edson Rondinelli

Professor Associado do
Departamento de Clínica Médica
da FM

Chefe dos Laboratórios
de Pesquisa Básica

Glaucia Maria
Moraes de
Oliveira

Professora Adjunta do
Departamento de Clínica Médica
da FM

Chefe dos Laboratórios
de Pesquisas Clínicas

Mauricio da
Rocha Pantoja
Aristarco
Gonçalves
Siqueira Filho
Prof. João
Manoel Pedroso

Professor Associado do
Departamento de Clínica Médica
da FM
Professor Associado do
Departamento de Clínica Médica
da FM.
Professor Adjunto do
Departamento de Clínica Médica
da FM

Membro do Conselho
Deliberativo

Coordenação de Ensino
de Pós-graduação

Membro do Conselho
Deliberativo

Coordenação de Ensino
de Extensão

Membro do Conselho
Deliberativo

Professora Adjunta da Escola de
Enfermagem Ana Nery

Coordenação de
Enfermagem

Angela Eugenio

Médica, Funcionário TécnicoAdministrativo do ICES.

Coordenação da
Comissão de Ética e
Biossegurança

Alvaro Barde
Bezerra

Médico, Funcionário TécnicoAdministrativo do ICES

Diretor da Divisão de
Administração

Marcos Benilson
Gonçalves
Maldonado

Funcionário TécnicoAdministrativo do ICES

Professor Titular do
Departamento de Medicina
Preventiva da FM

Antonio Paes de

Professor Emérito da UFRJ

Presidente do Conselho
Diretor. Coordenador
Adjunto do PPG em
Medicina (Cardiologia) –
Curso de doutorado.
Membro do Conselho
Diretor. Chefe do
Departamento de Cirurgia
da Faculdade de Medicina
Membro do Conselho
Deliberativo e do Conselho
Diretor
Membro do Conselho
Deliberativo e do Conselho
Diretor. Chefe do Serviço
de Cirurgia Cardíaca do
HUCFF.
Membro do Conselho
Deliberativo e do Conselho
Diretor.
Membro do Conselho
Deliberativo.
Coordenadora Substituta
do Programa de Pósgraduação em Medicina
(Cardiologia)

Coordenação de Ensino
de Graduação

Marluci Andrade
Conceição Stipp

Basilio Bragança
Pereira

Outra função

Chefe do Serviço
Financeiro
Chefe do Laboratório
de Bioestatística
Bayesiana, Teoria de
Sistemas Complexos e
Avaliação Tecnológica
em Saúde

Membro do Conselho
Deliberativo e do Conselho
Diretor
Membro do Conselho
Deliberativo. Chefe da
Seção de Planejamento
Membro do Conselho
Deliberativo e do Conselho
Diretor
representante dos
funcionários técnicoadministrativos no
Conselho Deliberativo
Membro do Conselho
Deliberativo
Membro do Conselho
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Carvalho
Antonio de
Pádua Jazbik;
Grazielle Villas
Boas Huguenin
Paulo Henrique
Godoy
Eduardo Bastos

Professor Emérito da UFRJ
Doutoranda (nutricionista) –
representante do corpo discente
de pós-graduação (mestrado e
doutorado)
Pós-doutor (médico) do PPG em
Medicina (cardiologia)

Médico. Funcionário Técnicoadministrativo

Aparecida Rosa
de Souza

Funcionária técnicoadministrativo do ICES
Funcionária técnicoadministrativo do ICES
(Assistente em Administração)
Funcionário TécnicoAdministrativo do ICES.
Funcionário Técnicoadministrativo
Funcionário Técnicoadministrativo

Luiz Alberto
Lima Moreira
Sidney Jones
Pereira
Ricieli Santos

Membro do Conselho
Deliberativo
Membro do Conselho
Deliberativo
Membro do Conselho
Deliberativo –
Representante dos
Professores Adjuntos e
Associados

Professor Associado do
Departamento de Cirurgia
(Cirurgia Cardíaca)

Roberto Coury
Pedrosa

Janaina Leal
Coutinho

Deliberativo
Membro do Conselho
Deliberativo

Coordenador substituto
de pesquisa- Professor
do Programa de Pósgraduação em
Medicina (Cardiologia)
Chefe do Serviço de
Material e Patrimonio

Médico do HUCFF
Secretária do Diretor
Geral

Chefe da seção de
Almoxarifado
Chefe do Serviço de
Recursos Humanos
Secretário da Pósgraduação
Serviços gerais

Pelos motivos expostos acima não estamos relacionando os médicos cardiologistas, cirurgiões
cardíacos e pessoal técnico-administrativo da UFRJ, da área cardiovascular, lotados no HUCFF e
exercendo atividades assistenciais. O ICES possui estudo completo das necessidades de pessoal
docente e técnico-administrativo da área cardiovascular, a ser utilizado tão logo as suas atribuições
regimentais completas possam ser reassumidas.
Desenvolvemos em 2007 a tabela de funções gratificadas para o Instituto do Coração, a qual
foi levada à Reitoria para implementação e até a presente data ainda não foi atendida (ANEXO III).
O déficit de pessoal docente e técnico-administrativo é, portanto um problema crítico a ser
resolvido com urgência como será comentado abaixo. Isto afeta tanto o ensino como a área de
pesquisa e assistencial impedindo que seja aumentada a produção. A abertura de concursos
públicos, para inclusão emergencial de novos docentes em substituição aos aposentados, e técnicoadministrativos, se torna meta fundamental para o desenvolvimento do ICES. A formação de
cardiologistas e cirurgiões cardíacos e produção de conhecimento sobre o grupo de doenças que
causam mais mortes e invalidez por doença no País, mais gastos com internações e a maior carga de
doença (anos de vida perdidos por morte precoce ou invalidez) é decisão estratégica para a UFRJ,
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para o Pais e para a saúde de nossa população.
V - ÁREA FÍSICA.
O ICES ocupa atualmente duas salas. Uma localizada no 8º. Andar do HUCFF (Sala 08E01)
com área total de 31,04 m2 e utilizada para suas atividades administrativas e de ensino e pesquisa,
incluindo a Coordenação do Programa de Pós-graduação, o INCT- MACC, e o NIATS. Nesta área
está também localizado o Almoxarifado. A segunda sala está localizada no 12º. Andar do HUCFF e
cedida pela CAE e onde estão localizados o restante da área administrativa do ICES e o Núcleo de
Telemedicina.
Além dessas salas, o Diretor do ICES ocupa uma sala do 8º. Andar do HUCFF (16,75 m 2).
Esta sala foi alocada, desde o início do funcionamento do HUCFF, ao Professor Titular de
Cardiologia, que atualmente é o Diretor do ICES, e cujo mandato se estenderá até março de 2013.
As áreas que eram ocupadas para as atividades assistenciais exercidas pelo ICES através da
UAIS-CV e que estavam sob a responsabilidade do ICES desde 2006, retornaram em 2010, por
decisão unilateral da direção do HUCFF, a serem de responsabilidade do Serviço de Cardiologia
que se separou do ICES. Essa decisão unilateral, não foi levada ao Conselho de Centro do CCS,
conforme estava estabelecido no acordo interinstitucional. A área física que teria que ser alocada ao
ICES pelo CCS, conforme ficou assinado no acordo ICES/HUCFF de 2004, ainda não foi
construída, pois enquanto o ICES atuava harmoniosamente com o HUCFF, esta expansão ainda
não era necessária.
A Decania do CCS já iniciou, a pedido do ICES, a elaboração da planta física, em área não
ocupada no 8º. Andar do prédio do HUCFF, para instalar toda a administração do ICES e as áreas
de ensino e pesquisa, MEDIDA FUNDAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO ICES.
VI – PRODUÇÃO DO ICES
(ENSINO DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA)
1. Coordenação de Graduação
1.1 – PCI de Medicina Clínica II do Departamento de Clínica Médica.
A Disciplina de Cardiologia, do PCI-II de Clínica Médica (6º. Período), passou nos últimos
anos por reformulações que produziram resultados bastante satisfatórios até 2010.
A disciplina continua sendo ofertada semestralmente para um total de 96 alunos. A partir de
2010, por decisão do Departamento de Clinica Médica, a carga horária da disciplina de cardiologia
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foi reduzida de 50 h/semestre em 5 semanas para 45 h / semestre em 6 semanas. Isto provocou
mudanças no ensino desta disciplina. Se por um lado, a mudança era desejável e necessária e teve
nosso apoio no Departamento de Clínica Médica, pois ampliava o tempo de permanência dos alunos
nas enfermarias na parte da manhã, por outro lado, inviabilizava o modelo que a disciplina de
cardiologia adotava no PCI-II. Este modelo para as 50 h semestrais da disciplina de cardiologia
tinha por base o ensino prático nas enfermarias como a principal característica do curso. Com a
alteração da carga horária alocada para a cardiologia, a prática de enfermaria durante a disciplina
ficou inviabilizada e foi substituída por discussões de casos clínicos em pequenos grupos tutoriais
(como anteriormente), mas apenas por 2 dias em cada semana. A carga teórica em anfiteatro nos
demais dias da semana foi, portanto ampliada. Esta mudança na disciplina representa um
retrocesso no ensino da cardiologia. As diretrizes que adotamos exigem o ensino com base no
paciente e inserido em ambientes diversos (ambulatórios, enfermarias ou mesmo em ambientes fora
da universidade). Esta adaptação terá que ser revista no sentido de encontrarmos uma forma que
atenda plenamente as necessidades didático-pedagógicas.
Todos os docentes do ICES cumpriam carga de aulas práticas no PCI de Clínica Médica II,
de 50h / semestre, pois o ensino tutorial nas enfermarias e na discussão de casos clínicos era feito
com a participação diária dos docentes. Com o aumento da carga teórica de aulas em anfiteatro, a
participação dos docentes ficou variável, mas com um mínimo de 18 h /semestre para cada docente,
em atividade tutorial acrescida das participações nas aulas teóricas. Os alunos da pós-graduação
“stricto sensu” continuam a ser alocados para cada grupo tutorial nas discussões de casos clínicos
ou para auxiliar nas aulas teóricas, sempre sob supervisão docente, e em rodízio, de modo que todos
os alunos de pós-graduação participem em pelo menos 1 semestre na disciplina. Os médicos do
Serviço de Cardiologia do HUCFF e que podem ser retirados das atividades assistenciais, sem
prejuízo para os pacientes, também participam da disciplina de cardiologia. Em geral 3 a 4 médicos
por semestre e que possuem título de doutorado ou mestrado, assumem um grupo tutorial de
alunos de graduação.
No semestre 1 e 2 de 2011 a disciplina de cardiologia foi administrada como discriminado no
ANEXO IV.

1.2 – Estágio em Enfermaria – M7 e Internato
Os alunos de graduação (do sétimo período), alocados nas enfermarias de cardiologia (cerca
de 12 a 15 alunos por período de 6 semanas), contam com supervisão docente permanente. O
Professor Mauricio Pantoja dedica todas as manhãs para esta atividade. Os Professores Henrique
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Besser, João Manoel Pedroso, Glaucia Moraes de Oliveira e Vânia Maria Carneiro da Silva fazem
supervisão nas enfermarias, em horários variáveis, auxiliados pelos médicos escalados para as
atividades assistenciais nas enfermarias. Todos os docentes também exercem atividade
ambulatorial em 1 sessão semanal, com exceção da Profa. Glaucia Maria Oliveira devido às suas
atividades na coordenação substituta da Pós-graduação e no ensino de Propedêutica, o Prof.
Claudio Benchimol devido a suas atividades na hemodinâmica e no ensino de Propedêutica e o Prof.
Ronaldo Leão Lima devido às suas atividades na Medicina Nuclear (Cintilografia Cardíaca). No
atendimento ambulatorial, disponibilizamos para o Departamento de Clínica Médica, vagas para
alunos de graduação em todas as sessões dos ambulatórios de cardiologia dos docentes. O
Departamento de Clínica Médica organiza as escalas discentes de acordo com essas vagas
disponibilizadas.
Os Internos são alocados às enfermarias ou aos ambulatórios de docentes em escala variável
(2 a 3 por trimestre). O Professor Titular Nelson Souza e Silva, até 2010, realizava duas vezes por
semana, visitas clínicas nas enfermarias com todos os profissionais e alunos. Em 2011 essas visitas
não puderam ser concretizadas pelo problema relatado no item I deste relatório.
O período no qual os alunos permanecem nas atividades assistenciais de enfermaria
aumentou desde 2009 de 2 h/d para 3 h/d. Julgamos que este período ainda é insuficiente e deveria
ser ampliado para pelo menos 4h/d.
1.3 – O ambulatório de Pesquisa do Estudo Sobre Hipertensão Arterial e outros fatores de Risco
Cardiovascular.
Este ambulatório é um ambulatório especial para pesquisa. É coordenado pelo Professor
Nelson A. de Souza e Silva (Prof. Titular da FM e Diretor do ICES) auxiliado pela Dra. Lucia
Helena Salis (Médica do HUCFF), pelo bolsista de pós-doutorado do Programa de Pós-graduação
em Medicina (Cardiologia) Dr. Paulo Godoy e pelo Dr. Wilson Braz, doutorando do PPG em
Medicina (Cardiologia). Neste ambulatório também se desenvolve experiência com o treinamento
contínuo de alunos de graduação “voluntários”. Esse ambulatório atende sequencialmente, desde
1990, famílias de pacientes provindas de uma amostra randômica domiciliar de moradores da Ilha
do Governador, no Projeto de Pesquisa sobre Hipertensão Arterial e outros fatores de risco
Cardiovascular, do Programa Nacional de Controle da Hipertensão Arterial, do Ministério da
Saúde e do CNPq (Coordenado pelo Prof. Nelson Souza e Silva/UFRJ e pelo Prof. Carlos Henrique
Klein/ENSP). Desde 1992 passamos a receber alunos de graduação, a partir do sexto período, com o
compromisso de permanecerem em treinamento até a sua colação de grau. Esta exigência é feita
para que cada estudante possa acompanhar seus pacientes e familiares (a amostra foi domiciliar)
31

durante pelo menos três anos. Cerca de 25 alunos estão em treinamento a cada momento.
Desde 1992 até 2011 já foram treinados neste ambulatório 107 alunos de graduação da
Faculdade de Medicina e dele também participaram estudantes de pós-graduação da Faculdade de
Medicina, do ICES e do Instituto de Nutrição que desenvolveram teses utilizando essa coorte.
A cada estudante são alocadas as pessoas que serão por ele acompanhadas durante todo seu
período de prática ambulatorial, para que possam estabelecer estreita relação médico-paciente,
com consultas sem restrição de tempo. A supervisão é feita pelo Professor Titular e 2 médicos (exalunos ou alunos de pós-graduação) e, em períodos diversos, por um residente de cardiologia. Aos
pacientes é dado total acesso aos médicos e estudantes, mesmo fora dos horários de consulta,
através de contacto telefônico ou no próprio hospital. Ao final de cada sessão ambulatorial
processa-se um período de discussão tutorial no qual são apresentados pelos alunos, os casos vistos
no dia e discutidos temas clínicos, éticos, filosóficos, políticos, sociais, quase sempre conectados aos
casos apresentados ou aos assuntos correntes na mídia ou de experiências individuais. Procede-se
também a análise crítica da literatura médica ou não médica. Enfatiza-se nas discussões: a
compreensão e interpretação dos problemas apresentados e dos artigos médicos, o julgamento
clínico, o método clínico, o processo de decisão clínica, o raciocínio probabilístico, o uso racional de
testes diagnósticos e intervenções terapêuticas, a análise e interpretação dos resultados dos estudos
que utilizam diversas metodologias e o conhecimento desses métodos, a influência da organização
do sistema de saúde e do complexo farmacêutico-indústria de equipamentos médicos na prática
clínica e nas pesquisas, a discussão sobre a teoria de sistemas complexos. Leituras de livros e artigos
médicos e não médicos são incentivados. Encontros do grupo em ambientes sociais são promovidos
e até a visita a museus de arte, lugares históricos e consertos musicais. Promove-se o contato com
professores de outras áreas de conhecimento e o engajamento dos alunos em projetos de pesquisa
juntamente com alunos de pós-graduação. Trocam-se informações entre todos pela internet em
local próprio. Esses alunos têm demonstrado excelente aproveitamento nos exames para residência
médica não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos. Nesse ano de 2011 temos os seguintes exalunos desse ambulatório em universidades dos Estados Unidos, todos aprovados em concursos
para a residência naquele País, com nota superior a 95:
- 02 cursando a residência médica na Mayo Graduate School of Medicine (Clínica Médica e
Cardiologia).
- 02 já são médicos contratados na Cleveland Clínic, um deles Chefe de Serviço de Oncocardiologia
(ambos foram residentes na Mayo Graduate School of Medicine, Mayo Clinic). - 01 é pesquisador
da Boston University e participa do Estudo de Framingham.
- 01 é chefe de Residentes da Boston University;
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- 01 é médico contratado da Universidade de Vermont (também foi residente na Mayo Clinic);
Não mencionamos todos os que foram aprovados nos concursos para residência na UFRJ ou
em outras instituições. Nos exames de seleção a que concorreram e na prática clínica, são
reconhecidos como capazes de estabelecer excelente relação com seus pacientes, estabelecer
estratégias diagnósticas e terapêuticas que melhor expressem o conhecimento existente, são
questionadores do uso abusivo de tecnologias entre outras qualidades e valores que desenvolveram.
Quatro dos ex-alunos desse ambulatório são atualmente da UFRJ: 01 foi recentemente aprovado
em concurso para Professor Assistente da Cardiologia da Faculdade de Medicina da UFRJ a ser
localizado no ICES, 01 é médico do serviço de Anestesiologia do HUCFF, 02 são médicos do CTI do
HUCFF.
Vários desses alunos e ex-alunos apresentam produção científica com artigos publicados em
revistas médicas nacionais e internacionais e já reconhecidos como melhor pesquisador jovem em
congressos internacionais. Pretendemos publicar essa experiência didático-pedagógica.
Dou esse exemplo para evidenciar que existem caminhos que podem levar à mudança de
nosso ensino. Temos que mudar e inovar face à evolução do conhecimento, do conhecimento do
conhecimento e da prática clínica.
1.4 – A Liga de Cardiologia dos alunos de graduação da Faculdade de Medicina
Em dezembro de 2007 um grupo de alunos da Faculdade de Medicina procurou a Direção do
ICES indicando que haviam criado uma “Liga de Cardiologia” com a finalidade de obter auxilio do
ICES para expandir as possibilidades do ensino da cardiologia para os alunos interessados. As
atividades dessa Liga foram iniciadas em 2008 com atividades quase que exclusivamente teóricas
com aulas em anfiteatro e prosseguiram até a presente data com a participação de docentes
convidados pelos alunos que organizam a programação.
Julgamos que aumentar a carga teórica de ensino baseado quase que exclusivamente na
transmissão de conteúdos, não deve ser o caminho a ser percorrido pela Liga de Cardiologia.
Temos discutido com os alunos no sentido de transformar essa iniciativa em um modelo de
desenvolvimento do raciocínio clínico e do método clínico e da introdução do pensamento complexo.
Julgamos também importante planejar atividades de extensão. No entanto, o modelo de aulas
teóricas com transmissão de conteúdos e com a frequência de uma vez por semana, fora do horário
das atividades curriculares, permanece como o modelo preferencial dos estudantes que organizam a
Liga.
Os alunos da Liga têm participado regularmente em competição de conhecimentos clínicos durante
o Congresso anual da SOCERJ, com alunos que criaram Ligas de Cardiologia em outras
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universidades ou hospitais da rede pública. Participaram também de uma das sessões do Seminário
Anual do ICES de 2011.
2 – Coordenação de Pós-graduação
2.1 - O Programa de Pós-graduação em Medicina (Cardiologia) da Faculdade de Medicina e do
ICES - A PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU.
Os docentes do ICES/FM, constituem a base do corpo docente do Programa de Pósgraduação em Medicina (Cardiologia) – PPGM-C - da Faculdade de Medicina e do Instituto do
Coração Edson Saad. Os Professores e profissionais médicos e de outras áreas de conhecimento
exercem as seguintes atividades principais: coordenação e participação nas disciplinas do
programa, permanente orientação dos alunos de pós-graduação stricto-sensu, coordenação de
linhas de pesquisa e projetos, concorrência aos editais de pesquisa nas agências financiadoras,
publicação dos resultados das pesquisas em revistas científicas especializadas ou livros, participação
em Congressos médicos. Atuam também na assistência aos pacientes internados no HUCFF ou
atendidos nos laboratórios e ambulatórios de pesquisa. A proposta geral do Programa conforme
apresentada no ultimo relatório à CAPES acha-se no ANEXO V.
O Programa de PPGM-C, passou por diversas fases ao longo dos anos, desde a sua criação em
1970. A partir da década de 90 sofreu redução gradativa e acentuada de seu corpo docente. De
cerca de 22 professores cardiologistas do Dept. de Clínica Médica da FM, quando da inauguração
do HUCFF em 1978 para apenas 6 professores desse Departamento no início desse século. Nos
últimos 10 anos, se conseguiu aumentar o corpo docente com a colaboração interdepartamental e
interinstitucional incorporando docentes do Departamento de Medicina Preventiva (Bioestatística),
do Departamento de Cirurgia (Cirurgia Cardíaca), novos professores adjuntos recém-concursados,
e médicos (técnico-administrativos) graduados pelo programa. Recentemente passou a contar
também, com professores do Instituto de Biofísica, do Instituto de Nutrição Josué de Castro, do
laboratório Nacional de Computação Científica e médicos do Instituto Nacional de Cardiologia,
formados pelo Programa. Como resultado dessa cooperação o corpo docente é atualmente formado
por 24 docentes (18 professores permanentes e seis professores colaboradores).
O curso, desde o seu credenciamento pela CAPES em 1974, foi avaliado como nível A na
CAPES. Com a redução de seu corpo docente caiu para nível 3. Profundas transformações foram
realizadas com a participação de professores da área básica (Instituto de Biofísica) e já na avaliação
da CAPES em 2007 estas modificações surtiram efeito com a elevação do curso para nível 4.
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Procuramos construir uma associação ampla entre as pós-graduações das universidades públicas
do Rio de Janeiro. No entanto, as dificuldades burocráticas de aprovar a união de 3 cursos de pósgraduação de 3 universidades diferentes (UFRJ, UFF e UERJ) não foram superadas. Buscamos
então atrair professores de outras instituições para participar do nosso Programa de Pósgraduação logrando êxito nessa proposta. Foram assinados convênios de cooperação científica do
ICES com o LNCC/MCTI e com o INC/MS visto que essas instituições já realizavam projetos
conjuntos com os docentes do ICES. Professores dessas instituições passaram a fazer parte do
corpo docente de nosso programa, abrindo novas disciplinas e orientando alunos além da
participação em projetos conjuntos. Apesar dessa colaboração efetiva, ainda tivemos problemas a
enfrentar. A Comissão de avaliação da CAPES não reconheceu a participação de alguns docentes
apesar dos convênios interinstitucionais assinados. Isto prejudicou a avaliação do Programa ao não
ser reconhecido o evidente aumento da produção científica dos docentes, a intensa cooperação
interinstitucional, tanto com Instituições Científicas quanto com o SUS e as novas áreas de pesquisa
como a Avaliação Tecnológica em Saúde, a Medicina Assistida por Computação Científica, a
Telemedicina e a Bioestatística. Outros itens de avaliação como a relação entre docentes e
orientandos foram afetados, pois os alunos orientados pelos novos docentes ainda não tinham
tempo para defesa de tese o que fez com que esses docentes ficassem sem teses orientadas e
concluídas no período. O PPGM-C enviou recurso à CAPES e ao Conselho Federal de Educação
argumentando contra os critérios adotados que não consideraram aspectos relevantes do aumento
da produção do Programa (ANEXO VI).
Devemos ressaltar que o Programa de Engenharia de Produção da COPPE/UFRJ, através de
um de seus alunos, desenvolveu tese sobre os Programas de Pós-graduação no Brasil, adotando os
critérios da CAPES mas analisando-os com outras perspectivas. Nessa avaliação, o PPGM-C obteve
a classificação máxima sendo considerado o melhor Programa de Cardiologia.
No último triênio, consolidamos a estrutura de pesquisa com os Institutos, Núcleos e
Laboratórios criados: O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Medicina Assistida por
Computação Científica, O Núcleo Interinstitucional de Avaliação Tecnológica em Saúde (NIATS),
O Núcleo Interinstitucional de Telemedicina (NUTEL) e o Laboratório de Bioestatística Bayesiana
e Teoria de Sistemas Complexos (ComplexLab). A grade de disciplinas ofertadas enfatiza a
metodologia científica, e as linhas de pesquisa são voltadas para os problemas principais de saúde
do país e para o Sistema Único de Saúde.
2.1.1 – Corpo Docente atual do Programa de Pós-graduação em Medicina (Cardiologia).
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O corpo docente atual do Programa é composto de 18 professores permanentes e 6
professores colaboradores
PROFESSORES PERMANENTES
- 5 docentes do Departamento de Clínica Médica (Cardiologia) e ICES:
- 1 Professor Titular (Nelson Albuquerque de Souza e Silva),
- 2 Professores Associados (Aristarco Gonçalves Siqueira Filho; Edson Rondinelli);
- 2 Professores Adjuntos (Glaucia Maria de Moraes Oliveira e Ronaldo de Souza
Leão Lima).
- 2 médicos (funcionários técnico-administrativos) do Serviço de Cardiologia/HUCFF:
Sergio Sales Xavier e Roberto Pedrosa.
- 4 Professores do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho - Professores Adjuntos Turán
Ürmenyi, Rosane Silva, José Hamilton Mateus Nascimento e Emiliano Horacio Medei.
- 1 docente do Departamento de Medicina Preventiva/FM: Professor Titular de Bioestatística
Basilio Bragança Pereira.
- 1 docente do Instituto de Nutrição Josué de Castro – Professora Adjunta Glorimar Rosa.
- 1 docente do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB/UFRJ) – Farmacologia - Professor
Associado Gisele Zapatta Sudo.
- 1 médico do Instituto Nacional de Cardiologia e do HUCFF - Andrea Rocha De Lorenzo;
- 3 médicos do Instituto Nacional de Cardiologia: Bernardo Rangel Tura, Fernando E. S.
Cruz Filho e Marco Antonio de Mattos.
PROFESSORES COLABORADORES:
Henrique Murad – Professor Titular do Dep. Cirurgia / FM e ICES
Lúcia Helena A. Salis médica do HUCFF e ICES
Vânia Maria Carneiro da Silva – Profa. Adjunta do Dep. CM / FM e ICES
João Manoel Pedroso - Prof. Adjunto do Dep. CM / FM e ICES
Marcelo Iório Garcia – médico do HUCFF.
Raul Antonino Feijóo – Pesquisador do LNCC/MCTI
Todos os docentes do programa possuem doutorado.
Os Professores do Programa atuam principalmente em 21 áreas profissionais/disciplinares:
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cardiologia, cirurgia cardíaca, clínica médica, cardiologia nuclear, epidemiologia, avaliação
tecnológica em saúde, farmacologia, nutrição, enfermagem, anatomia patológica, bioestatística,
biologia molecular, biofísica, eletrofisiologia, histologia, microbiologia, engenharia eletrônica,
engenharia computacional, engenharia de produção, engenharia biomédica.
2.1.2 - ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA
•

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO I: PESQUISA CLÍNICA E EPIDEMIOLÓGICA EM
CARDIOLOGIA

LINHAS DE PESQUISA:
1 - Cardiopatia isquemica aterosclerótica - genética e fatores de risco cardiovascular
Coordenador: Nelson A. de Souza e Silva;
Pesquisadores: Edson Rondinelli, Carlos Henrique Klein, Lucia Helena Salis, Paulo Godoy,
Glaucia Maria Moraes de Oliveira, Glorimar Rosa, Deyse Conceição Santoro Batista.
2 – Estudos epidemiológicos e de Avaliação Tecnológica em doenças cardiovasculares
Coordenador: Glaucia Maria Moraes Oliveira.
Pesquisadores: Carlos Henrique Klein, Nelson A. de Souza e Silva, Lucia Helena Salis, Paulo
Godoy, Glorimar Rosa, Deyse Conceição Santoro Batista.
3 – Cardiopatia Chagasica - aspectos clínicos e laboratoriais
Coordenador: Sergio Salles Xavier
Pesquisadores: Roberto Pedrosa, Fernando Silva Guimarães.
4 - Arritmias e Eletrofisiologia cardíaca:
Pesquisador: Roberto Pedrosa
5- Miocardiopatias e Insuficiência cardíaca
Coordenador: Sergio Salles Xavier
Pesquisadores: Aristarco G. Siqueira Filho, Luis Augusto Feijó.
•

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO II: PESQUISA BÁSICA EM CARDIOLOGIA

LINHAS DE PESQUISA:
1 – Cardiopatia chagásica
Coordenador: Roberto Pedrosa
Pesquisadores: Sergio Salles Xavier
2 - Genética e doenças cardiovasculares:
Coordenador: Edson Rondinelli
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Pesquisadores: Turan Peter Ürményi, Rosane Silva, Nelson Souza e Silva, Lucia Helena Salis
3 – Eletrofisiologia cardíaca:
Coordenador: Roberto Pedrosa
Pesquisadores: Antonio Paes de Carvalho
4 – Medicina Assistida por computação científica
Coordenador: Raul Antonino Feijóo
Pesquisadores: Pablo Xavier Blanco, Rodrigo Luis de S. Da Silva, Nelson A. de Souza e Silva,
Glaucia Maria Moraes Oliveira.
•

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO III: MÉTODOS DE IMAGEM NAS DOENÇAS
CARDIOVASCULARES

LINHAS DE PESQUISA:
1 - Métodos não-invasivos em cardiologia:
Coordenador: Aristarco G. Siqueira Filho
Pesquisadores: Roberto Pedrosa
2 - Cardiologia nuclear
Coordenador: Ronaldo de Souza Leão Lima
Pesquisadores: Mauricio Pantoja
•

– ÁREA DE CONCENTRAÇÃO IV: CIRURGIA CARDIOVASCULAR

LINHAS DE PESQUISA:
1 - Cirurgia cardiovascular experimental
Coordenador: Henrique Murad
Pesquisadores: Eduardo Bastos, Mauro Paes Leme
2 - Doenças da aorta:
Coordenador: Henrique Murad
2.1.3

– Estrutura Pedagógica – Grade de Disciplinas.

O PPGM-C busca formar pessoas capazes de liderar pesquisas e ensino em problemas
considerados fundamentais para o desenvolvimento do País, na área cardiovascular. O
conhecimento científico e a análise crítica do mesmo, a formação ética e o desenvolvimento de
valores humanísticos e da cidadania são cultivados na formação de nossos pesquisadores.
As disciplinas ofertadas pelo PPG guardam relação com as diretrizes definidas e com as
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linhas de pesquisa. Ressaltamos que a ênfase é dada no ensino da metodologia científica,
métodos não lineares em bioestatística e teoria de Sistemas Complexos. A Avaliação Tecnológica
em Saúde, a Medicina Assistida por Computação Científica, a biologia molecular e a genética e
a Doença de Chagas, são outras áreas prioritárias no curso.
AS TABELAS VI e VII mostram a grade disciplinar de nossos cursos de mestrado e doutorado.
TABELA VI – Grade de disciplinas do Curso do Mestrado

Programa de Pós-Graduação em Medicina Cardiologia
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TABELA VII – Grade de disciplinas do curso de doutorado

Programa de Pós-Graduação em Medicina Cardiologia

2.1.4 – Corpo Discente.
A cada ano, em média, são selecionados seis (06) novos alunos de mestrado e seis (06) de
doutorado. Estes números têm aumentado conforme as possibilidades de orientação docente. A
demanda pelo Programa tem aumentado devido à procura de alunos de outras áreas da saúde que
não a medicina.
A TABELA VIII evidencia o número de alunos em atividade no PPGM-C nos últimos 5 anos.
Verifica-se que em 5 anos (entre 2006 e 2011) o Programa dobrou o número de alunos em atividade
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(aumento relativo de 107%).
TABELA VIII – Número de alunos ativos no PPG em Medicina (Cardiologia)
2006 -2009-2011.

ALUNOS ATIVOS
ANO
CURSO

2006

2009

2011

MESTRADO

13

21

30

DOUTORADO

10

15

20

TOTAL

23

36

50

AUMENTO RELATIVO EM 5 ANOS = 117 %

A TABELA IX evidencia o número anual de alunos graduados desde o início das atividades
do Programa em 1971 – primeira defesa de dissertação de mestrado em 1974.
TABELA IX – Defesas de Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado
em 38 anos (à partir da primeira defesa – 1974, até 2011)
PPG em Medicina (Cardiologia) da FM e do ICES / UFRJ.
Defesas de Dissertações ou de Teses

TOTAL ------- 240
Mestrado ---- 176
Doutorado ---- 64

Aumento relativo da
média anual de formandos :
29 anos antes do ICES -- 5,3/ano
9 anos pós ICES --------- 9,6/ano
Aumento relativo = 81,1 %

Ano

Mestrado

Doutorado

Total

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2
2
9
6
4
7
5
5
2
6
2
1
2
4
3
2
1
6
13
4
2
4
4
3
5
4
8
8
2
4
0
8
6
4
8
6

*
*
*
*
*
*
2
3
1
2
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
0
2
0
2
1
4
3
2
5
3
7
5
3
2
4

2
2
9
6
4
7
7
8
3
8
2
1
3
5
3
3
1
7
14
5
2
4
6
3
7
5
12
11
4
9
3
15
11
7
10
10

2010

2

3

5

2011

12

4

16

58

42

54

86

Nesta tabela verifica-se que o PPGM-C, desde o início das atividades do Mestrado em março
de 1971 (a criação do Programa foi aprovada pelo CEPG em 30/09/1970) e do doutorado em 1976,
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graduou até dezembro de 2011 um total de 240 alunos, sendo 176 mestres e 64 doutores. Desde a
criação do ICES em 2003, a média anual de alunos formados nestes 9 anos de existência do ICES
teve um aumento relativo de 81,1% em relação à média anual dos 29 anos anteriores à criação do
ICES (Desde a primeira defesa de dissertação de mestrado em 1974 até 2002).
2.1.5 – Produção Científica: Dissertações e Teses, publicações e projetos.
O programa tem atualmente 38 projetos de pesquisa ativos relacionados às linhas de
pesquisa. Todos os projetos contam com a participação de alunos de mestrado e/ou de doutorado
elaborando suas dissertações e teses. Em vários dos projetos existem ainda alunos de iniciação
científica que participam das pesquisas e apresentam os resultados de suas pesquisas em jornadas
de iniciação científica da UFRJ.
A TABELA X resume a variação de alguns dos indicadores de produtividade do PPGM-C
entre 2008 e 2011, relativos ao fluxo de alunos, número de docentes, bolsas distribuídas e recursos
obtidos de editais de pesquisas.

TABELA X - VARIAÇÃO DOS INDICADORES DO PPGM-C
2008 a 2011
ITENS

2008

2009

2010

2011

Número de Alunos (Total)

32

46

49

50

Ingressantes Mestrado (No.)

08

14

08

10

Titulados Mestrado (No.)

08

06

02

14

Ingressantes Doutorado (No.)

04

08

04

05

Titulados Doutorado(No.)

02

04

03

04

Docentes Plenos (No.)

16

14

17

18

DP (Bolsa de Produtividade)

3

2

6

7

Recursos Financeiros de Agências de
Fomento – R$

1.997.718

7.015.000

7.015.000

9.780.858

Pós-Doutorandos (No.)

1

1

1

1

Bolsas DS + CNPq

6

8

16

22

Convênios (No.)

5(I)+ 2(E)

5(I)+ 2(E)

9(I)+2(E)

9(I)+ 5(E)

Alunos de IC com Bolsas (No.)

6

9

10

15

Participação DP na Graduação (%)

14

14

15

15

Verifica-se nesta tabela o aumento significativo do número e valor dos recursos obtidos pelos
Projetos Interinstitucionais com Financiamento de Agências Públicas de Fomento e com a
participação ou coordenação de pesquisadores do PPGM-C da Faculdade de Medicina e do
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Instituto do Coração Edson Saad da UFRJ.
Ressalte-se que o ICES já conta com recursos do Orçamento Participativo da UFRJ, os quais
são, em parte, alocados para melhorar a infraestrutura de pós-graduação e pesquisa.
Esta Tabela mostra também o significativo aumento do número de bolsas obtidas para os
alunos do Programa. Ao final de 2011 o PPGM-C possuía um total de 23 bolsas ativas assim
distribuídas (Tabela IX):
TABELA XI – Bolsas de Pós-graduação Distribuídas (Ativas em 2011).
Tipo de Bolsa

Mestrado Doutorado

Pósdoutorado

Total

Demanda Social

10

10

0

20

CNPq

01

01

0

02

-----

-----

01

01

11

11

01

23

CAPES
Total

Ressaltem-se os seguintes dados:
- No. de Projetos com Financiamento por Agências Governamentais - 28
- Agências Financiadoras: FAPERJ/SECTI, CNPq/MCTI, DECIT/MS, ANS/MS, CAPES /
MEC, FINEP/MCTI, ANVISA, OPAS, RNP/MCTI.
- Total de Recursos Financiados ----------------------- R$ 9.780.858,00
Recursos Orçamentários (2012-Previsão) ----------- R$

104.268,00

A TABELA XII mostra a produção científica dos docentes permanentes do Programa relativa
aos trabalhos publicados em revistas científicas.
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TABELA XII - Produção docente no período 2010-2011 em no. de artigos publicados
distribuídos de acordo com a classificação das revistas científicas e os pontos atribuídos às
publicações.

Vemos que os docentes do PPGM-C publicaram neste período 2010-2011, um total de 127
artigos e que cerca de 70% dos docentes apresentam produção acima de 225 pontos e só 15%
apresentaram produção abaixo de 100 pontos. Esta produção, no entanto, necessita ser aumentada.
Devemos chamar atenção para o fato que o PPGM-C, ao dar prioridade para pesquisas
relacionadas à avaliação de tecnologias aplicadas em nosso meio, também privilegiou a publicação
dos resultados das pesquisas em revistas brasileiras, cujo fator de impacto é em geral menor do que
o de revistas estrangeiras. Temos por objetivo valorizar as revistas brasileiras. Não concordamos
com os critérios adotados para avaliação da produção científica, pois estes privilegiam as revistas
estrangeiras. Temos que valorizar nossas revistas e não ficarmos eternamente dependentes de
corpos editoriais que julgam por critérios claramente enviesados.
Este é um assunto que continuaremos a debater nos fóruns adequados.
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2.2 – A Residência Médica
O programa de residência médica é do HUCFF e sempre foi a primeira escolha entre os
residentes aprovados em concurso. No ano de 2005, tal fato não ocorreu. O programa não tinha a
participação dos docentes da Faculdade de Medicina, por diversos motivos. Sua coordenação
também não contava com a participação docente. Não se buscava a formação de pessoas e sim
apenas a capacitação técnica. O treinamento tinha por base os estágios em enfermarias,
ambulatórios, métodos especiais e sessões clínicas. Devido à falta de exames hemodinâmicos no ano
de 2004, e o pequeno número de cirurgias cardíacas, conseguiu-se estágio para os residentes no INC
para treinamento nessas áreas.
O serviço de cardiologia do HUCFF possuía 4 vagas de R1, 4 de R2 e 3 de R3 (para as áreas
de Hemodinâmica, Ecocardiografia e Eletrofisiologia). No entanto não haviam sido concedidas
bolsas para uma das vagas de R1 e R2 e para duas de R3 em 2006.
À partir de fevereiro de 2006, O ICES assumiu a administração do Serviço através da UAISCV, conforme estabelecido nos acordos interinstitucionais como mencionado no Item I deste
relatório e nos relatórios anuais de 2006 a 2009. As mudanças que promovemos com a UAIS-CV
alcançaram também a Residência Médica. Instituímos uma nova disciplina com base no
pensamento Complexo e Metodologia Científica e a denominamos Medicina e Teoria da
Complexidade. Essa disciplina foi ministrada pelo Professor Titular da Cardiologia com a
colaboração da Dra. Lucia Helena Salis (médica com doutorado em Clínica Médica-Setor de
Pesquisa Clínica/FM/UFRJ), do Dr. Bernardo Tura (médico do INCL e com doutorado em Clínica
Médica – Setor Pesquisa Clínica/FM/UFRJ)

e do Dr. Wilson Braz (aluno de Pós-graduação

(doutorado), do setor de Pesquisa Clínica/FM/UFRJ e médico plantonista da Unidade Cardiointensiva. A disciplina teve a carga horária de 2 horas semanais durante todo o ano, perfazendo
carga horária total de 72 horas.
Após essa disciplina-base os residentes da cardiologia passaram a cursar as disciplinas de
Bioestatística e de Bioética e de Avaliação Crítica da Literatura Médica. Todos se engajaram na
produção de uma monografia, obrigatória para a obtenção do título de residente.
Em 2007 até 2009, mantiveram-se essas disciplinas para os novos residentes R1 com a mesma
carga horária.
As sessões clínicas gerais do serviço de Cardiologia reinstituídas em 2006 e coordenadas pelo
Professor Mauricio Pantoja (Coordenador de Graduação) e pelo Dr. Feijó (Coordenador de
Assistência/Extensão), membros do Colegiado da UAIS-CV, prosseguiram regularmente
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(semanalmente) de 2006 a 2009. Os residentes apresentam as sessões após selecionarem os casos
clínicos, sob supervisão docente. A apresentação dos casos clínicos e sua discussão é sempre seguida
de revisão da literatura sobre o tema. Convidados externos são chamados, por vezes, para
apresentar e discutir temas especiais.
Além da sessão geral da UAIS-CV, foram realizadas sessões especializadas semanais de:
Eletrofisiologia; Eletrocardiografia; Hemodinâmica; Ecocardiografia.
Todo o programa de treinamento dos residentes foi inserido na Base SIGA, conforme
resolução do CEPG.
Após entendimentos com o Secretário de Ensino Superior do MEC (Prof. Nelson Maculan)
conseguiu-se a alocação das bolsas para as vagas de residentes que já existiam. Portanto para 2007
tivemos as seguintes vagas: 4 R1, 4 R2 e 3 R3 o que consideramos bastante satisfatório para o
momento. O concurso de seleção foi realizado em dezembro de 2007 selecionando-se 4 residentes
R1 e 3 residentes R3. De 2007 a 2009 manteve-se o mesmo quantitativo de residentes.
Nosso curso voltou a ser primeira escolha para a maioria dos aprovados e desenvolveu-se nos
novos alunos, interesse crescente para realizar pesquisas clínicas.
Ao final de 2007 a Dra. Regina Helena Alves da Fonseca que já coordenava a Residência de
Cardiologia há mais de 10 anos, foi substituída em suas funções pelo Dr. Plinio Resende para que
possamos estabelecer rodízio de profissionais nas coordenações de ensino.
Este modelo de treinamento apresentado resumidamente acima, persistiu até 2010.
Infelizmente, devido aos problemas apontados no início desse relatório, o ICES, à partir desse ano
de 2010, não mais ficou como responsável para dar as diretrizes no treinamento dos residentes.
Esperamos que essa situação possa ser revertida, para que unidades acadêmicas como o ICES,
possam se responsabilizar pelo treinamento dos residentes que serão os futuros alunos da pósgraduação.
No ano de 2011 iniciamos o planejamento para criar um programa de residência
multidisciplinar utilizando para treinamento dos residentes outros ambientes que não o HUCFF.
Como por exemplo mencionamos: outras unidades do Complexo Hospitalar da UFRJ (HESFA,
Instituto de Ginecologia, Maternidade Escola, Instituto de Neurologia Deolindo Couto); unidades
fora do ambiente da UFRJ, como o Instituto Nacional de Cardiologia. É nossa intenção futura
também criar um treinamento para residentes em atenção básica de saúde juntamente com o
HESFA.
2.3 – Pós-graduação Lato-sensu
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O corpo clínico do serviço de Cardiologia participa anualmente do módulo de Cardiologia do
Curso de Especialização em Clínica Médica (CAMI), do Departamento de Clínica Médica. Total de
5 semanas, 8 h / semana – 40 h /ano.
O curso é voltado para médicos que desejam atualizar seus conhecimentos.
O conteúdo do módulo de cardiologia foi rediscutido em 2006 e em 2007 fizemos modificações
pedagógicas no sentido de priorizar as discussões de casos clínicos como motivo de discussão dos
temas selecionados. Novo material didático foi fornecido em CD para os alunos.
Designamos como Coordenador dos Cursos de Atualização o Professor Ronaldo de Souza
Leão que após concurso realizado em 2007, assumiu suas funções docentes como novo Professor
Adjunto da Cardiologia.
Participam do módulo de Cardiologia do CAMI tanto os profissionais médicos do serviço de
cardiologia, como alunos de pós-graduação e profissionais convidados da UFRJ, de outras
especialidades bem como de outras instituições. O módulo de Cardiologia tem sido ministrado
regularmente todos os anos.
No ano de 2011 a programação pode ser vista na Tabela XIII
3. Coordenação de Pesquisa
3.1 – Integração da Pesquisa na estrutura de ensino e assistência
A criação da Unidade Acadêmica Intra-hospitalar de Saúde Cardiovascular possibilitou que
as atividades próprias das Unidades Acadêmicas (como o ICES), ou seja, o ensino, a pesquisa e a
extensão, se integrassem funcionalmente com as atividades assistenciais das Unidades prestadoras
de Serviços (como o HUCFF). O conceito de UAIS mudou, portanto, a estrutura organizacional das
unidades assistenciais. Este modelo de estrutura organizacional permite que a pesquisa passe a ter
papel de destaque nas ações da UAIS-CV, plenamente associada às atividades de ensino e
assistência e não mais dissociada dessas como atividade isolada e sem contacto com a prática
clínica.
A Coordenação Geral de Pesquisa em Ciências Cardiológicas do ICES, como parte da UAISCV passou a desenvolver suas atribuições em perfeita sintonia com a Coordenação dos Programas
de Pós-Graduação em Medicina (Cardiologia) e com os serviços assistenciais clínicos e cirúrgicos.
O organograma proposto para a Coordenação de Pesquisa, apresentado no relatório anual de
2006 pode ser visto na Fig 4.
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Fig. 4 – Coordenação Geral de Pesquisa
Instituto do Coração Edson Saad / UAIS-CV / FM / HUCFF.

Instituto do Coração Edson Saad
Coordenação de Pesquisa

Programas de Colaboração Internacional
Comitê Assessor
Externo

Programa de Pesquisa
Ciências Básicas Cardiológicas
Responsável: E. Rondinelli

Biologia Molecular e Genética

Direção ICES
Coordenação Geral de Pesquisa
em Ciências Cardiológicas
E. Rondinelli

Programa de Pesquisa
Ciências Médico-Cirúrgicas
Cardiológicas
Responsável: Mauro Paes Leme

Cardiopatia Chagásica

(Lab. Met. Macromol. F.T. de Castro)

Marcadores Genéticos em DCV

Secretaria Acadêmica

Coordenações das Pós- graduações:
Ciências Cardiológicas e Cirurgia
Aristarco G.S. Filho e
Mauro Paes Leme

Programa de Pesquisa
Ciências Cardiológicas de Populações
e Epidemiologia

Transplante de Org‹os e Tecidos Cardiopatia isquêmica e
Fatores de Risco CV - Controle
e Prevenção e relação
individuo meio ambiente

Biologia e Fisiologia Celular
(laboratórios)

Terapia celular na Cardiopatia
Chagásica

Circulação Extra corpórea e
Proteção Miocárdica

Fisiologia e Eletro fisiologia
(laboratórios)

Arritmias Cardíacas

Enxertos e Próteses

Estudos de Função Miocárdica

Cirúrgias da Aorta

Pesquisa Induzida
(demanda prática)

Responsável: Gláucia M.M. de Oliveira
Assessoria em
patentes e marcas

Avaliação tecnológica
e avaliação de serviços

Comitê para Política e Normas de
Colaboração com a
Industria Farmacêutica

Já existentes

Cirúrgico Experimental

Estrutura organizativa e
projetos propostos
Estruturas a serem criadas

Ambiente de suporte

E. Rondinelli

Esta estrutura foi proposta com o objetivo de desenvolver programas com base nas principais
áreas de atuação em pesquisa do ICES ou seja:
 Programa de Ciências Básicas Cardiológicas;
 Programa de Ciências Médico-Cirúrgicas Cardiológicas;
 Programa de Ciências Cardiológicas de Populações, Epidemiologia e Avaliação
Tecnológica em Saúde.
 Programa de Pesquisas Induzidas (demanda prática).
O Desenvolvimento da cooperação interinstitucional exigiu a criação de novas estruturas
como veremos abaixo.
3.2 – A Produção de Pesquisa e as novas estruturas organizacionais para a pesquisa
A colaboração interinstitucional, uma das diretrizes para o desenvolvimento do ICES, foi
fundamental para alavancar novas áreas de pesquisa. Novos projetos foram gerados e aprovados
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em editais de pesquisa das agências de fomento e que levaram à necessidade de construir novas
estruturas organizacionais no ICES, como apontado anteriormente, e que não estavam
contempladas no organograma visto na Fig 4. Isto teve com consequência o aumento da produção
científica dos docentes e alunos de pós-graduação do ICES. O ICES passou a ter na sua
infraestrutura de pesquisa: laboratórios, núcleos e um Instituto virtual todos interinstitucionais.
Estes novos órgãos de pesquisa no ICES são atualmente:

3.2.1 - Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Medicina Assistida
por Computação Científica (INCT-MACC).
A organização e produção científica do ICES nesse Instituto multiprofissional e
transdisciplinar, criado com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e sob
a coordenação do LNCC, são apresentadas em separado no ANEXO VII.
O relatório anual completo do INCT_MACC pode ser visto no local
http://macc.lncc.br/relatorio/HTML/AnnualReport2010.php
Além das áreas de pesquisa O ICES participa do Comitê Gestor do INCT-MACC.
3.2.2 - Núcleo Interinstitucional de Avaliação Tecnológica em Saúde

(NIATS).
A organização e produção científica desse Núcleo interinstitucional, multidisciplinar e
multiprofissional, foi criado inicialmente por iniciativa do ICES em convênio de cooperação entre a
UFRJ e a FIOCRUZ. Posteriormente recebeu o apoio do Ministério da Saúde e da Organização
Pan-Americana de Saúde (OPAS) e na UFRJ, institucionalizou-se no Complexo Hospitalar da
UFRJ.

O Relatório de produção desse núcleo e seu histórico são apresentados em separado no

ANEXO VIII.

O NIATS é parte da Rede Brasileira de Avaliação Tecnológica em Saúde (REBRATS), do
Ministério da Saúde.
A participação do NIATS na REBRATS acha-se no seguinte endereço eletrônico:
http://200.214.130.94/rebrats/Mhufrj.php
O ICES tem como uma de suas prioridades de pesquisa a responsabilidade de avaliar a
tecnologia que tem sido incorporada ao sistema de saúde ou busca incorporação futura no sistema.
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Por esse motivo, o ICES propôs e criou em 29 de setembro de 2005, o Núcleo Interinstitucional de
Avaliação Tecnológica em Saúde (NIATS), através de convenio de cooperação científica e
tecnológica, assinado entre a UFRJ e a FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ) / Ministério
da Saúde (Processo n° 23079.042901/05-49 – UFRJ – Publicado no Boletim da UFRJ Número 20 de
06 de outubro de 2005). A Coordenação do NIATS está, desde então, sob a responsabilidade dos
Professores: Letícia Krause e Silva como representante da FIOCRZ e Nelson A. de Souza e Silva
(Diretor do ICES) como representante da UFRJ.
Em outubro de 2006 o NIATS produziu relatório para o Ministério da Saúde não
recomendando a incorporação dos Stents Farmacológicos no SUS. Esta recomendação, com base
científica, protege a população contra a incorporação de uma técnica que ainda deve permanecer
experimental e pode economizar para o SUS gastos potenciais superiores a 1 bilhão de reais/ano.
Desde 2007 passamos a avaliar regularmente e apresentar resultados sobre o uso dos
procedimentos de revascularização miocárdica, por cirurgia e por angioplastia, no Estado do Rio
de Janeiro, através da análise de grandes bancos de dados do SUS obtidos no DATASUS, no IBGE
e no IPEA. Temos utilizado dados das Declarações de óbitos, AIHs, CIHs, APACS, SISREG, IBGE,
PIB per capita, IDH, Mortalidade infantil entre outros, além da revisão de prontuários médicos de
unidades de saúde. Também obtivemos dados observacionais prospectivos, por coleta direta nos
locais de atendimentos de pacientes com Doença Aterotrombótica Cardio-Vascular. Graças à
utilização, pela equipe de pesquisa do ICES, de programas computacionais que permitem
cruzamentos entre bancos de dados podemos analisar a mortalidade sequencial por décadas após as
intervenções ou procedimentos, ampliando enormemente o entendimento dos resultados dessas
intervenções. Esses projetos geraram dissertações de mestrado, teses de doutorado e artigos
publicados como pode ser visto nos relatórios dos ANEXOS VII e VIII. Estes dados foram levados
ao conhecimento dos gestores do SUS: Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, ANS e Min. da
Saúde.
Em 2011, uma das dissertações defendidas foi a do aluno de pós-graduação Roberto Muniz
Ferreira que avaliou “Coronariografias sem Lesões Obstrutivas em Pacientes Referidos com
Indicação para o Exame”. Os resultados desse estudo evidenciaram que 51% das coronariografias
realizadas em pacientes referidos para esse exame em um dos Hospitais de ensino (HUCFF)
apresentavam resultado normal, nos casos que não tinham diagnóstico prévio confirmado de
doença coronariana. Este índice de exames normais de coronariografias é inaceitável e exige a
necessidade urgente de atuar para melhorar a performance das indicações desse exame invasivo e
que pode trazer malefícios para aqueles que não necessitam do mesmo.
Os resultados desses estudos que avaliam a performance dos serviços de saúde e de
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procedimentos utilizados nos cuidados aos pacientes com doença cardíaca isquêmica indicam a
clara necessidade de prosseguir nessa linha. A performance observada aponta para a necessidade
urgente de ações gerenciais dos gestores do sistema de saúde no sentido de rever a utilização de
diversas técnicas, ditas de alta complexidade mas que são na realidade de alto custo e baixa
resolubilidade. Várias dessas técnicas se tornaram prática clínica corrente e não parecem trazer
benefícios aos pacientes. Esses resultados também foram apresentados ao Comitê de Ética da
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro do qual o Prof. Nelson Souza e Silva foi membro.
Novos projetos estão em desenvolvimento sobre a letalidade em procedimentos de alta
tecnologia utilizados na área de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca e em projeto interinstitucional
cooperativo entre os Núcleos de Avaliação Tecnológica em Saúde do Rio de Janeiro sob a
coordenação do ICES.
3.2.2.1- I SIMPÓSIO DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE
CARDIOVASCULAR (ATS-CV)
O ICES organizou e realizou, em 10 de dezembro de 2010, este primeiro Simpósio de ATS
no Rio de Janeiro, contando com a colaboração do Instituto Nacional de Cardiologia, do Ministério
da Saúde e da OPAS. Nesse Simpósio, foi apresentada parte da produção científica em ATS do
ICES e discutiu-se as políticas de ATS no Brasil.
A Programação do Simpósio encontra-se no ANEXO IX.
O Simposio foi gravado em CD por inteiro que foi distribuído aos participantes e estará
disponível no “site” do ICES.
3.2.3 - Núcleo de Telemedicina da UFRJ (NUTEL/UFRJ)
A proposta para implantação desse núcleo foi feita pelo ICES em colaboração com todas
as unidades do Complexo Hospitalar da UFRJ respondendo a edital do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI) para o desenvolvimento da Rede Universitária de Telemedicina
(RUTE) em setembro de 2007. O Nutel acha-se instalado em sala cedida pela CAE, no 12º. Andar
do HUCFF.
A proposta da UFRJ foi elaborada tendo como responsáveis e colaboradores os seguintes
profissionais:
Coordenador Geral:
Nelson Albuquerque de Souza e Silva (Professor Titular / Faculdade de Medicina / ICES/HUCFF).
Prof. Marcos Martins da Silva (HUCFF).
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Engenheiros de Sistemas:
Prof. José Roberto Boisson de Marca (CETU/PUC)
Prof. Edmundo Albuquerque de Souza e Silva (Professor Titular. COPPE/UFRJ)

Unidades da UFRJ:
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) e Instituto do Coração Edson
Saad (ICES).
Prof. Nelson Albuquerque de Souza e Silva
Prof. Marcos Martins da Silva

Colaboradores:
Dr. Wilson Braz Corrêa Filho
Dra. Rosana Lopes Cardoso

Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG)
Prof. José César Junqueira
Sr. Eduardo Pernambuco

Colaborador
Sr. Wagner Silva

FACULDADE DE MEDICINA (FM)
Professor Nelson Albuquerque de Souza e Silva
Sr. Thiago Duarte Mota

INSTITUTO DE DOENÇAS DO TÓRAX (IDT)
Profa. Sônia Catarina de Abreu Figueiredo
Gustavo Montenegro Magalhães

INSTITUTO DE GINECOLOGIA (IG).
Prof. Roberto José de Lima
Sr. Luiz Antônio dos Santos Silva

INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UNIVERSIDADE DO BRASIL (IPUB)
Dra. Glaucia Azambuja de Aguiar
Sr. Paulo Marcius Santana

MATERNIDADE ESCOLA (ME)
Prof. Joffre Amim Jr.
Prof. José Maria Lordello Filho
Dr. Paulo Jorge de Almeida

INSTITUTO DE NEUROLOGIA DEOLINDO COUTO (INDC)
Dr. Marcos Smith
Sr. Marcelo Soares Ramos

HOSPITAL ESCOLA SÃO FRANCISCO DE ASSIS (HESFA).
Dr. Edson Spocartte
Raphael Freitas

Além dos profissionais das unidades de saúde, contamos com profissionais da escola de
Comunicação (ECO) da UFRJ, do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC/MCT) e
da Universidade Estácio de Sá, listados abaixo:
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ECO/UFRJ
Fernando Alvares Salis - Professor Adjunto – doutorado. Comunicação – video – 8 h/sem
LNCC/MCT
Artur Ziviani: Doutorado. Engenheiro eletrônico – Vice Diretor Executivo do Laboratório
Nacional de Redes de Computadores (LARC)do Laboratório Nacional de Computação
Científica (lncc/cnpq/mct) - 4h/sem
Antecedendo a este edital havíamos obtido suporte financeiro da Rede CONMEP para
melhoria da rede de alta velocidade do HUCFF.
Os equipamentos obtidos tanto da rede CONMEP como pelo edital da RUTE foram
instalados em todas as unidades do Complexo Hospitalar da UFRJ. A RUTE/UFRJ acha-se em
funcionamento com programação regular para diversas áreas. Na área de Cardiologia
participamos mensalmente da programação do SIG (Grupo de Interesse Especial) - Cardiologia.
Em outubro de 2011 a apresentação para a rede foi realizada pelo ICES, de acordo com o rodízio
entre todas as instituições participantes.
Estão em desenvolvimento também, dois projetos especiais em Telemedicina:
a) Uso de redes de saúde ubíquas para o atendimento a pacientes com infarto agudo do
miocárdio.
Este projeto pode ser analisado no artigo científico publicado pelo IEEE:
Gomes, ATA, Ziviani, A, Souza e Silva, NA e Feijóo RA: “Towards a Ubiquitous Healthcare
System for Acute Myocardial Infarction Patients in Brazil.
IEEE International Workshop on Pervasive and Ubiquitous Health Care - UbiCare'06,
IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications - PerCom 2006, pp.
585-589, Pisa, Italy, March 2006.
ISBN: 0-7695-2520-2 .
Este projeto é feito em associação do ICES com o LNCC/MCTI e com a SES (Unidades de
Pronto atendimento (UPAS).
b) Uso de tecnologias multimidia de ponta para difusão de informação sobre a saúde (em
cardiologia), para a população.
Este projeto é realizado em associação do ICES com o Laboratório LAND da COPPE/UFRJ
e a Escola de Comunicação (ECO) / UFRJ e conta com apoio financeiro da FAPERJ.
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O Relatório em separado do NUTEL acha-se no ANEXO X.
Devemos ressaltar que temos tido dificuldades técnicas na manutenção da rede de
comunicação do HUCFF e da sala montada para as transmissões da programação regular de
telemedicina (auditório Halley Pacheco), desde a implosão da ala sul do HUCFF. Os problemas
principais referem-se à falta de pessoal para apoio técnico e manutenção da aparelhagem. O setor
de informática do HUCFF está notificado para tentar solucionar esses problemas, bem como a
Coordenação de Apoio Educacional (CAE) responsável pelo apoio às salas de aula no HUCFF.
3.2.4 - Laboratório de Bioestatística Bayesiana e Teoria de Sistemas

Complexos (ComplexLab).
Este Laboratório, sob a Coordenação do Professor Basilio Bragança Pereira, dá apoio
estatístico a todas as pesquisas realizadas por docentes e alunos de pós-graduação do ICES e é
responsável por administrar as disciplinas FMM 707 (Introdução à Bioestatística Bayesiana) e
FMM 837 (Bioestatística Multivariada) do PPGM-C.
A justificativa e objetivos do COMPLEX-LAB acham-se no ANEXO XI.
3.2.5 – Apoio aos Programas e Projetos de Pesquisa
Em apoio ao desenvolvimento dos Programas da Coordenação de Pesquisa julgou-se
necessário a instituição de alguns instrumentos:
- Comitê Assessor Externo
O Comitê Assessor Externo tem a função de avaliar o desempenho, a qualidade das linhas de
pesquisa através de parâmetros definidos. O Comitê deve ser modificado a cada 5 (cinco) anos,
para instalar novo processo de avaliação. A Composição do Comitê tem um mínimo de 3 (três)
convidados conforme dispuser o regulamento previamente aprovado pelo Conselho Deliberativo
do ICES.
Esse comitê foi ativado em 2010 com o objetivo de também avaliar a Pós-graduação.
- Programa de Colaboração Internacional
Este setor fica vinculado à Direção do ICES e contribui nas relações institucionais
internacionais contribuindo com o intercambio e com a divulgação de nossas atividades de
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pesquisa. Essa colaboração internacional poderá ser concretizada em 2013 quando planejamos
realizar um simpósio internacional em colaboração com a Clínica Mayo e cujo planejamento foi
iniciado em 2011.
Durante o segundo seminário anual do ICES em 02 e 03 de dezembro de 2011, tivemos
convidados internacionais da Boston University e do Estudo de Framinhgham. Contamos na
abertura do Seminário com a Profa. da Boston University e pesquisadora principal do Estudo de
Framingham, Emelia Benjamin e com ex-aluno de graduação da Faculdade de Medicina e do
ambulatório de Pesquisa do ICES e atual pesquisador (Research Fellow) do Estudo de
Framingham, João Daniel Trindade Fontes.
- Secretaria Acadêmica
Um setor capaz de receber as informações, socializar as mesmas com o corpo docente e
técnico, atualizar dados para o sistema SIGMA/LATTES e atendimento aos alunos;
Essa Secretaria foi criada 2007 tendo como Secretário o Sr. Paulo Renato Chagas, funcionário
Técnico-administrativo dessa universidade. Designou-se uma secretária para a Coordenação
de Pesquisa: Sra. Aline Souza de Abreu.
Os currículos dos docentes passaram a ser digitados na base LATTES para serem
atualizados regularmente.
Atualmente, a Secretaria Acadêmica é composta pelos seguintes funcionários:
- Mariangela de Carvalho
- Sidnei Jones Pereira
- Assessoria em Patentes e Marcas
Para estimular a existência de Pesquisa Induzida, que seja fruto das demandas práticas que
existem na Cardiologia é muito importante a existência de uma Assessoria em Patentes e Marcas. A
UFRJ possui um setor que capacitou um funcionário técnico-administrativo para prestar apoio
nesta questão. O ICES ainda não dispõe de um funcionário da área de saúde que possa se capacitar
nesta questão podendo assim contribuir ao nosso desenvolvimento científico e produtivo.
- Informação em saúde. Bases de dados
A constituição de um setor que cuide da informação em saúde torna-se prioritário para que
possamos ter bancos de dados confiáveis, para fornecer informações uteis, não apenas para a
pesquisa científica, mas para ações gerenciais e para o setor financeiro. O banco de dados deve
abranger

essencialmente:

prontuários

de

pacientes

em

projetos

de

pesquisa,

exames
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complementares, consultas ambulatoriais, internações nas enfermarias e Unidade Cardio-intensiva,
grandes bancos de Declaração de Óbitos, AIHs e CIHs, IBGE, INEA.
Assinamos acordo de Cooperação com a Secretaria de Estado de Saúde, na área de alta
complexidade cardiovascular. Este acordo foi referendado na Comissão Intergestores Bipartite
(CIB). Pelo mesmo, a SES disponibilizará para o ICES, os bancos de dados da secretaria para
análise e emissão de relatórios pelos pesquisadores do ICES. Este acordo está no ANEXO XII.
- Redação de projetos, relatórios de pesquisa e artigos científicos.
Há necessidade, ou pertinência, da existência de uma disciplina na Residência Médica na qual
nossos residentes possam aprender redação em língua inglesa. Não estabelecemos ainda convênio
com a Faculdade de Letras para essa finalidade, mas nosso pessoal técnico foi capacitado em inglês.
- Normatização dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos e protocolos de indicação de
procedimentos.
Iniciamos em 2007 reuniões regulares para definirmos rotinas de atendimento aos pacientes
para que possamos avaliar os resultados obtidos com as condutas tomadas. A primeira rotina foi
elaborada para o Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio com Supra de ST. Foi concluída sob
a coordenação do Residente Roberto Muniz Ferreira e supervisão da Profa. Glaucia Maria Moraes
de Oliveira.
Novas rotinas não foram desenvolvidas desde 2010 devido à separação do Serviço de
Cardiologia do HUCFF.
Em 2011, ao assinarmos o acordo com a SES para apoio à organização da alta complexidade
em doenças cardiovasculares, O ICES desenvolveu para a SES, protocolos para indicação de
procedimentos em valvulopatias, aneurismas de aorta, revascularização miocárdica e marcapassos.
Estes protocolos estão em utilização pela SES para melhor gerenciar a indicação de
procedimentos controlada pelo sistema de regulação (SISREG).
A utilização dos equipamentos da área cardiológica do HUCFF na realização de exames
complementares, foi disciplinada no sentido de dar apoio aos exames necessários às pesquisas em
integração com as atividades assistenciais. Em 2007 foram feitos exames complementares já
agendados como exames especiais para projetos de pesquisa, principalmente em ecocardiografia,
eletrocardiografia e hemodinâmica, incluindo biópsia miocárdica, dando suporte não apenas para
projetos da Cardiologia, mas para projetos em outras áreas como a neurologia, a endocrinologia a
microbiologia. Este controle sob a marcação de exames especiais com a finalidade de pesquisas foi
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suspenso em 2010 devido à separação do Serviço de Cardiologia do HUCFF do ICES.
- Dimensionamento de pessoal para a área de pesquisa.
Necessidades de pessoal para a área de pesquisa do ICES:
- Secretaria Acadêmica: O ICES já conta com 02 funcionários de nível médio
(Asistentes administrativos) – ver Tabela V. Um deles no entanto está cedido ao ICES como
funcionário extraquadro da UFRJ.
- Técnico em área da Saúde (patentes) – 01 ainda sem estar preenchido
- Profissional da área de Estatística/Saúde – 01 – o Professor Basilio Bragança
Pereira, Professor Titular do Departamento de Medicina Proventiva é o responsável pela área de
Bioestatística para os projetos da área cardiovascular. Alunos de pós-graduação do Instituto de
Matemática e da Engenharia de Produção dão apoio às análises estatísticas das teses e dissertações
dos alunos do PPGM-C.
- Epidemiologista – 01 – O Professor Henrique Kein, Professor Titular da Escola
Nacional de Saúde Pública é o Epidemiologista colaborador e que dá apoio aos projetos da
cardiologia nessa área.
3.2.6 – Recursos de Pesquisa obtidos nas concorrências aos editais das agencias públicas de
fomento
No Ano de 2010-2011 os pesquisadores do Programa de Pós-graduação em cardiologia,
buscaram novos recursos nas agencias financiadoras de pesquisa além dos projetos financiados dos
anos anteriores.
Na página do ICES na internet (www.ufrj.br/ices) pode ser encontrada a relação atualizada
de todos os projetos coordenados pelos pesquisadores do ICES ou por pesquisadores de instituições
que mantém projetos associados com o ICES, através de convênios.
Como mostrado na planilha deste anexo os pesquisadores do ICES participam de 29
projetos sob suas coordenações ou em associação com outras instituições, perfazendo um total de
recursos obtidos de agências públicas de financiamento, desde 2006, no total de R$ 9.780.858,01
(nove milhões, setecentos e oitenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e um centavo). Isto
representou um aumento significativo em relação ao relatório de 2007 quando o total de recursos
obtidos até aquela data era de R$ 1.997.718,00 (um milhão novecentos e noventa e sete mil,
setecentos e dezoito reais), representando um aumento relativo de 390% entre 1997 e 2011.
Outros projetos estão em execução ou em organização. Ressaltamos os projetos sobre poluição
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ambiental e doenças cardíacas, que representam uma nova linha de pesquisa que está em
desenvolvimento e o projeto conjunto com o INC e o IFF sobre avaliação de tecnologias em saúde
apresentado à FAPERJ e já aprovado em edital de pesquisa (E-27, PPSUS 2010). Os recursos desse
edital ainda não haviam sido liberados até o final de 2011, por problemas relacionados ao convenio
entre o CNPq e a FAPERJ.

VII – PATRIMONIO DO ICES
O Serviço de Material e Patrimônio do ICES foi criado em 2006, de acordo com o artigo 6º.
do seu Regimento:
Art. 6º - O Patrimônio sob a guarda e responsabilidade do IC/UFRJ é constituído por bens
da UFRJ, alocados para utilização e benefício do IC/UFRJ e para a consecução de suas finalidades,
em uma das seguintes modalidades:
a) bens moveis e imóveis, instalações, direitos adquiridos e títulos da União, obtidos por
transferência, incorporação, reincorporação, doação ou cessão;
b) legados ou donativos regularmente aceitos, com ou sem encargos expressos.
§ Único - Poderão ser criados, quando justificados, fundos especiais destinados ao custeio
de atividades específicas do IC/UFRJ.
O Serviço busca manter constante vigilância sobre o uso dos equipamentos, manutenção dos
mesmos, planejamento das necessidades de material de consumo e aquisição de novos
equipamentos, incluindo a verificação dos contratos de manutenção. Este serviço visa também
auxiliar os serviços correspondentes da estrutura geral do Complexo Hospitalar da UFRJ.
A chefia desse Serviço permanece sob a responsabilidade da funcionária Técnicoadministrativa, Aparecida Rosa de Souza.
Dispomos de levantamento permanente de todos os equipamentos em uso e em manutenção,
sua localização, número do patrimônio e existência de contrato de manutenção. Em 2006, quando o
ICES assumiu as responsabilidades de gerir os serviços de cardiologia e cirurgia cardíaca do
HUCFF, foi feito um levantamento de todos os bens existentes e os patrimoniamos no HUCFF, visto
que o ICES ainda não era uma unidade gestora-executora. Os relatórios anuais anteriores a este
relatório atual demonstraram o crescente acréscimo de patrimônio que o ICES adquiriu com
recursos próprios (principalmente de projetos de pesquisa). Desde 2010, com a separação do
Serviço de cardiologia, não ficamos mais com a responsabilidade de manutenção dos equipamentos
já adquiridos até então, mas continuamos a aumentar o patrimonio necessário para as atividades
de ensino e pesquisa do ICES. Na página do ICES (www.ufrj.br/ices) se encontram as planilhas
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relacionando todo o material e equipamentos que estão atualmente sob a responsabilidade do ICES,
embora patrimoniados ou no HUCFF ou na Faculdade de Medicina. Essas planilhas mantêm
informação útil para o gerenciamento do patrimônio tanto do HUCFF como do ICES ou da
Faculdade de Medicina e fornecem dados adicionais aos que já foram registrados nas planilhas
apresentadas nos relatórios anuais anteriores. Com a criação da unidade gestora-executora do
ICES, passaremos a patrimonializar todo o material adquirido, no próprio ICES.
Vemos que o ICES possui atualmente 54 computadores (desktops ou notebooks), adquiridos
todos com recursos do próprio ICES através de seus projetos de pesquisa e que são utilizados tanto
para o setor administrativo como pelos docentes e alunos de pós-graduação para as suas pesquisas e
atividades diárias como para a telemedicina. Também adquirimos softwares estatísticos (STATA)
para apoio a pesquisa.
As salas do ICES foram modernizadas não apenas com mobiliário para dar um melhor
ambiente de trabalho, mas com TV monitor acoplado a computador para facilitar reuniões
administrativas e de ensino e pesquisa.
Ressalte-se entre os novos equipamentos a compra de um Aparelho de Ultra som
intravascular para imagens das artérias coronárias adquirido através do INCT-MACC para as
pesquisa de ponta em modelagem computacional do sistema cardiovascular e processamento de
imagens (ver ANEXO VII – Relatório INCT-MACC).
Adquirimos também Aparelho de Bioimpedância tipo QUANTUM-II, para medida de
gordura corporal, para pesquisa em fatores de risco cardiovascular em adolescentes.
Como prioridades para aquisição de material e equipamentos estarão os recursos
necessários para as pesquisas em ambiente, nutrição e Biologia molecular em DCV e em
Telemedicina.

VIII - FINANÇAS
Desde junho de 2011, o funcionário

MARCOS BENILSON GONÇALVES MADONADO,

foi designado

chefe da seção de Finanças do ICES. Esta seção da Divisão de Administração estava voltada para
desenvolver informações financeiras sobre a produção assistencial da área cardiovascular e
organizar todo o processo de faturamento das internações e procedimentos relacionados. Todas as
atividades eram realizadas em conjunto com a área correlacionada do HUCFF. Isto permitia a
tomada de decisões gerenciais conjuntas, bem como ampliar o relacionamento com a SMS do Rio
de Janeiro. A separação das atividades assistenciais ocorrida em 2010 interrompeu essa cooperação
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interinstitucional e deixou-se de analisar as informações sobre o faturamento sobre a produção
assistencial com prejuízos evidentes para o HUCFF. Por outro lado, o ICES manteve um aumento
progressivo dos recursos provenientes de projetos de pesquisa (ver dados na página do ICES). O
ICES teve que se adaptar à nova realidade e priorizar a organização dessa seção voltada para
construir a infraestrutura para gerenciar os recursos provenientes das principais fontes de recursos
do ICES: o orçamento participativo da UFRJ, os editais de pesquisa e os recursos da pós-graduação
(PROAP e CAMI-cardiologia).
Os dados apresentados no ANEXO XIII permitem mostrar os itens de gastos decorrentes da
aplicação dos recursos do ICES.
Todos os gastos executados pelo ICES, e discriminados por itens de despesas no ANEXO
XV, foram repassados pela PR3 do Orçamento Participativo de 2011.
O TOTAL de recursos repassados ao ICES foram de: R$ 95.040,00 (noventa e cinco mil e quarenta
reais).

A Seção de Finanças do ICES implantou em 2011 a UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO e
completou todas as etapas para implantar a Unidade

GESTORA EXECUTORA, a qual será

AUTORIZADA PELO MEC em 2012.
Foram também implantados em 2011 os setores abaixo definidos e nomeados os respectivos
responsáveis. Com isto, cumpriu-se as etapas necessárias para obter a autorização do MEC como
UNIDADE Gestora Executora:
- ALMOXARIFADO: Janaina Leal Coutinho
- FINANCEIRO: Marcos Benilson Maldonado
- COMPRAS: Marcos Benilson Maldonado
- PROTOCOLO: Janaina Leal Coutinho
- PATRIMÔNIO: Aparecida Rosa de Souza
- SECRETARIA: Aparecida Rosa de Souza
- DEPARTAMENTO DE PESSOAL: Luiz Alberto Lima Moreira
Obteve-se também a IMPLANTAÇÃO DO ICES NOS ORGÃOS DE CONTROLE,
COM NÚMERO DE UNIDADE GESTORA E CNPJ.

IX – CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS

1. Organização Administrativa
As mudanças estruturais realizadas no Serviço de Cardiologia entre 2006 e 2010
representaram um novo conceito para a organização dos hospitais de ensino. A separação do
serviço de Cardiologia do HUCFF da UAIS-CV, ocorrida em 2010, representou um rompimento
unilateral do acordo interinstitucional vigente, e sem que o Conselho de Centro (CCS) se
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pronunciasse a respeito do assunto. Infelizmente, esta separação interrompeu a experiência em
desenvolvimento da Unidade Acadêmica Intra-hospitalar de Saúde Cardiovascular, com prejuízos
para as duas instituições. A experiência obtida nos quatro anos mostra que se conseguiu uma maior
integração entre as diversas áreas de atuação: ensino, pesquisa, extensão/assistência e
administração/planejamento, o que resultou em aumento do compromisso do corpo de pessoal com
a instituição e consequente aumento de produtividade apesar de termos sofrido redução de pessoal
docente-médico naquele período (conforme mostrado nos relatórios anuais do ICES). O ICES
aportou recursos significantes para o HUCFF provindos tanto de seu orçamento institucional como
de projetos de pesquisa. Os relatórios anuais apresentados pelo ICES ao HUCFF e à FM são
importantes instrumentos gerenciais para todas as instituições. Graças à atuação do ICES, as
informações sobre a produção dos serviços hospitalares foi melhorada, aumentando a arrecadação
de recursos assistenciais pelo HUCFF. A atuação interinstitucional do ICES trouxe maior
visibilidade para o HUCFF e para a UFRJ com o desenvolvimento do INCT-MACC, do Núcleo
Interinstitucional de Avaliação Tecnológica em Saúde (NIATS) e da Rede de Telemedicina.
À partir de 2010 tivemos que realizar algumas mudanças na atuação do ICES visto que
ficamos sem a gestão da área assistencial mas continuamos atuando nas áreas de ensino e pesquisa,
mantendo o modelo de organização de uma UAIS-CV, incluindo a participação do Serviço de
Cirurgia Cardíaca do HUCFF. Este modelo de organização de uma UAIS poderá ser expandido
posteriormente inclusive para outras unidades assistenciais do Complexo Hospitalar da UFRJ.
Apesar desta indesejável dissociação da área assistencial, o ICES manteve relacionamento com as
outras unidades do Complexo Hospitalar e está em processo de planejamento de se integrar
funcionalmente com essas unidades, para que a área de cardiologia possa auxiliar todas as outras
áreas. Assim estamos em processo de identificar quais as demandas maiores ou prioritárias de cada
unidade, para a área cardiovascular e quais os recursos que o ICES dispõe ou precisa desenvolver
para atender às prioridades. Algumas áreas já foram claramente identificadas: atendimento de
pacientes em pré-operatório de cirurgias ginecológicas, auxilio ao atendimento básico de saúde,
capacitação de pessoal de atenção básica pra a solução de problemas cardiovasculares dos
pacientes, principalmente a promoção de saúde cardiovascular e prevenção das doenças.
A experiência dos anos anteriores mostrou claramente que o faturamento resultante da
prestação de serviços assistenciais necessita da melhoria de um sistema computadorizado de
informação com constante análise do que está sendo produzido e consumido. Um sistema de
informação incompleto resulta em produção não computada e não faturada e deficiência de
conhecimento sobre o que foi consumido para esta produção. Mesmo o que é faturado, nem sempre
é pago pelo gestor do sistema. Isto reduz o faturamento efetivo, em volume significante e que
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poderia ser recuperado com medidas administrativas. Estes problemas foram discutidos com o
setor financeiro do HUCFF, na área de faturamento dos procedimentos e internações, visando
soluções para os mesmos.
A estrutura administrativa de uma UAIS, ligando três unidades da UFRJ como é a UAIS-CV,
tem inúmeras vantagens sobre uma estrutura de serviços hospitalares como era a forma de
organização anterior. A interelação permanente entre ensino-pesquisa-assistência-administração
traz melhorias significantes na qualidade da assistência prestada, pela avaliação constante dos
dados e resultados da assistência em saúde, permitindo correções e adaptações permanentes. O
sistema de informação tem que contemplar não apenas os dados administrativos, mas tem que
incluir dados clínicos que possibilitem o desenvolvimento de projetos de pesquisas clínicas,
epidemiológicas, de avaliação tecnológica e gerenciais.
O planejamento institucional com base em um orçamento anual, diretrizes e metas é um
avanço considerável na gestão, bem como os relatórios anuais que permitem o acompanhamento
evolutivo dos resultados alcançados e correção de metas.
Portanto, o aprimoramento do sistema de informações e o desenvolvimento de um sistema de
custos hospitalares tem que ser meta prioritária para que possamos saber o custo de cada paciente
de acordo com o problema de saúde de cada caso.
O complexo Hospitalar da UFRJ vinha desenvolvendo um sistema de informação e
organizou treinamento de pessoal em JAVA. Profissionais das diversas instituições da UFRJ foram
treinados em 2010. O Complexo Hospitalar promoveu também encontro entre os responsáveis pelos
setores de faturamento e também de compras das instituições e pessoal da Procuradoria da UFRJ,
visando definir procedimentos padronizados o que deve levar à agilização do processo de compras,
redução dos gastos com compras de insumos e aumento da arrecadação. Infelizmente, este processo
que estava em andamento com a participação do ICES (relatório 2009 do Complexo Hospitalar da
UFRJ:www.ufrj.br/ices), sofreu retardo na sua implantação, espero que temporária, por problemas
internos na UFRJ. A orçamentação de todas as unidades do Complexo Hospitalar da UFRJ
gerenciada à partir da Unidade Orçamentária de Saúde criada pela Reitoria foi passo importante
para a gerência autônoma pela UFRJ de suas unidades e não deve ser revertida. A fonte desses
recursos orçamentários devem vir não apenas do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação
como foi estabelecido pelo DECRETO No- 7.082, DE 27 DE JANEIRO DE 2010 do REHUF, mas ser
acrescido de recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, como preconiza o
Acordão do TCU de setembro de 2009. A definição dessas fontes orçamentárias, gerenciadas
autonomamente pela UFRJ, permitirá que as unidades de saúde não mais dependam apenas da
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venda de serviços prestados e possam aplicar de modo autônomo, os recursos orçamentários em seu
desenvolvimento, no ensino e na pesquisa.

2. Corpo Docente
A necessidade de pessoal docente e técnico-administrativo para o ICES continua como
problema prioritário a ser resolvido.
Como apresentado nesse relatório, o ICES tem 14 professores-equivalente 40 h (6,5
cardiologistas clínicos + 1,5 cardiologista clínico-especialista em medicina nuclear (cintiligrafia
cardíaca), 1 médico especialista em biologia molecular + 0,5 cardiologista clinico-hemodinamicista e
4,5 cirurgiões cardíacos). Nas seguintes categorias docentes:
- 2 Professores Titulares (1 deles aposentado em 2011- diretor do Instituto do Coração);
- 12 professores adjuntos ou associados.
Dos Nove (09) cardiologistas clínicos, ainda não aposentados, 5 deles já estão com tempo de
aposentadoria (4 serão aposentados em 2012). Dos 4 cirurgiões cardíacos, 2 deles também estão com
tempo para aposentadoria. Estes dados colocam uma situação crítica de pessoal docente que já foi
apontada, em relatório, há mais de 6 anos, ao conselho Deliberativo dos Departamentos e ao Reitor
da UFRJ.
Em 2011, o Reitor da UFRJ reconhecendo essa situação urgente, concedeu ao ICES duas
vagas para Professor Assistente 20h. O concurso foi realizado em novembro de 2011, para o
Departamento de Clínica Médica da FM com acordo para localizá-los no ICES. Os docentes
tomarão posse em 2012.
Portanto, o ICES encontra-se em situação emergencial quanto à necessidade de professores
para as disciplinas de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca, ocasionada seja pelos falecimentos
relativamente recentes, seja pelas aposentadorias já ocorridas de seus professores e cujas vagas não
foram repostas (Professor Edson Saad, Professor Antonio de Padua Jaszbik, Professor Nelson A.
de Souza e Silva, Professor Raphael Nonato Przytyk, Prof. Roberto Guedes, Professor José
Guilherme Faria Feres, Professora Norma Colino de Figueiredo, Professor Luiz Augusto Nacife de
Almeida, Prof. Ivar Madureira, Professor Maurício Pantoja, Professor João de Deus e Brito), seja
pelas aposentadorias que ocorrerão em 2012-2013, como apontado acima (Professor Henrique
Besser, Prof. Aristarco Siqueira Filho, Professor Mauricio Pantoja e Professor Claudio Benchimol).
Portanto ocorreram 11 aposentadorias sem reposição e mais três ocorrerão. Neste mesmo período
foram incorporados através de concursos para docência apenas 2 docentes (Professor Ronaldo de
Souza Leão Lima e Profa. Glaucia Maria de Moraes Oliveira) que serão acrescidos dos dois novos
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provenientes do concurso realizado em 2011.
Para recompor o corpo clínico do ICES é fundamental que as vagas docentes alocadas para a
Faculdade de Medicina e para o ICES sejam suficientes para manter as atividades docenteassistenciais das áreas de cardiologia e cirurgia cardíaca e aumentem de acordo com o
desenvolvimento das atividades de ensino de graduação, pós-graduação-pesquisa e extensãoassistencial das unidades da UFRJ, principalmente as atividades de ensino de pós-graduaçãopesquisa, inerente aos institutos especializados como o ICES, de ensino sob a forma de residência
(atividade inerente às unidades hospitalares de ensino) e de pesquisa básica e aplicada ao sistema
de saúde. A existência de médicos não docentes, integrantes do corpo clínicos dessas instituições
deveria ser a exceção, isto é, só ocorreria se não existissem docentes na área que se fizesse
necessária ou para preencher horários de plantões noturnos ou de finais de semana.
Atualmente, por diversos motivos que não cabem aqui analisar, o HUCFF possui mais médicos
não docentes do que docentes em seu corpo clínico, nas áreas de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca.
O número de docentes da Faculdade de Medicina na área de Cardiologia e de Cirurgia Cardíaca foi
reduzido a menos da metade do número existente quando da inauguração do HUCFF o que
implicou na necessidade de contratação de médicos não docentes. A disciplina de Cardiologia é o
exemplo mais contundente desta distorção.
Embora algumas agências governamentais estejam priorizando critérios de avaliação do corpo
docente tendo por base o perfil de pesquisador, julgamos que este critério não deva ser adotado por
nossos departamentos e nem pela Faculdade de Medicina ou pelo ICES, como único e exclusivo na
seleção de seu pessoal docente. Precisamos de pesquisadores clínicos e pesquisadores básicos, mas
necessitamos principalmente de docentes especialistas em ensino e que também exerçam as
atividades assistenciais necessárias para manter o Hospital Universitário, o ICES e as nossas outras
unidades hospitalares. Os altos padrões de qualidade que necessitamos manter enquadram-se nos
princípios que devem nortear o conceito de Hospital Universitário ou de Hospital de Ensino ou de
Institutos Especializados e já bem definidos nos documentos de implantação do HUCFF, do ICES e
em portarias recentes do MEC e do MS. As atividades de ensino, pesquisa e extensão e de
assistência no ICES ou nas unidades do Complexo Hospitalar da UFRJ devem ser exercidas por
pessoal docente e somente em caráter excepcional, por médicos não docentes. As pesquisas clínicas,
o ensino médico e de outras áreas de saúde, só poderão ser feitos com qualidade se tivermos um
hospital ou institutos especializados que tenham estas finalidades e não apenas a finalidade
assistencial.
Sendo assim, o ICES sugere os seguintes critérios para seleção de futuros docentes:
1) Critérios para a seleção docente:
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As necessidades de seleção de docentes para a Faculdade de Medicina/ICES – áreas de
Cardiologia e Cirurgia Cardíaca devem ter por base as seguintes prioridades com base em
critérios que as suportem:
a) A prioridade máxima é de docentes especialistas em ensino e na organização de
sistemas de saúde e que também exerçam funções assistenciais, mas que se
aprofundem nos novos conhecimentos do desenvolvimento cognitivo provindos da
área de neurociências e em conhecimentos advindos da teoria de sistemas complexos
dinâmicos, bem como o desenvolvimento da metacognição visto serem essas áreas
fundamentais para que os futuros professores ensinem estratégias na potencialização
da aprendizagem, ou seja, no desenvolvimento pelo aluno de modos eficazes para
lidar com a informação proveniente do meio e com os próprios processos de
pensamento.
b) A segunda prioridade é de pesquisadores clínicos (com formação específica para esta
função) e que conheçam bioestatística bayesiana e modelos não lineares, bem como
análise de bases de dados (mineração de dados), ciências da computação aplicadas à
medicina e avaliação tecnológica em saúde.
c) A terceira prioridade é de docentes pesquisadores de área básica em áreas voltados
para as necessidades de saúde da população, principalmente as áreas de biologia
molecular, genética e ciências da computação.
d) Precisamos corrigir as enormes distorções na distribuição de docentes nas disciplinas.
Devido às necessidades assistenciais, o número de médicos contratados pelos
hospitais, em áreas como a cardiologia, é muito superior ao número de docentes da
Faculdade de Medicina e dos Institutos Especializados.
A priorização das necessidades de docentes para as áreas de cardiologia e cirurgia
cardíaca e outras áreas como a pneumologia, oncologia e neurologia, tem por base a
prevalência maior e a influência na carga de doença atribuída aos problemas de
saúde dessas áreas de conhecimento (Doença isquêmica coronariana e seus fatores de
risco, AVC, Doença pulmonar obstrutiva crônica, tuberculose, pneumonias,
insuficiência cardíaca, câncer de pulmão, câncer de mama, etc.).
Sem contestar o fato de que a maior necessidade de docentes deve ser para a
área de atenção básica de saúde, ainda precisamos de docentes especialistas. Há,
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portanto, necessidade de distribuir estes especialistas, em maior número, para as
áreas que representam os maiores problemas de saúde para a população, ou seja, que
representem a maior carga de doenças (anos de vida perdidos ou anos de vida
perdidos com incapacitação). O ensino deve ter por base os estudos desses problemas
e como preveni-los ou evitá-los.
e) Há necessidade de selecionar docentes em início de carreira e não apenas docentes em
final de carreira, para que possam se desenvolver dentro da universidade
vivenciando os problemas docentes desde o início de sua carreira e conheçam o
funcionamento ou a cultura da universidade na qual vão exercer sua função.

Tendo por base estas prioridades, o quadro atual de docentes mostrado acima, as
aposentadorias já ocorridas e a se concretizarem nos próximos dois anos, as atividades de ensino e
pesquisa desenvolvidas pelo ICES e apresentadas nesse relatório, e o desenvolvimento futuro que
pretendemos alcançar, apresentamos abaixo um calculo das necessidades docentes de acordo com
as atividades de ensino e pesquisa.
Temos também o estudo para a cobertura das necessidades assistenciais incluindo os
médicos atualmente existentes, mas não incluiremos essas necessidades nesse relatório, apenas
daremos as bases de cálculos que devemos utilizar.
Bases para o calculo visando definir as necessidades de docentes para as atividades de
Ensino:
1) Ensino de graduação:
a) Medicina Clínica II – a cardiologia recebe da FM 96 alunos por semestre por 6
semanas.
b) Ensino para os alunos distribuídos em 12 leitos no setor de cardiologia – 16 alunos
por mês mais 1 a 3 internos.
c) Ensino para a disciplina de propedêutica médica – em rodízio com os demais
docentes do departamento de clínica médica.
d) Ensino nas atividades ambulatoriais – os docentes localizados no ICES dão
supervisão a alunos de graduação em 5 sessões ambulatoriais/semana
e) Necessidades de ensino em outras unidades da UFRJ – supervisão e capacitação de
profissionais de atenção básica em saúde no HESFA.
66

f) Avaliação de risco Cirúrgico para os casos a serem operados pelo Instituto de
Ginecologia.
g) Necessidade de cobertura cardiológica para pacientes das outras unidades do
Complexo Hospitalar da UFRJ
2) Residência médica – 2 alunos R3 por ano (em adição aos alunos R1 e R2 de cardiologia no
HUCFF).
3) Pós-graduação (mestrado e doutorado) – Alunos atualmente ativos: 30 alunos de mestrado e
20 alunos de doutorado. O curso admite por ano, em média, 6 alunos de mestrado e 6 alunos
de doutorado.
4) Disciplina Eletiva de Eletrocardiografia para os alunos de graduação.
5) Curso de Atualização em Clínica Médica (CAMI) do Departamento de Clínica Médica. O
módulo de Cardiologia contem um total de 40 h aula e os docentes da cardiologia
contribuem ainda com aulas em outros módulos como o de Medicina Baseada em
Evidências.
Ao final de 2011 tínhamos o total de docentes já apontados acima bem como o quantitativo a
ser aposentado em 2012. Apenas 01 dos docentes cardiologistas clínicos e nenhum dos
cirurgiões cardíacos têm menos de 20 anos de serviço público. Desde 2006 não ocorre
qualquer alocação de vagas para a cardiologia ou para a cirurgia cardíaca, para repor as
vagas dos professores que faleceram ou se aposentaram. Apenas em 2011 o Reitor,
reconhecendo essa situação, e por decisão da COTAV, alocou 2 vagas em 20h para
cardiologistas clínicos. Por decisão do Instituto do Coração, os editais foram abertos pela
Faculdade de Medicina para posterior localização dos futuros docentes no Instituto do
Coração.
Considerando as atividades da Pós-graduação e do ensino de graduação podemos
fazer os seguintes cálculos de necessidade de docentes com base nas atividades atuais:
Na pós graduação temos 30 alunos de mestrado e 20 de doutorado e a grade horária
de aulas das disciplinas do Programa exige 15 h de aulas presenciais por semana.
Cada aluno de pós-graduação necessita de 2 h/semana de orientação.
Considerando que cada docente pode orientar 3 alunos de mestrado e 2 de doutorado,
necessitaríamos de 20 docentes. Cada docente teria de alocar pelo menos 10 h por semana
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para orientação ou seja, com 50 alunos teríamos 500 h/semana de orientação. Considerando
que o curso de mestrado oferta 15 h de aulas por semana e o de doutorado também, os
docentes do curso teriam que cobrir 60 horas de aulas por semana, ou seja, teríamos um
total de 560 h/semana a serem cobertos com orientação e aulas. Pelo menos
20h/semana/docente devem ser dedicadas à pesquisa propriamente dita o que perfaz um
total de 580h/semana necessárias para preencher as atividades de ensino de pós-graduação e
de pesquisa.
Com um mínimo de 20 docentes em regime de 40h teríamos 800 h de trabalho
docente com 580h (72% do total) dedicadas à pos-graduação-pesquisa
(orientação, aulas e pesquisa).

A cobertura para o curso de graduação exige 10 h/semana durante 6 semanas por
semestre.
Estes cálculos para cobertura das atividades docentes não inclui as horas necessárias
para atuar na supervisão aos alunos nas

enfermarias, ambulatórios, métodos

complementares etc.
A título de exercício das necessidades de docentes para essas atividades mais ligadas
às atividades de ensino práticas ou em serviço, construímos a tabela abaixo:
Tabela XIV - necessidade de pessoal médico-equivalente 40h para cobrir cada
setor de atividade, da cardiologia, de acordo com as horas de trabalho/semana
requeridas para o setor.
Setor Assistencial Unidade de
calculo

Total de Horas de No. de médicos-equivalente
trabalho/semana 40 h/semana necessários
para cobrir o setor

Enfermarias

12 leitos

160

4,0

Unidade
Coronária

06 leitos

336

8,4

Pareceres

3 equipes

120

3,0

Ambulatórios
gerais

30 sessões/sem

120

3,0

Ambulatorios
especializados

15 sessões/sem

60

1,5

Laboratório de
Ecocardiografia

20 sessões/sem

80

2,0
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Laboratório de
10 sessões/sem
Cintilografia card.

40

1,0

Laboratório de
Ergometria

10 sessões/sem

40

1,0

Laboratório de
Holter

10 sessões/sem

40

1,0

Laboratório de
teste ortostático
(TILT)

10 sessões/sem

40

1,0

Laboratório de
Eletrofisiologia
invasiva

10 sessões/sem
120
3 médicos por
sessão

3,0

Laboratório de
Hemodinâmica

10 sessões/sem
3 médicos/sessão

120

3,0

1276

31,9

Total

Portanto, para cobrir as atividades assistenciais e de ensino supervisionado da disciplina de
cardiologia, nos setores assistenciais apenas no Serviço de cardiologia do HUCFF necessitaríamos
de 31,9 docentes/cardiologistas médicos-equivalente 40h, os quais devem ser adicionados às
necessidades de 20 docentes-eq40h para as atividades de pós-graduação e pesquisa ou seja, um total
de 52 docentes.
Se fizermos o calculo com base nessas atividades assistenciais e considerando que para esses
docentes em atividade assistencial devemos alocar metade da carga horária semanal às atividades
de pesquisa, ensino fora das atividades assistenciais e atividades administrativas, necessitaríamos
de 63,8 docentes/médicos-equivalente 40h para cobertura adequada das atividades atualmente
realizadas pela Cardiologia (assistenciais, de ensino e pós-graduação-pesquisa e administração).

Portanto o deficit de cardiologistas docentes, considerando a primeira hipótese e
incluindo as atividades assistenciais é 52 – 6,5 = 45,5 docentes/cardiologistasequivalente 40h.
Apenas para as atividades de pós-graduação, pesquisa e ensino de graduação
teríamos: 20 – 6,5 = 13,5 docentes-cardiologistas-eq 40h.
A este calculo deve-se adicionar as necessidades de docentes cirurgiões cardíacos cuja base de
cálculo é diferente.
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Necessitamos em caráter de Urgência e para preenchimento apenas parcial das necessidades
docentes de cardiologia:
- 5 cardiologistas clínicos (de preferência professores assistentes)
- 2 cardiologistas especialistas em exercício físico e reabilitação cardiovascular.
Para a cirurgia cardíaca necessitamos de dois cirurgiões em regime de 40 h.
Total de 09 docentes em regime de 40 h semanais (com ou sem DE)
Essas vagas podem ser preenchidas substituindo os cardiologistas e cirurgiões que se
aposentaram nos últimos anos e cujas vagas não foram repostas.

3 – Capacitação De Pessoal
Desde 2007 iniciamos um Programa Permanente de Desenvolvimento de pessoal Docente e
Técnico Administrativo.
A criação deste programa permanente, visa manter o corpo clínico e administrativo em
constante atualização de conhecimentos e de uso e desenvolvimento de novas tecnologias incluindo
as tecnologias de ensino. São ofertados anualmente aos servidores cursos em Medicina e Teoria de
Sistemas Complexos e de Decisão Clínica e ocorreram encontros com o Núcleo de Tecnologia
Educacional para a Saúde para utilização da ferramenta “Constructore”.
Em 2010 – 2011 foram ofertados cursos para utilização da linguagem JAVA com o NCE e de
Biestatística pelo Laboratório de Bioestatística Bayesiana.
Dois médicos, alunos de pós-graduação foram treinados em Avaliação Tecnológica em Saúde
na Oficina de elaboração de PTC (Parecer Técnico Científico), em abril de 2010, oficina ofertada
pelo Ministério da Saúde.
Além do treinamento constante em Teoria de Sistemas Complexos e Julgamento Clínico,
planejamos ofertar treinamento em:
- Modelagem computacional do sistema cardiovascular e processamento de imagens médicas
através do LNCC, visto serem essas áreas prioritárias para desenvolvimento de pesquisa.
- Uso de ferramentas computacionais para educação a distância, e treinamento de docentes
para melhor utilização da linguagem audiovisual, juntamente com o Laboratório LAND da COPPE
e a Escola de Comunicação da UFRJ.

4 – Sistema de Informações e Análise de Bancos de dados
O desenvolvimento de um sistema de informações que englobe não apenas as atividades
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assistenciais mas as atividades de ensino e pesquisa, é prioridade máxima para dar apoio não
apenas às necessidades gerenciais mas para criar um sistema de informações em saúde voltado para
a saúde cardiovascular e para a pesquisa. Serão criados indicadores de produção e de qualidade do
atendimento para os principais problemas cardiovasculares responsáveis pelos atendimentos e
internações.
Os acordos firmados com a SES e com o INEA (SEA), este ultimo com o Instituto de
Geociências da UFRJ, nos possibilitou acesso a bancos de dados do SUS (AIHs, CIHs, SIM) e de
poluição ambiental para que possamos estudar os resultados da utilização de procedimentos
cardiovasculares de alta complexidade e as doenças cardiovasculares relacionadas com saúde
ambiental, que foram definidas como áreas prioritárias para pesquisa.

5- O Ensino de Graduação
Para avançarmos no ensino da cardiologia necessitaremos um programa contínuo de
desenvolvimento docente avançando no conhecimento dos processos cognitivos advindos de outras
áreas de conhecimento como a psicologia, a neurociências, a teoria de sistemas complexos, filosofia
da ciência entre outras. Pesquisas de ponta em desenvolvimento no INCT-MACC, como a
modelagem e reconstrução tridimensional do sistema cardiovascular, projeto de pesquisa em
colaboração com o LNCC poderão ser aplicadas ao ensino. Processos interdisciplinares serão
estimulados. Os alunos de graduação necessitam permanecer maior tempo no acompanhamento
dos pacientes internados e maior duração e continuidade do atendimento ambulatorial. Julgo que
devemos mudar o modelo atual no qual o conhecimento a ser transmitido é pré-definido no
currículo a ser seguido pelo aluno. O conhecimento precisa ser construído com o aluno exposto à
realidade do cuidado médico em múltiplos ambientes da prática clínica. Para viabilizar essas
diretrizes há necessidade de mudarmos o ambiente de ensino aumentando tanto os leitos de
enfermaria como os consultórios ambulatoriais. Buscaremos este aumento utilizando recursos
existentes nas outras unidades do Complexo Hospitalar da UFRJ bem como nas unidades que
mantém convênio com o ICES. Apresentaremos este planejamento aos Departamentos de Clínica
Médica e de Cirurgia.
O período que os alunos permanecem nas enfermarias é certamente insuficiente, apesar de ter
aumentado para 3h/d. Isto dificulta o acompanhamento da evolução do paciente e o
desenvolvimento de habilidades necessárias à prática clínica (pouco tempo para aprendizado de
anamnese e exame físico e procedimentos como punções pleurais ou abdominais, punções venosas
ou arteriais etc.). Isto também dificulta o engajamento dos alunos nas equipes médicas, o
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estabelecimento de relação aluno-paciente e atribuição de tarefas assistenciais que seriam
desejáveis para o ensino. A participação dos alunos de graduação em sessões clínicas do serviço fica
também dificultada.
O contato entre residentes e internos também não é o desejável.
Ainda julgo que a permanência dos alunos nas enfermarias deveria ser no período total da
manhã ou da tarde e as atividades ambulatoriais deveriam ser contínuas, pelo menos 1 vez por
semana desde o período inicial do ensino da propedêutica até o internato. Só este acompanhamento
dos pacientes por alguns anos permite ao aluno entender a evolução clínica dos pacientes. Somente
com a inserção dos alunos durante pelo menos um turno inteiro diário (manhã ou tarde), poderão
os alunos integra-se às equipes assistenciais que poderiam incluir também as equipes de pareceres
em outras enfermarias, ampliando as possibilidades de treinamento e a adoção de métodos
cognitivos com base no construtivismo. Havia necessidade também do aumento do número de leitos
para reduzir a relação aluno/paciente. No entanto, o problema ocorrido em 2010, com a
necessidade de implosão da ala sul do prédio do HUCFF, resultou em diminuição de leitos com
graves prejuízos para o ensino. As parcerias interinstitucionais que o ICES já fez com o INC
poderá propiciar a utilização dos mais de 100 leitos de pacientes com doenças cardiovasculares e
dos consultórios de pacientes ambulatoriais desse instituto para as finalidades de ensino.
No entanto, para o ensino ambulatorial adequado há necessidade do aumento do número de
salas para que o aluno possa assumir responsabilidades diretas com os pacientes, estabelecendo
relação médico-paciente sob a supervisão dos docentes/médicos. O período de treinamento
ambulatorial deveria também ser expandido para todos os anos de treinamento clínico, como
mencionamos acima. Alocar o aluno para períodos de 4 a 6 semanas apenas, não permite o
acompanhamento evolutivo do paciente que é a base do treinamento em ambulatório.
A experiência que desenvolvemos com os alunos voluntários no ambulatório de pesquisa
coordenado pelo Prof. Nelson Souza e Silva é um modelo que já mostrou resultados e que pode ser
implantado existindo maior número de salas.

6 - Telemedicina.
A Telemedicina é um avanço tecnológico em pleno desenvolvimento.
O ICES coordenou a instalação da infraestrutura para a realização de teleconferências e a
inclusão do Complexo Hospitalar na RUTE/MCT (ANEXO X).
O ICES desenvolve, com a cooperação do Laboratório LAND da COPPE, com a ECO e com o
LNCC, aplicações para esta tecnologia na área de saúde. Os projetos em andamento e que
prosseguirão no próximo ano estão direcionados para:
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a) Desenvolvimento de rede de comunicação à distância para uso do tratamento trombolítico
no infarto agudo do miocárdio.
b) Desenvolvimento de tecnologias de ponta para educação a distância de profissionais de
saúde e para a população, em temas relacionados às doenças cardiovasculares.

7- Área Física do ICES
O ICES não poderá manter o desenvolvimento já alcançado sem que as áreas físicas,
definidas em acordos anteriores e acima mencionadas, sejam definitivamente entregues à sua
gerência. O desrespeito às decisões das instâncias administrativas e acadêmicas da UFRJ não pode
persistir. Todos os acordos interinstitucionais vigentes devem ser respeitados. Encaminhamos
documento ao Reitor da UFRJ com solicitação nesse sentido, bem como a definição da área do 8º.
Andar do prédio do HUCFF não ocupada, também já definida nos acordos existentes. Aguardamos
a definição da Reitoria.
A criação de um Instituto especializado em saúde cardiovascular foi uma decisão do
Conselho Universitário estratégica para a UFRJ e para o País. Os resultados já alcançados pelo
ICES e resumidos neste relatório assim o demonstram. As doenças cardiovasculares continuam a
matar e incapacitar milhões de brasileiros com graves repercussões econômicas e sociais. Manter e
estimular o desenvolvimento de novos conhecimentos nessa área, a formação de pessoal
especializado que domine e crie novos métodos de pesquisa, que avalie as novas tecnologias e
conscientes da importância dos valores humanísticos é dever de todos.
Rio de Janeiro, 20 de Junho de 2012.
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