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c questão

Frutos de um legado de atualização
profissional continuada
É com prazer que anuncio a publicação de mais uma revista Neuronotícia. Nesta edição, realizamos uma homenagem a três grandes especialistas que ajudaram a construir uma categoria forte,
produtiva e de referência, cuja história se confunde com a neurologia goiana e brasileira.
Aproveitamos a oportunidade para contar também a história de dois expoentes da neurologia,
que fizeram da especialidade uma herança de família. Tivemos a alegria de nos ver representados
em inúmeros eventos neste início de semestre. No Congresso Brasileiro de Pneumologia, no Congresso Ibero-americano de Doenças Cerebrovasculares e no BCTRIMS 2018.
Aproveito para lembrá-los que estamos terminando em setembro o curso de “Capacitação do
orientador de trabalho científico”, onde tivemos grande aceitação. Obrigado a todos que participaram e engrandeceram esse momento.
Mais uma vez, peço aos colegas que atualizem seus cadastros junto à entidade. Para os que
ainda não integram nossa Sociedade, convido-os reafirmando: ser associado à Song fortalece a
categoria na luta pela valorização. A fim de estimular a difusão de conhecimento entre nós, todo
associado de nossa instituição tem descontos em atividades científicas da Song, além de receber
assessoria na divulgação e realização de campanhas de orientação à população e eventos chancelados pelas entidades oficiais.
Excelente leitura a todos!
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O legado de
três grandes
neurologistas
goianos
Um caminho
de dedicação
e descobertas
A trajetória de Dr. Sebastião Eurico, iniciada na Faculdade
de Medicina da Universidade Federal de Goiás (UFG), onde se
formou em 1966, prosseguiu no internato e na especialização
feitos no Hospital do Servidor Público de São Paulo sob o comando de Dr. Roberto Melaragno Filho - seu orientador e mestre
durante toda a vida profissional. Quando retornou a Goiânia,
tornou-se professor da Faculdade de Medicina da UFG, função
que desempenhou até 1991.
Em 1971, o médico e um grupo de neurologistas e neurocirurgiões fundaram o Instituto de Neurologia de Goiânia. A
iniciativa, partindo de uma ideia pioneira, fez com que o Instituto
se tornasse o primeiro hospital brasileiro dedicado exclusivamente à neurologia e à neurocirurgia.
Enquanto isso, Dr. Sebastião Eurico realizava pesquisas
clínicas que resultaram em artigos e livros referência na área.
Um desses estudos foi apresentado durante o Congresso
Brasileiro de Neurologia, realizado em Goiânia em 1984, e
dizia respeito ao medicamento Flunarizima, utilizado para
tratar labirintite. O neurologista observou que as pessoas que
utilizavam a droga por muito tempo desenvolviam quadros
depressivos e parkinsoniados. O médico foi o primeiro a notar
essa relação, desencadeando estudos sobre o tema no mundo
todo, o que fez muitos colegas denominarem o problema de
Síndrome de Melo Souza em sua homenagem.

A história do Dr. Sebastião Eurico, Dr.
Armando Santos e Dr. José Alvarenga se
confundem com a neurologia goiana

Dr. Sebastião Eurico

Obstinado, Dr. Sebastião Eurico mostrou-se presente
na política classista, tendo sido um dos fundadores da Song, da
qual foi o primeiro presidente por dois biênios. A leitura desta
publicação, inclusive, só é possível pela iniciativa e pelas ideias
transformadoras do médico: os primórdios da revista Neuronotícia remontam a um pequeno jornal de quatro páginas planejado
por ele, movido pelo desejo de difundir a neurociência para
estudiosos e leigos.

Sempre dando o melhor
Dr. Armando Santos queria fazer medicina desde criança,
quando morava em Porto Franco, no Maranhão, onde, naquela
época, médico era luxo. Desde quando se formou em medicina,
40 anos atrás, ele não parou de trabalhar.
Seu grande incentivador para fazer neurologia foi o Dr. Sebastião Eurico, que foi seu professor na faculdade. Após concluir
sua residência no Instituto de Neurologia de Goiânia, o médico
acumula vários trabalhos.
Nos anos 80, Dr. Armando atendia em consultórios e em
hospitais de segunda a quarta e na quinta-feira viajava para
Catalão, no Sul do Estado, para trabalhar até a manhã de domingo. Passou quatro anos nessa rotina, quando conseguiu uma
oportunidade melhor em Goiânia.
Em 1986 foi aprovado em um concurso público estadual e
começou seu trabalho no Hospital de Doenças Tropicais (HDT),
em Goiânia. Dr. Armando até hoje faz parte do corpo médico da
instituição. Para melhor servir ali, o médico dedicou os próximos
cinco anos para receber o título de mestre em Medicina Tropical.
Com o surgimento da Song, Dr. Armando percebeu a expansão da Neurologia em Goiás. Novos profissionais juntaram-se a ele no tratamento neurológico de pacientes em vários
hospitais da capital goiana, tanto na neurologia clínica, quanto
na neuropediatria. Hoje, Dr. Armando Santos divide seu tempo
entre seu consultório particular no Setor Coimbra, o HDT e o
Hospital dos Acidentados.

Dr. Armando Santos

neuronotícia
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Ao mestre com muito orgulho
Responsável pela formação de aproximadamente 80 novos
neurologistas nos últimos 30 anos, Dr. José Alberto Alvarenga
não imaginava no começo de sua carreira que motivaria tantas
pessoas a ingressarem nesta especialidade da medicina.
Formado em 1972 pela Universidade Federal de Goiás (UFG),
Dr. José Alvarenga acumula hoje os cargos de chefe da Clínica
de Neurologia da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia e do
Hospital Geral de Goiânia (HGG). Dr. Alvarenga também é
professor assistente na Pontifícia Universidade Católica de Goiás
(PUC-GO) e diretor da Faculdade de Medicina da Universidade
de Rio Verde (UniRV), em Aparecida de Goiânia.
Quando fez residência no Hospital dos Servidores Públicos
do Estado de São Paulo, o jovem médico via a neurologia enfim desabrochando no Brasil. De exames que pouco resolviam
no diagnóstico de doenças neurológicas, ao surgimento da
tomografia e até os modernos aparelhos de ressonância, Dr.
Alvarenga vivenciou um grande salto no tratamento de seus
pacientes.
O grande legado do médico é a medicina social. Sua missão
de vida tem sido proporcionar aos goianos um melhor atendimento neurológico. A formação de dezenas de neurologistas
espalhados por todo o país, apelidados carinhosamente de “crias
do Dr. Alvarenga”, demonstra que a neurologia, não apenas em
Goiás, mas no Brasil, passa por bons momentos.

Dr. José Alvarenga

Seus 70 anos de idade trazem o mérito de ser um dos
pioneiros da neurologia em nosso Estado. Seu trabalho foi, é e
continuará sendo reconhecido como inovador e arrojado. Mesmo assim, Dr. Alvarenga não se sente satisfeito: quer fazer ainda
mais. Prestes a se aposentar, ele divide seu tempo entre os frutos
de seu trabalho e o cultivo de novas sementes na neurologia.

c atualização b

Curso de Sono é promovido
em evento nacional
Ênfase nos Transtornos Neurológicos e Respiratórios do Sono

A neurologista e especialista em Medicina do Sono, Dra. Giuliana Macedo,
foi uma das palestrantes convidada pelo
Dr. Marcelo Rabahi, pneumologista, presidente do XXXIX Congresso Brasileiro
de Pneumologia e Tisiologia, realizado
em Goiânia entre os dias 4 e 8 de agosto
de 2018.
O curso de sono foi dividido em
módulos básico e avançado e estruturado
para ser interativo, com exposição de
casos clínicos, através de uma abordagem clínica e polissonográfica. Todos os
inscritos no evento puderam participar
do curso e os temas expostos no módulo
avançado contemplaram os transtornos
neurológicos em associação com transtornos respiratórios do sono.
O Congresso foi um sucesso, conforme relata a médica. “O evento contou
com uma excelente programação cien-

tífica, com temas relevantes em todas as
áreas, com várias aulas de Medicina do
Sono, multidisciplinar, com renomados
palestrantes e especialistas em sono”,
descreve. Dra. Giuliana destaca as
apresentações de alto nível científico do
neurologista Dr. Nonato Rodrigues, de
Brasília, e da odontóloga do sono e médica Dra. Erika Lara, de Goiânia.

Dra. Giuliana explica que os Transtornos do Sono são muito prevalentes
e alguns deles, como a Insônia e os
Transtornos Respiratórios do Sono,
são considerados doenças de saúde
pública, com inúmeras repercussões
clínicas, se não diagnosticados e

A Medicina do Sono tem se destacado nos principais congressos médicos,
segundo a neurologista, pois abrange
diversas especialidades da Medicina
como a Neurologia, Pneumologia,
Otorrinolaringologia, Cardiologia e
Psiquiatria. Trata-se de uma especialidade multidisciplinar que contempla
também outras áreas da saúde, como
a Odontologia, Fisioterapia, Psicologia
e a Fonoaudiologia do Sono.

tratados. “É importante e necessário
o aprendizado sobre tais Transtornos
do Sono, não apenas através de aulas
expositivas, mas conjuntamente por
meio de cursos práticos e interativos,
ministrados por especialistas em sono,
em todas as áreas envolvidas”, conclui.

CARTÃO DOS ASSOCIADOS SONG
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O associado Song têm vantagens em
uma série de estabelecimentos.
Confira alguns parceiros:
P Só Ótica
P We Pet Vet
P Body Tech

P Plaza Inn
P TRC Assessoria Esportiva
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Neurologistas da Song se apresentam
em Congresso Iberoamericano de
Doenças Cerebrovasculares
Pesquisadores e estudiosos da neurologia de Goiás demonstraram seus
trabalhos em evento com palestrantes internacionais de referência

neuronotícia
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Dra. Clara Monteiro Antunes

A Sociedade de Neurologia de Goiás
(Song) marcou presença no XXI Congresso
Iberoamericano de Doenças Cerebrovasculares, realizado em agosto na cidade de
Gramado (RS). O evento reuniu os maiores
experts em doença cerebrovascular da região
Iberoamericana (Portugal, Espanha e Américas), em uma programação científica que
trouxe as maiores inovações na área.
Na ocasião, o neurologista Dr. Marco Túlio Araújo Pedatella, 1º tesoureiro da
Song, ministrou duas palestras. A primeira
apresentação foi realizada no curso pré-congresso e tratou sobre o Atendimento
Emergencial do AVC a partir do tema Beauty
and the beast: Manejo do AVC isquêmico
nos pacientes em uso de NOACS. Por sua
vez, a segunda exposição feita pelo Dr.
Pedatella ocorreu na mesa sobre AVCH e
HSA com enunciado AVC hemorrágico nos
pacientes anticoagulados.
O neurologista da Song, Dr. Rodrigo
de Souza Castro, também se destacou no
Congresso, relatando em tema livre sua
tese de mestrado “Estudo de prevalência
e caracterização clínica de pacientes com
depressão e apatia após Acidente Vascular
Cerebral”. O médico expôs, ainda, um pôster
de Trombectomia de Artéria Basilar com 9,5
horas de ictus: Relato de Caso.
A formação em neurociência goiana
também se fez presente. O Serviço de Residência em Neurologia do Hospital Geral de
Goiânia, Hospital de Urgências de Goiânia e
Santa Casa de Misericórdia exibiram pôster
com enunciado Variante da Síndrome de
Lemierre: Relato de Dois Casos.

“O Congresso demonstra
como a Neurologia
Brasileira tem crescido e
conquistado um espaço
importante no meio
científico mundial.” Dr. Marco Túlio Pedatella

Para Dr. Marco Túlio, os temas abordados no Congresso mostraram-se relevantes
para atualização dos colegas na área. “Foi
um congresso muito bom, com a presença
de convidados renomados na neurovascular
como o Dr. Werner Hacke e o Dr. Raul Nogueira, com publicações recentes de estudo
impactantes na realidade do tratamento do
AVC”, afirma.

Com tema livre, a neurologista Dra. Clara Monteiro Antunes Barreira também
apresentou trabalho no Congresso sobre o Perfil Epidemiológico do AVC Infantil, dentre
os pacientes atendidos no ambulatório de neurologia vascular do Hospital das Clinicas
de Ribeirão Preto (SP). Trata-se de um levantamento do perfil dos pacientes pediátricos
atendidos num serviço terciário para entender os mecanismos que levaram ao AVC,
o que tem sido feito para tratar essas crianças e que tipo de prevenção se utiliza após
um primeiro evento.”O AVC infantil (de 0 até 18 anos incompletos) ainda é pouco
estudado, apesar de ser uma das 10 causas de morte na infância”, justifica Dra. Clara.
A pesquisadora aponta que dos mais de seis mil pacientes atendidos em 20 anos,
apenas 92 foram pediátricos. “Este trabalho frisou a importância do tema para nossas
crianças e serve de alerta para que estudemos mais sobre o assunto e consigamos
envolver não só neurologistas, mas como pediatras e a sociedade em geral no cuidado
com o AVC na infância”, argumenta.

Dr. Eduardo Damasceno diz que a dedicação do pai à medicina o fez seguir o mesmo caminho

b
agosto de

2018
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pai para filho

Quando a neurologia
está no DNA

Mesmo com a mudança de valores da
sociedade, os pais ainda são uma das principais fontes de inspiração para os filhos
em muitos momentos da vida, dentre eles,
a escolha da profissão. Como é o caso
do neurologista Dr. Eduardo Damasceno
e seu pai, o também neurologista, Dr.
Benito Damasceno.
Dr. Eduardo afirma que a escolha pela
medicina não foi difícil, pois sempre teve
os melhores exemplos dentro de casa:
seus pais e seu irmão, “como pessoas e
como médicos”. “Presenciar toda a dedicação, interesse e o amor do meu pai pela
neurologia foi a principal fonte de inspiração para me guiar na minha carreira. O
legado que ele fez e continua fazendo,
espero que por muito tempo, é motivo
de muito orgulho e no que tento sempre
me espelhar”, destaca emocionado.
Gratificante é a palavra que define
o prazer do Dr. Benito Damasceno ao
acompanhar seus dois filhos, Dr. Eduardo

“Meu filho Eduardo, que você tenha
muita saúde e sucesso na vida.
Compreendendo que o que mais vale
nela é a solidariedade e o amor entre
as pessoas, e profissionalmente,
procurando fazer o melhor possível em
termos de diagnóstico e tratamento de
seus pacientes.” Dr. Benito

e Dr. Alfredo em suas escolhas pela Medicina e depois pela Neurologia. Para ele, é
muito difícil saber como um pai influencia
o filho a seguir esta na carreira. “Acredito
que foi a dedicação amorosa, intensiva e
cotidiana que eu e a Dra. Dione (mãe dos
seus filhos) tivemos com os dois. Acho
que influenciou o fato deles observarem
nossa dedicação e interesse pelo estudo
da neurologia e psiquiatria”, diz.

De acordo com o Dr. Eduardo, são
incontáveis as lições que teve com seus
pais, mas as principais estão relacionadas
à vida e profissão. “O mais importante
é trabalhar com o que gosta, o fruto do
sucesso é consequência! A anamnese, o
exame neurológico e o contato com o
paciente são primordiais, os exames vêm
depois, além de sempre buscar fazer o melhor pelo paciente”, frisa o neurologista.

“Apesar da distância que nos separa,
ele sempre está e estará em meus
pensamentos como pai exemplar,
referência de motivação e muito orgulho
pelo profissional competente que é. Sou
muito grato e afortunado pelo pai que
tenho!” Dr. Eduardo

Embora Dr. Eduardo trabalhe em
Goiânia e Dr. Benito em Campinas.
O filho ficou por dois anos na cidade
onde os pais moram se especializando
em Intervenção Endovascular na UNICAMP, quando puderam ter maior
convivência. “Hoje em dia trocamos
artigos científicos e discutimos casos
complexos, especialmente aqueles com
problemas cognitivos ou mentais”, afirma o pai que é complementado pelo
filho ao dizer que é “muito prazeroso e
interessante essa interação. “A melhor
forma de adquirir mais conhecimento”,
acrescentou Dr. Eduardo.
MEDICINA
Dr. Eduardo se mudou de Campinas-SP para Goiânia em 2000, para

estudar medicina na UFG. Em seguida
fez a residência em neurologia no
HGG e se apaixonou pela neurologia
e, principalmente, pela neurovascular.
Terminada a residência, foi para a UNICAMP e posteriormente para a França,
se especializar na neurovascular e na
neurorradiologia intervencionista.
Dr. Benito se formou em medicina
na UFG em 1973. Em agosto de 1974,
após a condenação e prisão no quartel
do Exército, ele e sua esposa Dra. Dione
Damasceno se mudaram para a Alemanha Oriental e de lá para a Suécia, só
retornando ao Brasil em dezembro de
1983. Na Suécia, fez residência médica em Neurologia e sub-especialidade
em Neuropsicologia, e Dra. Dione, em
Psiquiatria e Psicanálise.

c pesquisa b

Trabalho sobre Espectro
de NMO é destaque no
BCTRIMS 2018
Neurologista da Song e mestrandas da UFG divulgam estudo científico
em maior congresso brasileiro de doenças neuroimunológicas do Brasil

O 19º Encontro Anual do Comitê
Brasileiro de Tratamento e Pesquisa
em Esclerose Múltipla e Doenças Neuroimunológicas (BCTRIMS), realizado
em São Paulo nos dias 1º e 4 de agosto, reuniu os principais pesquisadores
em doenças desmielinizantes do Brasil
e do mundo.
Na ocasião, sob orientação da
Prof. Dra. Denise Sisterolli Diniz, as
alunas de pós graduação em Ciências
da Saúde da Universidade Federal de
Goiás (UFG), Dra. Claudia Soares Albes (neurologista) e Dra. Flávia Borges
Caparina Santos (farmacêutica),
apresentaram pôster sobre resultados
parciais de seus projetos de mestrado
em desenvolvimento. O trabalho é
fruto de 18 meses de acompanhamento no Centro de Referência em
Doenças Desmielinizantes (CRIEM),

Expediente
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Revista informativa da Sociedade
de Neurologia de Goiás (Song)

do ambulatório de Neurologia do
Hospital das Clínicas da UFG.
O objetivo, de acordo com as
autoras, é caracterizar o fenótipo de
apresentação do Espectro da Neuromielite Óptica (ENMO) neste local e
comparar com os resultados de outros
centros de referência em doenças
desmielinizantes nacionais e internacionais. O ENMO, as estudantes
explicam, é uma doença neurológica
relativamente recente, com critérios,
métodos de diagnóstico e tratamento
sendo atualizados nos últimos anos.
No BCTRIMS 2018, conforme
relato das estudantes e da orientadora, destacaram-se atualizações em
diagnóstico e terapêutica, revisão e
discussão de literatura, apresentações sobre resultados de estudos de
centros de referência em doenças

desmielizantes em nível nacional e
internacional. Representar a Song no
maior congresso brasileiro na área de
doenças neuroimunológica, para as
pesquisadoras, é motivo de orgulho.
Repercussão

O resultado de maior prevalência
de ENMO entre descendentes de ameríndios no estado de Goiás chamou
atenção dos avaliadores do trabalho
(professores do Brasil e da Europa). É
uma novidade em relação a tradicional
prevalência em etnias afrodescendentes ou orientais. A publicação destes
resultados de maior prevalência entre
descendentes de ameríndios colabora
para a literatura nacional e internacional, enriquecendo o conhecimento em
Epidemiologia do ENMO. A conclusão
deste estudo está prevista para 2019.
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