
ANEXO II
Portarias de nomeação para as funções da estrutura administrativa do ICES
INSTITUTO DO CORAÇÃO 

PORTARIA Nº 01, DE 25 DE AGOSTO DE 2010 
O Diretor do Instituto do Coração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, de acordo com o
artigo 12 do Regimento do IC/UFRJ, aprovado pelo Conselho Universitário em 27/11/2003, 
Resolve designar ALVARO BARDE BEZERRA, funcionário técnico administrativo, Médico SIAPE nº 0377413, como 
Diretor da Divisão de Administração do Instituto do Coração, a partir de 02 de agosto de 2010. 
PORTARIA Nº 02, DE 25 DE AGOSTO DE 2010 
O Diretor do Instituto do Coração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, de acordo com o
artigo 23 & único do Regimento do IC/UFRJ, aprovado pelo Conselho Universitário em 27/11/2003,  Resolve designar LUIZ 
ALBERTO LIMA MOREIRA, Assistente em Administração, SIAPE nº 0362613, como chefe do Serviço de Recursos 
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ANEXO I
Estrutura Executada PR4 - 29/08/2008

Instituto do Coração Edson Saad / UFRJ
35000000 CCS

35250000 Instituto do Coração - ICES
35250001 Gabinete do Diretor - ICES
35250002 Gabinete do Vice-Diretor - ICES
35250010 Centro de Estudos - ICES
35250020 Biblioteca - ICES
35250030 Comissão de Ética  e Biossegurança - ICES

35251000 Coordenação de Ensino de Graduação - ICES
35251001 Secretaria Acadêmica de Graduação - ICES 
35251040 Comitê Assessor Externo - ICES

35252000 Coordenação de Ensino de Pos-Graduação - ICES
35252001 Secretaria Acadêmica de Pos-Graduação - ICES
35252010 Coordenação de Residência - ICES
35252020 Coordenação de Latu-Senso - ICES
35252030 Coordenação de Stricto-Sensu - ICES

35253000 Coordenação de Ensino de Extensão - ICES
35253001 Secretaria Acadêmica de Extensão - ICES

35254000 Coordenação de Pesquisa - ICES
35254001 Secretaria Acadêmica de Pesquisa - ICES
35254010 Laboratórios de Pesquisa Básica - ICES
35254011 Programa de Ciências Básicas Cardiologicas - ICES
35254020 Laboratórios de Pesquisa Clínica - ICES
35254021 Programa de Ciências Médico-Cirurgicas Cardiológicas - ICES
35254022 Programa de Ciências de Populações e Epidemiologia - ICES

35255000 Coordenação de Assistência e Extensão - ICES
35255100 Unidade de Paciente Interno Clínico-Cirurgico - ICES
35255200 Unidade de Paciente Externo Clínico-Cirurgico - ICES
35255300 Unidade de Serviço Cardio-Intensiva Clínico-Cirurgico - ICES
35255400 Unidade Anato-Patologia - ICES

35255500 Unidade de Métodos Especiais - ICES
35255510 Seção de Métodos Invasivos - ICES
35255520 Seção de Métodos Não-Invasivos - ICES

35256000 Coordenação de Enfermagem - ICES

35257000 Divisão de Administração - ICES

35259100 Serviço Financeiro/ICES
35259110 Seção de Administração Financeira/ICES
35256120 Seção de Contabilidade/ICES
35259130 Seção de Coordenação e Controle de Custos/ICES

35259200 Serviço de Material e Patrimônio/ICES
35259210 Seçao de Aquisição/ICES
35259220 Seçao de Almoxarifado/ICES
35259230 Seçao de Patrimônio/ICES

35259300 Serviço de Recursos Humanos/ICES
35259310 Seçao de Pessoal/ICES
35259320 Seçao de Avaliação e Capacitação/ICES



Humanos do Instituto do Coração, a partir de 02 de agosto de 2010 

Boletim da Universidade Federal do Rio de Janeiro Número 26 de 30 de junho de 2011
INSTITUTO DO CORAÇÃO
PORTARIA No. 01, DE 21 DE JUNHO DE 2011 
O Diretor do Instituto do Coração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, de acordo com o 
artigo 23 & único do Regimento do IC/UFRJ, aprovado pelo Conselho Universitario em 27/11/2003,  Resolve designar 
JANAINA LEAL COUTINHO, Assistente em Administração, SIAPE no.  0363763, para a Seção de Almoxarifado do 
Instituto do Coração, a partir de 01 de julho de 2011. PORTARIA No.02, DE 21 DE JUNHO DE 2011 
O Diretor do Instituto do Coração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, de acordo com o 
artigo 23 &únicodo Regimento do IC/UFRJ, aprovado pelo Conselho Universitário em 27/11/2003, Resolve designar 
MARCOS BENILSON GONÇALVES MADONADO, Assistente em Administração, SIAPE no.0364404, para Chefe da 
Seção Financeira do Instituto do Coração, a partir de 01 de julho de 2011. 
PORTARIA No.03, DE 21 DE JUNHO DE 2011 
O Diretor do Instituto do Coração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, de acordo com o 
artigo 23 & único do Regimento do IC/UFRJ, aprovado pelo Conselho Universitário em 27/11/2003, Resolve designar 
APARECIDA ROSA DE SOUZA FERNANDES DA SILVA, Assistente em Administração, SIAPE no.0374659, para a Seção 
de Patrimonio do Instituto do Coração, a partir de 01 de julho de 2011. 
INSTITUTO DO CORAÇÃO PORTARIA Nº 6910, DE 27 DE SETEMBRO DE 2011 
O Diretor do Instituto do Coração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições,de acordo com o 
artigo 23 & único do Regimento do IC/UFRJ, aprovado pelo Conselho Universitário em 27/11/2003, Resolve designar LUIZ 
ALBERTO LIMA MOREIRA, Assistente em Administração, SIAPE nº 0362613, para a Seção de Compras do Instituto do 
Coração, a partir de 27 de setembro de 2011. 
INSTITUTO DO CORAÇÃO 1
PORTARIA Nº 7567, DE 17 DE OUTUBRO DE 2011 
O Diretor do Instituto do Coração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, de acordo com o 
artigo 23 & único do Regimento do IC/UFRJ, aprovado pelo Conselho Universitário em 27/11/2003,  Resolve designar os 
responsáveis nos orgãos executivos, normativos, de coordenação e de controle previstos na alínea c do art. 8º e em obediência 
ao § 2º do art 3º do Regimento, a partir de 17 de outubro de 2011. 
• Coordenação de Ensino de Graduação de Cardiologia (ICES/FM), 
Maurício da Rocha Pantoja- Professor Associado F.M - SIAPE 0359657 
• Coordenação de Ensino de Pós-Graduação em Cardiologia (ICES/F.M), 
Aristarco Gonçalves de Siqueira Filho - Professor - SIAPE 0367738 
• Coordenação de Ensino de Extensão 
João Manoel de Almeida Pedroso - Professor Adjunto - F.M - SIAPE 2091623 
• Chefia dos Serviços Cirúrgicos (ICES/FM) 
Mauro Paes Leme de Sá - Professor - F.M - SIAPE 7375452 
• Chefia de Serviços Médicos (ICES) 
Ronaldo de Souza Leão Lima - Professor Adjunto - F.M - SIAPE 3154369 
• Chefias de Laboratórios de Pesquisa Básica (ICES/HUCFF) 
Edson Rondinelli - Professor Associado Instituto de Biofísica - SIAPE 0360096 
• Chefias do Laboratórios de Pesquisas Clínicas (ICES/HUCFF) 
Glaucia Maria Moraes de Oliveira - Professora - SIAPE 1530378 
• Comissão de Ética e Biossegurança 
Angela Maria Eugenio - Medica - SIAPE 0762470 

ANEXO III
Instituto do Coração Edson Saad

QUADRO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS

Cargo Função Quantidades identificação
Diretor de Unidade CD-3 1
Vice-Diretor CD-4 1
Chefe de Gabinete FG-1 1
Coordenador e Diretor FG-1 7
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de Divisão 
Coordenadora da 
Biblioteca, Chefes de 
Serviço, Unidade e 
Laboratórios

FG-2 17

Chefe de Seção, FG-3 17
Secretaria Acadêmica FG-4 4

Anexo IV

UFRJ – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
FACULDADE DE MEDICINA

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA
INSTITUTO DO CORAÇÃO EDSON SAAD

DISCIPLINA: MEDICINA INTERNA II – CARDIOLOGIA
Programação 2011

SEMESTRE 1 de 2011

1 - Corpo Docente:

- Professores da FM e ICES: Aristarco Siqueira Filho, Gláucia M. Moraes de Oliveira, João Manoel 
Pedroso, Lúcio Pereira, Maurício Pantoja, Nelson de Albuquerque Souza e Silva, Ronaldo Leão. 

- Prof. da Faculdade de Medicina e médico do HUCFF: Jacob Atié,

- Médicos do HUCFF: Roberto Pedrosa, Plínio Resende, Regina Helena Fonseca, Martha Turano, 
Ronaldo Franklin Miranda.

2 - Calendário do curso semestre 1 - 2011:

Semana I – 11 a 15 de abril.
Semana II – 18 a 20 de abril.
Semana III – 25 a 29 de abril.
Semana IV – 02 a 06 de maio.
Semana V –  09 a 13 de maio
Semana VI – 16 a 20 de maio.

3 - Horário: 11:00 -12:15h (dias úteis)

4 – Programação semestre 1 – 2011:

Data 2a feira 3a feira 4a feira 5a feira 6a feira

11 

Apresentação do 
curso.
Medicina com base 
na complexidade.

O valor da 
Anamnese e do 
Exame Físico na 
era tecnológica e 

Conferência e 
Debate
Fatores de Risco

Hipertensão 
Arterial

Prof. Nelson

Caso Clínico I - 
Fat. Risco
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-15/0
4

Prof. Nelson
Sala 10E34

ciclo cardíaco.
Prof. Aristarco
Sala 10E34

Prof. Nelson
Sala: 10E34

Sala 10E34
9:00h

Discussão Caso 
Clínico

18 
-22/0
4

Caso Clínico I - 
Fat. Risco

Discussão Caso 
Clínico

Anatomia 
Coronariana 
e Aterotrombose
Prof. Ronaldo 
Franklin
Sala 10E34

Conferência e 
Debate
SCA c/ST
Prof.Gláucia
Sala: 10E34

Feriado
Tiradentes

Feriado
Paixão de 
Cristo

25-
29/04

Caso Clínico II - 
SCA/IAM

Discussão Caso 
Clínico

Caso Clínico II 
- SCA/IAM

Discussão Caso 
Clínico

Conferência e 
Debate
SCA s/ST

Prof.Gláucia
Sala: 10E34
feriado

Caso Clínico II - 
SCA/IAM

Discussão Caso 
Clínico

Caso Clínico II - 
SCA/IAM

Discussão Caso 
Clínico

02-
06/05 Estratificação de 

risco Pós IAM

Conferência e 
Debate DAC
Quadro Clínico
Diagnóstico
Prof. Pantoja
Sala: 10E34

Conferência e 
Debate DAC
Tratamento

Prof. Maurício 
Pantoja.
Sala: 10E34

Caso Clínico III - 
DAC

Discussão de Caso 
Clínico

Caso Clínico III – 
DAC

Discussão de 
Caso Clínico

09-
13/05

Testes provocativos 
de Isquemia 
Miocárdica e
Ecocardiograma
Profs. Ronaldo 
Leão e Martha 
Turano

Sala 10E34

Conferência e 
Debate: Febre 
Reumática e 
Endocardite
Prof. Lúcio 
Pereira e 
Aristarco
Sala: 10E34

Conferência 
Lesões 
orovalvares: 
Mitral e Aórtica 

Prof. João 
Manoel
Sala: 10E34

Caso Clínico IV - 
Orovalvar 

Discussão de Caso 
Clínico

Caso Clínico IV - 
Orovalvar

Discussão de 
Caso Clínico 

16-
20/05

Conferência e 
Debate
Miocardiopatia
IC aguda
Prof. Marcelo 
Garcia
Sala: 10E34

Conferência e 
Debate
Miocardiopatia
IC crônica
Prof. João 
Manoel
Sala: 10E34
9:00h

Caso Clínico V 
- Miocardiopatia

Discussão de 
Caso Clínico

Caso ClínicoV 
-Miocardiopatia

Discussão de Caso 
Clínico

Conferência e 
Debate
Arritmias

Prof. Jacob Atié
Sala:10 E 34
feriado

6 - Discussão de casos clínicos  - grupos tutoriais - escala docente. 

Grupos I a VIII:
Grupo I: Prof. Jacob Atié,
Grupo II: Prof. Nelson Souza e Silva, Doutorando Eduardo Nagib e Mestranda Graziele Villas-Boas;
Grupo III: Prof. Prof. Ronaldo Leão, (Mestrandos Rafael Diamante e Diuli Alves.
Grupo IV: Prof. João Manoel Pedroso, Dra.Regina Helena Fonseca e mestranda Roberta França;
Grupo V: Prof. Maurício Pantoja e mestranda Elisa Gripp
Grupo VI: Profa. Gláucia Maria Oliveira, Dr. Plínio Resende e mestranda Cristiane Voguel;
Grupo VII: Dra. Marha Turano e Dr. Ronaldo Franklin

SEMESTRE 2 de 2011

1 – Corpo Docente

- Professores da Faculdade de Medicina e ICES: Nelson Souza e Silva, Aristarco Siqueira Filho, Lucio 
Pereira, Maurício Pantoja, Ronaldo Leão, João Manoel Pedroso, Gláucia Oliveira.
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- Prof. Da Faculdade de Medicina e Médico do HUCFF: Jacob Atié,
- Médicos do HUCFF:  Marha Turano, Ronaldo Franklin, Regina Fonseca, Plínio Resende, Roberto 
Pedrosa.
- Pós-doutor do Programa de Pós-graduação em Medicina (Cardiologia) – Paulo Godoy

2 - Calendário do curso:

Semana I – 19 a 23 de setembro.
Semana II – 26 a 30 de setembro.
Recesso da Jornada de Iniciação Científica 3 a 7 de Outubro
Semana III – 10 a 14 de outubro.
Semana IV – 17 a 21 de outubro.
Semana V –  24 a 29 de outubro
Semana VI – 31 de outubro a 4 de novembro.

3 - Horário: 11:00 -12:15h (dias úteis)

4 – Programação semestre 2 - 2011

Data 2a feira 3a feira 4a feira 5a feira 6a feira

19 
-23/1
0

Apresentação do 
curso.
Medicina e teoria 
de sistemas 
complexos.

Prof. Nelson
Sala 10E34

O valor da 
Anamnese e do 
Exame Físico 
na era 
tecnológica e 
ciclo cardíaco.

Prof. Aristarco
Sala 10E34

O método clínico 
para as decisões 
diagnósticas e 
terapêuticas na 
Hipertensão 
Arterial e outros 
Fatores de risco 
cardiovascular.

Prof. Nelson
Sala 10E34

Conferência e 
debate.
Fatores de risco 
para a 
aterotrombose 
vascular. 
Determinantes 
sociais das 
doenças. 

Prof. Nelson
Sala: 10E34

Caso Clínico I - 
Fat. Risco

Discussão Caso 
Clínico

26 
-30/1
0

Caso Clínico I - 
Fat. Risco

Discussão Caso 
Clínico

Anatomia 
Coronariana 
e 
Aterotrombose
Prof.Gláucia
Sala 10E34

Conferência e 
Debate
SCA c/ST
Prof. Ronaldo 
Franklin
Sala: 10E34

Caso Clínico II - 
SCA/IAM

Discussão Caso 
Clínico

Caso Clínico II - 
SCA/IAM

Discussão Caso 
Clínico

10-
14/10

Conferência e 
Debate
SCA s/ST

Prof.Gláucia
Sala: 10E34

Caso Clínico II 
- SCA/IAM

Discussão Caso 
Clínico

Caso Clínico II 
- SCA/IAM

Discussão Caso 
Clínico

Estratificação de 
risco Pós IAM
Prof. Ronaldo 
Leão.

Conferência e 
Debate DAC
Quadro Clínico
Diagnóstico
Prof. Paulo Godoy
Sala: 10E34

17-
21/10

Conferência e 
Debate DAC
Tratamento

Prof. Paulo Godoy
Sala: 10E34

Caso Clínico 
III - DAC

Discussão de 
Caso Clínico

Caso Clínico III 
– DAC

Discussão de 
Caso Clínico

Testes 
provocativos de 
Isquemia 
Miocárdica e
Ecocardiograma
Profs. Pantoja e 
Martha Turano

Sala 10E34

Conferência e 
Debate: Febre 
Reumática e 
Endocardite
Prof. Lúcio Pereira 
e Aristarco
Sala: 10E34

24- Conferência Lesões 
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28/10 orovalvares: Mitral 
e Aórtica 

Prof. João Manoel
Sala: 10E34

Caso Clínico 
IV - Orovalvar 

Discussão de 
Caso Clínico

Caso Clínico IV 
- Orovalvar

Discussão de 
Caso Clínico 

Conferência e 
Debate
Miocardiopatia
IC aguda
Prof. Marcelo 
Garcia
Sala: 10E34

FERIADO

31/10
-
04/11

Conferência e 
Debate
Miocardiopatia
IC crônica
Prof. João Manoel
Sala: 10E34

Caso Clínico V 
- Miocardiopatia

Discussão de 
Caso Clínico

FERIADO

Caso ClínicoV 
-Miocardiopatia

Discussão de Caso 
Clínico

Conferência e 
Debate
Arritmias

Prof. Jacob Atié
Sala:10 E 34

5 - Discussão de casos clínicos – grupos tutoriais. 

Grupo I: Prof. Jacob Atié,
Grupo II: Prof. Nelson Souza e Silva,
Grupo III: Prof. Ronaldo Leão,
Grupo IV: Prof. João Manoel Pedroso,
Grupo V: Prof. Maurício Pantoja,
Grupo VI: Profa. Gláucia Maria Oliveira
Grupo VII: Dra. Marha Turano e Dr. Ronaldo Franklin
Grupo VIII: Dra. Regina Fonseca e Dr. Plínio Resende
Grupo IX: Dr. Roberto Pedrosa.

ANEXO V

Programa de Pós-graduação em Medicina (Cardiologia)
Faculdade de Medicina e Instituto do Coração Edson Saad
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU

IDENTIFICAÇÃO
Identificação:
MEDICINA (CARDIOLOGIA)
Dirigente: ARISTARCO GONCALVES DE SIQUEIRA FILHO
PROPOSTA
Objetivos
OBJETIVO GERAL:
- formar profissionais com plena consciência de cidadania e com valores humanísticos e éticos que possam 
contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, manter e recuperar a saúde da população e 
minimizar o efeito das doenças.
Objetivos específicos:
- capacitar para a docência em ensino de graduação e de pós graduação;
- prover formação científica ampla e aprofundada para o desenvolvimento de projetos de pesquisa.
- estimular a capacidade e o conhecimento individual voltados para a metodologia de pesquisa visando o 
desenvolvimento de novos métodos aplicáveis à área de saúde cardiovascular.
- Promover a integração funcional com instituições científicas e com profissionais da área de saúde cardiovascular 
e de outras áreas de conhecimento para o desenvolvimento da pesquisa clínica, básica e tecnológica e inovação 
em saúde cardiovascular.
- estabelecer relacionamento com o sistema único de saúde de modo a desenvolver pesquisas voltadas para as 
necessidades da população, com ênfase na área de avaliação tecnológica em saúde cardiovascular e avaliação 
de serviços, ampliar o campo de treinamento dos profissionais de saúde e difundir o conhecimento científico-
tecnológico para a população.
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1 - Proposta do Programa.
O PPG Medicina (Cardiologia) apresenta como diretrizes básicas de sua proposta:
a)Cooperação Interinstitucional não apenas com instituições e docentes da UFRJ, mas com instituições e docentes externos à 
UFRJ e possuidores de conhecimentos em áreas diversas, como forma de desenvolver a ciência na área de doenças 
cardiovasculares.
b)Prioridade em Pesquisas voltadas para gerar conhecimento de ponta e original, capaz de ser utilizado com eficiência e 
segurança pelo nosso sistema de saúde (SUS) com o objetivo de beneficiar os nossos pacientes.
c)Desenvolvimento de pesquisas de Avaliação Tecnológica em saúde em cooperação com o Ministério da Saúde e as 
Secretarias Municipal e de Estado de Saúde.
d)Pesquisas em tecnologia multimídia de ponta para aplicação em Telemedicina, em cooperação com o Laboratório LAND da 
COPPE e a Escola de Comunicação da UFRJ.
e)Pesquisas em medicina assistida por computação científica, em cooperação com o Laboratório Nacional de Ciências da 
Computação (LNCC/MCT). Os INCTs mereceram avaliação internacional positiva e no ano de 2011 foi defendida tese de 
mestrado com o desenvolvimento validação e um novo software de formato livre e de código aberto- IMAGELAB para 
interpretação de imagens DICOM.
f)Desenvolvimento de novos métodos estatísticos aplicados à solução de problemas clinico- epidemiológicos em Saúde 
Cardiovascular, em cooperação com a ENSP/FIOCRUZ, o Instituto de Matemática e a Engenharia de Produção/COPPE / 
UFRJ.
g)Desenvolvimento da teoria de sistemas complexos dinâmicos adaptativos e modelos não lineares, aplicados á área de saúde 
cardiovascular incluindo a organização de sistemas de saúde. A proposta do Programa possui diretrizes bem definidas, 
centradas na cooperação interinstitucional, na transdisciplinaridade e na multidisciplinaridade. Busca o desenvolvimento de 
pesquisas de ponta na área cardiovascular, como a medicina assistida por computação científica na modelagem do sistema 
cardiovascular, no processamento computacional de imagens médicas e na tecnologia multimídia de ponta para transmissão 
de dados, consultoria e ensino à distância. Busca, aplicar nos seus projetos, a utilização de novos métodos estatísticos 
Bayesianos e não lineares. Adotou como fundamento teórico a teoria de sistemas complexos dinâmicos adaptativos.
Procura também levar o conhecimento desenvolvido para ser aplicado no nosso sistema de saúde. Prioriza o desenvolvimento 
da área de avaliação tecnológica em saúde com rigor científico para garantir que as novas tecnologias desenvolvidas 
beneficiem e não tragam malefícios aos nossos pacientes. Através do conhecimento desenvolvido, forma professores e 
pesquisadores com sólida base científica e ética, com capacidade crítica e que possam contribuir como cidadãos, para o
desenvolvimento do País. Buscando melhorar sua avaliação o programa implementou uma série de medidas para ressaltar
seus pontos fortes e minimizar os pontos fracos
1- Reformulção do regulamento do programa nos seguintes artigos
Art. 32°. O Mestrado terá a duração máxima de 2(dois) anos e mínima de 1 (um) ano e o Doutorado terá a duração máxima de 
4(quatro) anos e mínima de 2 (dois) anos, podendo, no máximo e em caráter excepcional, ser prorrogado, por seis meses e um 
ano, respectivamente, dependendo de parecer favorável da Comissão Deliberativa do Programa e aprovação pela CPGP
da área de Saúde.
§ 1º O aluno poderá solicitar o trancamento de matrícula pelo prazo máximo de 6 (seis) meses para o mestrado e 1 (um) ano 
para o Doutorado, uma única vez, desde que já tenha cursado, com aproveitamento, pelo menos um período letivo e que não 
esteja em seu último período letivo.
§ 2º - A concessão do trancamento de matrícula dependerá da aprovação da Comissão Deliberativa do Programa e ocorrerá 
apenas em casos excepcionais que caracterizem, de modo inequívoco, o impedimento do aluno em participar das atividades 
acadêmicas, ou em razão de Lei específica.
§ 3º - O trancamento de matrícula interrompe os prazos fixados no caput do art. 32 e a reativação da matrícula trancada deverá 
ser precedida de pedido à Comissão Deliberativa, com novo plano de estudos elaborado pelo orientador.
Art. 33°. Os alunos de Mestrado e Doutorado regularmente matriculados deverão submeter-se a Exame de Qualificação, 
previamente a defesa da Dissertação ou de Tese. 
§ 1º O Exame de Qualificação consistirá de parecer elaborado por Comissão Examinadora após análise do projeto de 
Dissertação ou Tese. 
§ 2º O Exame de qualificação deverá ser efetuado, obrigatoriamente, antes do prazo máximo de
integralização curricular previsto no art.15. 
§ 3º O candidato deverá entregar à Coordenação do Programa 3 (três) exemplares do projeto de dissertação de Mestrado ou 
da Tese de Doutorado, com uma antecedência mínima de 20 (vinte) dias úteis, em relação à data estabelecida para o Exame 
de Qualificação.
§ 4º Será constituída pela Comissão Deliberativa do Programa uma Comissão Examinadora de Qualificação composta por 3 
(três) professores doutores, dentre os quais participarão um Professor Permanente, o orientador, que não emitirá parecer, e, 
preferencialmente, um professor "ad hoc" que atue em outro programa.
§ 5º A Comissão Examinadora de Qualificação deverá emitir parecer aprovando ou não o projeto de dissertação ou tese e, em 
caso de reprovação, deverá determinar se o projeto poderá ser reapresentado após modificações.
§ 6º A emissão de parecer com aprovação do projeto permitirá a formação da Banca Examinadora para defesa de Tese ou 
Dissertação. 
§ 7º Caso a Comissão Examinadora referende a reapresentação do projeto, esta deverá ocorrer no prazo máximo de dois 
meses para o Mestrado e quatro meses para o Doutorado
§ 8º Caso ocorra uma segunda reprovação, a matrícula do aluno será cancelada.
$ 9 Após o aluno estar cursando um ano o mestrado e dois anos o doutorado, o mesmo deverá submeter seus resultados a 
pelo menos 3 membros da comissão de pós graduação para avaliação do estado evolutivo de sua dissertação ou tese 
respectivamente com vistas a julgamento da viabilidade do término de seu projeto dentro do prazo regulamentar.
2- Reformulação dos critérios de credenciamento de docentes plenos para o qual foi criada comissão permanente de avaliação 
com os seguintes critérios:
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Quadro permanente:
1-ter orientado pelo menos um aluno de mestrado/doutorado/ano no triênio 2010/2011/2012;
2-produção científica que some pelo menos 250 pontos no triênio segundo Qualis Periódicos da área de medicina I da CAPES. 
Considerar publicações + prelo
3-estar associado a um grupo de pesquisa e ter projeto sob sua coordenação ou estar participando de pelo menos uma linha 
de pesquisa do programa
4-ter pelo menos um aluno de iniciação científica de preferência associado aos alunos de pós- graduação
5-encoraja-se os que forem pesquisadores do CNPq
6-encoraja-se os que possuírem financiamento para projetos
7-ser da UFRJ ou instituições conveniadas com a UFRJ 
Quadro colaborador:
1-ter orientado pelo menos uma tese no triênio ou estar orientando no momento
2-ter produção científica que some mais de 150 pontos no triênio
3-estar associado somente a um outro programa de pós-graduação Como consequência inicial desta reformulação dos critérios 
de credenciamebnto, foram descredenciados alguns docentes de baixa produtividade neste biênio e reclassificados outros
professores.
3- Reformulação das áreas de concentração e linhas de pesquisa para que contemplem a proposta do programa de 
transdisciplinaridade.
4-Modificação da grade curricular com vistas a formação plena dos discentes na pesquisa científica nas várias áreas que 
compõe o conhecimento das doenças cardioasculares nas suas múltiplas áreas de atuação.
Perspectivas e expectativas
Resultados parciais de número de alunos, de bolsas concedidas e de titulações,  especialmente da sub-área de Nutrição em 
Cardiologia Aumento recente da Produtividade dos Docentes e dos Discentes, com o  estímulo das publicações nos Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia.
Aumento significativo das Cooperações e dos projetos financiados nos últimos anos.
Aumento relevante das publicações e Teses na área de Epidemiologia, de forte  cunho social no Estado e no País Crescimento 
da área de avaliação de novas Tecnologias (ECG à Distância para  manuseio no transporte de pacientes com IAM no Estado, 
novo software para interpretação de Angiotomografia, reconstrução do aparelho cardiovascular por  computação, etc)
Perspectivas futuras de pesquisa
O PPG em Medicina (Cardiologia) da Faculdade de Medicina e do Instituto do Coração Edson Saad da UFRJ tem as seguintes 
diretrizes futuras para desenvolvimento de suas atividades de pesquisa:
Manter a política de Cooperação Interinstitucional e ampliar as possibilidades  de cooperação interdisciplinar.
1- Convênios de cooperação atualmente vigentes: 
Com a FIOCRUZ e a ENSP nas áreas de Epidemiologia das doenças cardiovasculares e de Avaliação Tecnológica em Saúde.
Com o INC - nas áreas de Avaliação Tecnológica em Saúde e Nutrição em Doenças
Cardiovasculares e Cirurgia Cardíaca. Com o LNCC/MCT na área de Medicina Assistida por Computação Científica.
Com a Secretaria de Estado de Saúde - Comitê Intergestores Bi-partite (CIB) - na área de Avaliação Tecnológica em Saúde e 
de Organização de Sistemas de Saúde na alta complexidade Cardiovascular.
1.2 - Convênios de cooperação em processo de implementação Com Secretaria de Estado do Ambiente - na área de Saúde 
Cardiovascular e ambiente, em cooperação com o Instituto de Geociências da UFRJ.
Com o Instituto de Cardiologia Aloysio de Castro da SES - na área de Exercício Físico e Saúde e Cirurgia Cardíaca.
1.3 - Cooperação com outras instituições da UFRJ :Instituto de Matemática e Engenharia de
Produção da COPPE na área de Bioestatística para desenvolvimento de novos métodos estatísticos
- modelos não lineares.
Laboratório Land da COPPE e Escola de Comunicação - na área de Telemedicina  tecnologias de ponta aplicáveis em 
educação à distância para a saúde.
- Instituto de Nutrição - na área de nutrição em saúde cardiovascular Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho na área de 
biologia molecular e genética em doenças cardiovasculares.
Manter a participação no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Medicina  Assistida por Computação Científica (INCT-
MACC) onde o Instituto do Coração Edson Saad atua nas áreas de:
Area 1 - MSCO - Modelagem e simulação computacional de sistemas complexos fisiológicos com ênfase no sistema 
cardiovascular humano. Inclui aplicações para o ensino médico.
Area 2 - PAIM - Processamento avançado de imagens médicas incluindo a reconstrução tridimensional e visualização de 
estruturas relevantes e sua aplicação na modelagem médica e simulação computacional de sistemas fisiológicos e imagens 
para diagnóstico. 
Area 4 - SIES - Sistemas de informação médica com aplicações em emergências médicas e vigilância em saúde pública.
Buscar a ênfase das pesquisas em:
Teoria de Sistemas complexos, bioestatística com modelos não lineares Modelagem Computacional dos Sistemas fisiológicos 
especialmente o Sistema  Cardiovascular humano.
Processamento de imagens médicas com reconstrução tridimensional  Sistemas de informações médicas e análise 
computacional de grandes bancos de dados. 
Mineração de dados.
Epidemiologia em DCV e Avaliação Tecnológica em Saúde
Saúde Cardiovascular e Meio Ambiente
Fisiologia do Exercício Físico e Saúde Cardiovascular
Nutrição humana e Saúde Cardiovascular.
Biologia Molecular e genética em doenças Cardiovasculares
Telemedicina
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Graduação - Integração
Os alunos graduados em nosso programa desde 1974, são docentes e/ou pesquisadores em todas as universidades do Rio de 
Janeiro. Temos ex-alunos graduados em nosso programa, atuando como docentes em universidades públicas de diversos 
estados do País e em universidades de outros países. Ex-alunos também assumiram altas posições em universidades, como 
reitores ou pró-reitores e também como secretários de saúde de diversos estados. 
Existem atualmente 11 bolsistas no curso de mestrado e 10 no curso de doutorado (CAPES-DS e CNPq). O programa obteve, 
através de projeto submetido ao edital do Programa de Pós-doutorado (PNPD) da CAPES, a primeira bolsa de pós-graduação 
que está em plena vigência e pleiteou nova bolsa cujo mérito ainda está em curso. Com a implementação das novas políticas 
descritas anteriormente para o programa o tempo de titulação foi reduzido e expandiu-se a oferta de vagas para os cursos de 
mestrado e doutorado.
Atualmente o programa conta com 51 alunos de pós graduação . Ouve um incremento no número de egressos de cerca de 
65% um aumento de 50% no número de titulados no mestrado e doutorado.
Houve também um aumento de 250% no número de alunos de iniciação científica que participam
dos número projetos em curso. Dos 16 docentes plenos, 8 possuem bolsa de produtividade conseguindo -se um aumento de 
cerca de 100% nos convênios e de cerca de 450% nos recursos obtdos nas agencias de fomento. Foram apresentados 
trabalhos em congressos regionais, nacionais e internacionais e alguns artigos elaborados com a participação dos alunos de 
iniciação científica foram publicados no ano de 2011. Vários desses trabalhos ganharam premiação como melhor tema livre e 
melhor artigo científico nos congressos regionais e nacionais Graduação - Participação de Pós-Graduandos. Os alunos de 
mestrado e de doutorado do Programa atuam junto à graduação durante o período que cursam as disciplinas de Treinamento 
Didático (FMM 710 e 711 - Mestrado e FMM 845 e 846 - Doutorado). Os alunos de pós-graduação ajudam a planejar o curso, 
auxiliam no preparo dos casos clínicos a serem apresentados e discutem a metodologia de ensino. Também são responsáveis 
pelo levantamento bibliográfico e de sites da internet, para auxilio e orientação dos alunos de graduação. Alguns deles, 
principalmente os de doutorado, também participam dos seminários e das mesas-redondas que ocorrem semanalmente 
durante o curso de graduação. Nos laboratórios da área básica e nos projetos de cunho clínico e epidemiológico, os pós 
graduandos têm papel fundamental no ensino das técnicas básicas e das metodologias a serem empregadaspelos alunos de 
iniciação científica. O aumento de alunos de iniciação científica nos projetos de pesquisa aumentou a inter-relação entre os 
alunos de graduação e pós-graduação do Programa. Os alunos de graduação participam junto com os alunos de pós 
graduação da coleta e análise dos dados e elaboração dos manuscritos Infraestrutura - Laboratórios
O Instituto do Coração da UFRJ, Serviço de Cardiologia do HUCFF, no qual o Programa de Pós- graduação em Cardiologia 
está localizado, ocupa uma área total de 1.415,09 m2, distribuída principalmente nos seguintes setores:
a) Área Administrativa Cardiologia (8º andar): 103,39 m2.
b) Área Administrativa (Setor de Métodos Especiais de diagnóstico -3º andar): 42,46 m2.
c) Laboratório de Eletrocardiografia (9º Andar): 22,50 m2
d) Unidade Coronária, CTI Cardiologia (8º Andar): 419,76 m2.
e) Enfermarias - área de pacientes internados: 485,65 m2
f) Salas de Ensino (anfiteatro-8º andar): 26,65 m2
g) Laboratórios não invasivos cardiológicos - Ergoespirometria, Holter e Teste "TILT" (SME): 68,67
m2.
h) Laboratório de Cintilografia Cardíaca (sub-solo): 28,44 m2
i) Laboratório de Hemodinâmica e Laboratório de Eletrofisiologia invasiva: 175,11 m2
Além da área total acima discriminada o serviço de Cardiologia ocupa 13 salas com 30 sessões semanais para o ambulatório 
geral de cardiologia e 9 salas para 15 sessões semanais de ambulatórios especializados para atendimento a pacientes 
ambulatoriais em salas localizadas no primeiro e no segundo andar do HUCFF - Serviço de Ambulatório.
a) Laboratórios cardiovasculares especializados da área clínica relacionados às linhas de pesquisa:
- Eletrofisiologia não invasiva (Eletrocardiografia, Holter, Avaliação de Marcapasso);
- Disautonomia Simpática e Parasimpática (Teste Ortostático -"TILT" e MAPA) inaugurado em 2006;
- Ecodopplercardiografia;
- Fisiologia do Exercício (Ergoespirometria, Reabilitação Cardiovascular);
- Eletrofisiologia Clínica Invasiva;
- Hemodinâmica diagnóstica e terapêutica;
- Cintilografia Miocárdica (com o Serviço de Medicina Nuclear);
- Tomografia computadorizada, Ressonância Nuclear Magnética (inaugurada em 2008) e outras técnicas de radiologia 
cardiovascular (com o Serviço de Radiodiagnóstico);
- Laboratório de Bioestatística Bayesiana, Estudos de Sistemas complexos e Avaliação tecnológica em saúde cardiovascular - 
com a Engenharia de Produção - COPPE e o Instituto de Matemática/UFRJ).
Todos esses Laboratórios funcionam no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Instituto do Coração da UFRJ, em 
tempo integral. 
b) Laboratórios da área básica:
- Laboratório de Metabolismo Macromolecular, Genética médica e Biologia molecular – Chefiado pelo Professor Edson 
Rondinelli e localizado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho; Outros laboratórios das seguintes instituições da UFRJ 
são associados ao Programa de Pós- graduação em Medicina (Cardiologia) através de projetos cooperativos e participação de 
seus docentes em disciplinas do Programa: Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, Instituto de Bioquímica, Instituto de 
Microbiologia, Núcleo de estudos epidemiológicos e de estatística médica do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (IESC), 
Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde (NUTES). A integração desses laboratórios no programa de pós-graduação 
aumentou as possibilidades de integração entre a área clínica e a área básica. 
Laboraorio deBiologia Molecular que faz parte, com outras instituições de pesquisa do Rio de Janeiro, da Rede de Biologia 
Molecular do Estado do Rio de Janeiro. Esta rede de pesquisa foi criada pelo Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS) do 
DECIT/MS em associação com o governo estadual através das Secretarias de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação 
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(SCTI) e de Saúde (SES). A criação da Rede de Biologia Molecular foi considerada uma das prioridades de
pesquisa para o SUS definidas pelo comitê gestor do PPSUS.
c) Laboratório de Bioestatística Bayesiana, de Decisões Clínicas Complexas e de Avaliação Tecnológica em Saúde.
Esse laboratório foi criado no final de 2007 sob a Coordenação dos Profs. Basílio de Bragança Pereira e Nelson Souza e Silva, 
para dar apoio de bioestatística aos projetos em andamento, desenvolvendo novos métodos aplicados à área médica. Conta 
com a participação de professores do Instituto de Matemática e da COPPE da UFRJ (Engenharia de Produção e Laboratório 
LAND).
d) Núcleo de Telemedicina da UFRJ (NUTEL/UFRJ). Criado com o apoio do projeto RUTE do MCT e sob a coordenação Geral 
na UFRJ do Prof. Nelson Souza e Silva e do Dr. Marcos Martins (HUCFF).
Conta com a participação de um profissional de saúde e de um profissional de informática coordenando cada subunidade em 
cada uma das outras 8 unidades hospitalares da UFRJ (que formam o Complexo Hospitalar da UFRJ - criado em dezembro de 
2008). Possibilita melhor comunicação entre pesquisadores de diversas áreas não apenas na UFRJ, mas em outras 
instituições e desenvolve projetos relacionados à Telemedicina.
e) Núcleo Interinstitucional de Avaliação Tecnológica em Saúde do Complexo Hospitalar da UFRJ e do Instituto do Coração da 
UFRJ - criado em 2009 sob a coordenação do Professor Nelson A. de Souza e Silva e com financiamento do MS/DECIT e 
OPAS para desenvolver essa área de avaliação tecnológica entre as outras especialidades da área de saúde. 
Os laboratórios envolvidos com as pesquisas clínicas e básicas relacionadas à linha de pesquisa de doença de chagas, sob 
responsabilidade do Prof. Roberto Pedrosa, aumentaram a produtividade científica nacional e internacional com a recente 
colaboração da FIOCRUZ e do Dept. de Bioquímica da UFSC. 
Ainda a partir de 2006, após a aprovação, por parte do governo, das pesquisas com células tronco, sob a coordenação do Prof. 
Antônio Carlos Campos de Carvalho, da UFRJ, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho passou a coordenar um dos 
braços da pesquisa-avaliação dos pacientes com cardiopatia chagásica, sob a responsabilidade conjunta com os Profs. Sérgio 
Salles Xavier e Roberto Coury Pedrosa,com o auxílio do Prof. Ronaldo de Souza Leão Lima e da Prof. Léa Brandão. A 
continuidade da pesquisa, financiada pelo Ministério da Saúde, acarretou, sem dúvida, maior produtividade científica e 
ampliação das possibilidades de pesquisas para os pós-graduandos da área cardiovascular. 
Em 2009 foi inaugurado no HUCFF o laboratório de células tronco que possibilitou maior desenvolvimento das pesquisas 
nessa área.  O Programa de Pós-graduação em Cardiologia aumentou significativamente sua infraestrutura administrativa e de 
ensino. Conta atualmente com 3 secretárias uma administração de patrimônio e um administrador de pessoal. Novos 
computadores foram adquiridos.
Atualmente conta com
Computadores de mesa ----------------------------- 65
Notebooks ----------------------------------------------- 10
Impressoras -------------------------------------------- 20
Nobreak -------------------------------------------------- 01
Palm HP ------------------------------------------------- 06
Desfibriladores ------------------------------------------ 07
Ecocardiógrafos ---------------------------------------- 04
Eletrocardiógrafos ------------------------------------ 16
Esteiras Ergométricas -------------------------------- 03
Bicicletas ergométricas --------------------------------- 05
Monitor Paramétrico ------------------------------------- 03
Monitores ------------------------------------------------- 27
Projetores ------------------------------------------------ 07
Telas de projeção ---------------------------------------- 03
Quadro inteligente --------------------------------------- 01
Câmeras de vídeo digital ------------------------------- 06
Equipamento de Som (4 cx) modelo: PBX 12 ------- 01
Sistema para videoconferência e software ------------- 02
Devemos somar aos ítens decritos acima a infraetrutura disponível, através do acordo de cooperação assinado e já pubicado 
em DO, com o Instituto Nacional de Cardiologia, onde são desenvolvidos atualmente 2 projetos de doutorado e 3 projetos de 
mestrado.
Infraestrutura - Bibliotecas
O Sistema de Bibliotecas da UFRJ (SIBI/UFRJ) reúne 51 bibliotecas distribuídas pelos centros universitários. No Centro de 
Ciências da Saúde (CCS) existem oito bibliotecas que podem ser acessadas "on line". A biblioteca do CCS ocupa área de 
6.000 m2 e provê os seguintes serviços e produtos: 
- serviços: consulta, empréstimo, empréstimo entre bibliotecas, comutação bibliográfica, programa de orientação acadêmica, 
participação nas redes BIREME e USP/ Faculdade de Odontologia, fotocópia, encadernação, plastificação, galhardete, 
pesquisas em bases de dados em cd-rom e on-line.
- produtos: catálogo de teses antigas, exposição e mural. Os alunos de pós graduação têm acesso a biblioteca virtual com 
todas as teses defendidas desde o início do programa no ano de 1979.
O curso de pós graduação em cardiologia dispõe, além do acesso às bibliotecas da UFRJ e em particular às bibliotecas central 
(do CCS) e setorizada (do HUCFF e das Unidades do Complexo Hospitalar da UFRJ), de uma biblioteca própria especializada 
em revistas de cardiologia. Dispomos de coleções completas (desde o numero 1 de cada revista) do Circulation, do American 
Heart Journal, do JACC, do American Journal of Cardiology, do Heart, e do Electrocardiography, além de coleções recentes do 
New England Journal of Medicine, do Mayo Clinic Proceedings, do Journal of Echocardiography, entre outras. Além disso, o 
curso dispõe da maioria dos livros texto de cardiologia e de suas sub-especialidades, todos disponíveis ao corpo docente e 
discente, no 3º andar do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. 
O Programa dispõe ainda de uma videoteca com vídeo tape, tv, e várias coleções didáticas e de treinamento (do American 
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College of Cardiology), além de recursos de xerografia, para uso dos alunos.
A instalação da rede intranet da UFRJ em todo o hospital também permitiu imediato acesso aos bancos de dados científicos e 
graças ao convênio firmado com a CAPES (periódicos capes), tornou-se possível a todo o corpo docente e discente do 
programa a consulta on-line à maioria das revistas científicas de medicina com acesso das próprias residências dos 
professores e alunos de pós-graduação.
Os pós graduandos dispõem de vários locais para estudo, existindo, no oitavo andar do HUCFF, duas salas sub-divididas em 4 
para que os alunos possam deixar seu material de tese e de preparo das pesquisas, ao lado de ilha de computadores, 
conectados pela rede da UFRJ, com a internet.
Com a aquisição de novos computadores, o acesso à internet e à intranet foi facilitado, com conseqüente melhoria do acesso 
ás bases bibliográficas necessárias para as pesquisas e o preparo do material necessário para as teses do programa e de 
artigos para publicação. O Programa também adquiriu softwares estatísticos, para treinamento e uso dos alunos além de 
outros softwares disponibilizados pelo Instituto de Matemática.
Infraestrutura - Recursos de Informática
O Programa dispõe, para uso dos alunos e dos docentes de vários sistemas de micro computador, com impressoras, scanners 
coloridos, além de vários livros e softwares de cardiologia, estando em rede com todo o sistema de computação da UFRJ e, 
portanto com imediato acesso à internet e a todas as suas possibilidades. 
Nos últimos anos, o curso se integrou ao Departamento de Computação da UFRJ, havendo cursos de formação e de 
aperfeiçoamento sob a coordenação do professor Edmundo de Souza e Silva, também colaborador do curso.
Como já descrito no item bibliotecas, graças à rede intranet da UFRJ e com o convênio firmado com a CAPES, todos os 
alunos, docentes e pesquisadores do programa dispõem de imediato acesso às publicações científicas, on line. Desde 2003, 
os docentes do programa passaram a ter acesso ao banco dos Periódicos Capes a partir de suas residências, através da rede 
da UFRJ. Com a recente instalação da rede de alta velocidade no HUCFF e no Campus da UFRJ e a instalação de 
infraestrutura para Telemedicina, coordenada pelo Núcleo de Telemedicina da UFRJ, ampliaram-se as possibilidades de 
utilização dessas redes para ensino e para pesquisa. 
A Pós-graduação da Faculdade de Medicina da UFRJ tornou disponível aos alunos e docentes do programa sistemas de "data-
show" para as atividades de ensino e de uma "plotter"- máquina de preparo de "posters" para apresentações em congressos 
dos trabalhos dos programas de pós-graduação da área médica, inclusive da cardiologia.
Infraestrutura - Outras Informações O programa de pós-graduação em cardiologia da UFRJ é o único no estado do Rio de 
Janeiro com nível de doutorado. A procura para o doutoramento tem crescido muito nos últimos anos especialmente por 
profissionais não médicos o que vem de encontro aos objetivos do programa de multidisciplinaridade. O aumento progressivo 
do corpo docente possibilitará a incorporação de número crescente de alunos agora de áreas diversificadas. A produção 
científica dos docentes do programa vem aumentando significativamente especialmente com os recursos das agencias de 
fomento que aumentaram cerca de 450%. Existem atualmente 28 projetos com recursos financiados que totalizam R$ 
9.780.858,00. Há previsão de entrada de mais R$ 104.268,00 no primeiro semestre de 2012.
Atividades Complementares
Além de participarem da organização dos congressos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da SOCERJ e dos congressos 
nacionais dos departamentos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, vários docentes participam de palestras, seminários, e 
cursos de extensão no estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Os alunos do curso também são estimulados a participar de 
congressos nacionais e locais de cardiologia, sendo que vários fazem palestras e conferências em hospitais e
centros de estudo do estado do Rio. Os docentes também participam de atividades administrativas na Sociedade Brasileira de
Cardiologia e na Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. Respondem ainda por cargos administrativos dentro 
da própria UFRJ e no Instituto de Cardiologia Edson Saad. Diversos docentes e discentes do programa participam ativamente 
do Programa de saúde da família, da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, ministrando palestras em várias 
cidades e municípios num esforço conjunto de educação continuada para os médicos do estado.  Após os novos concursos 
para Professor Adjunto de Cardiologia 4 ex alunos da pós graduação foram incorporados no programa, promovendo a 
renovação do corpo docente que permitirá aumento da produção científica do programa.
Trabalhos em Preparação
Os seguintes projetos estão em curso e gerando trabalhos já aceitos para publicação.
1)Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) em Medicina Assistida por Computação Científica (MACC). A modelagem e 
simulação computacional do sistema cardiovascular e suas aplicações na medicina assistida por computação de alto 
desempenho. No ano de 2011 foi defendida tese de mestrado com o desenvolvimento validação e um novo software de 
formato livre e de código aberto- IMAGELAB para interpretação de imagens DICOM. Manuscrito aguarda publicação
2)Programa Nacional de Pós-Doutorado com desenvolvimento de teses e manuscritos relacionados com o SUS
3)Suporte remoto ao atendimento emergencial com uso de ECGdigital via dispositivos móveis - projeto de dioutorado 
desenvolvido para auxilio ao atendimento do IAM com trombólise nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento do município e 
estado do Rio de Janeiro)- aguardando publicação de manuscrito
4) Estratificação de risco na morte súbita da cardiopatia chagásica -PARÂMETROS CLÍNICOS E MOLECULARES - manuscrito 
aguardando publicação 
5) Fatores associados com a aterosclerose em jovens - parâmetros de necrópsia, genéticos, de microvasculatura, 
ecocardiográficos e de angiotomografia- masnuscritos aguardando publicação
6) Letalidade nos procedimentos de alta complexidade nas doenças cardiovasculares no Sistema Único de Saúde - 
manuscritoaguardando publicação
7) Mortalidade nas doenças cardiovasculares e desigualdades socias- manuscrito aguardando publicação - manuscritos 
aguadando publicação
8) Avaliação e seguimento de 10 anos de pacientes com Síndrome coronariana em hospital terciário- manuscrito aguardando 
publicação
9) Nutrição e polimosfismo genético nas doenças cardiovasculares- manuscrito aguardando publicação
10) Suplementação de nutrientes associado a dieta para diminuição de desfechos cardiovasculares- manuscritoaguardando 
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publicação
Intercâmbios Institucionais
Conforme descrito nos objetivos, o programa de pós-graduação em cardiologia da UFRJ está desenvolvendo projetos de 
pesquisa em colaboração com várias instituições de ensino/pesquisa do estado do Rio de Janeiro visando consolidar uma 
proposta inovadora interinstitucional de pós- graduação na área de saúde cardiovascular. 
As seguintes instituições já participam dessa cooperação: 
- Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ/MEC com várias instituições de diferentes áreas de conhecimento: Instituto 
de Biofísica Carlos Chagas Filho (laboratório de Biologia Molecular, Laboratório de Eletrofisiologia), Instituto de Ciências 
Biomédicas, Instituto de Bioquímica, Instituto de Microbiologia, Complexo Hospitalar da UFRJ, COPPE (Engenharia de 
Produção, Laboratório LAND, Engenharia Biomédica), Instituto de Matemática.
- Universidade Federal Fluminense - UFF/MEC
- Escola Nacional de Saúde Pública/FIOCRUZ/ENSP/MS.
- Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras (INCL/MS) 
- Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC/CNPq/ MCTI).
Diversos projetos estão em andamento nas diversas instituições.
A ênfase do ensino disciplinar do Programa é em metodologia Científica e no Julgamento Clínico. 
- O programa de pós-graduação coopera com o HEMOLAB do LNCC nos projetos de processamento de imagens e de 
simulação computacional do sistema cardiovascular. Desenvolve- se também em cooperação, o projeto de telemedicina para a 
transmissão de imagens sem fio do eletrocardiograma para aplicar no projeto TIET (trombólise no infarto agudo do miocárdio 
com teleconsultoria). Esse projeto é desenvolvido também com a Secretaria de Estado de Saúde e com o Ministério da Saúde, 
para levar o tratamento trombolítico no infarto agudo do miocárdio para qualquer unidade de atenção básica ou até na 
residência do paciente no atendimento via SAMU. O Programa coopera também com a Agência Nacional de Saúde para 
avaliar o uso de tecnologias na área cardiovascular, no setor de Seguros Privados de Saúde
O PPG em Medicina (Cardiologia) é parte do Instituto Nacional de Pesquisa em Medicina Assistida  por Computação Científica 
(INCT-MACC). O INCT-MACC, coordenado pelo LNCC/MCT e criado após vencer concorrência de edital do Ministério da 
Ciência e Tecnologia para implementar política de desenvolvimento científico para o Brasil através da cooperação 
interinstitucional, congrega 42 instituições nacionais e internacionais. Neste Instituto, os alunos e pesquisadores do Programa,
desenvolvem pesquisas de ponta na modelagem computacional do sistema cardiovascular humano e no processamento de 
imagens computacionais utilizadas em medicina, especialmente nas doenças cardiovasculares em estreita cooperação com o 
Laboratório Nacional de Ciências da Computação (LNCC) do MCT. Docentes de nosso Programa são membros do Comitê 
Gestor do INCT-MACC. 
O PPG em Medicina (Cardiologia) também criou, concorrendo à edital do CNPq e do Ministério da Saúde (DECIT), com a 
colaboração da OPAS, o Núcleo Interinstitucional de Avaliação Tecnológica em Saúde do Complexo Hospitalar da UFRJ. Este 
núcleo é voltado para produzir pesquisas de avaliação tecnológica para o SUS e faz parte da Rede Brasileira de Avaliação 
Tecnológica em Saúde (REBRATS) do Ministério da Saúde. 
Auto Avaliação Único programa de pós-graduação com nível de doutorado no Rio de Janeiro, a pós-graduação em cardiologia 
da UFRJ manteve suas linhas de pesquisa, com ênfase nas pesquisas voltadas para o Sistema Único de Saúde, para a 
Avaliação Tecnológica em Saúde, para a modelagem computacional do sistema cardiovascular e para a biologia molecular.
Conseguiu ampliar significativamente o número de docentes permanentes, graças a um intercâmbio científico ativo com alguns 
laboratórios de outras instituições científicas, principalmente com o Instituto de Biofísica da UFRJ, com o Laboratório Nacional 
de Computação Científica (LNCC) e com o Instituto de Matemática e com a COPPE da UFRJ. O número de docentes 
permanentes do Programa é atualmente de 16. Esta cooperação interinstitucional ampliou o leque de projetos para a pesquisa 
científica dos alunos de pós-graduação. Foi promovida a reformulação do regulamento do programa, das disciplinas de pós 
gradação de foi criado uma comissão permanente de avaliação para credenciamento de docentes permanentes.
Desse modo, ampliou-se as perspectivas de transdiciplinaridade que é a proposta do programa de
pós graduação.  A maior integração com outras universidades e instituições de ensino no estado, Escola Nacional
de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz e LNCC, com as secretarias de saúde do estado e município do Rio de Janeiro, 
ampliou o horizonte dos projetos e das linhas de pesquisa do programa. Os frutos científicos dessas associações já estão 
ocorrendo, resultando em publicações tanto na literatura internacional, como na nacional. O programa conseguiu também uma
ampliação significante de sua infraestrutura administrativa com a incorporação de 3 secretárias e com a aquisição de 63 
computadores o que facilitou o trabalho de todos.
A instalação da rede de alta velocidade e infraestrutura para Telemedicina ampliou o intercâmbio entre os pesquisadores e as 
possibilidades de educação à distância e teleconsultorias para o sistema de saúde. 
O programa manterá nos próximos anos as prioridades de pesquisa já definidas nos itens anteriores, bem como a ampliação 
da cooperação interinstitucional e transdisciplinar. O desenvolvimento de novos métodos de pesquisa, principalmente utilizando 
modelos não lineares e a difusão entre os pesquisadores e alunos do programa da teoria de sistemas complexos é outra
diretriz do programa.
Diagnósticos e desafios
Profissionalismo no preenchimento do DATACAPES (considerando as dificuldades intrïnsecas da UFRJ e do SIGMA)
Manutenção das publicações de Dissertações nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia e procurar sempre a publicação das 
Teses em revistas Internacionais
Reduzir o tempo de defesa para no máximo 20 meses no Mestrado e para 36-40 mesesno
Doutorado. 
Maior distribuição das orientações entre os docentes.
Ampliar cada vez mais a aceitação de alunos não médicos. Aumentar a visibilidade do Programa através da mídia eletrônica
Manter as bancas sempre com conceituados Docentes de outras Universidades 
Brasileiras, tanto no Mestrado como no Doutorado
Estimular os ex alunos a fazerem concursos públicos para a UFRJ, aumento assim o Docente do Programa
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Manter e aumentar os acordos de Cooperação interdisciplinares e InterInstituicionais, promovendo
maiores possibilidades de Pesquisas e de Teses.
Ensino a Distância
O Programa está oficialmente engajado no projeto de Telemedicina, junto com a Escola de Comunicação, com o Laboratório 
Land da COPPE (UFRJ), com as demais unidades hospitalares da UFRJ (Complexo Hospitalar) e com o LNCC. Em 2009 
completou-se a instalação de toda a rede de alta velocidade (através de projeto com a rede CONMEP) e do equipamento de 
telemedicina adquirido através do Projeto RUTE, rede de telemedicina à qual já pertencemos. Temos atualmente infraestrutura 
para teleconferências em 02 grandes auditórios e uma sala no HUCFF além dos locais de produção de imagens (Radiologia, 
ecocardiografia, etc). Uma sala em cada um das demais 8 unidades hospitalares da UFRJ também foi equipada para 
teleconferências e consultoria à distância. O projeto de educação à distância para profissionais de atenção básica de saúde 
(Programa de Saúde da Família) está em andamento, bem como o projeto de consultoria à distância para o uso de trombolítico 
no Infarto agudo do miocárdio (colaboração com o LNCC).
Com o Laboratório Land/COPPE e com a Escola de Comunicação/UFRJ, estamos colaborando com a tecnologia multimídia de 
ponta desenvolvida por essas Instituições e que possibilita a realização de educação à distância de modo inovador. O material 
didático produzido poderá ser enviado a distancia para qualquer escola médica e/ou aluno de medicina, via internet, através do 
site da UFRJ, bem como ser armazenado em servidor para acesso dos estudantes. 
Outras informações 
O programa procedeu à reforma de seu regulamento o qual foi aprovado pelo Conselho de Ensino para Graduados (CEPG) da 
UFRJ em 2008. Nessa reforma o Programa passou a ser oficialmente interinstitucional, ou seja, da Faculdade de Medicina e 
do Instituto do Coração (Edson Saad) da UFRJ e aprovou-se a participação de professores externos à UFRJ e a possibilidade 
de matricular alunos com formação em outras áreas de conhecimento fora da área de medicina. A partir de 2009 procedeu-se 
à seleção de alunos com formação em nutrição, enfermagem, educação física, fisioterapia. Em 2011 procede-se a nova 
reformulção do programa já escrita anteriormente.
O Programa tem atualmente os seguintes responsáveis em sua estrutura administrativa:
Coordenador Geral: Professor Aristarco G. Siqueira Filho 
Coordenador Substituto: Profa. Glaucia Maria de Moraes Oliveira
Coordenador Adjunto do Mestrado: Ronaldo de Souza Leão Lima
Coordenador Adjunto do Doutorado: Prof. Nelson Albuquerque de Souza e Silva, .
Coordenador de Pesquisa do Instituto do Coração da UFRJ: Prof. Edson Rondinelli
Corrdenador Substituto de Pesquisa do Instituto do Coração da UFRJ: Dr. Roberto Coury Pedrosa
A Comissão Deliberativa do Programa é formada pelos Coordenadores acima definidos e por Representante do Corpo discente 
do Programa. Reformas das Disciplinas do Programa e da Grade Curricular
Procedemos também em 2009 uma reforma nas disciplinas e na grade curricular.
O conjunto de disciplinas propicia a base teórica a ser desenvolvida com os alunos, para dar suporte ás áreas de concentração 
e suas linhas de pesquisa, com ênfase na metodologia científica incluindo a bioestatística com modelos não lineares, a 
avaliação tecnológica em saúde e o processo de decisão clínica e teoria de sistemas complexos. Nova reformulação ocorreu 
em 2011 a fim de aprimoramento da características multidisciplinares do programa
O programa mantém como prioridades em pesquisa:
a) Pesquisas clinico-epidemiológicas voltadas para o Sistema Único de Saúde.
Esses estudos também serviram de base para o desenvolvimento do Plano Estadual de Alta Complexidade em Cardiologia e 
gerou relatório de pesquisa já enviado ao CNPq evidenciando a necessidade urgente de melhorar a base de dados da CIH e a 
performance não adequada das tecnologias estudadas de acordo com os dados disponíveis nessa base. Detectou-se também
fortes indícios da possibilidade de cobrança dupla desses procedimentos pelo setor privado o que aponta para a necessidade 
de medidas administrativas.
b)Avaliação Tecnológica em Saúde - A criação do Núcleo de Avaliação Tecnológica em Saúde Esse núcleo passa a fazer parte 
da Rede Brasileira de Avaliação Tecnológica em Saúde (REBRATS) do Ministério da Saúde. Portanto, o programa firma-se 
com sua orientação de pesquisas voltadas para o SUS e que sirvam de base para as políticas de saúde do Estado.
c) Medicina Assistida por Computação Científica (MACC) - Simulação computacional do sistema cardiovascular humano - A 
criação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – MACC.A participação do Programa de Pós-graduação (Instituto do 
Coração Edson Saad e Faculdade de Medicina da UFRJ no INCT-MACC (http://macc.lncc.br/principal.php) abriu um novo 
caminho para a pesquisa em nossa instituição.
d) A Telemedicina - A Rede Universitária de Telemedicina (RUTE)
O programa, também deu também prioridade ao desenvolvimento da telemedicina. Através de projetos aprovados em edital 
Expansão RUTE Dois projetos estão em andamento, para utilização da nova rede: de educação à distância para profissionais 
de atenção básica de saúde do Rio de Janeiro (em cooperação com a COPPE - Laboratório LAND/UFRJ e com a Escola de 
Comunicação da UFRJ) e do uso de trombolítico no infarto agudo do miocárdio em pacientes atendidos em unidades móveis 
de saúde (ambulâncias do SAMU da SES) e unidades fixas de atenção básica (UPAS). Este último projeto é feito em 
colaboração com o LNCC para desenvolvimento de tecnologia de transmissão de dados sem fio através da participação na 
Rede de Pesquisa em Medicina Assistida por Computação Científica do Rio de Janeiro (MACC-Rio) - Telemedicina (Edital
MS/CNPq/FAPERJ 07/2006 - PPSUS - Rede de Telemedicina). Ressalte-se que o Laboratório LAND da COPPE/UFRJ dá 
suporte à telemedicina desenvolvendo projeto multimídia de ponta para diversas utilizações. A Escola de Comunicação (ECO/
UFRJ) também dá suporte ao desenvolvimento da telemedicina pelo Programa de Cardiologia.
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ANEXO I
Estrutura Executada PR4 - 29/08/2008

Instituto do Coração Edson Saad / UFRJ
35000000 CCS

35250000 Instituto do Coração - ICES
35250001 Gabinete do Diretor - ICES
35250002 Gabinete do Vice-Diretor - ICES
35250010 Centro de Estudos - ICES
35250020 Biblioteca - ICES
35250030 Comissão de Ética  e Biossegurança - ICES

35251000 Coordenação de Ensino de Graduação - ICES
35251001 Secretaria Acadêmica de Graduação - ICES 
35251040 Comitê Assessor Externo - ICES

35252000 Coordenação de Ensino de Pos-Graduação - ICES
35252001 Secretaria Acadêmica de Pos-Graduação - ICES
35252010 Coordenação de Residência - ICES
35252020 Coordenação de Latu-Senso - ICES
35252030 Coordenação de Stricto-Sensu - ICES

35253000 Coordenação de Ensino de Extensão - ICES
35253001 Secretaria Acadêmica de Extensão - ICES

35254000 Coordenação de Pesquisa - ICES
35254001 Secretaria Acadêmica de Pesquisa - ICES
35254010 Laboratórios de Pesquisa Básica - ICES
35254011 Programa de Ciências Básicas Cardiologicas - ICES
35254020 Laboratórios de Pesquisa Clínica - ICES
35254021 Programa de Ciências Médico-Cirurgicas Cardiológicas - ICES
35254022 Programa de Ciências de Populações e Epidemiologia - ICES

35255000 Coordenação de Assistência e Extensão - ICES
35255100 Unidade de Paciente Interno Clínico-Cirurgico - ICES
35255200 Unidade de Paciente Externo Clínico-Cirurgico - ICES
35255300 Unidade de Serviço Cardio-Intensiva Clínico-Cirurgico - ICES
35255400 Unidade Anato-Patologia - ICES

35255500 Unidade de Métodos Especiais - ICES
35255510 Seção de Métodos Invasivos - ICES
35255520 Seção de Métodos Não-Invasivos - ICES

35256000 Coordenação de Enfermagem - ICES

35257000 Divisão de Administração - ICES

35259100 Serviço Financeiro/ICES
35259110 Seção de Administração Financeira/ICES
35256120 Seção de Contabilidade/ICES
35259130 Seção de Coordenação e Controle de Custos/ICES

35259200 Serviço de Material e Patrimônio/ICES
35259210 Seçao de Aquisição/ICES
35259220 Seçao de Almoxarifado/ICES
35259230 Seçao de Patrimônio/ICES

35259300 Serviço de Recursos Humanos/ICES
35259310 Seçao de Pessoal/ICES
35259320 Seçao de Avaliação e Capacitação/ICES



ANEXO II
Portarias de nomeação para as funções da estrutura administrativa do ICES
INSTITUTO DO CORAÃO 
Ç
PORTARIA Nº 01, DE 25 DE AGOSTO DE 2010 
O Diretor do Instituto do Coração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, de acordo com o 
artigo 12 do Regimento do IC/UFRJ, aprovado pelo Conselho Universitário em 27/11/2003,  Resolve designar ALVARO 
BARDE BEZERRA, funcionário técnico administrativo, Médico SIAPE nº 0377413, como Diretor da Divisão de 
Administração do Instituto do Coração, a partir de 02 de agosto de 2010. 
PORTARIA Nº 02, DE 25 DE AGOSTO DE 2010 
O Diretor do Instituto do Coração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, de acordo com o 
artigo 23 & único do Regimento do IC/UFRJ, aprovado pelo Conselho Universitário em 27/11/2003,  Resolve designar LUIZ 
ALBERTO LIMA MOREIRA, Assistente em Administração, SIAPE nº 0362613, como chefe do Serviço de Recursos 
Humanos do Instituto do Coração, a partir de 02 de agosto de 2010 

Boletim da  Universidade Federal do Rio de Janeiro
Número 26 de 30 de junho de 2011
INSTITUTO DO CORAÇÃO
PORTARIA No. 01, DE 21 DE JUNHO DE 2011 
O Diretor do Instituto do Coração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, de acordo com o artigo 23 & único do 
Regimento do IC/UFRJ, aprovado pelo Conselho Universitario em 27/11/2003,  Resolve designar JANAINA LEAL COUTINHO, Assistente em 
Administração, SIAPE no. 0363763, para a Seção de Almoxarifado doInstituto do Coração, a partir de 01 de julho de 2011. 
PORTARIA No.02, DE 21 DE JUNHO DE 2011 
O Diretor do Instituto do Coração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, de acordo com o artigo 23 & único do 
Regimento do IC/UFRJ, aprovado pelo Conselho Universitário em 27/11/2003,  Resolve designar MARCOS BENILSON GONÇALVES 
MADONADO, Assistente em Administração, SIAPE no.0364404, para Chefe da Seção Financeira do Instituto do Coração, a partir de 01 de julho de 
2011. 
PORTARIA No.03, DE 21 DE JUNHO DE 2011 
O Diretor do Instituto do Coração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, de acordo com o artigo 23& único do 
Regimento do IC/UFRJ, aprovado pelo Conselho Universitário em 27/11/2003,  Resolve designar APARECIDA ROSA DE SOUZA FERNANDES 
DA SILVA, Assistente em Administração, SIAPE no. 0374659, para a Seção de Patrimonio do Instituto do Coração, a partir de 01 de julho de 2011. 
INSTITUTO DO CORAÇÃO 
PORTARIA Nº 6910, DE 27 DE SETEMBRO DE 2011 
O Diretor do Instituto do Coração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, de acordo com 
o artigo 23 & único do Regimento do IC/UFRJ, aprovado pelo Conselho Universitário em 27/11/2003, 
Resolve designar LUIZ ALBERTO LIMA MOREIRA, Assistente em Administração, SIAPE nº 0362613, para a Seção 
de Compras do Instituto do Coração, a partir de 27 de setembro de 2011. 
INSTITUTO DO CORAÇÃO 
1

ANEXO III

Instituto do Coração Edson Saad
QUADRO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS
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Anexo IV
UFRJ – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

FACULDADE DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA
INSTITUTO DO CORAÇÃO EDSON SAAD

DISCIPLINA: MEDICINA INTERNA II – CARDIOLOGIA
Programação 2011

− Semestres 1 e 2

UFRJ – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
FACULDADE DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA
INSTITUTO DO CORAÇÃO EDSON SAAD
DISCIPLINA: MEDICINA INTERNA II – CARDIOLOGIA
Programação 2011
I)
SEMESTRE 1 de 2011
1 - 
Corpo Docente:
- Professores da FM e ICES: Aristarco Siqueira Filho, Gláucia M. Moraes de Oliveira,
João Manoel Pedroso, Lúcio Pereira, Maurício Pantoja, Nelson de Albuquerque Souza 
e
Silva, Ronaldo Leão. 
- Prof. da Faculdade de Medicina e médico do HUCFF: Jacob Atié,
- Médicos do HUCFF: Roberto Pedrosa, Plínio Resende, Regina Helena Fonseca,
Martha Turano, Ronaldo Franklin Miranda.
2 - Calendário do curso semestre 1 - 2011:

Semana I – 
11 a 15 de abril.
Semana II –
18 a 20 de abril.
Semana III –
25 a 29 de abril.
Semana IV – 02 a 06 de maio.
Semana V – 09 a 13 de maio
Semana VI – 16 a 20 de maio.
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3 - Horário: 11:00 -12:15h (dias úteis)
4 – Programação semestre 1 - 2011:

6 - 

Discussão de casos clínicos - grupos tutoriais - escala docente. 
Grupos I a VIII:
Grupo I: Prof. Jacob Atié,
Grupo II: Prof. Nelson Souza e Silva, Doutorando Eduardo Nagib e Mestranda Graziele
Villas-Boas;
Grupo III: Prof. Prof. Ronaldo Leão, (Mestrandos Rafael Diamante e Diuli Alves.
Grupo IV: Prof. João Manoel Pedroso, Dra.Regina Helena Fonseca e mestranda 
Roberta
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França;
Grupo V: Prof. Maurício Pantoja e mestranda Elisa Gripp
Grupo VI: Profa. Gláucia Maria Oliveira, Dr. Plínio Resende e mestranda Cristiane
Voguel;
Grupo VII: Dra. Marha Turano e Dr. Ronaldo Franklin
Grupo VIII: Dr. Roberto Pedrosa

II)

SEMESTRE 2 de 2011
1 – Corpo Docente
- Professores da Faculdade de Medicina e ICES: Nelson Souza e Silva, Aristarco
Siqueira Filho, Lucio Pereira, Maurício Pantoja, Ronaldo Leão, João Manoel Pedroso,
Gláucia Oliveira.
- Prof. Da Faculdade de Medicina e Médico do HUCFF:  Jacob Atié,
- Médicos
do HUCFF: Marha Turano, Ronaldo Franklin, Regina Fonseca, Plínio Resende, 
Roberto Pedrosa.
- Pós-doutor do Programa de Pós-graduação em Medicina (Cardiologia) – Paulo Godoy 
2 - 
Calendário do curso:
Semana I –  19 a 23 de setembro.
Semana II – 26 a 30 de setembro.
Recesso da Jornada de Iniciação Científica 3 a 7 de Outubro
Semana III – 10 a 14 de outubro.
Semana IV – 17 a 21 de outubro.
Semana V – 24 a 29 de outubro
Semana VI – 31 de outubro a 4 de novembro

3 - Horário: 11:00 -12:15h (dias úteis)

4 – Programação semestre 2 - 2011
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5 - Discussão de casos clínicos – grupos tutoriais.

Grupo I: Prof. Jacob Atié,
Grupo II: Prof. Nelson Souza e Silva,
Grupo III: Prof. Ronaldo Leão,
Grupo IV: Prof. João Manoel Pedroso,
Grupo V: Prof. Maurício Pantoja,
Grupo VI: Profa. Gláucia Maria Oliveira
Grupo VII: Dra. Marha Turano e Dr. Ronaldo Franklin
Grupo VIII: Dra. Regina Fonseca e Dr. Plínio Resende
Grupo IX: Dr. Roberto Pedrosa.

ANEXO V
Programa de Pós-graduação em Medicina (Cardiologia)

Faculdade de Medicina e Instituto do Coração Edson Saad
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU
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IDENTIFICAÇÃO
Identificação: MEDICINA (CARDIOLOGIA)
Dirigente: ARISTARCO GONCALVES DE SIQUEIRA FILHO

Objetivos
OBJETIVO GERAL:
- formar profissionais com plena consciência de cidadania e com valores humanísticos e éticos que possam contribuir para o 
desenvolvimento científico e tecnológico do país, manter e recuperar a saúde da população e minimizar o efeito das doenças.
Objetivos específicos:
- capacitar para a docência em ensino de graduação e de pós graduação;
- prover formação científica ampla e aprofundada para o desenvolvimento de projetos de pesquisa.
- estimular a capacidade e o conhecimento individual voltados para a metodologia de pesquisa visando o desenvolvimento de 
novos métodos aplicáveis à área de saúde cardiovascular.
- Promover a integração funcional com instituições científicas e com profissionais da área de saúde cardiovascular e de outras 
áreas de conhecimento para o desenvolvimento da pesquisa clínica, básica e tecnológica e inovação em saúde cardiovascular.
- estabelecer relacionamento com o sistema único de saúde de modo a desenvolver pesquisas voltadas para as necessidades 
da população, com ênfase na área de avaliação tecnológica em saúde cardiovascular e avaliação de serviços, ampliar o campo 
de treinamento dos profissionais de saúde e difundir o conhecimento científico-tecnológico para a população.
1 - Proposta do Programa.
O PPG Medicina (Cardiologia) apresenta como diretrizes básicas de sua proposta:
a)Cooperação Interinstitucional não apenas com instituições e docentes da UFRJ, mas com instituições e docentes externos à 
UFRJ e possuidores de conhecimentos em áreas diversas, como forma de desenvolver a ciência na área de doenças 
cardiovasculares.
b)Prioridade em Pesquisas voltadas para gerar conhecimento de ponta e original, capaz de ser utilizado com eficiência e 
segurança pelo nosso sistema de saúde (SUS) com o objetivo de beneficiar os nossos pacientes.
c)Desenvolvimento de pesquisas de Avaliação Tecnológica em saúde em cooperação com o Ministério da Saúde e as 
Secretarias Municipal e de Estado de Saúde.
d)Pesquisas em tecnologia multimídia de ponta para aplicação em Telemedicina, em cooperação com o Laboratório LAND da 
COPPE e a Escola de Comunicação da UFRJ.
e)Pesquisas em medicina assistida por computação científica, em cooperação com o Laboratório Nacional de Ciências da 
Computação (LNCC/MCT). Os INCTs mereceram avaliação internacional positiva e no ano de 2011 foi defendida tese de 
mestrado com o desenvolvimento validação e um novo software de formato livre e de código aberto- IMAGELAB para 
interpretação de imagens DICOM.

f)Desenvolvimento de novos métodos estatísticos aplicados à solução de problemas clinico- epidemiológicos em Saúde 
Cardiovascular, em cooperação com a ENSP/FIOCRUZ, o Instituto de Matemática e a Engenharia de Produção/COPPE / 
UFRJ.
g)Desenvolvimento da teoria de sistemas complexos dinâmicos adaptativos e modelos não lineares, aplicados á área de saúde 
cardiovascular incluindo a organização de sistemas de saúde. A proposta do Programa possui diretrizes bem definidas, 
centradas na cooperação interinstitucional, na transdisciplinaridade e na multidisciplinaridade. Busca o desenvolvimento de
pesquisas de ponta na área cardiovascular, como a medicina assistida por computação científica na modelagem do sistema 
cardiovascular, no processamento computacional de imagens médicas e na tecnologia multimídia de ponta para transmissão 
de dados, consultoria e ensino à distância.
Busca, aplicar nos seus projetos, a utilização de novos métodos estatísticos Bayesianos e não lineares. Adotou como 
fundamento teórico a teoria de sistemas complexos dinâmicos adaptativos. Procura também levar o conhecimento 
desenvolvido para ser aplicado no nosso sistema de saúde. Prioriza o desenvolvimento da área de avaliação tecnológica em 
saúde com rigor científico para garantir que as novas tecnologias desenvolvidas beneficiem e não tragam malefícios aos 
nossos pacientes. Através do conhecimento desenvolvido, forma professores e pesquisadores com sólida base científica e 
ética, com capacidade crítica e que possam contribuir como cidadãos, para o desenvolvimento do País.
Buscando melhorar sua avaliação o programa implementou uma série de medidas para ressaltar seus pontos fortes e 
minimizar os pontos fracos
1- Reformulção do regulamento do programa nos seguintes artigos Art. 32°. O Mestrado terá a duração máxima de 2(dois) 
anos e mínima de 1 (um) ano e o Doutorado terá a duração máxima de 4(quatro) anos e mínima de 2 (dois) anos, podendo, no
máximo e em caráter excepcional, ser prorrogado, por seis meses e um ano, respectivamente, dependendo de parecer 
favorável da Comissão Deliberativa do Programa e aprovação pela CPGP da área de Saúde.
§ 1º O aluno poderá solicitar o trancamento de matrícula pelo prazo máximo de 6 (seis) meses para o mestrado e 1 (um) ano 
para o Doutorado, uma única vez, desde que já tenha cursado, com aproveitamento, pelo menos um período letivo e que não 
esteja em seu último período letivo.
§ 2º - A concessão do trancamento de matrícula dependerá da aprovação da Comissão Deliberativa do Programa e ocorrerá 
apenas em casos excepcionais que caracterizem, de modo inequívoco, o impedimento do aluno em participar das atividades 
acadêmicas, ou em razão de Lei específica.
§ 3º - O trancamento de matrícula interrompe os prazos fixados no caput do art. 32 e a reativação da matrícula trancada deverá 
ser precedida de pedido à Comissão Deliberativa, com novo plano de estudos elaborado pelo orientador.
Art. 33°. Os alunos de Mestrado e Doutorado regularmente matriculados deverão submeter-se a Exame de Qualificação, 
previamente a defesa da Dissertação ou de Tese. 
§ 1º O Exame de Qualificação consistirá de parecer elaborado por Comissão Examinadora após análise do projeto de 
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Dissertação ou Tese.
§ 2º O Exame de qualificação deverá ser efetuado, obrigatoriamente, antes do prazo máximo de integralização curricular 
previsto no art.15. 

§ 3º O candidato deverá entregar à Coordenação do Programa 3 (três) exemplares do projeto de dissertação de Mestrado ou 
da Tese de Doutorado, com uma antecedência mínima de 20 (vinte) dias úteis, em relação à data estabelecida para o Exame 
de Qualificação.
§ 4º Será constituída pela Comissão Deliberativa do Programa uma Comissão Examinadora de Qualificação composta por 3 
(três) professores doutores, dentre os quais participarão um Professor Permanente, o orientador, que não emitirá parecer, e, 
preferencialmente, um professor "ad hoc" que atue em outro programa.
§ 5º A Comissão Examinadora de Qualificação deverá emitir parecer aprovando ou não o projeto de dissertação ou tese e, em 
caso de reprovação, deverá determinar se o projeto poderá ser reapresentado após modificações.
§ 6º A emissão de parecer com aprovação do projeto permitirá a formação da Banca Examinadora para defesa de Tese ou 
Dissertação. 
§ 7º Caso a Comissão Examinadora referende a reapresentação do projeto, esta deverá ocorrer no prazo máximo de dois 
meses para o Mestrado e quatro meses para o Doutorado
§ 8º Caso ocorra uma segunda reprovação, a matrícula do aluno será cancelada.
$ 9 Após o aluno estar cursando um ano o mestrado e dois anos o doutorado, o mesmo deverá submeter seus resultados a 
pelo menos 3 membros da comissão de pós graduação para avaliação do estado evolutivo de sua dissertação ou tese 
respectivamente com vistas a julgamento da viabilidade do término de seu projeto dentro do prazo regulamentar.
2- Reformulação dos critérios de credenciamento de docentes plenos para o qual foi criada comissão permanente de avaliação 
com os seguintes critérios:
Quadro permanente:
1-ter orientado pelo menos um aluno de mestrado/doutorado/ano no triênio 2010/2011/2012;
2-produção científica que some pelo menos 250 pontos no triênio segundo Qualis Periódicos da área de medicina I da CAPES. 
Considerar publicações + prelo
3-estar associado a um grupo de pesquisa e ter projeto sob sua coordenação ou estar participando de pelo menos uma linha 
de pesquisa do programa
4-ter pelo menos um aluno de iniciação científica de preferência associado aos alunos de pós- graduação
5-encoraja-se os que forem pesquisadores do CNPq
6-encoraja-se os que possuírem financiamento para projetos
7-ser da UFRJ ou instituições conveniadas com a UFRJ

Quadro colaborador:
1-ter orientado pelo menos uma tese no triênio ou estar orientando no momento
2-ter produção científica que some mais de 150 pontos no triênio
3-estar associado somente a um outro programa de pós-graduação Como consequência inicial desta reformulação dos critérios 
de credenciamebnto, foram descredenciados alguns docentes de baixa produtividade neste biênio e reclassificados outros
professores.
3- Reformulação das áreas de concentração e linhas de pesquisa para que contemplem a proposta do programa de 
transdisciplinaridade.
4-Modificação da grade curricular com vistas a formação plena dos discentes na pesquisa científica nas várias áreas que 
compõe o conhecimento das doenças cardioasculares nas suas múltiplas áreas de atuação.
Perspectivas e expectativas
Resultados parciais de número de alunos, de bolsas concedidas e de titulações,  especialmente da sub-área de Nutrição em 
Cardiologia Aumento recente da Produtividade dos Docentes e dos Discentes, com o  estímulo das publicações nos Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia.
Aumento significativo das Cooperações e dos projetos financiados nos últimos anos.
Aumento relevante das publicações e Teses na área de Epidemiologia, de forte  cunho social no Estado e no País
Crescimento da área de avaliação de novas Tecnologias (ECG à Distância para  manuseio no transporte de pacientes com 
IAM no Estado, novo software para interpretação de Angiotomografia, reconstrução do aparelho cardiovascular por 
computação, etc)
Perspectivas futuras de pesquisa
O PPG em Medicina (Cardiologia) da Faculdade de Medicina e do Instituto do Coração Edson Saad da UFRJ tem as seguintes 
diretrizes futuras para desenvolvimento de suas atividades de pesquisa:

Manter a política de Cooperação Interinstitucional e ampliar as possibilidades  de cooperação interdisciplinar.
1- Convênios de cooperação atualmente vigentes:  Com a FIOCRUZ e a ENSP nas áreas de Epidemiologia das doenças 
cardiovasculares e de Avaliação Tecnológica em Saúde.
Com o INC - nas áreas de Avaliação Tecnológica em Saúde e Nutrição em Doenças Cardiovasculares e Cirurgia Cardíaca.
Com o LNCC/MCT na área de Medicina Assistida por Computação Científica.
Com a Secretaria de Estado de Saúde - Comitê Intergestores Bi-partite (CIB) - na área de Avaliação Tecnológica em Saúde e 
de Organização de Sistemas de Saúde na alta complexidade Cardiovascular.
1.2 - Convênios de cooperação em processo de implementação Com Secretaria de Estado do Ambiente - na área de Saúde 
Cardiovascular e ambiente, em cooperação com o Instituto de Geociências da UFRJ.
Com o Instituto de Cardiologia Aloysio de Castro da SES - na área de Exercício Físico e Saúde e Cirurgia Cardíaca.
1.3 - Cooperação com outras instituições da UFRJ :Instituto de Matemática e Engenharia de Produção da COPPE na área de 
Bioestatística para desenvolvimento de novos métodos estatísticos
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- modelos não lineares.
Laboratório Land da COPPE e Escola de Comunicação - na área de Telemedicina  tecnologias de ponta aplicáveis em 
educação à distância para a saúde.
- Instituto de Nutrição - na área de nutrição em saúde cardiovascular Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho na área de 
biologia molecular e genética em doenças cardiovasculares.
Manter a participação no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Medicina  Assistida por Computação Científica (INCT-
MACC) onde o Instituto do Coração Edson Saad atua nas áreas de:
Area 1 - MSCO - Modelagem e simulação computacional de sistemas complexos fisiológicos com ênfase no sistema 
cardiovascular humano. Inclui aplicações para o ensino médico.
Area 2 - PAIM - Processamento avançado de imagens médicas incluindo a reconstrução tridimensional e visualização de 
estruturas relevantes e sua aplicação na modelagem médica e simulação computacional de sistemas fisiológicos e imagens 
para diagnóstico. 
Area 4 - SIES - Sistemas de informação médica com aplicações em emergências médicas e vigilância em saúde pública.

Buscar a ênfase das pesquisas em:
Teoria de Sistemas complexos, bioestatística com modelos não lineares Modelagem Computacional dos Sistemas fisiológicos 
especialmente o Sistema 
Cardiovascular humano.
Processamento de imagens médicas com reconstrução tridimensional
Sistemas de informações médicas e análise computacional de grandes bancos de dados. 
Mineração de dados.
Epidemiologia em DCV e Avaliação Tecnológica em Saúde Saúde Cardiovascular e Meio Ambiente Fisiologia do Exercício 
Físico e Saúde Cardiovascular Nutrição humana e Saúde Cardiovascular.
Biologia Molecular e genética em doenças Cardiovasculares Telemedicina

Graduação - Integração
Os alunos graduados em nosso programa desde 1974, são docentes e/ou pesquisadores em todas as universidades do Rio de 
Janeiro. Temos ex-alunos graduados em nosso programa, atuando como docentes em universidades públicas de diversos 
estados do País e em universidades de outros países. Ex-alunos também assumiram altas posições em universidades, como 
reitores ou pró-reitores e também como secretários de saúde de diversos estados. 
Existem atualmente 11 bolsistas no curso de mestrado e 10 no curso de doutorado (CAPES-DS e CNPq). O programa obteve, 
através de projeto submetido ao edital do Programa de Pós-doutorado (PNPD) da CAPES, a primeira bolsa de pós-graduação 
que está em plena vigência e pleiteou nova bolsa cujo mérito ainda está em curso.
Com a implementação das novas políticas descritas anteriormente para o programa o tempo de titulação foi reduzido e 
expandiu-se a oferta de vagas para os cursos de mestrado e doutorado. Atualmente o programa conta com 51 alunos de pós 
graduação . Ouve um incremento no número de egressos de cerca de 65% um aumento de 50% no número de titulados no 
mestrado e doutorado.
Houve também um aumento de 250% no número de alunos de iniciação científica que participam dos número projetos em 
curso. Dos 16 docentes plenos, 8 possuem bolsa de produtividade conseguindo -se um aumento de cerca de 100% nos 
convênios e de cerca de 450% nos recursos obtdos nas agencias de fomento. Foram apresentados trabalhos em congressos 
regionais, nacionais e internacionais e alguns artigos elaborados com a participação dos alunos de iniciação científica foram 
publicados no ano de 2011. Vários desses trabalhos ganharam premiação como melhor tema livre e melhor artigo científico 
nos congressos regionais e nacionais

Graduação - Participação de Pós-Graduandos
Os alunos de mestrado e de doutorado do Programa atuam junto à graduação durante o período que cursam as disciplinas de 
Treinamento Didático (FMM 710 e 711 - Mestrado e FMM 845 e 846 - Doutorado). Os alunos de pós-graduação ajudam a 
planejar o curso, auxiliam no preparo dos casos clínicos a serem apresentados e discutem a metodologia de ensino. Também 
são responsáveis pelo levantamento bibliográfico e de sites da internet, para auxilio e orientação dos alunos de graduação. 
Alguns deles, principalmente os de doutorado, também participam dos seminários e das mesas-redondas que ocorrem 
semanalmente durante o curso de graduação. Nos laboratórios da área básica e nos projetos de cunho clínico epidemiológico, 
os pós graduandos têm papel fundamental no ensino das técnicas básicas e das metodologias a serem empregadas pelos 
alunos de iniciação científica.
O aumento de alunos de iniciação científica nos projetos de pesquisa aumentou a inter-relação entre os alunos de graduação e 
pós-graduação do Programa. Os alunos de graduação participam junto com os alunos de pós graduação da coleta e análise 
dos dados e elaboração dos manuscritos Infraestrutura - Laboratórios
O Instituto do Coração da UFRJ, Serviço de Cardiologia do HUCFF, no qual o Programa de Pós- graduação em Cardiologia 
está localizado, ocupa uma área total de 1.415,09 m2, distribuída principalmente nos seguintes setores:
a) Área Administrativa Cardiologia (8º andar): 103,39 m2.
b) Área Administrativa (Setor de Métodos Especiais de diagnóstico -3º andar): 42,46 m2.
c) Laboratório de Eletrocardiografia (9º Andar): 22,50 m2
d) Unidade Coronária, CTI Cardiologia (8º Andar): 419,76 m2.
e) Enfermarias - área de pacientes internados: 485,65 m2
f) Salas de Ensino (anfiteatro-8º andar): 26,65 m2
g) Laboratórios não invasivos cardiológicos - Ergoespirometria, Holter e Teste "TILT" (SME): 68,67 m2.
h) Laboratório de Cintilografia Cardíaca (sub-solo): 28,44 m2
i) Laboratório de Hemodinâmica e Laboratório de Eletrofisiologia invasiva: 175,11 m2
Além da área total acima discriminada o serviço de Cardiologia ocupa 13 salas com 30 sessões semanais para o ambulatório 
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geral de cardiologia e 9 salas para 15 sessões semanais de ambulatórios especializados para atendimento a pacientes 
ambulatoriais em salas localizadas no primeiro e no segundo andar do HUCFF - Serviço de Ambulatório.
a) Laboratórios cardiovasculares especializados da área clínica relacionados às linhas de pesquisa:
- Eletrofisiologia não invasiva (Eletrocardiografia, Holter, Avaliação de Marcapasso);
- Disautonomia Simpática e Parasimpática (Teste Ortostático -"TILT" e MAPA) inaugurado em 2006;
- Ecodopplercardiografia;
- Fisiologia do Exercício (Ergoespirometria, Reabilitação Cardiovascular);
- Eletrofisiologia Clínica Invasiva;
- Hemodinâmica diagnóstica e terapêutica;
- Cintilografia Miocárdica (com o Serviço de Medicina Nuclear);
- Tomografia computadorizada, Ressonância Nuclear Magnética (inaugurada em 2008) e outras técnicas de radiologia 
cardiovascular (com o Serviço de Radiodiagnóstico);
- Laboratório de Bioestatística Bayesiana, Estudos de Sistemas complexos e Avaliação tecnológica em saúde cardiovascular - 
com a Engenharia de Produção - COPPE e o Instituto de Matemática/UFRJ).
Todos esses Laboratórios funcionam no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Instituto do Coração da UFRJ, em 
tempo integral. 
b) Laboratórios da área básica:
- Laboratório de Metabolismo Macromolecular, Genética médica e Biologia molecular – Chefiado pelo Professor Edson 
Rondinelli e localizado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho; Outros laboratórios das seguintes instituições da UFRJ 
são associados ao Programa de Pós- graduação em Medicina (Cardiologia) através de projetos cooperativos e participação de 
seus docentes em disciplinas do Programa: Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, Instituto de Bioquímica, Instituto de 
Microbiologia, Núcleo de estudos epidemiológicos e de estatística médica do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (IESC), 
Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde (NUTES). A integração desses laboratórios no programa de pós-graduação 
aumentou as possibilidades de integração entre a área clínica e a área básica.  Laboraorio deBiologia Molecular que faz parte, 
com outras instituições de pesquisa do Rio de Janeiro, da Rede de Biologia Molecular do Estado do Rio de Janeiro. Esta rede 
de pesquisa foi criada pelo Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS) do DECIT/MS em associação com o governo estadual 
através das Secretarias de Estado de Ciência e Tecnologia e Inovação (SCTI) e de Saúde (SES). A criação da Rede de 
Biologia Molecular foi considerada uma das prioridades de pesquisa para o SUS definidas pelo comitê gestor do PPSUS.
c) Laboratório de Bioestatística Bayesiana, de Decisões Clínicas Complexas e de Avaliação Tecnológica em Saúde.
Esse laboratório foi criado no final de 2007 sob a Coordenação dos Profs. Basílio de Bragança Pereira e Nelson Souza e Silva, 
para dar apoio de bioestatística aos projetos em andamento, desenvolvendo novos métodos aplicados à área médica. Conta 
com a participação de professores do Instituto de Matemática e da COPPE da UFRJ (Engenharia de Produção e Laboratório 
LAND).
d) Núcleo de Telemedicina da UFRJ (NUTEL/UFRJ). Criado com o apoio do projeto RUTE do MCT e sob a coordenação Geral 
na UFRJ do Prof. Nelson Souza e Silva e do Dr. Marcos Martins (HUCFF).
Conta com a participação de um profissional de saúde e de um profissional de informática coordenando cada subunidade em 
cada uma das outras 8 unidades hospitalares da UFRJ (que formam o Complexo Hospitalar da UFRJ - criado em dezembro de 
2008). Possibilita melhor comunicação entre pesquisadores de diversas áreas não apenas na UFRJ, mas em outras 
instituições e desenvolve projetos relacionados à Telemedicina.
e) Núcleo Interinstitucional de Avaliação Tecnológica em Saúde do Complexo Hospitalar da UFRJ e do Instituto do Coração da 
UFRJ - criado em 2009 sob a coordenação do Professor Nelson A. de Souza e Silva e com financiamento do MS/DECIT e 
OPAS para desenvolver essa área de avaliação tecnológica entre as outras especialidades da área de saúde. 
Os laboratórios envolvidos com as pesquisas clínicas e básicas relacionadas à linha de pesquisa de doença de chagas, sob 
responsabilidade do Prof. Roberto Pedrosa, aumentaram a produtividade científica nacional e internacional com a recente 
colaboração da FIOCRUZ e do Dept. de Bioquímica da UFSC. 
Ainda a partir de 2006, após a aprovação, por parte do governo, das pesquisas com células tronco, sob a coordenação do Prof. 
Antônio Carlos Campos de Carvalho, da UFRJ, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho passou a coordenar um dos 
braços da pesquisa-avaliação dos pacientes com cardiopatia chagásica, sob a responsabilidade conjunta com os Profs. Sérgio 
Salles Xavier e Roberto Coury Pedrosa,com o auxílio do Prof. Ronaldo de Souza Leão Lima e da Prof. Léa Brandão. A 
continuidade da pesquisa, financiada pelo Ministério da Saúde, acarretou, sem dúvida, maior produtividade científica e 
ampliação das possibilidades de pesquisas para os pós- graduandos da área cardiovascular. 
Em 2009 foi inaugurado no HUCFF o laboratório de células tronco que possibilitou maior desenvolvimento das pesquisas 
nessa área. 
O Programa de Pós-graduação em Cardiologia aumentou significativamente sua infraestrutura administrativa e de ensino. 
Conta atualmente com 3 secretárias uma administração de patrimônio e um administrador de pessoal. Novos computadores 
foram adquiridos.
Atualmente conta com
Computadores de mesa ----------------------------- 65
Notebooks ----------------------------------------------- 10
Impressoras -------------------------------------------- 20
Nobreak -------------------------------------------------- 01
Palm HP ------------------------------------------------- 06
Desfibriladores ------------------------------------------ 07
Ecocardiógrafos ---------------------------------------- 04
Eletrocardiógrafos ------------------------------------ 16
Esteiras Ergométricas -------------------------------- 03
Bicicletas ergométricas --------------------------------- 05
Monitor Paramétrico ------------------------------------- 03
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Monitores ------------------------------------------------- 27
Projetores ------------------------------------------------ 07
Telas de projeção ---------------------------------------- 03
Quadro inteligente --------------------------------------- 01
Câmeras de vídeo digital ------------------------------- 06
Equipamento de Som (4 cx) modelo: PBX 12 ------- 01
Sistema para videoconferência e software ------------- 02
Devemos somar aos ítens decritos acima a infraetrutura disponível, através do acordo de cooperação assinado e já pubicado 
em DO, com o Instituto Nacional de Cardiologia, onde são desenvolvidos atualmente 2 projetos de doutorado e 3 projetos de 
mestrado.

Infraestrutura - Bibliotecas
O Sistema de Bibliotecas da UFRJ (SIBI/UFRJ) reúne 51 bibliotecas distribuídas pelos centros universitários. No Centro de 
Ciências da Saúde (CCS) existem oito bibliotecas que podem ser acessadas "on line". A biblioteca do CCS ocupa área de 
6.000 m2 e provê os seguintes serviços e produtos: 
- serviços: consulta, empréstimo, empréstimo entre bibliotecas, comutação bibliográfica, programa de orientação acadêmica, 
participação nas redes BIREME e USP/ Faculdade de Odontologia, fotocópia, encadernação, plastificação, galhardete, 
pesquisas em bases de dados em cd-rom e on-line.
- produtos: catálogo de teses antigas, exposição e mural. Os alunos de pós graduação têm acesso a biblioteca virtual com 
todas as teses defendidas desde o início do programa no ano de 1979.
O curso de pós graduação em cardiologia dispõe, além do acesso às bibliotecas da UFRJ e em particular às bibliotecas central 
(do CCS) e setorizada (do HUCFF e das Unidades do Complexo Hospitalar da UFRJ), de uma biblioteca própria especializada 
em revistas de cardiologia. Dispomos de coleções completas (desde o numero 1 de cada revista) do Circulation, do American 
Heart Journal, do JACC, do American Journal of Cardiology, do Heart, e do Electrocardiography, além de coleções recentes do 
New England Journal of Medicine, do Mayo Clinic Proceedings, do Journal of Echocardiography, entre outras. Além disso, o 
curso dispõe da maioria dos livros texto de cardiologia e de suas sub-especialidades, todos disponíveis ao corpo docente e 
discente, no 3º andar do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. 
O Programa dispõe ainda de uma videoteca com vídeo tape, tv, e várias coleções didáticas e de treinamento (do American 
College of Cardiology), além de recursos de xerografia, para uso dos alunos.
A instalação da rede intranet da UFRJ em todo o hospital também permitiu imediato acesso aos bancos de dados científicos e 
graças ao convênio firmado com a CAPES (periódicos capes), tornou-se possível a todo o corpo docente e discente do 
programa a consulta on-line à maioria das revistas científicas de medicina com acesso das próprias residências dos 
professores e alunos de pós-graduação.
Os pós graduandos dispõem de vários locais para estudo, existindo, no oitavo andar do HUCFF, duas salas sub-divididas em 4 
para que os alunos possam deixar seu material de tese e de preparo das pesquisas, ao lado de ilha de computadores, 
conectados pela rede da UFRJ, com a internet.

Com a aquisição de novos computadores, o acesso à internet e à intranet foi facilitado, com conseqüente melhoria do acesso 
ás bases bibliográficas necessárias para as pesquisas e o preparo do material necessário para as teses do programa e de 
artigos para publicação. O Programa também adquiriu softwares estatísticos, para treinamento e uso dos alunos além de 
outros softwares disponibilizados pelo Instituto de Matemática.

Infraestrutura - Recursos de Informática
O Programa dispõe, para uso dos alunos e dos docentes de vários sistemas de micro computador,com impressoras, scanners 
coloridos, além de vários livros e softwares de cardiologia, estando em rede com todo o sistema de computação da UFRJ e, 
portanto com imediato acesso à internet e a todas as suas possibilidades. 
Nos últimos anos, o curso se integrou ao Departamento de Computação da UFRJ, havendo cursos de formação e de 
aperfeiçoamento sob a coordenação do professor Edmundo de Souza e Silva, também colaborador do curso.
Como já descrito no item bibliotecas, graças à rede intranet da UFRJ e com o convênio firmado com a CAPES, todos os 
alunos, docentes e pesquisadores do programa dispõem de imediato acesso às publicações científicas, on line. Desde 2003, 
os docentes do programa passaram a ter acesso ao banco dos Periódicos Capes a partir de suas residências, através da rede 
da UFRJ. Com a recente instalação da rede de alta velocidade no HUCFF e no Campus da UFRJ e a instalação de
infraestrutura para Telemedicina, coordenada pelo Núcleo de Telemedicina da UFRJ, ampliaram-se as possibilidades de 
utilização dessas redes para ensino e para pesquisa.  A Pós-graduação da Faculdade de Medicina da UFRJ tornou disponível 
aos alunos e docentes do programa sistemas de "data-show" para as atividades de ensino e de uma "plotter"- máquina de
preparo de "posters" para apresentações em congressos dos trabalhos dos programas de pós- graduação da área médica, 
inclusive da cardiologia.

Infraestrutura - Outras Informações
O programa de pós-graduação em cardiologia da UFRJ é o único no estado do Rio de Janeiro com nível de doutorado. A 
procura para o doutoramento tem crescido muito nos últimos anos especialmente por profissionais não médicos o que vem de 
encontro aos objetivos do programa de multidisciplinaridade.
O aumento progressivo do corpo docente possibilitará a incorporação de número crescente de alunos agora de áreas 
diversificadas. A produção científica dos docentes do programa vem aumentando significativamente especialmente com os 
recursos das agencias de fomento que aumentaram cerca de 450%. Existem atualmente 28 projetos com recursos financiados 
que totalizam R$ 9.780.858,00. Há previsão de entrada de mais R$ 104.268,00 no primeiro semestre de 2012.

Atividades Complementares
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Além de participarem da organização dos congressos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da SOCERJ e dos congressos 
nacionais dos departamentos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, vários docentes participam de palestras, seminários, e 
cursos de extensão no estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Os alunos do curso também são estimulados a participar de 
congressos nacionais e locais de cardiologia, sendo que vários fazem palestras e conferências em hospitais e centros de 
estudo do estado do Rio. Os docentes também participam de atividades administrativas na Sociedade Brasileira de Cardiologia 
e na Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro. Respondem ainda por cargos administrativos dentro da própria 
UFRJ e no Instituto de Cardiologia Edson Saad. Diversos docentes e discentes do programa participam ativamente do 
Programa de saúde da família, da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, ministrando palestras em várias
cidades e municípios num esforço conjunto de educação continuada para os médicos do estado.  Após os novos concursos 
para Professor Adjunto de Cardiologia 4 ex alunos da pós graduação foram incorporados no programa, promovendo a 
renovação do corpo docente que permitirá aumento da produção científica do programa.

Trabalhos em Preparação
Os seguintes projetos estão em curso e gerando trabalhos já aceitos para publicação.
1)Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) em Medicina Assistida por Computação Científica (MACC). A modelagem e 
simulação computacional do sistema cardiovascular e suas aplicações na medicina assistida por computação de alto 
desempenho. No ano de 2011 foi defendida tese de mestrado com o desenvolvimento validação e um novo software de 
formato livre e de código aberto- IMAGELAB para interpretação de imagens DICOM. Manuscrito aguarda publicação
2)Programa Nacional de Pós-Doutorado com desenvolvimento de teses e manuscritos relacionados com o SUS 
3)Suporte remoto ao atendimento emergencial com uso de ECGdigital via dispositivos móveis - projeto de dioutorado 
desenvolvido para auxilio ao atendimento do IAM com trombólise nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento do município e 
estado do Rio de Janeiro)- aguardando publicação de manuscrito
4) Estratificação de risco na morte súbita da cardiopatia chagásica -PARÂMETROS CLÍNICOS E MOLECULARES - manuscrito 
aguardando publicação 
5) Fatores associados com a aterosclerose em jovens - parâmetros de necrópsia, genéticos, de microvasculatura, 
ecocardiográficos e de angiotomografia- masnuscritos aguardando publicação
6) Letalidade nos procedimentos de alta complexidade nas doenças cardiovasculares no Sistema Único de Saúde - 
manuscritoaguardando publicação
7) Mortalidade nas doenças cardiovasculares e desigualdades socias- manuscrito aguardando publicação - manuscritos 
aguadando publicação
8) Avaliação e seguimento de 10 anos de pacientes com Síndrome coronariana em hospital terciário- manuscrito aguardando 
publicação
9) Nutrição e polimosfismo genético nas doenças cardiovasculares- manuscrito aguardando publicação
10) Suplementação de nutrientes associado a dieta para diminuição de desfechos cardiovasculares- manuscritoaguardando 
publicação

Intercâmbios Institucionais
Conforme descrito nos objetivos, o programa de pós-graduação em cardiologia da UFRJ está desenvolvendo projetos de 
pesquisa em colaboração com várias instituições de ensino/pesquisa do estado do Rio de Janeiro visando consolidar uma 
proposta inovadora interinstitucional de pós- graduação na área de saúde cardiovascular. 
As seguintes instituições já participam dessa cooperação: 
- Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ/MEC com várias instituições de diferentes áreas de conhecimento: Instituto 
de Biofísica Carlos Chagas Filho (laboratório de Biologia Molecular, Laboratório de Eletrofisiologia), Instituto de Ciências 
Biomédicas, Instituto de Bioquímica, Instituto de Microbiologia, Complexo Hospitalar da UFRJ, COPPE (Engenharia de 
Produção, Laboratório LAND, Engenharia Biomédica), Instituto de Matemática.
- Universidade Federal Fluminense - UFF/MEC
- Escola Nacional de Saúde Pública/FIOCRUZ/ENSP/MS.
- Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras (INCL/MS) 
- Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC/CNPq/ MCTI). Diversos projetos estão em andamento nas diversas 
instituições.
A ênfase do ensino disciplinar do Programa é em metodologia Científica e no Julgamento Clínico. 
- O programa de pós-graduação coopera com o HEMOLAB do LNCC nos projetos de processamento de imagens e de 
simulação computacional do sistema cardiovascular. Desenvolve- se também em cooperação, o projeto de telemedicina para a 
transmissão de imagens sem fio do eletrocardiograma para aplicar no projeto TIET (trombólise no infarto agudo do miocárdio 
com teleconsultoria). Esse projeto é desenvolvido também com a Secretaria de Estado de Saúde e com o Ministério da Saúde, 
para levar o tratamento trombolítico no infarto agudo do miocárdio para qualquer unidade de atenção básica ou até na 
residência do paciente no atendimento via SAMU. O Programa coopera também com a Agência Nacional de Saúde para 
avaliar o uso de tecnologias na área cardiovascular, no setor de Seguros Privados de Saúde
O PPG em Medicina (Cardiologia) é parte do Instituto Nacional de Pesquisa em Medicina Assistida por Computação Científica 
(INCT-MACC). O INCT-MACC, coordenado pelo LNCC/MCT e criado após vencer concorrência de edital do Ministério da 
Ciência e Tecnologia para implementar política de desenvolvimento científico para o Brasil através da cooperação 
interinstitucional, congrega 42 instituições nacionais e internacionais. Neste Instituto, os alunos e pesquisadores do Programa, 
desenvolvem pesquisas de ponta na modelagem computacional do sistema cardiovascular humano e no processamento de 
imagens computacionais utilizadas em medicina, especialmente nas doenças cardiovasculares em estreita cooperação com o 
Laboratório Nacional de Ciências da Computação (LNCC) do MCT. Docentes de nosso Programa são membros do Comitê 
Gestor do INCT-MACC. 
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O PPG em Medicina (Cardiologia) também criou, concorrendo à edital do CNPq e do Ministério da Saúde (DECIT), com a 
colaboração da OPAS, o Núcleo Interinstitucional de Avaliação Tecnológica em Saúde do Complexo Hospitalar da UFRJ. Este 
núcleo é voltado para produzir pesquisas de avaliação tecnológica para o SUS e faz parte da Rede Brasileira de Avaliação 
Tecnológica em Saúde (REBRATS) do Ministério da Saúde. 
Auto Avaliação Único programa de pós-graduação com nível de doutorado no Rio de Janeiro, a pós-graduação em cardiologia 
da UFRJ manteve suas linhas de pesquisa, com ênfase nas pesquisas voltadas para o Sistema Único de Saúde, para a 
Avaliação Tecnológica em Saúde, para a modelagem computacional do sistema cardiovascular e para a biologia molecular.
Conseguiu ampliar significativamente o número de docentes permanentes, graças a um intercâmbio científico ativo com alguns 
laboratórios de outras instituições científicas, principalmente com o Instituto de Biofísica da UFRJ, com o Laboratório Nacional 
de Computação Científica (LNCC) e com o Instituto de Matemática e com a COPPE da UFRJ. O número de docentes
permanentes do Programa é atualmente de 16. Esta cooperação interinstitucional ampliou o leque de projetos para a pesquisa 
científica dos alunos de pós-graduação.
Foi promovida a reformulação do regulamento do programa, das disciplinas de pós gradação de foi criado uma comissão 
permanente de avaliação para credenciamento de docentes permanentes. Desse modo, ampliou-se as perspectivas de 
transdiciplinaridade que é a proposta do programa de pós graduação. 
A maior integração com outras universidades e instituições de ensino no estado, Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação 
Oswaldo Cruz e LNCC, com as secretarias de saúde do estado e município do Rio de Janeiro, ampliou o horizonte dos projetos 
e das linhas de pesquisa do programa. Os frutos científicos dessas associações já estão ocorrendo, resultando em publicações
tanto na literatura internacional, como na nacional. O programa conseguiu também uma ampliação significante de sua 
infraestrutura administrativa com a incorporação de 3 secretárias e com a aquisição de 63 computadores o que facilitou o 
trabalho de todos.
A instalação da rede de alta velocidade e infraestrutura para Telemedicina ampliou o intercâmbio entre os pesquisadores e as 
possibilidades de educação à distância e teleconsultorias para o sistema de saúde. 
O programa manterá nos próximos anos as prioridades de pesquisa já definidas nos itens anteriores, bem como a ampliação 
da cooperação interinstitucional e transdisciplinar. O desenvolvimento de novos métodos de pesquisa, principalmente utilizando 
modelos não lineares e a difusão entre os pesquisadores e alunos do programa da teoria de sistemas complexos é outra
diretriz do programa.

Diagnósticos e desafios
Profissionalismo no preenchimento do DATACAPES (considerando as dificuldades intrïnsecas da UFRJ e do SIGMA). 
Manutenção das publicações de Dissertações nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia e procurar sempre a publicação das 
Teses em revistas Internacionais.
Reduzir o tempo de defesa para no máximo 20 meses no Mestrado e para 36-40 mesesno
Doutorado. 
Maior distribuição das orientações entre os docentes.
Ampliar cada vez mais a aceitação de alunos não médicos. Aumentar a visibilidade do Programa através da mídia eletrônica
Manter as bancas sempre com conceituados Docentes de outras Universidades  Brasileiras, tanto no Mestrado como no 
Doutorado Estimular os ex alunos a fazerem concursos públicos para a UFRJ, aumento assim o Docente do
Programa Manter e aumentar os acordos de Cooperação interdisciplinares e InterInstituicionais, promovendo maiores 
possibilidades de Pesquisas e de Teses.

Ensino a Distância
O Programa está oficialmente engajado no projeto de Telemedicina, junto com a Escola de Comunicação, com o Laboratório 
Land da COPPE (UFRJ), com as demais unidades hospitalares da UFRJ (Complexo Hospitalar) e com o LNCC. Em 2009 
completou-se a instalação de toda a rede de alta velocidade (através de projeto com a rede CONMEP) e do equipamento de 
telemedicina adquirido através do Projeto RUTE, rede de telemedicina à qual já pertencemos. Temos atualmente infraestrutura 
para teleconferências em 02 grandes auditórios e uma sala no HUCFF além dos locais de produção de imagens (Radiologia, 
ecocardiografia, etc). Uma sala em cada um das demais 8 unidades hospitalares da UFRJ também foi equipada para 
teleconferências e consultoria à distância. O projeto de educação à distância para profissionais de atenção básica de
saúde (Programa de Saúde da Família) está em andamento, bem como o projeto de consultoria à distância para o uso de 
trombolítico no Infarto agudo do miocárdio (colaboração com o LNCC).

Com o Laboratório Land/COPPE e com a Escola de Comunicação/UFRJ, estamos colaborando com a tecnologia multimídia de 
ponta desenvolvida por essas Instituições e que possibilita a realização de educação à distância de modo inovador. O material 
didático produzido poderá ser enviado a distancia para qualquer escola médica e/ou aluno de medicina, via internet, através do 
site da UFRJ, bem como ser armazenado em servidor para acesso dos estudantes. 

Outras informações
O programa procedeu à reforma de seu regulamento o qual foi aprovado pelo Conselho de Ensino para Graduados (CEPG) da 
UFRJ em 2008. Nessa reforma o Programa passou a ser oficialmente interinstitucional, ou seja, da Faculdade de Medicina e 
do Instituto do Coração (Edson Saad) da UFRJ e aprovou-se a participação de professores externos à UFRJ e a possibilidade 
de matricular alunos com formação em outras áreas de conhecimento fora da área de medicina. A partir de
2009 procedeu-se à seleção de alunos com formação em nutrição, enfermagem, educação física, fisioterapia. Em 2011 
procede-se a nova reformulção do programa já escrita anteriormente.
O Programa tem atualmente os seguintes responsáveis em sua estrutura administrativa:
Coordenador Geral: Professor Aristarco G. Siqueira Filho 
Coordenador Substituto: Profa. Glaucia Maria de Moraes Oliveira
Coordenador Adjunto do Mestrado: Ronaldo de Souza Leão Lima
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Coordenador Adjunto do Doutorado: Prof. Nelson Albuquerque de Souza e Silva, .
Coordenador de Pesquisa do Instituto do Coração da UFRJ: Prof. Edson Rondinelli
Corrdenador Substituto de Pesquisa do Instituto do Coração da UFRJ: Dr. Roberto Coury Pedrosa
A Comissão Deliberativa do Programa é formada pelos Coordenadores acima definidos e por Representante do Corpo discente 
do Programa. Reformas das Disciplinas do Programa e da Grade Curricular
Procedemos também em 2009 uma reforma nas disciplinas e na grade curricular. O conjunto de disciplinas propicia a base 
teórica a ser desenvolvida com os alunos, para dar suporte ás áreas de concentração e suas linhas de pesquisa, com ênfase 
na metodologia científica incluindo a bioestatística com modelos não lineares, a avaliação tecnológica em saúde e o processo 
de decisão clínica e teoria de sistemas complexos. Nova reformulação ocorreu em 2011 a fim de aprimoramento da 
características multidisciplinares do programa. O programa mantém como prioridades em pesquisa:
a) Pesquisas clinico-epidemiológicas voltadas para o Sistema Único de Saúde.
Esses estudos também serviram de base para o desenvolvimento do Plano Estadual de Alta Complexidade em Cardiologia e 
gerou relatório de pesquisa já enviado ao CNPq evidenciando a necessidade urgente de melhorar a base de dados da CIH e a 
performance não adequada das tecnologias estudadas de acordo com os dados disponíveis nessa base. Detectou-se também
fortes indícios da possibilidade de cobrança dupla desses procedimentos pelo setor privado o que aponta para a necessidade 
de medidas administrativas.

b)Avaliação Tecnológica em Saúde - A criação do Núcleo de Avaliação Tecnológica em Saúde Esse núcleo passa a fazer parte 
da Rede Brasileira de Avaliação Tecnológica em Saúde (REBRATS) do Ministério da Saúde. Portanto, o programa firma-se 
com sua orientação de pesquisas voltadas para o SUS e que sirvam de base para as políticas de saúde do Estado.
c) Medicina Assistida por Computação Científica (MACC) - Simulação computacional do sistema cardiovascular humano - A 
criação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia – MACC.A participação do Programa de Pós-graduação (Instituto do 
Coração Edson Saad e Faculdade de Medicina da UFRJ no INCT-MACC (http://macc.lncc.br/principal.php) abriu um novo 
caminho para a pesquisa em nossa instituição.
d) A Telemedicina - A Rede Universitária de Telemedicina (RUTE)
O programa, também deu também prioridade ao desenvolvimento da telemedicina. Através de projetos aprovados em edital 
Expansão RUTE Dois projetos estão em andamento, para utilização da nova rede: de educação à distância para profissionais 
de atenção básica de saúde do Rio de Janeiro (em cooperação com a COPPE - Laboratório LAND/UFRJ e com a Escola de 
Comunicação da UFRJ) e do uso de trombolítico no infarto agudo do miocárdio em pacientes atendidos em unidades móveis 
de saúde (ambulâncias do SAMU da SES) e unidades fixas de atenção básica (UPAS). Este último projeto é feito em 
colaboração com o LNCC para desenvolvimento de tecnologia de transmissão de dados sem fio através da participação na 
Rede de Pesquisa em Medicina Assistida por Computação Científica do Rio de Janeiro (MACC-Rio) - Telemedicina (Edital
MS/CNPq/FAPERJ 07/2006 - PPSUS - Rede de Telemedicina). Ressalte-se que o Laboratório LAND da COPPE/UFRJ dá 
suporte à telemedicina desenvolvendo projeto multimídia de ponta para diversas utilizações. A Escola de Comunicação (ECO/
UFRJ) também dá suporte ao desenvolvimento da telemedicina pelo Programa de Cardiologia.

e) Rede de Biologia Molecular do Rio de Janeiro (PPSUS/MS e FAPERJ). O Programa participa, sob a coordenação do Prof. 
Edson Rondinelli, da rede de Biologia Molecular criada no Rio de Janeiro através dos editais do PPSUS/MS/FAPERJ. O 
desenvolvimento das pesquisas nas aplicações clínicas do uso de células tronco e dos estudos de associações dos 
polimorfismos genéticos com a cardiopatia isquêmica e seus fatores de risco cardiovascular são projetos incluídos nessa rede.
f) Cardiopatia Chagásica, Miocardiopatias e Insuficiência cardíaca. Essa linha de pesquisa sob a coordenação dos 
Pesquisadores Roberto Pedrosa e Sergio Salles Xavier mantem estreita cooperação com o Instituto de Biofísica Carlos Chagas 
Filho e com a FIOCRUZ e apresenta produção científica de alta qualidade atestada por suas publicações e apoio financeiro em 
editais de pesquisa.
g) Geoprocessamento. Iniciamos também o desenvolvimento de projetos de pesquisa em doenças cardiovasculares utilizando 
geoprocessamento (projeto coordenado pelo Professor João Manoel Pedroso). Esta técnica está sendo realizada em 
cooperação com o Instituto de Matemática da UFRJ.
7) Apoio de Bioestatística à pesquisa - A criação do Laboratório de Bioestatística Bayesiana e Decisões Clínicas Complexas.
O Programa tem forte ênfase na sua inserção Social como pode ser atestado por sua integração funcional e cooperação com 
outros programas e centros de pesquisa como já mencionada anteriormente. São 42 instituições nacionais e internacionais que 
participam do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia-MACC, além de todas as instituições e NATS que participam da Rede
REBRATS e as 132 instituições que participam da Rede RUTE (Rede Universitária de Telemedicina) da RNP/MCT: 
http://rute.rnp.br/ , além das instituições da própria UFRJ e as colaborações com o Ministério da Ciência e Tecnologia (em 
educação à distância e uso de tecnologias multimídia de ponta), com as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, 
especialmente no Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS/DECIT-MS) o qual auxiliamos a implantar no Rio de Janeiro 
como Coordenador da Comissão de Implantação do PPSUS no Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Saúde, 
juntamente com a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e com o Ministério da Saúde. O PPSUS continua a aumentar 
o aporte de recursos para pesquisas voltadas para o SUS através do DECIT / MS e da FAPERJ / SECTI.
A produção científica do Programa tem servido de base para decisões gerenciais para o SUS, como por exemplo, as decisões 
sobre incorporação de novas tecnologias como os stents farmacológicos ou implementação de tecnologias sub-utilizadas. , 
mas úteis para a população, como o uso de Trombolíticos no Infarto agudo do miocárdio com consultoria à distância através de 
novas técnicas de comunicação à distância, desenvolvidas com os INCT e o Laboratório LAND/COPPE, através do
projeto TIET (Trombólise no infarto agudo do miocárdio na emergência com consultoria à distância por Telemedicina). Este 
projeto, coordenado por um de nossos mestrandos e depois doutorando, demonstrou a redução da mortalidade por infarto 
agudo do miocárdio de 10% quando o paciente era atendido no Hospital para 5% quando o trombolítico era utilizado no 
primeiro local de atendimento com consultoria à distância. Essa redução da mortalidade por infarto do miocárdio,
que em nosso sistema de saúde é ainda mais alta (15%) demonstra o grande impacto social que esta estratégia pode ter se 
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implantada largamente.  Esta integração possibilita troca de conhecimentos e projetos conjuntos com outros pesquisadores
e com os gerentes estaduais e municipais de saúde.

ANEXO VI

Para acessar o anexo VI, clique aqui.

ANEXO VII

nstituto do Coração Edson Saad / Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(ICES/UFRJ)
Foreword  About the ICES/UFRJ
1) Summary
The ICES  has created  a structure based on inter institutional cooperation to support its 
education and research activities:
a) INTER-INSTITUTIONAL NUCLEUS FOR HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 
(NIATS)–member of REBRATS (Brazilian Network of Health Technology Assessment.
b) INTER-INSTITUTIONAL NUCLEUS ON TELEMEDICINE (NUTEL)–member of RUTE 
(Brazilian Universities Networkon Telemedicine)
c) BAYESIAN BIOSTATISTICS AND COMPLEX SYSTEMS LABORATORY–In 
Cooperation with the Production Engineering (COPPE/UFRJ), LAND laboratory 
(COPPE/UFRJ) and Mathematics Institute /UFRJ)
d) NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY –MEDICNE ASSISTED 
BY SCIENTIFIC COMPUTATION (INCT-MACC) Coordinated by the LNCC / MCT.
e) GRADUATE DEGREE PROGRAM IN MEDICINE (CARDIOLOGY) -integrated to the 
Medical School / UFRJ. –Lato sensu (residency) and stricto sensu (master of scienc
e, doctorate and pos-doctorate degree levels).Within the UFRJ the ICES is part of the 
Academic and Hospital Complex integrated by nine UFRJ units and has an annual 
budget from the UFRJ participation budget. At the undergraduate level the ICES is 
responsible for the Cardiology discipline of the School of Medicine, receiving 90 medical 
students per semester. At the graduate level the ICES has at present 33 master degree, 
20 doctorate degree and  one post-doctorate students.
The ICES has at present a total of 22 projects financed by national research agencies 
(FAPERJ, CNPq, DECIT/Ministry of Health, National Health Agency. In the INCT- 
MACC, the ICES is developing researches in three of its major five areas: Area 1: 
Modeling and simulation of the Cardiovascular System. For improving the model 
developed by the HeMoLab we obtain images of the cardiovascular system from 
patients to be utilized by the LNCC group.

2
Area 2: Medical image processing Images from medical procedures such as ultrasound, 
intravascular ultrasound, magnetic resonance, computerized thomography are obtained 
from patients and processed by the LNCC group. A software to process images in 
DICOM, was developed and its validity tested against a commercial available software. 
Area 4: Information systems in health In this area the ICES develops with the LNCC a 
system to provide distance consultation in order to improve the utilization of the 
thrombolytic therapy for patients with acute myocardial infarction.
The utilization of this therapy in UPAs has 
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achieveda level of 45 % of patients with acute myocardial infarction and ST elevation 
from a previous level of only 10%.We also work with databases such as the 
MortalityInformation System (DATASUS),  Hospital Admissions Authorization, IBGE (c
ensus data and social indexes data) and others. Links among these systems is obtained 
utilizing the RECLINK. Techniques of Geoprocessing are also developed. Al this work is 
done to better understand the evolution of the mortality data, the utilization of 
technologies in the health system and the socio-economic and environmental 
influences on cardiovascular diseasesas well as to provide information for better medical 
and management decisions.

2)Introduction.
..................................................
.................................................... 
The ICES/UFRJ was created in November 27, 2003 as a Specialized Research Institute 
in 
Cardiovascular Health, by a resolution of the University Council of the Federal University 
of Rio de Janeiro (UFRJ). In December 2008, a new resolution of the University Council 
(Resolution no. 15/2008– Published in the UFRJ Bulletin no. 01 of january 08, 2009), 
created  the Complexo Hospitalar da UFRJ - CH-UFRJ (Academic and Hospital 
Complex of the UFRJ) integrating functionally nine UFRJ institutions  as shown in fig.1 
(Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Hospital Escola São Francisco de 
Assis,Maternidade Escola, Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, 
Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, Instituto de Ginecologia, Instituto de 
Neurologia Deolindo Couto, Instituto de Doenças do Tórax, Instituto do Coração Edson 
Saad).

Fig.1 – Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Academic and 
Hospital  Complex of the Federal University of Rio de Janeiro)
The ICES origins are the disciplines of Cardiovascular Surgery and Cardiology of the 
Departments of General Surgery and Internal Medicine, respectively, of the Medical 
School of  the UFRJ. It thus represents an expansion of an academic unity guided on a 
new management model based on complex systems theory applied to health institutions 
and maintaining the 200 years old tradition of the Medical Schoolof the UFRJ.
The 2nd and 3rd articles of its General Regiment thus define the new institute and its 
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goals: Art. 2Nd - The ICES/UFRJ, as a Specialized Research Institute, is part of the 
Health Sciences  Centre and has as its goals to promote excellence in the fields of 
Cardiology and Heart Surgery  through scientific and technological research, provision of 
health care to the population, and teaching for human resources formation at the 
undergraduate and graduate levels.
Art. 3rd -----§ 2nd – From the pedagogic standpoint, at the undergraduate and graduat
e teaching levels, the ICES /UFRJ is part of the organizational structure of the Medical 
School/UFRJ through the Departments of Internal Medicine and General Surgery, and 
will use its own physical installations and other areas were the above mentioned 
departments function.

2.1) Areas of expertise within the 
ICES/UFRJ 
..................................................
The Research Areas of the ICES/FM Graduate Program defines its expertise and are 
listed below with the researchers working in each area:
-RESEARCH AREA– Clinical and Epidemiological Research in Cardiovascular Health;
RESEARCH LINES: 1 – Ischemic Atherothrombotic Cardiopathy 
– Genetics and cardiovascular risk factors:
Coordinator: Prof. Nelson A. de Souza e Silva;
Researchers: Edson Rondinelli, Carlos Henrique Klein, Basilio Bragança Pereira, 
Lucia Helena Salis, Paulo Godoy, Glaucia Maria Moraes de Oliveira, Glorimar Rosa, 
Deyse Conceição Santoro Batista, Alexandra Melo Schmidt, José Hamilton Matheus 
Nascimento, Bernardo Rangel Tura, Marco Antonio Mattos, Giselle Zapata Sudo.
2 – Epidemiologic studies and Health Technology Assessment in Cardiovascular 
Diseases:

Coordinator: Glaucia Maria Moraes Oliveira.
Researchers: Carlos Henrique Klein, Nelson A. de Souza e Silva, Basilio Bragança 
Pereira, Lucia Helena Salis, Paulo Godoy, Bernardo Rangel Tura, Glorimar Rosa, 
Deyse Conceição Santoro Batista, Alexandra Melo Schmidt, José Hamilton Matheus 
Nascimento
, Emiliano Horacio Medei
.
3 –Chagas ́ Disease– Clinical and laboratory aspects Coordinator: Sergio Salles Xavier
Researchers: Roberto Pedrosa, Fernando Silva Guimarães.
4 – Cardiac Eletrophysiology and Cardiac Arrhythmias:
Coordinator: Jacó Atié
Researchers: Fernando Cruz
5- Cardiomyopathies and Heart Failure
Coordinator: Sergio Salles Xavier
Researchers: Aristarco G. Siqueira Filho.
- RESEARCH AREA II: IMAGING METHODS IN CARDIOVASCULAR DISEASES: 
RESEARCH LINES:

1 –Non-invasive methods in cardiology: 
Coordinator: Aristarco G. Siqueira Filho
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Researchers: Roberto Pedrosa, Andrea Lorenzo

2 – Nuclear Cardiology Coordinator: Mauricio Pantoja
Researchers: Ronaldo de Souza Leão Lima, Andrea Lorenzo- RESEARCH AREA III 
PRE-CLINICAL RESEARCH IN CARDIOLOGY; RESEARCH LINES:1  – Chagas  ́
Disease
Coordinator: Roberto Pedrosa
Researchers: Sergio Salles Xavier

RESEARCH AREA III –PRE-CLINICAL RESEARCH IN CARDIOLOGY;
RESEARCH LINES:
1 – Chagas ́ Disease
Coordinator: Roberto Pedrosa
Researchers : Sergio Salles Xavier
2 – Genetics, Molecular Biology and Cardiovascular Diseases:
Coordinator: Edson Rondinelli
Researchers: Turan Peter Ürményi, Rosane Silva, Nelson Souza e Silva, Lucia Helena
Alvares Salis, José Hamilton Matheus Nascimento.
3 – Cardiac Eletrophysiology:
Coordinator: Roberto Pedrosa
Researchers: Antonio Paes de Carvalho
4 – Medicine Assisted by Scientific Computing
Coordinator: Raul Antonino Feijóo
Researchers: Pablo Xavier Blanco, Rodrigo Luis de S. Da Silva, Nelson A. de Souza e 
Silva, Glaucia Maria Moraes Oliveira.

RESEARCH AREA IV – CARDIOVASCULAR SURGERY. RESEARCH LINES:
1 – Experimental Cardiovascular Surgery
Coordinator: Mauro Paes Leme
Researchers : Eduardo Bastos
2 – Aortic Diseases:
Coordinator: Professor Henrique Murad
Researchers: Mauro Paes Leme
2.2) Institutional references..................................... 
2.2.1) Institutional Mission  The ICES/UFRJ as an Academic Institution of the UFRJ, has 
to consider the mission of  the University which autonomously contributes to the 
development of the National Health and Educational Systems and detains three 
technologies: teaching, research and direct action on the  environment (heath promotion 
and health care). Technology is here defined as the way to transform by precise 
processes, a knowledge into goods or services. The ICES defined as its Mission:
― The formation of man in full awareness of citizenship based on so
lid ethical grounds and the generation of knowledge in the area of cardiovascular health 
aiming at the improvement of the population health and the continuous improvement of 
the health and educational systems in the country.
2.2.2) Values, principles and objectives........................................................................... 
The following values and principles guide the ICES actions in education, research and 
health care:
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a)Social quality: The patient, theindividual who needs health care and the student , the 
individual being trained to be a citizen are the focus or goal of all actions.

b)―Ethicity‖– The organization of an internal health system for the UFRJ, with extensive 
inter- relationships to the external National Health System (SUS)  and the society, must 
be based  in the "ethicity" (attribute value that allows the perpetuation of a social system, 
organized  without the threat that  the individual desires override the welfare of the whole 
society) and the search for understanding of the functioning of this complex system in 
order to model it using  models adaptable to these types of nonlinear systems,  in order 
to
seek  a  high degree of innovation.
c) Integration of preclinical and clinical research and Development of new biostatistics 
and 
computational modelling of complex cardiovascular and health care systems
d) Interdisciplinarity and multiprofessionalism – formation of multiprofessional teams.
e) Interdependency among the academic and health care units , organized as a complex 
system,  maintaining the autonomy of each institution working for the whole.
f) Complementarity of assistencial health services with definition of responsabilities of 
each unit as part of the health system.
g)Development of a computerized information and costs systems to  provide managers 
with data necessary to constantly survey and evaluate the implementation of health care 
innovations  and technologies to  provide the best care possible and to  prevent 
damages to patients.
h) Utilization of high level communication technology  resources for the area of 
Telemedicine or ―Telehealth‖.
I) Steering Board Committee – to allow the joint participation of the research and 
healthcare  units, maintaining the autonomy of each unit but with joint planning.
j) To  establish linkage structures among all UFRJ units as well as the National Health 
System and National Science and Technology System.
k) Redefine priorities in research and educational areas based on clinico 
-epidemiological 
information, health care needs and the evolution of the science of knowledge.The 
creation of critical massis essential for this to be achieved including personnel and 
students from diverse areas of knowledge. 
l) Development of  intra-hospital functional academic units to improve interaction among 
health care- research- education  maintaining the concept of teaching interacting to 
health 
assistance.

ICES Objectives:

The ICES/UFRJ is not restricted to just one area of knowledge. Its organization is based 
on complex systems theory, so it is evident that it cannot be restricted to just one 
disciplinary area such as cardiology. It must be an Institute that organizes the knowledge 
coming from any area that can contribute to provide solutions for the major Brazilian 
health problem, the cardiovascular diseases.
The cardiovascular Diseases represent: the major cause of mortality, the second cause 
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of 
admissions to hospitals, and the major costs caused by these admissions, the major 
group of  illnesses responsible for permanent disability and early retirement, one of the 
major causes of absenteeism to labour and temporary disability.
The ICES/UFRJ will promote inter and transdisciplinarity uniting specialists from  diverse 
areas of knowledge, looking for innovations that might minimize the health-social 
problem caused by cardiovascular diseases.Thus, the  major ICES Objectives are:-To 
develop pre-
clinical and clinical-epidemiological research including health technology 
assessment, and new research methods aiming to improve the population health.
- To form health care professionals, experts in the cardiovascular field (blood 
circulation), at the graduate level (residency programs and ―stricto sensu‖ and ―lato 
sensu‖ graduate programs) and contribute to the formation of undergraduate students 
by the Medical School on solid ethical principles.

3)  Structure and organization of the INCT- 
MACC................................................
Since its creation the ICES developed the following structure to implement and support 
its teaching and research  activities with applications to the health care system:
- NÚCLEO INTERINSTITUCIONAL DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE 
(NIATS) – INTER-INSTITUTIONAL HEALTH  TECHNOLOGY ASSESSMENT 
NUCLEUS 
(HTA-IN). Created in 2005, in association with the FIOCRUZ/MS. In 2009 the HTA- IN 
which had already expanded, in 2008, to become a Nucleus of the UFRJ Academic and 
Hospital Complex (HTA- IN/CH-UFRJ), under the coordination of Professor Nelson A. 
De Souza e Silva (Director of the ICES/UFRJ) with support of the Pan-american Health 
Organization (PAHO/WHO), became part of the REBRATS/MS (Rede Brasileira de 
Avaliação Tecnológica em Saúde – Brazilian Health Technology Assessment Network) 
with the goal to support the Ministry of Health in conducting studies on HTA. In 2010 the 
HTA - IN / CH-UFRJ was registered at the ANS  (National Health Agency) - EDITAL DE 
CADASTRO Nº 001 /2010 as an institution accredited to perform HTA studies.
- BAYESIAN BIOSTATISTICS AND COMPLEX SYSTEMS LABORATORY Created in 
2006, in cooperation with the Mathematics Institute of UFRJ, the Production Engineering 
(COPPE) and the LAND Laboratory (COPPE/UFRJ), to support the scientific  research
activities of the ICES.
- GRADUATE DEGREE PROGRAM IN MEDICINE  (CARDIOLOGY) The graduate 
program (stricto and lato sensu) of the ICES is an integrated program with  the Medical 
School of the UFRJ.  This Program started in 1972 in the Department of Internal 
Medicine of the School of Medicine of the Federal University of Rio de Janeiro and is the 
only 
program in the Rio de Janeiro State that graduate students both at the Master and 
Doctorate  level. It was evaluated in 2007, as grade 4 by the CAPES (MEC) and in the 
2010 evaluation  the grade attributed by the CAPES area evaluation committee was 
questioned by the UFRJ and is under revision at present. A local visit was asked by the 
Program Coordination. Since then the program has grown and increased its inter 
institutional cooperation and financial resources  from public research agencies as 
shown below. A new  Regiment for the program was approved in 2008 the by theCEPG 
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(Superior 
Council for Graduate Programs and Research of the UFRJ), as a joint Program of the 9
ICES/CH
- UFRJ and the School of Medicine / UFRJ (article 1st of the Regiment). The Graduate 
Degree Program expanded thusits activities of personnel formation to include students 
from areas outside the medical area and  establishing new priorities of research goals to 
the following subjects: Health technology assessment, Complex systems theory, 
Qualitative and quantitative research methods, Clinical Decision  Making, Computational 
Modelling of the Cardiovascular System, Medical Imaging Processing, Telemedicine, 
Bayesian Biostatistics. The present permanent staff of the Program is composed of  23
professors: 09 from the  Medical School of UFRJ (Departments of Internal Medicine, 
General Surgery and Preventive Medicine) and ICES/UFRJ, 02 from the Clementino 
Fraga Filho University Hospital; 03 from the Carlos Chagas Filho Biophysics Institute 
/UFRJ;  01 from the Biochemistry Institute; 01 from the Department of Basic and Clinical 
Pharmacology; 01 from the Department of Statistical Methods, Mathematics Institute 
(UFRJ), 01 from the Nutrition Institute Josué de Castro; 02 from the National Computing
Sciences Laboratory (LNCC/MCT) and 03 from the National Institute of Cardiology/MS.
The number of Collaborator Professors has also increased to a total of 17 (12 from 
UFRJ and 05 from external institutions). The Program has thus, a participation of  40 
staff professors from 10institutions (8 from UFRJ and 02external institutions). These 
professors have expertise in 16 professional areas/disciplines: cardiovascular health; 
Cardiovascular Surgery; Internal Medicine; Human Nutrition; Nursing; Anatomo-
pathology; molecular biology; Biophysics; electrophysiology; Histology; Microbiology; 
electronic engineering; computational engineering; production engineering; biomedical 
engineering.
In December 2010 the program had 50 graduate students (30 in the Master degree and 
20 in the PhD degree program). Of these, 06 defended their Master Degree dissertation 
in the  first semester of 2011. 08 new students entered the program in the first semester 
of 2011 (05 in the Master degree and 03 in the doctorate degree). At present (July 2011) 
there are 53 active students inthe program (33 M and 20 D). From 2005 to december 
2009, a total of 52 graduate students (26 master degree and 17 PhD degree) obtained 
their degrees. In 2010 and 2011 (1st semester) 11 students graduated (08 M and 03 D).
In 2008 the Graduate degree program received its first student at the pos-doctorate level 
from the EDITAL PNPD MEC/CAPES e MCT/CNPq e MCT/FINEP. The Program selected Dr. 
Paulo Godoy, a previous student and who had defended his thesis in 2007, as the first student 
of this Program (PNPD – National Post- doctorate program)

-INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - MEDICINA ASSISTIDA POR 
COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA (INCT-MACC) – NATIONAL INSTITUTE OF SCIENCE 
AND TECHNOLOGY – MEDICINE ASSISTED BY SCIENTIFIC  COMPUTATION.

In November 2008,  the ICES/UFRJ became an associated institution of the 
INCT/MACC 
with activities in 3 of its 5 areas:
Area 1  - MSCO– Modeling and computer simulation of complexphysiological systems 
with emphasis on Human Cardiovascular System.
Area 2 – PAIM – advanced processing of medical images including three - dimensional 
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reconstruction and visualization of relevant structures and their applications in medical
modeling and computer simulation of physiological systems and diagnostic imaging.
Area 4 – SIES - health information systems, with applications in emergency medical and
public health surveillance.
As a teaching and research institute and component part of the UFRJ Academic and 
Hospital Complex, REBRATS and INCT
- MACC, the ICES will present itself to the National  Educational System and to the 
National Health System, as part of these scientific networks.
- TELEMEDICINE
– RUTE NETWORK
In 2008 the ICES created, supported by the Ministry of Science and Technology, the 
Telemedicine Nucleus integrated in the  UFRJ  Academic and Hospital Complex, as part 
of the Rede Universitária de Telemedicina

− RUTE (Telemedicine University Network) of the Ministry of Science and 
Technology.

−

3.1) Organogram................................................................................................ 

The ICES has the organogram as shown in fig 2:
FIG. 2 
–
ICES ORGANOGRAM

3.2) Facilities......................................................................................................
3.2.1) Headquarters......................................................................................
The ICES/CH- UFRJ, its Graduate degree Program and INCT- MACC associated 
Institution, are located in the Hospital Universitario Clementino Fraga Filho da UFRJ (8th 
floor) and utilizes the facilities of the HUCFF for its educational and research goals.
These facilities are: Total area: 1.415,09 m2, distributed by the following sectors:
a) Administrative Area (8º floor): 103,39 m2.
b) Administrative Area for Special diagnostic tests (SME -3rd floor): 42,46 m2.
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c) Echocardiography Lab (3rd floor) 22,50 m2

d) Coronary Care Unit and Intensive care post-surgical unit (8º floor): 419,76 m2

e) Inpatientswards: 485,65 m2

f) Teaching facilities, amphitheatres (8º floor): 26,65 m2

g) Laboratories of Cardiovascular Non-invasive methods -Ergoespirometry, Holter 
and―TILT test‖ (SME): 68,67 m2

h) Laboratory of Cardiac Scintilography (underground): 28,44 m2

i) Laboratories of Hemodynamic and Invasive Eletrophysiology: 175,11 m2.
j) Telemedicine – (12th floor) 28, 44 m2 The out patients health care facilities for patients 
with general cardiovascular diseases occupy 22 rooms (45 sessions per week). 
3.2.2) Associated laboratories........................................................................ ICES-
HUCFF and FM / UFRJ Laboratories and Nucleus for Research, Training and Health 
Assistance. 
a) Specialized Cardiovascular Laboratories – related to research areas.
- Non invasive electrophysiology (Electrocardiography, Holter, Pace-
maker evaluation); 
- Sympathetic and Parasympathetic Disautonomy (TILT test and ABPM);
- Echodopplercardiography;
-Exercise physiology (Ergospirometry, Cardiovascular Rehabilitation);
- Non-invasive clinical Electrophysiology;
- Hemodynamic Laboratory;
-Myocardial Scintilography (Nuclear Medicine);
-Computerized Tomography and Magnetic Nuclear Resonance (Radiodiagnostic Service 
HUCFF);
- Bayesian Biostatistics, Complex Systems Studies and Health Technology Assessment 
Laboratory  (Collaboration with Production Engineering 
– COPPE and Mathematics Institute /UFRJ).
b) Research Nucleus - Health Technology Assessment Inter-institutional Nucleus (HTA
-IN/CH-UFRJ). Created by an interinstitutional agreement among the UFRJ and 
FIOCRUZ , was latter supported by the DECIT/Ministry of Health through the 
REBRATS / MS and PAHO/WHO. It encompasses all the units of the CH-UFRJ with the 
collaboration of researches from other institutions. -Telemedicine  Inter-institutional 
Nucleus Created with the support of the RUTE/MCT. All the institutions that are part of 
the CH- UFRJ work in network. This network provides facilities for communication 
among  researchers and educators from UFRJ and all the  Brazilian  Federal 
Universities. 
c) Pre- Clinical Research Laboratories: -Macromolecular Metabolism Medical Genetics 
and Molecular Biology Laboratory  (located at the Byophisics Institute/UFRJ);
3.2.3) Collaborator laboratories......................................................................  Cooperative 
research projects are under way with laboratories of other UFRJ institutions: Byophisics 
Institute, Biochemistry Institute, Mycrobiology Institute, Nucleus of Epidemiologic studies 
and medical statistics of the Institute of Social Health (IESC), Nucleus of Educational 
Technology for Health (NUTES), Nutrition Institute Josué de Castro,  COPPE/UFRJ 
(Biomedical Engineering, LAND Laboratory, Production Engineering) and most  recently 
the Environment Engineering to study the effects of pollution on cardiovascular 
diseases.
3.3) Meetings and interaction among laboratories............................................  The ICES/
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UFRJ considers that for its continuous scientific improvement it is essential to develop 
relationships with national and international institutions through the signature of 
cooperation projects and programs.
The inter-institutional cooperation has increased with the creation of the National 
Institute of Sciences and Technology- Medicine Assisted by Scientific Computation 
(INCT-MACC) 
in November 2008 which encompasses 23 laboratories in 11 Brazilian states and in 
more 
than 10 countries.  The ICES/UFRJ, as part of this new institute, was able to increase 
the 
number of permanent professors in the Graduate Degree Program, specially Professors 
of the LNCC/MCT, HEMOLAB, which gives support for the development of research 
lines and formation of professionals and coordinate a new discipline in the core 
curriculum of the  Program (Computational Modelling of the Cardiovascular System). In 
2010 the ICES signed a cooperation agreement with the National Institute of 
Cardiology / MS – this agreement involves the participation of professionals from the NIC 
in the graduate degree 
program of the ICES/FM/UFRJ, as well as joint development of research in areas such 
as the HTA, MACC and Imaging processing. The following Institutions have signed 
cooperation agreements with the ICES:
- Laboratório Nacional de Ciências e Computação (MCTI/CNPq),
-Instituto Nacional de Cardiologia (INC/MS),
-FIOCRUZ/MS
-Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (IECAC/SES),
-Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ/MS),
-Fluminense Federal University,
-Mayo Clinic Foundation.
- Inter-institutional agreements in the UFRJ:
-Medical School,
-Carlos Chagas Filho Biophysics Institute,
-Nutrion Institute Josué de Castro
- National Museum,
- Production Engineering,
- Mathematics Institute,
- COPPE (Engeneering graduate programs Institute). The ICES/UFRJ multiprofessional 
staff collaborate with professionals working in institutions that belong to the same Un
iversity (UFRJ) or other scientific institutions encompassing experts in molecular biology, 
nutrition, farmacology, biophysics, biomedical engineering, production engineering, 
anthropology, among others. 
3.4) Computational and equipment infrastructure..............................................  The ICES 
utilizes the following equipments located at the HUCFF/ UFRJ building.
Most of these equipments were bought with funds from research projects developed by 
researchers from the Graduate Degree Program  of the ICES/FM/UFRJ.
Angiographers --------------------------------- 02 Desk computers----------------------------- 58 
Notebooks ------------------------------------- 07 Printers ---------------------------------------- 20 
Nobreaks --------------------------------------- 01 Palm HP --------------------------------------- 06 
Desfibrilators --------------------------------- 07 Echocardiographers ------------------------ 04
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Intracorona ry ultrasound -----------------
01 (INCT- MACC resources) Electrocardiographers--------------------- 16 Ergometrics 
equipment -------------------- 03 Ergometric bycicles  -------------------------- 05 Parametric 
Monitor ------------------------ 03 Monitors  --------------------------------------- 27 Multimedia 
Projectors--------------------- 07 Switch ----------------------------------------- 02 Screens for 
projection ---------------------
03 Intelligent board ---------------------------- 01Digital vídeo Cameras ---------------------
06Sound equipment (4 cx) model:PBX 12-- 01 Portable microphones
-----------------------07 Videoconference system and software ---- 02 Television 
-------------------------------------- 01 Air conditioners -------------------------------
06 Desk calculator ------------------------------- 01 Freezers 
-----------------------------------------03

3.5) Extranet....................................................................................................... The ICES 
utilizes the extranet developed by the INCT-MACC, which is of great value  for 
administrative and research purposes.

3.6) Funding Agencies.......................................................................................  Labour 
relationships and Financial resources The ICES intends to modify the relationships of 
the instituti on with its labour force by  creating mechanisms necessary to guarantee the 
complete dedication of the Professional staff.  Intellectual satisfaction, creativity, and 
compromise with social quality are the core for the ICES  actions for an essentially 
human assistance toward the patient.
 
Major Projects financed by Research Agencies with the participation of ICES 
researchers: 
1) Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) em Medicina Assistida por 
Computação Científica (MACC) 
– National Institute of Science and Technology
- Medicine Assisted by Scientific Computation. 
Project Coordinator : Raúl Antonino Feijóo. 22 participant institutions. Funding Institution
– MCT  and FAPERJ. Onset date  2009 Total budget: R$  4.799.945,20
2) A modelagem e simulação computacional do sistema cardiovascular e suas 
aplicações na  medicina assistida por computação de alto desempenho. (Modeling and 
computational simulation of the cardiovascular system and their applications in medicine 
assisted by  high performance computation) Project Coordinator: Raúl Antonino Feijóo
Funding Institution -FAPERJ
Data de Inicio 01/10/2008.
3)Desenvolvimento e Inovação Tecnológica Modelagem Computacional do Sistema 
Cardiovascular Humano Project Coordinator: Raul Antonino Feijóo. Funding Institution
- Edital MCT/CNPq/CT
- Info No 07/2007, Processo 550780/2007-6
4)A modelagem e simulação computacional do sistema cardiovascular e suas 
aplicações na medicina assistida por computação de alto desempenho.
Project Coordinator: Raul Antonino Feijóo.
Funding Institution FAPERJ
5) Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD - LINHA 1  – Projetos Institucionais 
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vinculados a programas de pós-graduação reconhecidos pela CAPES 
(http://pnpd.capes.gov.br/pnpd).
Project Coordinator: Nelson A. de Souza e Silva Funding Institution: CAPES/MEC e 
MCT
Total Budget: : R$ 210.000,00
6) Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento em Modelagem e Simulação Computacional 
do Sistema Cardiovascular Humano Coordinator: Raul Antonino Feijóo.
Funding Inst itution : Edital FAPERJ No 02/2007 PROGRAMA CIENTISTA DO NOSSO 
ESTADO – APOIO AOS PESQUISADORES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
Data do  início: 01/07/2007
7) Título do Projeto: LETALIDADE NOS PROCEDIMENTOS DE ALTA 
COMPLEXIDADE UTILIZADOS NAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES NO SISTEMA 
ÚNICO DE SAÚDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 1999 A 2003.
Project Coordinator: - Glaucia Maria Moraes de Oliveira (Profª Adjunta do Departº de 
Clínica Médica da FM da UFRJ). 
Colaboradores: - Nelson Albuquerque de Souza e Silva  – Prof. Titular do  Departº de 
Clínica Médica da FM da UFRJ; Carlos Henrique Klein - Pesquisador Titular  - Escola 
Nacional de Saúde Pública – Fundação Oswaldo Cruz;  Ana Luiza Ferreira Sales -
Residente (R2) - Serviço de Cardiologia do HUCFF da UFRJ. 
Instituição Executora: - Universidade Federal do Rio de Janeiro (Faculdade de 
Medicina); 
Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ) Funding Institution : CNPq / DPT / 
CGSAU
Edital: EDITAL MCT/CNPq/MS- SCTIE-DECIT/CT- Saúde nº 33/2007 Budget: R$ 
33.000,00 Obs.: 24 meses /Projeto aprovado
8) Título do Projeto: LETALIDADE NAS REPERFUSÕES MIOCÁRDICAS 
CIRÚRGICAS E POR ANGIOPLASTIAS CORONARIANAS PAGAS POR SEGUROS 
DE SAÚDE E PRIVADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Project Coordinator : Nelson Albuquerque de Souza e Silva 
–Prof. Titular do Departamento de  Clínica Médica da FM da UFRJ;
Colaboradores: Carlos Henrique Klein; - Glaucia Maria Moraes de Oliveira; 
-Paulo Henrique Godoy
Instituição Executora:  Universidade Federal do Rio de Janeiro (Faculdade de Medicina) 
e 
Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ) Funding Institution:  CNPq/ ANS
Edital:  MCT/ CNPq/ ANS 25/2007 
– Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em  Saúde Suplementar. Budget:
R$ 31.500,00 Obs: Projeto aprovado 
–conta B.B. / ag.3652-8 / c.c. 445.836-2CEP nº 026/08 (aprovado em 17/03/08)
9) Título do Projeto: PROJETO MACC -Rio – Rede de Pesquisa em Medicina Assistida 
por Computação Científica do Rio de Janeiro (MACC-Rio) constituída por 13 instituições 
do  Estado do Rio de Janeiro Project Coordinator: Prof. Arthur Ziviani
Colaboradores: - ACSC –Associação Congregação Santa Catarina ;  - COPPE – 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia/UFRJ; -FMP – 
Faculdade de Medicina de Petrópolis; -HPC –Hospital Pró-Cardíaco do Rio de Janeiro; -
FM- UFRJ 
– Faculdade de Medicina / Universidade Federal do Rio de Janeiro; - IME – Instituto 
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Militar de Engenharia; - INCA –Instituto Nacional do Câncer ;  -LNCC –Laboratório 
Nacional de Computação Científica; - PUC -Rio  –Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro; 
- FCM - UERJ  – Faculdade de Ciências Médicas / Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro; - UFF – Universidade Federal Fluminense;  -FIOCRUZ  – Fundação Oswaldo 
Cruz; - Rede D ́Or  – Laboratórios da Rede D ́Or; Instituição Executora: LNCC Funding 
Institution : FAPERJ
Edital: Budget : R$ 310.000,00
Obs: Duração: 24 meses
Recursos: 1ª Parcela liberada R$ 155.000,00 / 11.934,00 (custeio) + 136.046,46 
(capital) = 147.980,46 (executados) 
– Saldo 1ª parcela = 7.019,54 / Falta a 2ª Parcela: R$ 155.000,00
10) Título do Projeto: SUPORTE REMOTO AO ATENDIMENTO MÉDICO 
EMERGENCIAL COM USO DE ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL VIA 
DISPOSITIVOS MÓVEIS
Project Coordinator : Prof. Artur Ziviani 
– LNCC
Colaboradores: 
Nelson Albuquerque de Souza e Silva; - Wilson Braz Correa Filho  - UFRJ e  SAMU - 
RJ; 
-Antônio Tadeu Azevedo Gomes – LNCC
Instituição Executora: LNCC
Funding Institution : FAPERJ
Edital:  Budget: R$  91.884,30
Obs: Projeto Aprovado
11) Título do Projeto: Uso de Computação Móvel no Suporte à Decisão de Aplicação de 
Trombolíticos em Casos de Infarto Agudo do Miocárdio 
- APQ1 FAPERJ Project Coordinator : Arthur Ziviani
Colaboradores: Antônio Tadeu Azevedo Gomes (LNCC); Iuri Malinoski Teixeira; 
Marcelo 
Samartini Fraguas Teixeira (LNCC); Nelson Albuquerque de Souza e Silva (UFRJ); Osw
aldo Luiz Pizzi; Wilson Braz (UFRJ)
Funding Institution : Processo FAPERJ E – 26/170.230/2006 -APQ1)
12) Título do Projeto:
MODELAGEM COMPUTACIONAL DO SISTEMA CARDIOVASCULAR HUMANO
Project Coordinator: Prof. Raúl Antonino Feijoó 
–LNCC/MCT
Colaboradores:  Alexandre Loureiro Madureira; Alexandre Roma; Antonio Carlos 
Salgado 
Guimarães; Claudio Padra; Edgardo Taroco; Eduardo Alberto Fancello; Fernando G. 
Basombrio; Fernando Quintana; Frédéric Gerard Christian Valentin; Gilson Antônio 
Giraldi; Gustavo Buscaglia; José Karam Filho; Luiz Augusto Feijó; Marcelo Javier 
Venere; Martius de Oliveira; Márcio Arab Murad; Renato Simões Silva
Instituição Executora:  LNCC/MCT; INCOR (HCFMUSP); Dep. Cardiologia da FM da 
UFRJ;  ICES; Serviço Cardiologia do HUCFF/UFRJ; Dep. Cardiologia  FM de Petrópolis
Funding Institution: CNPq / MCT
Edital: Edital MCT/CNPq/CT 
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– Info. Nº 07/2007
13) Título do Projeto: PROJETO RUTE - NÚCLEO DE TELEMEDICINA DO 
COMPLEXO ACADÊMICO HOSPITALAR DA UFRJ (NUTEL / UFRJ) - Sede  Central 
– Hospital Universitário Clementino Fraga Filho / UFRJ
Project Coordinator:  Nelson Albuquerque de Souza e Silva – Prof. Titular do  Departº de 
Clínica  Médica da FM da UFRJ;
Colaboradores:  - Marcos Martins da Silva; 
- Edmundo Albuquerque de Souza e Silva; 
- José  Roberto Boisson de Marca;
- Dr. Wilson Braz Corrêa Filho; 
- Dr. Luiz Maurino Abreu; 
- Aline Souza de Abreu
- Aparecida Rosa de Souza; 
- Paulo Renato das Chagas; 
- Beatriz Duarte das Chagas; 
- Heloise  Ribeiro de Mello; 
- Regina Gondim da Cunha Martins; 
- Artur Ziviani; 
- Fernando Alvares Salis; 
- Felipe Kramer Ribeiro
Instituição Executora: 
- Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 
– UFRJ
Funding Institution:  Ministério da Ciência e Tecnologia Projeto RUTE / Coordenação: 
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) / Apoio: FINEP e  Abrahue Budget for H
UCFF/ICES: 
Equipamentos e Material Permanente: R$ 165.480,00 (financiamento 
externo) / Obras e Instalações: R$ 140.281,80 (financiamento próprio) / Total: R$ 
305.761,80 Global Project Budget: (Complexo Hospitalar da UFRJ): R$ 919.221,70
14) Título do Projeto: PARÂMETROS CLÍNICOS E MOLECULARES DE 
ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DE MORTE SÚBITA NA CARDIOPATIA  CHAGÁSICA 
CRÔNICA
Project Coordinator: Prof. Turán Peter Ürményi
Colaboradores:  Prof. Edson Rondinelli; Rosane Silva; Dr. Roberto Coury Ped
rosa; Dr. Sérgio  Salles Xavier; Prof. Nelson de Albuquerque de Souza e Silva; Prof. 
Antonio Carlos Campos de Carvalho; Prof. José Hamilton Matheus Nascimento
Instituição Executora: UFRJ 
– Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho e Serviço de Cardiologia 
-Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
Funding Institution:  CNPq
Edital:  MCT - CNPq/MS
-SCTIE
-DECIT 
–nº 25/2006
Budget: R$ 150.000,00
Obs: Recursos Liberados
15) Título do Projeto:
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PARÂMETROS CLÍNICOS E MOLECULARES DE  ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO DE 
MORTE SÚBITA NA CARDIOPATIA  CHAGÁSICA CRÔNICA
Project Coordinator: 
Prof. Edson Rondinelli
Colaboradores: Prof. Turán Peter Ürményi; Rosane Silva; Dr. Roberto Coury Pedrosa; 
Dr. 
Sérgio Salles Xavier; Prof. Nelson de Albuquerque de Souza e Silva; Prof. Antonio 
Carlos 
Campos de Carvalho; Prof. José Hamilton Matheus Nascimento
Instituição Executora: UFRJ 
– Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho
Funding Institution: 
Edital FAPERJ nº 14/2007
Edital: FAPERJ
Budget:
R$ 200.000,00
Obs: Recursos Liberados
16)Título do Projeto:PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR PARA O DIAGNÓSTICO DE 
CARDIOMIOPATIAS DE CAUSA INDETERMINADA
Project Coordinator:  Profª Christina Maeda Takiya
Colaboradores:  Dr. Cláudio Gabriel Celano / Dr. Luiz Augusto Feijó
Instituição Executora:  Hospital Universitário  Clementino Fraga Filho 
–UFRJ Funding Institution : FAPERJ
Budget: R$ 304.800,00
Obs:  Recursos já liberados
17) Título do Projeto: FATORES ASSOCIADOS COM A OCORRÊNCIA DE 
SÍNDROMES CORONÁRIAS AGUDAS
Project Coordinator:  Prof. Edson Rondinelli
Colaboradores: Profª Glaucia Maria Moraes Oliveira
Instituição Executora:  Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho 
– UFRJ; Hospital  Universitário Clementino Fraga Filho 
-UFRJ Funding Institution : CAPES
Edital: Edital Pró-Equipamentos nº 01/2007
Budget: R$ 218.000,00
Obs: Projeto ainda não aprovado
18) Título do Projeto: IMPLANTAÇÃO DE UMA REDE DE PESQUISA EM MÉTODOS 
MOLECULARES PARA O DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS CRÔNICAS, 
DEGENERATIVAS, INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS
Project Coordinator: Prof. Edson Rondinelli
Instituição Executora: UFRJ 
–Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho Funding Institution : FAPERJ/SECTI e SES 
– Pesquisa SUS
Edital: Edital 
- Pesquisa SUS 
– nº 04/2004
Budget: R$  190.000,00
Obs: Recursos liberados: Total geral da Rede: R$ 1.000.000,00 
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– Total da UFRJ: R$ 190.000,00
19) Título do Projeto: ESTUDO DA CONTRIBUIÇÃO DE POLIMORFISMOS 
GENÉTICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS  CARDIOVASCULARES 
EM EMPREGADOS DO CENTRO DE PESQUISAS DA 
PETROBRÁS.
Project Coordinator:  Prof. Edson Rondinelli e Prof. Nelson A. de Souza e Silva
Funding Institution:  CENPES/PETROBRAS
Budget: R$  392.700,00
Obs: Período de 2003
-2005
20) Título do Projeto: HEPATITE CRÔNICA C  –Avaliação da Resposta viral ao 
Tratamento pelo Método do PCR REAL TIME. Importância da Diversidade Genética 
do HCV e do Polimorfismo HLA e da IL-10 no Diagnóstico, Prognósticos, Tratamento e 
no Custo para o Sistema de Saúde
Project Coordinator: Prof. Edson Rondinelli
Instituição Executora: Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho / Universidade Federal 
do Rio  de Janeiro / UFRJ
Edital: Processo 403.046/2004 
– Modalidade: APQ
Budget: R$ 199.906,75
Obs: Custeio R$ 94.372,75 
– Capital R$ 105.534,00
Funding Institution: FAPERJ
21) Título do Projeto: MARCADORES DE VIAS ENDOCÍTICAS DE TRYPANOSOMA 
CRUZI: ESTUDO DA EXPRESSÃO DOS GENES TIPO Rab (TcRABT) E Rab5 E 
LOCALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS PROTEICOS.
Project Coordinator: Prof. Edson Rondinelli
Funding Institution: CNPq
Edital: Edital Universal CNPq –2005
Budget: R$ 26.000,00
22) Título do Projeto: FATORES ASSOCIADOS COM A OCORRÊNCIA DE 
SÍNDROMES CORONÁRIAS AGUDAS.
Project Coordinator: Prof. Edson Rondinelli
Funding Institution: Edital Pró-Equipamentos nº 01/2007 –CAPES
Budget:R$ 218.000,00
4) Science and technology 
highlights..................................................................
4.1) Area 1: Modeling and simulation of the Cardiovascular System 
The HeMoLab has developped a complete Hemodynamic model of the Cardiovascular 
System employing:0D Models to represent thefunctioning of the arterioles , capillaries, 
venules, veins, inferior and superior vena cava, 
pulmonary arteries andveins , ventricles and left and right atria of the heart, the tricuspid 
valve, pulmonary, mitral and aortic. This representation may be  improved by 
incorporating
more details to the model. Those details may be obtained by non  invasive methods 
such as color Doppler ultrasound, intravascular ultrasoundor  Phase - contrast  angio 
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magnetic resonance imaging obtained from patients submitted to these diagnostic 
procedures for accepted clinical indications, both with normal or abnormal results. These 
images are being obtained by two graduate students of our degree program (Drs 
Marcelo  Hadlich and Eduardo Tassi – see below).
1D 
Models to represent the functioning of arteries which can also be improved by greater
details obtained by non-invasive methods as mentioned above).
3D 
Models to represent arterial segments of the vascular tree obtained by the same non
-invasive methods.The HeMoLab is also deveopping  the computer simulation of the
self-regulating system of the Human Cardiovascular System of increasing complexity: 
(i)  development of a  model  capable of representing the myogenic response , (ii) 
interaction of this model with the level of shear stress, (iii) interaction  with the rate of
metabolism. The data obtained directly from patients may also be utilized to validate the 
computational models.  Employing the  PC_MRI it is possible to obtain the blood flow as 
a function of time  (ml/s) in great arteries (aorta, iliacs, femorals, radials). The first results 
have been  achieved by the HeMoLab group working on images obtained  by the ICES 
group in the area of capture/characterization of the velocity field extracted from 
synchronized IVUS images (from coronary arteries) and MRI(from the heart).

These results are particularly important as they allow HeMoLab show that the proposed
numerical techniques for this characterization  are robust (despite operating in noisy 
images like those from IVUS). 
Thus, the proposed algorithm  works (it is not a"mirage") . We are then proceeding to 
start thestage of definitions and testing of algorithms for characterization of mechanical 
properties. Figure 1 shows a plan obtained with IVUS in two time periods  (close 
enough) 
of the cardiac cycle and Figure 2 shows the velocity fields that were "captured"  with the 
analysis of  these two figures using our algorithm.
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1) extension of the method in order to work with the volumes (That is, of all coronary 
artery  and  the entire heart) at different instants of the cardiac cycle;
2) The beginning of the work of describing the mechanical properties of tissues using
these  velocity fields.
4.2) Area 2: Medical image processing..................................... 4.2.1  –
Software ImageLab Development Standardization of the image patterns used in 
medicine was conducted in 1993 through the  DICOM standard (Digital Imaging and 
Communications in Medicine).
Many forms of tests used  in routine medical practice utilize this standard, such as
IVUS, Echocardiography, MRI, CT. We thus are in great need of  software
capable of handling this type of image. The available  softwares are not usually in free 
format and open source. This hinders their adjustment to the  most diverse interests.
Since we  are utilizing these non-invasive image procedures to develop the HeMoLab as 
mentioned in Area I of the INCT- MACC, it became important to develop a software  that 
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could handle the medical images according to our research necessities and that could 
later on be offered as a free software to the medical community. The principles of free 
software and open source (FS/OS) are based on the premise of freedom of expression, 
access to information and the eminently collective knowledge, which  must be 
constructed and democratically available , not privatized. Within the model FS / OS, the 
software is 
just another form of representation or knowledge organization and, therefore, must be 
understood as a common good. Concisely we can define FS/OS, as  all software that 
provides the user, through its licensing scheme and  terms of use, to reproduce, modify
and redistribute its source code. Thus, both the model and the development of software 
availability are  characteristics that distinguish a free software.
Thus, The ICES/FM/UFRJ group and the LNCC group developed such a project as 
described below with the following Objective: To develop a valid, free and open source 
software able to manipulate DICOM images of coronary CT angiographic examinations.
The characteristics of such software may thus be summarized:
- Capacity for visualization and some capacity for processing DICOM images.
- Free access and open source, available for scientific use.
- Able to manipulate coronary angiothomographic images
- Capacity to be incorporated in the He MoLab software.
The software developed was titled Imagelab and it was tested in the evaluation of 100 
randomly selected examinations part of a database of  Coronary CT angiographic 
images. We carried out 600 analysis divided among 2 observers using  the Imagelab 
and 
another software that is offered with CT  devices  provided by Philips company. The 
analysis  evaluat edlesions and coronary plaques in the territories of the left main 
coronary artery (LMC) and left  anterior descending artery (LAD). To assess intra-
observer, inter-observer and inter-software results it was utilized a  simple agreement 
and kappa statistics. The concordance observed  among the softwares were generally 
classified as substantial or almost perfect in most comparisons. Some diagnostic 
observations were less frequent due to the profile of low to moderate probability of 
obstructive atherosclerotic disease of the population examined, and this hampered the 
assessment by Kappa statistics. The software ImageLab agreed with the Philips 
software in the evaluation of coronary angiographic examinations especially in patients 
without lesions and  with lesions less than 50% of the LMC and  less than 70% in the 
LAD. The agreement for lesions > 70% in anterior  descending artery was smaller, but 
this is  also observed when using the anatomic gold standard, coronary angiography.

Fig. 5 shows a mixed lesion of LAD seen with Phillips software (panels A  and C and By 
Imagelab (panels B and D).
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Fig. 5 – Mixed lesion of LAD (Arrows) as shown utilizing Philips software (panels A and 
C) and  by ImageLab (panels B and D).
The preliminary results of this research has been presented in the Congress of the Rio 
de 
Janeiro Cardiology Society and the complete results are a dissertation of the master 
degree  student Dr.  Marcelo Hadlich, of the Graduate Degree Program of 
ICES/FM/UFRJ to be defended in august 2011..
The value of such observations and software development becomes clear  when one 
realizes that we now have available a free open source software that can be 
manipulated
in  various ways, including the possibility of adding  hemodynamic  information to images
of coronary angiotomography and may possibly improve its accuracy.
The next step is the use of ImageLab for computer modeling of the cardiovascular 
system
utilizing images generated by CT  angiotomography or MRI or ultrasound, acquired with 
DICOM pattern.

4.3) Area 4: Information systems in health................................
4.3.1 - Health Technology Assessment utilizing computational databases The ICES/CH
- UFRJ is one of the Centres for Health Technology Assessment created by  the Ministry 
of Health and is part of the REBRATS network (Brazilian Network for Health 
Technology Assessment) and a registered center for the National Health Agency (ANS) .
The evaluation of technologies introduced in our health system in the cardiovascular 
area has been a major subject of our researches . Emphasis has been put in the 
evaluation of the results of the technologies utilized for heart revascularization in 
patients with coronary heart  disease: coronary by-pass  graft  and percutaneous 
coronary angioplasty. These studies rely on analysis of government  databases from 
IBGE (mortality Data and Socio-economic information), DATASUS (Hospital Admissions 
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Authorization- AIH and  Mortality data), Rio de Janeiro Secretary of Health (Mortality 
data), National Health Agency (Hospital Admissions Communication-CIH) and from data 
obtained from analysis of medical records from public Hospitals. All these databases are 
independent, that is, there is no key number which would permit to identify patients in 
each of these databases. Due to this problem we have used a computerized program 
named RECLINK which through several steps permits to cross-identify a patient in 
different databases. We thuscan evaluate, for instance, if a patient submitted to a 
cardiovascular procedure has died in the subsequent years, obtaining thus results 
with long follow-ups. We have shown that the use of the RECLINK identify patients in 
different databases with a sensitivity approaching 90%.More than 13 studies have been 
conducted by our group in the last years and have been published. We mention in the 
item 5 of this reportthe articles published in the last five years utilizing the computational 
databases: These studies have demonstrated significant differences among the results 
obtained by diverse groups applying technologies that have been introduced in the 
medical practice for several years and have shown the importance to permanently 
evaluate the results in clinical practice.
The utilization of computerized databases to study the application of technologies in 
clinical practice brings an information that complements the information coming from 
clinical trials and helps the practioner to better understand the benefits and problems 
involved with such health technologies. The observations made also help the health 
managers in taking decisions related to the  utilization of new and old technologies.
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In one year after the procedure, the mortality of cases submitted to CABG reached 
11,8% for men and 15,5% for women. In cases submitted to PTCA the mortality rates in 
one year after the procedure reached 6,8 % for men and 6,4% for women.
The one year mortality of stable cases of ischemic coronary artery disease under clinical 
treatment would be expected to be 1%. Even for cases with 3 vessel disease, this 
annual 
mortality would be expected to be around 4 to 5 %. These results raise several 
questions on the performance of these technologies in use since de decades of 1970-
1980 and with increasing utilization.
We are proceeding with such studies of computerized databases, to include environmen
tal pollution data and its possible influences on cardiovascular deaths. We emphasize 
the importance of increasing and improving the databases and its use for clinical 
information and decision making in heath care and health technology assessment.
4.3.2)Acute coronary syndromes teleconsultation and monitoring system (AToMS)........ 
The results of the treatment of acute coronary syndromes, especially the acute 
myocardial infarction cases, depends heavily on time to treatment from onset of 
symptoms. The
sooner the proper diagnosis of a patient with chest pain is done and the sooner the 
treatment is applied, the better are the results. The application of treatment in such 
emergency situations, have not been done according to the present knowledge for seve
ral reasons. One of them is that a cardiologist is not always nearby when the patient 
develops symptoms or when he (or she) arrives at a health care unit. Not all doctors that 
work in basic health care units have the expertise to deal with such clinical cases and 
apply the necessary treatments. A long distance consultation with a cardiologist or other 
specialists could help to reduce the critical delay to treatment onset.
Current knowledge state that thrombolysis must be performed only after the confirmation 
of acute myocardial infarction with ST elevation by the 12-lead electrocardiogram, 
performed by pre-hospital care team, interpreted by a physician on site or after 
transmission to a specialist. In addition, a form must be completed to ensure that the pa
tient does not have contraindications to thrombolytic administration or in patients at high 
risk whose greatest benefit is achieved with angioplasty. Patients treated in remote 
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locations and that cannot be submitted to angioplasty within 90 minutes of onse
t of symptoms should be treated with fibrinolytics.
The use of thrombolytics in the pre-hospital environment has been compared with the
in-hospital thrombolysis, percutaneous angioplasty and patients
who have not suffered any reperfusion intervention. 
Mortality in such situations were respectively: 3.3%, 8.0%, 6.7% and 12.2%, and 
mortality at one year were respectively 6%, 11%, 11% and 21% (Danchin N et als for the 
USIC Investigators. Impact of Prehospital Thrombolysis for Acute Myocardial Infarction 
on 1
-Year Outcome. Circulation. 2004;110:1909-1915).In Rio de Janeiro only 10% of 
patients 
admittedwith the diagnosis of acute myocardial infarct had used trhombolytics, As 
consequence, the intra-hospital mortality of patients with this diagnosis was 16% in 2000
, similar to the mortality existent in the 70 ́s, before the advent of this type o therapy (fig 
6).
Fig 6 –Mortality (%) due to Acute myocardial infarct in the state (______) and city 
( ______) of Rio de Janeiro from years 2000 to 2008

Considering these facts we developed a project titled: Use of computation for distance 
cardiologic consultation as a complementary strategy in the optimization of 
thethrombolytic therapy for cases with acute myocardial infarction in pre-hospital care.
In March 2005, it was published in the Official Gazette of the State of Rio de Janeiro, the 
Resolution nº.2679 of the State Department of Health, which established the necessity 
to implement the project TIET (Thrombolytic treatment of acute myocardial infarction in 
the emergency room with teleconsulting) in all units of the SUS  (National Health 
System) implying the necessity of such a project. To start the implementation of this 
project the following data was obtained: The SAMU is a service that operates in the 
municipality of
Rio de Janeiro for approximately five years (since 2006), whose mission is to provide
the Pre-hospital emergency  care to the population through a phone call (number 192). 
SAMU receives about 80,000 telephone calls per month, of which about 17,000 are
― filtered‖ by medical regulators that send around 10,000 ambulances to meet the
occurrences. 71 %  of cases correspond to clinical complaints. Chest pain accounts for
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6%  of  the total number of ambulances sent , or  about 600 calls per month. In May 
2007
, a new  model of pre- hospital care was created  in the municipality of Rio de  Janeiro: 
the 
Emergency Care Unit 24 hours (UPA 24h) in order to meet the urgent needs of low  and 
medium complexity cases ,  and reference, of the indicated cases,  to an emergency 
hospitalin  the municipal, state  or federal units  and also to support the mobile pre-
hospital component(GSE/SAMU). Since its inception, 19 (nineteen) units were opened in 
the municipality of Rio de Janeiro (Fig.2).

Currently,about 8,000 calls are  made per day. In eighteen months of existence, have 
ocurred  more than four million visits to UPAs. About 2.3 million were related to the adult 
population. 34,284 patients were  hospitalized (just over 1% of total visits)  and 3,682
deaths  ocurred in the UPAS  24 h. We can estimate that  the cause of  death was 
ischemic heart disease in  350 patients. In cases of chest pain seen at UPAs, the 
diagnosis of acute myocardial infarction ocurred  in 8% of cases and the diagnosis of 
unstable angina ocurred in 9% of cases.

The need for telemedicine in a ubiquitous system capable of providing support tr
eatment to patients with acute myocardial infarction in the pre-hospital environment, in 
the municipality  of Rio de Janeiro, generated the proposal of the Atoms (AMI 
Teleconsultation & Monitoring), telemedicine system developed with the concepts of the 
TIE T Program. The Atoms system aims to offer teleconsulting health care services to 
the basic health units, fixed units of the pre-hospital care (UPAs 24h) or mobile units 
(SAMU ambulances and GSE). This study is inserted in the MACC-Rio Project 
(Medicine-Assisted by Scientific Computing in Rio de Janeiro) of INCT-MACC and in the 
National Post Doctorate  Program  (PNPD) involving Graduate degree students from 
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ICES/FM/UFRJ and LNCC/MCT. The primary objectives of this project are: To evaluate 
thefirst care of  patients with chest pain and acute myocardial infarction, submitted or not 
to tele- consulting performed in UPAs 24h  located in the municipality of Rio de Janeiro.
Compare the mortality from acute myocardial infarction among a group that receives 
and another group that does not  receive  teleconsultation.
Compare the use of thrombolytic therapy in patients with acute myocardial infarction 
with ST elevation among a group that receives and one that does not receive 
teleconsultation. To assess factors associated with hospital mortality in both groups, 
with or without teleconsultingn 2009 there were 1,456,998 cases seen with clinical 
diagnosis in UPAs. Of these, 2, 583 had the diagnosis of acute myocardial infarct or 
16.3 cases of AMI per 10, 000 clinical cases seen.From January 01, 2009 to  December 
01, 2009 the use of thrombolytic drugs occurred in 652 patients (25.2%).
From January 01, 2010 to October 31, 2010 the thrombolytic therapy was utilized in 502 
cases (19.5% of a total of 2,572 cases with AMI).The mortality of cases with AMI and ST 
elevation submitted to thrombolytic therapy was 5.3% and in cases not submitted to 
thrombolysis was 7.3%.It was estimated that between January1st, 2009 and June 31st, 
2011 a total of  27,000  patients arrived at the UPAs with chest pain. The diagnosis of 
Acute Myocardial infarction was confirmed in 7,217 cases (Criteria of ECG and lab 
data). 
Of those, 1,424 received thrombolytic treatment. Between  January 1st,2010 and may 
30th, 2011 a total of 730 cases had acute my ocardial infarct with ST elevation 
(candidates for thrombolysis). 331 (45.3%) received thrombolytic drugs with a 5.2% 
lethality up to discharge off the UPA. 379 cases had not received thrombolytic drugs with 
a 6.6%lethalit.

These data already shows that the percent of patients with acute myocardial infarct with
ST elevation and that receive thrombolytic therapy has increased even without distance 
consultation, and that the mortality of such cases has decreased. The architecture of the 
communication system under development, between the place where the patient is first 
seen (mobile or fixed units) and the cardiologist, usually located at a coronary  care unit 
is shown in fig 7 and in fig. 8 the systems components are shown.
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This communication system can thus be described:
The patient with chest pain or other symptoms suggestive of an acute coronary 
syndrome calls the SAMU or GSE or arrives at a UPA 24h. In the first case a triage 
doctor 
evaluates the call and decides to send an ambulance. The health personnel, who first 
see the patient (HP-1st), perform a short evaluation based on guidelines and decideto 
perform an ECG. At this point in time the HP-1st also decides if he needs a distance 
consultation with the specialist before or after running the ECG. Based on the guidelines 
he can decide if he can proceed with the use of a thrombolytic before or after the 
distance consultation
and fills in a short computerized program that contains clinical information and this is 
transmitted to the consultant along with the ECG. The coordination server (CS) thus, 
receives requests from HP-1st, be it at a mobile or fixed unit and forwards them to a 
cardiologist logged on the system at the other client side. The CS stores all information 
exchange in a database for enabling further auditability of the clinical conduct taken. 
The client side is composed of two different applications—which configure our two 
endpoints— used by the health personnel at the location of the first care on one side, 
and 
cardiologists on the other side. The HP-1st use an application that runs on top of a 3G
-capable laptop computer connected through a USB interface to a proprietary ECG 
acquiring device (Figs. 9, 10 and 11).
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This application allows them to fill in a ―short‖ electronic patient record (EPR) for 
purposes of the telediagnosis by the cardiologist, based on this clinical information. F
or example,  patients age, blood pressure,  heart rate, information for thrombolysis 
inclusion and exclusion  criteria, and so forth—and the patient’s medical history just 
collected by anamnesis—for example, history of previous cardiovascular procedures, 
hypertension, diabetes, and so forth; The ECG record is  codified by the ECG acquiring 
device as a file to be added to the EPR just mentioned. This information may possibly be 
followed by chat messages to the available cardiologist. The CS then forwards the 
analysis request and the chat messages to the cardiologist available onthe system at the 
nearest Coronary Care Unit (CCU). The system allows for different CCUs being 
involved.
The cardiologist’s endpoint consists of a web application that runs on top of a standard 
web browser. The application receives from the CS a list of pending analysis requests 
which permits the cardiologist to answer multiple requests simultaneously. Each analysis 
request is transmitted by the CS to the cardiologist by HTTP as he/she logs into the 
system and then exhibited to him/her as an HTML webpage. This page lies in the 
following: 
(i)both the EPR and download link(s) to the ECG record(s) collected by the HP-1st for the 
cardiologist to assess;(ii)a web form that molds the medical report the cardiologist is to 
assign to the request. This includes marking whether or not the thrombolytics should be 
ministered to the patient as well as the severity of the patient’s condition according to 
his/her technical judgement;(iii)a chat channel to allow real-time communication between 
the heath care personnel at first care location and the attending cardiologist. Every 
medical report (i.e., the web form filled in) assigned by a cardiologist is sent to the CS, 
which in turn passes it by to the HP-1st. This provides the CCU’s team with actual 
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patient information from the pre-hospital setting, so that they can get prepared for the 
subsequent proper treatment to that particular patient at the CCU. The laptop computer 
at first care location, must be enabled with wireless technologies (e.g., GPRS/EDGE/3G, 
Wi-Fi, etc.) for connectivity with the CS. 
More details of this system may be seen in the article: Correa BSPM., Gonçalves B, 
Teixeira IM, Gomes ATA and Ziviani A: AToMS -A Ubiquitous Teleconsultation System 
for 
Supporting AMI Patients with Prehospital Thrombolysis. International Journal of 
Telemedicine and Applications: Volume 2011 (2011), Article ID 560209, 12 pages
doi:10.1155/2011/560209 At present, the guidelines for the use of thombolytics have 
been implemented at UPAs, their personnel have been trained and the percent of 
patients receiving thrombolytics have increased as shown above, with decrease in the 
mortality due to AMI. The ECG hardware and laptops and desktops at CCU in the 
University Hospital/UFRJ and at the UPAs have been adapted and the short patient 
records programs installed in the computers. The CS has also been installed and tested.

At present the communication with the Server can only be made to the  Coordination 
Server in Petropolis (LNCC). The communication with the server at the University Hospit
al / UFRJ is having problems after the implosion that was done in part of the hospital.
The softwares have been developed and installed in the computers. The following 
equipments have been acquired for the project: Five (05)netbooks; Five (05) wireless 
internet systems; Five (05) digital ECGs; Computer Servers for development at LNCC 
and Computer Server for data storing at HUCFF; ECG simulator; desk computer for the 
CCU.The full functioning of the long distance consultation must beginin the second 
semes
ter of 2011.Future directions: new components of software web; integration of ECG with 
netbook; Allow to be encapsulated and modularizedmanagement requirements
for robustness, security and mobility; integration of VoIP to the system.

4.3.3 – Geoprocessing use and socioeconomic and demographic implications in 
the cardiovascular mortality (as basic cause of death) at the Rio de Janeiro 
municipality. Period 2002 to 2007. 

Given the shortage of qualified information on the impact of cardiovascular mortality in 
Brazil as related to social, environmental and demographic aspects, this research 
project
aims to study the mortality from cardiovascular disease in residents of Rio de Janeiro
in the period 2003-2007, according to death certificates through the geocoding and 
spatial analysis, correlated with demographic and socioeconomic data.
The following variables are under analysis: age, gender and socioeconomic status, time 
of death, day of week, time of disease evolution, civil status, location of public and 
private hospitals, pharmacy distribution, local mean temperature, relative humidity and 
water distribution in the city. The Geoprocessing includes various treatment technologies
and manipulation of geographic data through computer programs. Geoprocessing is a 
set 
of technologies for processing and handling of spatial data through computer programs, 
remote sensing, data scanning,  global positioning system (GPS) and geographic 
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information system (GIS). GIS: "spatial database" it integrates operations of 
conventional databases such as: capturing, storing, manipulating, analyzing, 
visualization-based mapping, geographic maps, that is, presenting data with the 
possibility of selecting
and finding information, together with the possibility of visualization and geographic 
analysis offered by maps. Therefore GIS is "a spatial database", allowing a view of the 
studied event, providing a redirectionof the strategies being  adopted that may not be
providing a great impact on population health. It is a tool that assists in decision-making 
power.
Georeferencing is the process of association of a variable with a given address to a map 
creating graphics for assessment of spatial distribution. This new method of analysis has
been increasingly promoted and described in magazine programs and public health
with an emphasis on Bayesian inference as a statistical method to  quantify risk of an 
event in a given population or environment. In Rio de Janeiro GIS has been used by the
Sanitary and Epidemiological Surveillance for analysis, planning and control of several
entities such as georeferencing of dengue epidemic or to control the spatial distribution 
of water in the municipality of Rio de Janeiro, quality and  water contamination and 
distribution of diseases related to it. Recently, ECMelo and colleagues studied the 
spatial distribution of mortality from AMI in the municipality of Rio de Janeiro through the 
analysis of deaths in 2000.  With the use of GIS, the authors found a heterogeneous 
geographical distribution strongly correlated to social gradient, indicating ahigher risk of 
death due to AMI in the poorest areas of the city. Franzini Let al in 2003 studied heart 
disease mortality
from death certificates in Texas, in 1991 with geocoding addresses of death  certificates
and overlapping data grouped by census block, street and municipality in order to 
investigate the contribution of the social context of these  groups in the potential years of 
life lost from cardiovascular disease. Individual characteristics were major determ inants
of mortality from heart disease in Texas, but the social context in each group had an 
important role in explaining years lost to heart disease. The ethnic density within the 
same pathway or street was  determinant of the  lower mortality when it was observed 
the 
black population aggregate x black population scattered over a white majority. This 
finding 
may  be explained by the prevailing social discrimination on minorities.  In the city the 
presence of homeowners and lower crime correlated with lower mor tality. These 
findings
may suggest that programs to encourage the purchase of home ownership,  supportive 
interventions and  strengthening of nearby residents or neighborhoods with the goal of 
lower social discrimination and inequality may play a role in car diovascular health.
In addition to the GIS of deaths certificates and its intersection with social class or time 
of death, the GIS can also relate spatially deaths to the offer of consultations in 
cardiology in the  same area or location of public and private hospitals or pharmacies in 
the city by neighborhood  in RJ. The comparison of these data may provide a better 
diagnosis of the situation of health and  illness related to  CVD  in the municipality of Rio 
de Janeiro and enable a more appropriate  approach and direction of public health 
measures related to 
it. In this project we used a Geographic Information System (GIS) based digital map of 
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the 
city of Rio de Janeiro developed through aero photogrammetric survey in 1997 and 
2000. 
This database is resident on a server intranet called "Geo Base" maintained by IPLAN-
Rio 
and managed and updated by the Directorate of Geographic Information (DIG) of the 
IPP, which  is  integrated into the backbone of the City of Rio de Janeiro.
The mortality indicators were calculated from mortality data obtained from the Mortality
Information System (MIS) of the Ministry of Health. Indicators were created: 
General Mortality Rate, Mortality Rate due to Cardiovascular causes, adjusted for  age 
structure of population of the municipality, neighborhoods, grouped according to the
following ranges: below  40 years, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, and 80 years or more.
Data on the population of the municipality of Rio de Janeiro were obtained from the
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and the data on population by 
district were obtained from the Instituto Pereira Passos (IPP) of the City of Rio de 
Janeiro,
based on information collected by the IBGE.
The variables studied, obtained by the death certificates were gender, age, marital 
status, 
race, education, time of death, day of week of death, place of death, the district where 
death occurred, neighborhood of residence, medical examinations and autopsy.
The georeferencing of deaths analyzed in this study was performed using the 
Geographic 
Information Software ArcWiev 9.2 developed by the Environmental System Research
Institute  (ESRI) through the Technical Management Geocoding of the Superintendent
of VISA, the Municipality of Rio de Janeiro, and used the address of residenc e and /or
district home that is  on death certificates.
The socio-economic indicators used were constructed from census data from 1991,
grouped by neighborhood, namely: proportion of households connected to sewage 
generally subnormal proportion of households, which showed the precariousness of 
urban infrastructure and proportion of householders with an income above 10 minimum 
wages, which expresses  the concentration of income. Data on HDI and GINI index were 
also collected. Data on the Human Development Index (HDI), for  neighborhoods in the 
city, 
were obtained from the database of the Instituto  Pereira Passos and refer only to the
year 2002. The Gini index, which reflects social inequalities, was collected and recorded
in the 33 administrative regions of the city of Rio de Janeiro. We also analyzed the 
influence of climatic factors in relation to mortality due to  CVD. These data were 
collected at the National Institute of Meteorology (INMET), where the  minimum and 
maximum daily
temperatures and monthly average were recorded by five  weather stations, distributed
in the municipality of Rio de Janeiro, located in the districts of: Realengo, Santa Cruz, 
Jacarepagua, Health and Alto da Boa Vista.
It will also be examined the  spatial overlap of these data with the location ( proximity)  of 
hospitals with emergency care and the distribution of pharmacies.
The study protocol was reviewed and approved by the Ethics Committee of the 
Municipal
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Health. The data has been collected and  the geoprocessing has been done for
deaths due to the  following causes: Ischemic Coronary Heart Disease, Stroke 
Hypertensive heart disease, Heart Failure and ill defined causes. Figures 12, 13 and 14 
shows examples of maps with spatial distributions of the Social Development Index 
(Fig.12) and of Cardiovascular diseases deaths (fig 13) and CVD deaths  with HDI by 
census areas or sectors (fig 14).
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At present we are in the process of analysing those maps and making analysis of 
relationships among variables. This project is done in cooperation of the ICES/FM/UFRJ 
(Prof. João Manoel Pedroso and graduate student Regina Helena Alves Fonseca) and 
the Biostatistics Department of the Mathematics Institute / UFRJ (Full Professor Dani 
Gamerman) and the Municipal Health Secretary.

4.3.4 -University Telemedicine Network (RUTE)
The ICES/CH-UFRJ is part of the Brazilian University Telemedicine Network (RUTE) 
created by the Ministry of Science and Technology and develops collaborative projects 
in this area with the LNCC, the LAND laboratory (COPPE/UFRJ) and the Comunication 
School ECO/UFRJ).
Major projects are: - The long distance data transmission from mobile sources to 
implement the use of thrombolytics in the treatment of myocardial infarction mentioned 
above.
-Production of educational material for students and health services personnel in the 
area of Cardiovascular diseases. Lectures in these subjects are recorded utilizing a 
software developed by the LAND group (Prof. Edmundo de Souza e Silva and Prof. 
Rosa Leão) and with support from the School of Communication (Prof. Fernando Salis). 
The content of the lectures are developed by the ICES/FM/UFRJ (Prof. Nelson Souza e 
Silva, Prof. João Manoel Pedroso, Dr. Lucia Helena Salis).
5) Science and technology results......................................................................... 
5.1) Publications in journals.................................................................................
1) Soares, GP; Brum, JD; OLIVEIRA, Glaucia Maria Moraes de; KLEIN, Carlos 
Henrique; 
Souza e Silva, NA . Mortalidade por todas as causas e por doenças cardiovasculares 
em três estados do Brasil, 1980 a 2006. Revista Panamericana de Salud Pública 
(Impresa) / Pan American Journal of Public Health (Impresa), v. 28, p. 258
- 266, 2010.
2) Oliveira, TML ; OLIVEIRA, Glaucia Maria Moraes de; KLEIN, Carlos Henrique; Souza 
e Silva, NA ; GODOY, Paulo Henrique . Letalidade e Complicações da Cirurgia de 
Revascularização Miocárdica no Rio de Janeiro, de 1999 a 2003. Arquivos Brasileiros 
de 
Cardiologia (Impresso) , v. 95, p. 303-312, 2010. 
3) Carvalho, Márcio Roberto Moraes de ; Silva, Nelson Albuquerque de Souza e ; 

61



KLEIN, 
Carlos Henrique; Oliveira, Gláucia Maria Moraes de ; Souza e Silva, NA . Aplicação do 
EuroSCORE na cirurgia de revascularização miocárdica em hospitais públicos do Rio 
de  Janeiro. Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (Impresso), v. 25, p. 209
- 217, 2010.
4) gaui, E.N.; Klein, C.H. ; OLIVEIRA, G. M. M. . Mortalidade por Insuficiência Cardíaca: 
Análise Ampliada e Tendência Temporal em Três Estados do Brasil. Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia (Impresso), v. 94, p. 55- 61, 2010.
4) Salles, JAB; OLIVEIRA, Glaucia Maria Moraes de; KLEIN, Carlos Henrique; GODOY, 
Paulo Henrique; Figueira, HR ; Andrea, JCM ; Souza e Silva, NA . Letalidade Hospitalar 
e Tardia após Angioplastias Coronarianas com Stents Convencionais e Farmacológicos. 
Revista da SOCERJ, v. 22, p. 135-141, 2009.
5) Soares, GP; Brum, JD; OLIVEIRA, Glaucia Maria Moraes de; KLEIN, Carlos Henrique
; Souza e Silva, NA . Mortalidade por Doenças Isquêmicas do Coração, 
Cerebrovasculares e Causas Mal Definidas nas R egiões do Estado do Rio de Janeiro, 
1980-2007. Revista da SOCERJ, v. 22, p. 142-150, 2009. 
6) Mallet, ALR ; OLIVEIRA, Glaucia Maria Moraes de; KLEIN, Carlos Henrique
; Carvalho, MRM; Souza e Silva, NA . Letalidade e complicações de angioplastias em 
hospitais públicos no Rio de Janeiro, RJ. Revista de Saúde Pública (USP. Impresso), v. 
43, p. 917- 927, 2009. 
7) Carvalho, MRM; Souza e Silva, NA ; KLEIN, Carlos Henrique; OLIVEIRA, Glaucia M 
M. Associação de Fatores Pré- Operatórios e Óbitos na Cirurgia de Revascularização 
Miocárdica em Hospitais Públicos do Rio de Janeiro: 1999-2003.. Revista da SOCERJ, 
v. 21, p. 311-319, 2008. 
8) GODOY, Paulo Henrique; OLIVEIRA, Glaucia M M; Souza e Silva, NA ; KLEIN, 
Carlos 
Henrique . Diferença nas Taxas de Letalidade e nas Principais Causas de Óbito, entre 
Homens e Mulheres, por Revascularização Miocárdica Cirúrgica.. Revista da SOCERJ, 
v. 21, p. 148- 153, 2008. 
9) Villela PB ; SANTOS, V. F.Santos, VF ; Pimenta, LVWA ; FIGUEROA, J. D. L. P. ; 
CARVALHO, E. R. M. ; OLIVEIRA, Glaucia Maria Moraes de; Alencar, AT ; KLEIN, 
Carlos 
Henrique; Souza e Silva, NA . Estratégias Invasiva ou Não- Invasiva e Associação com 
Eventos Clinicamente Relevantes no Seguimento Pós-Alta de Pacientes Internados 
com Síndrome Coronariana Aguda. Revista da SOCERJ, v. 21, p. 154- 159, 2008. 
10) Oliveira, TML ; Souza e Silva, NA ; OLIVEIRA, Glaucia Maria Moraes de; KLEIN, 
Carlos Henrique . Qualidade da Informação sobre Cirurgia de Revascularização do 
Miocárdio  em Prontuários: o caso da abrangência - Rio de Janeiro, 1999 -2003. Revista 
da SOCERJ, v. 21, p. 372- 381, 2008. 
11) Mallet, ALR ; OLIVEIRA, Glaucia Maria Moraes de;  KLEIN, Carlos Henrique ; Souza 
e Silva, NA ; Rocha, CRM ; Oliveira, TML ; Ferreira, RM. Angioplastias coronarianas em 
hospitais públicos no município do Rio de Janeiro – 1999 -2003. Revista da SOCERJ, v. 
20, p.  125 - 132, 2007. 
12) Fernandes, MR ; Silva, GV ; Caixeta, AM; Rati, MN ; Souza e Silva, NA ; Perin, M . 
Assessing intermediate coronary lesions: angiographic prediction of lesion severity on 
intravascular ultrasound. The Journal of Invasive Cardiology, v. 19, p. 412 - 416, 2007. 
 13) GODOY, Paulo Henrique; KLEIN, Carlos Henrique; Souza e Silva, NA ; 
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OLIVEIRA, Glaucia Maria Moraes de. Letalidade intrahospitalar nas angioplastias 
coronárias no estado do Rio de Janeiro, 1999 a 2003. Cadernos de Saúde Pública (EN
SP. Impresso), v. 23, p. 845-851, 2007. 

5.2) Book chapters.............................................................................................. 
5.3) Publications in conference proceedings....................................................... 1. Godoy 
PH, Klein CH, Souza e Silva NA,Oliveira GMM, Salis LHA: CASE FATALITY IN 
CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT IN-HOSPITAL AND IN THE FIRST YEAR 
AFTER HOSPITAL DISCHARGE SUPPORTED BY BRAZIL'S NATIONAL HEALTH 
SYSTEM IN RIO DE JANEIRO HTAi Annual Meeting, Rio de Janeiro, 20112. 
Godoy PH, Klein CH, Souza e Silva NA, Oliveira GMM, Salis LHA: CASE FATALITY IN 
CORONARY ANGIOPLASTIE DURING THE FIRST YEAR AFTER HOSPITAL 
DISCHARGE THROUGH BRAZIL’S NATIONAL HEALTH SYSTEM IN RIO DE 
JANEIRO 
STATE HTAi Annual Meeting, Rio de Janeiro, 2011
3. Godoy PH, Souza e Silva NA, Klein CH, Salis LHA, Oliveira GMM: SURVIVAL IN 
CORONARY ANGIOPLASTY AND CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT 
SUPPORTED BY HEALTH INSURANCE AND PRIVATE IN RIO DE JANEIRO STATE
HTAi Annual Meeting, Rio de Janeiro, 2011
4. Oliveira GMM, Klein CH, Silva NAS: Desempenho nas Revascularizações do 
Miocárdio 
pagas pelo SUS no Estado do Rio de Janeiro, de 1999 a 2008
27º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro - 2010: 
5.  Márcio R.M. de Carvalho, Nelson A. Souza e Silva, Gláucia MM Oliveira, Carlos H. 
Klein, P.H. Godoy, Ana L. Mallet e Thais M.L. Oliveira:  Fatores intraoperatórios e época 
do óbito na cirurgia de revascularização miocárdica em hospitais públicos no município 
do Rio de Janeiro 27º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro –2010:
6. Klein CH, Oliveira GMM, Silva NAS: Gastos nas Revascularizações Miocárdicas 
pagas pelo SUS no Estado do Rio de Janeiro de 1999 a 2008.27º Congresso da 
Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro –2010:
7. Danielle B. Souza, Gláucia M.Moraes de Oliveira, Carlos H. Klein, Marcio Roberto 
Moraes de Carvalho, Thais Mendonça Lips de Oliveira: Arritmias Cardíacas nas 
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199 a 2003. In: 63o Congresso Brasileiro de Cardiologia, 2008, Curitiba. Arquivos 
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Cirurgia de Revascularização do Miocárdio em Hospitais Públicos do Município do Rio 
de 
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-190. 
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Arquivos Barsileiros de Cardiologia. São Paulo : Prol Editora Gráfica, 2008. v. 91. p. 191
- 191. 
28. Oliveira, T. M. L.; Souza e Silva, N.A.; OLIVEIRA, G. M. M. ; Klein, C.H. ; FARIA, 
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Município do Rio de Janeiro de 1999 a 2003. In: 63o Congresso Brasileiro de 
cardiologia, 
2008, Curitiba. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. São Paulo : Prol Editora 
Gráfica,2008. 
v. 91. p. 219- 219. 30. Godoy, P.H.; OLIVEIRA, G. M. M. ; Klein, C.H. ; Souza  e Silva, 
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Estado do Rio de Janeiro, SUS 1999-2003. In: 62o Congresso Brasileiro de Cardiologia, 
2007, São Paulo. Arquivos Basileiros de Carddiologia. São Paulo : IBEP gráfica, 2007. 
v. 89. p. 83- 83. 31. Godoy, P.H.; Souza e Silva, N.A.; Klein, C.H. ; OLIVEIRA, G. M. M. . 
Estudos dos óbitos até um ano pós-alta hospitalar na cirurgia de revascularização do 
miocárdio no Estado do Rio de Janeiro, SUS, 1999-2003. In: 62o Congresso da 
Sociedade Brasileira de Cadiologia, 2007, Rio de Janeiro. Arquivos Brasileiros de 
Cadiologia. São Paulo : IBEP gráfica, 2007. v. 89. p. 113-113. 32. OLIVEIRA, G. M. M. ; 
Klein, C.H. ; Souza e Silva, N.A.; Mallet, A. L. R. ; Godoy, P.H.; Carvalho, M.R.M.; 
Oliveira, T. M. L.. Letalidade em Angioplastias Coronarianas em hospitais públicos do 
Rio de Janeiro- 1999 a 2003. In: 62o Congresso da Sociedade Brasileira  de 
Cardiologia, 2007, São Paulo. Arquivos Brasileiros de Cadiologia. São Paulo : IBEP 
Gráfica, 2007. v. 89. p. 113-113. 33 .Klein, C.H. ; OLIVEIRA, G. M. M. ; Souza e Silva, 
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gráfica, 2007. v. 89. p. 104-
104. 34. Souza e Silva, N.A.; OLIVEIRA, G. M. M. ; Klein, C.H. ; Mallet, A. L. R. ; Souza, 
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registradas nos prontuários dos hospitais públicos no município do Rio de Janeiro, no 
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2007, São Paulo. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. São Paulo : IBEP Gráfica, 2007. 
v. 89. p. 143-143. 35.
Sales, A.L.F. ; OLIVEIRA, G. M. M. ; Alencar, A.T. ; Luiz, R.R. ; Carvalho, E. R. C. 
Tratamento do Infarto Agudo do Miocárdio em Hospital Universitário. In: 62o Congresso 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2007, São Paulo. Arquivos Brasileiros de 
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Cardiologia. São Paulo : IBEP Gráfica, 2007. v. 89. p. 188-188. 36.
Sales, A.L.F. ; OLIVEIRA, G. M. M. ; Alencar, A.T. ; Carvalho, E. R. C. ; Luiz, R.R. . 
Emprego das estratégias de reperfusão no tratamento do infarto Agudo do miocárdio. 
In: 
62o Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2007, São Paulo. Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia. São Paulo : IBEP gráfica, 2007. v. 89. p. 193-193. 37.
Carvalho, E. R. C. ; OLIVEIRA, G. M.  M. ; Alencar, A.T. ; Sales, A.L.F. ; Luiz, R.R. . 
Fatores associados à estratificação invasiva da síndrome coronariana aguda. In: 62o 
Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2007, São Paulo. Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia. São Paulo : IBEP Gráfica, 2007. v. 89. p. 194-194. 38.
Mallet, A. L. R. ; Souza e Silva, N.A.; Klein, C.H. ; OLIVEIRA, G. M. M. ; Godoy, P.H.; 
Lopes, M. M. ; Tavares, G. A. L. S. . Abrangência de dados nos prontuários de 
internações com angioplastia coronariana pagas pelo SUS, no município do Rio de 
Janeiro. de 1999 a 2003. In: 62o Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 
2007, São Paulo. Arquivos Brasileiros de Cardiologia. São Paulo : IBEP gráfica, 2007. v. 
89. p. 200-200. 39. Bak, R ; Machado, R. L. ; OLIVEIRA, G. M. M. ; Lameu, E.B.; Godoy, 
P.H.. Mortality-associated factors in old patients with severe sepsis or septic shock in the 
medical intensive care unit. In: Fourth International Symposium on Intensive Care and 
Emergency Medicine for Latin America, 2007, São Paulo. Critical Care. London : 
BioMed Central Ltd, 2007. v. 11. p. s13-s13. 40. 
Bak, R ; Godoy, P.H.; Lameu, E.B.; Machado, R. L. ; OLIVEIRA, G. M. M. . Mortality
-associated factors in elderly patients with septic shock and sever sepsis. In: Fourth 
International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine for Latin America, 
2007, São Paulo. Critical Care. London : Bio Med Central Ltd, 2007. v. 11. p. S33-S33. 

5.4) D.Sc. theses, M.Sc. dissertations and undergraduate monographs............ 
5.4.1 - MSc dissertations
1) Roberto Muniz Ferreira. Análise do perfil clínico e angiográfico dos pacientes 
referidos pelo Sistema de Regulação e submetidos a procedimentos hemodinâmicos no 
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Início: 2009-defesa 2011.
Dissertação (Mestrado em Medicina (Cardiologia)) - Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. (Orientador).
2) Paolo Blanco Villela. Síndrome Coronariana Aguda: seguimento clínico de 652 
pacientes internados no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - UFRJ. Início: 
2009- Defesa 2011. 
Dissertação (Mestrado em Medicina (Cardiologia)) -Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. (Orientadores: Nelson A. de Souza e Silva e Glaucia Maria Moraes de Oliveira).
3) EDUARDO NAGIB GAUI. A insuficiência cardíaca como causa de morte em três 
estados brasileiros de 1999 a 2005. 2009. Dissertação (Mestrado em Mestrado em 
Cardiologia) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, . 
Orientador:  Glaucia Maria Moraes de Oliveira.
4)  THAIS MENDONÇA LIPS DE OLIVEIRA. Qualidade da Cirurgia de 
Revascularização do Miocárdio nos Hospitais Públicos do Município do Rio de Janeiro. 
2009. Dissertação (Mestrado em Medicina (Cardiologia)) - Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
Orientador: Nelson Albuquerque de Souza e Silva e Glaucia Maria Moraes de Oliveira. 
5) Luiz Maurino Abreu. Evolução temporal de indicadores de avaliação do Programa 
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TIET 
- Trombólise no infarto agudo do miocárdio na emergência com teleconsultoria: o 
desafio de reduzir a letalidade. 2008. Dissertação (Mestrado em Medicina (Cardiologia)) 
-Universidade Federal do Rio de Janeiro, . Orientador: Nelson Albuquerque de Souza e 
Silva. 
6) Rosana Lopes Cardoso. Revisão sistemática da literatura sobre o efeito do 
polimorfismo C677T da metileno tetraidrofolatoredutase (MTIFR) na pressão arterial. 
Defesa 2007. Dissertação (Mestrado em Clínica Médica -Setor Pesquisa Clínica) 
- Universidade Federal do Rio de Janeiro, . 
Orientador: Nelson Albuquerque de Souza e Silva. 
7) Tania Maria Peixoto Fonseca. A Doença Renal Crônica no Rio de Janeiro. 
Defesa  2007. 
Dissertação (Mestrado em Clínica Médica -Setor Pesquisa Clínica) - Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, . 
Orientador:  Nelson Albuquerque de Souza e Silva. 
8) José Henrique C. Figueiredo. Prevalência de Depressão Maior em Pacientes 
Internados  com Síndrome Coronariana Aguda. Defesa 2007. Dissertação (Mestrado 
em Clínica Médica -Setor Pesquisa Clínica) - Universidade Federal do Rio de Janeiro,. 
Orientador: Nelson Albuquerque de Souza e Silva. 

5.4.2 -Doctorate Thesis
1) MARCIO ROBERTO MORAES DE CARVALHO. Cirurgias de Revascularização 
Miocárdica pelo Sistema Único de Saúde no Município do Rio de Janeiro -1999 a 2003: 
Fatores Associados à Letalidade Hospitalar. 2009. Tese (Doutorado em Medicina 
(Cardiologia) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
Orientadores: Glaucia Maria Moraes de Oliveira e Nelson Albuquerque de Souza e 
Silva.
2) ANA LUISA ROCHA MALLET. ANGIOPLASTIAS CORONARIANAS PAGAS PELO 
SISTEMA ÚNICO EM HOSPITAIS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 
DE 
1999 A 2003: LETALIDADE, COMPLICAÇÕES E ABRANGÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
EM 
PRONTUÁRIOS. 2007. Tese (Doutorado em Medicina(Cardiologia) - Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, . 
Orientador: Glaucia Maria Moraes de Oliveira. 
3) PAULO HENRIQUE GODOY. Hermenêutica aplicada aos resultados das 
Revascularizações miocárdicas pagas pelo Sistema Único de Saúde no Estado do Rio 
de Janeiro, 1999 a 2003. 2007. 
Tese (Doutorado em Doutorado em Cardiologia) - Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
Orientadores:  Nelson Albuquerque de Souza e Silva e  Glaucia Maria Moraes de 
Oliveira. 
4) Ana Luisa Rocha Mallet. Angioplastias coronarianas pagas pelo Sistema Único de 
Saúde em hospitais públicos no município do Rio de Janeiro de 1999 a 2003: letalidade, 
complicações e abrangência da informação em prontuários.. 2007. Tese (Doutorado em 
Medicina (Cardiologia)) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, . Co-Orientador: 
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Nelson Albuquerque de Souza e Silva. 
5) Amalia Faria dos Reis. Modelo preditivo de mortalidade na síndrome coronariana 
aguda utilizando redes neurais artificiais com base em variáveis clínicas e genéticas. 
2007. Tese  (Doutorado em Clínica Médica -Setor Pesquisa Clínica) -Universidade 
Federal do Rio de  Janeiro, 
Orientador: Nelson Albuquerque de Souza e Silva. 

5.5) Scientific events organization....................................
5.5.1 – HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT INTERNATIONAL – ANNUAL 
CONFERENCE. RIO DE JANEIRO, JUNE 2011. – MEMBER OF THE LOCAL 
ORGANIZING COMMITTEE.This was the first annual meeting of HTAi held in a 
LatinAmerican Country under the  Support of the Ministry of Health. Department of 
Science and Technology (DECIT).

5.5.2 – FIRST SYMPOSIUM ON HEALTH TECNOLOGY ASSESSMENT ON 
CARDIOVASCULAR HEALTH (HTA-CV) –INSTITUTO DO CORAÇÃO EDSON SAAD 
(ICES) / UFRJ AND INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA 
(INC) / MS. RIO DE JANEIRO, SEPTEMBER 10, 2010.
This Symposium had the support of PAHO/WHO.

5.5.3–FIRST SYMPOSIUM OF THE INSTITUTO DO CORAÇÃO EDSON SAAD 
(ICES) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. RIO DE JANEIRO, 13 E
14 DE FEVEREIRO DE 2009. In this symposium the scientific production of ICES was 
presented 5.5.4 – WORKSHOP ON ACTUAL AND FUTURE TENDENCIES IN 
COMPUTATIONAL MODELING OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM.
RIO DE JANEIRO, MAY 06 AND 07, 2008 -Member of the organizing Committee.

5.6) Participation in conferences.........................................................................
5.7) Software development.................................................................................. 
See above Interinstitutional cooperation
See above. Molecular Biology network The ICES is  also part of the Molecular Biology 
Network of the Rio de Janeiro state created by FAPERJ, Rio de Janeiro State Health 
Secretary and the Ministry of Health for research in this area through the Program for 
research in the national health system (PPSUS). Prof. Edson Rondinelli, Research 
Coordinator of ICES, is a member of this network. Thusone of the objectives of the 
ICES, to develop the interdisciplinarity and interinstitutional cooperation, was achievedas 
described above. Institutions which have collaborative projects with the ICES/CH-UFRJ:

From within the UFRJ/MEC:

 Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, Instituto de Nutrição Josué de Castro, 
Engenharia de Produção (COPPE/UFRJ); Engenharia Biomédica (COPPE/UFRJ), 
Laboratório LAND (COPPE/UFRJ); Escola de Comunicação/UFRJ; Faculdade de 
Letras/UFRJ; Instituto de Matemática / UFRJ, Instituto de Microbiologia, Departamento 
de Histologia (Instituto de Ciências Biomédicas), Departamento de Farmacologia Básica 
e Clínica (CCS/UFRJ) 
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External Institutions:

Escola Nacional de Saúde Pública/FIOCRUZ(ENSP/FIOCRUZ/MS) Laboratório 
Nacional de Computação Científica (LNCC/CNPQ/MCT) Instituto Nacional de 
Cardiologia (INC/MS) 
Universidade Federal Fluminense (UFF/MEC) Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ)

 Rio de Janeiro 30 de Julho de 2011-08- 01

 
Nelson Albuquerque de Souza e Silva

Professor Titular 
Faculdade de Medicina 

Diretor doInstituto do Coração Edson Saad /UFRJ
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ANEXO VIII

Núcleo Interinstitucional de Avaliação Tecnológica em Saúde do Complexo 

Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro

(NIATS / CH-UFRJ)

Relatório Técnico e Financeiro

3 INTRODUÇÃO

I.1 – A criação do Núcleo Interinstitucional de Avaliação Tecnológica em Saúde (NIATS) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Em 29 de  setembro de  2005,  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) foi criado o NIATS. O Reitor da UFRJ, Professor Aloisio Teixeira, designou o 

Professor Titular da Faculdade de Medicina da UFRJ (FM / UFRJ) Nelson Albuquerque Souza e 

Silva, coordenador do NIATS pela UFRJ, e o Prof. Antonio Ivo, Diretor da Escola Nacional de 

Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/FIOCRUC) designou a Pesquisadora Titular Letícia Krauss 

Silva do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde (DAPS) da Escola Nacional de 

Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP) / FIOCRUZ, como coordenadora pela ENSP/FIOCRUZ.

I.2 – A localização física do  NIATS

O NIATS/UFRJ/FIOCRUZ, iniciou suas atividades com sede no Instituto do Coração da 

Universidade Federal  do Rio de Janeiro  (IC/UFRJ) na Unidade Acadêmica Intra-hospitalar de 

Saúde Cardiovascular  localizado  no 8º.  andar do prédio  do Hospital  Universitário  Clementino 

Fraga Filho (HUCFF) da UFRJ, por decisão do Reitor da UFRJ e acordo entre os Diretores do IC e 

do HUCFF, por ser O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, inaugurado em 1978, órgão 

suplementar, prestador de serviços, do Centro de Ciências da Saúde, e campo de treinamento para 

alunos de graduação e pós-graduação de todas as instituições de saúde e também para alunos de 

instituições fora da área de saúde da UFRJ.

I.3 – O Corpo de pesquisadores
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O NIATS constituiu o seu corpo de pesquisadores abaixo nominados:

- Nelson A. de Souza e Silva – Professor Titular da Faculdade de Medicina da UFRJ e Vice-

Diretor do Instituto do Coração – coordenador do NIATS, representando a UFRJ

- Leticia  Krauss  e  Silva  – Pesquisadora Titular da ENSP/FIOCRUZ – coordenadora do 

NIATS, representando a ENSP/FIOCRUZ

- Carlos Henrique Klein – Pesquisador Titular da ENSP/FIOCRUZ.

- Basilio Bragança Pereira – Professor Titular de Bioestatística – Faculdade de Medicina.

-  Glaucia  Maria  Moraes  Oliveira  –  Profa.  Adjunta  –  Departamento  de  Clínica  Médica 

FM/UFRJ  e  atual  Coordenadora  substituta  do  Programa  de  Pós-graduação  em  Medicina 

(Cardiologia) da Faculdade de Medicina e do Instituto do Coração/UFRJ

-  Lucia  Helena  Alvares  Salis  –  Médica  (doutorado  em  pesquisa  Clínica/FM/UFRJ)  do 

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho / UFRJ e professora colaboradora do Programa de 

Pós-graduação  em  Medicina  (Cardiologia)  da  Faculdade  de  Medicina  e  do  Instituto  do 

Coração/UFRJ.

-  Paulo  Henrique  Godoy  –  atual  pós-doutorando  do  Programa  de  Pós-graduação  em 

Medicina  (Cardiologia)  da  Faculdade  de  Medicina  e  do  Instituto  do  Coração/UFRJ –  área  de 

Avaliação Tecnológica em Saúde.

-  Wilson  Braz  Correa  Filho  –  atual  doutorando  do  Programa  de  Pós-graduação  em 

Medicina (Cardiologia) da Faculdade de Medicina e do Instituto do Coração/UFRJ.

- Maria de Fátima Siliansky de Andreazzi – Profa. Adjunta do Instituto de Saúde Coletiva 

da UFRJ,  com  Doutorado em Saúde Coletiva  pela  Universidade  do Estado do Rio  de  Janeiro 

(UERJ).

-  Rosemary  Almeida  –  Professora  Adjunta  do  Programa  de  Engenharia  Biomédica  da 

COPPE/UFRJ com doutorado em Biomedical Engineering - Linköping University, Suécia.

O NIATS definiu como linha de pesquisa prioritária  para atuação a avaliação do uso e 

utilização  de  duas  tecnologias  de  revascularização  miocárdica,  já  incorporadas  ao  SUS,  e  que 

representavam mais de 70% dos gastos de alta complexidade: a angioplastia coronariana (com e 

sem stents convencionais ou farmacológicos) e a cirurgia de revascularização miocárdica.

O  NIATS,  nascido  interinstitucional,  buscou  a  colaboração  interinstitucional  como 

estratégia para expansão de seu núcleo de pesquisadores e de colaboradores e de ampliação de 

possibilidades  de  desenvolvimento  de  projetos  de  ATS,  incluindo  projetos  de  desenvolvimento 

tecnológico.
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I.4 – Os recursos iniciais, a política científica e a produção científica até 2008.

Os pesquisadores do núcleo elaboraram projetos e os submeteram a agências de fomento de 

pesquisa,  como  forma  de  obtenção  de  recursos  para  sua  sustentabilidade  e  viabilização  da 

implementação  de  projetos.  Os  recursos  deveriam  ser  de  fontes  de  instituições  públicas  para 

manter a independência de atuação, sem conflitos de interesses, política fundamental na área de 

ATS, e garantir a publicização dos resultados de pesquisas. O NIATS defende como um de seus 

princípios de eticidade, que a pesquisa científica é um bem público.

Mencionamos abaixo os principais editais aos quais os membros do NIATS concorreram e 

obtiveram  recursos  de  agências  financiadoras  de  pesquisa  e  com  base  nos  quais  produziram 

trabalhos científicos sobre ATS, sob a forma de relatórios de pesquisa ou de artigos publicados em 

revistas indexadas. Esses resultados também foram divulgados em entrevistas à imprensa.

• Relatório de Pesquisa – Revisão Sistemática sobre uso de stents coronarianos farmacológicos 

e não farmacológicos.

Coordenação da Professora Letícia Krauss (da FIOCRUZ) e do Professor Nelson Souza e Silva 

(UFRJ) e com a participação do Dr. Wilson Braz Correa filho (UFRJ) e das Dras  Patricia Sayd 

(FIOCRUZ) e Ana Cristina M. Martins (ANS).

Este relatório foi entregue ao Ministro da Saúde em 2006. Apresentava uma revisão sistemática 

da literatura sobre esses procedimentos de alta complexidade e alto custo, concluindo pela falta de 

evidências científicas, naquela ocasião, para recomendar a incorporação dos stents farmacológicos 

no SUS.

• Mais de 15 artigos originais ou editoriais relacionados ao tema ATS, foram publicados entre 

2005 e 2008, em revistas médicas indexadas, pelos pesquisadores do núcleo.

• Capítulos de livros publicados

c.1  -  Torres,  TG ;  Souza  e  Silva,  NA ;  Gomes,  MM .  Fundamentos  de  Estatística.  In: 

Marleide da Mota Gomes. (Org.). Medicina Baseada em Evidências. Princípios e Prática - 2a 

ed.. 2 ed. São Paulo: Reichmann & Autores Editores, 2006, v. 1, p. 85-120.

c.2 - Souza e Silva, NA ; TURA, Bernardo Rangel ; PEREIRA, Basilio de B ; Gomes, MM . 

Terapêutica  e  Prevenção.  In:  Marleide  da  Mota  Gomes.  (Org.).  Medicina  Baseada  em 

Evidências. Princípios e Prática - 2a ed.. 2 ed. São Paulo: Reichmann & Autores Editores, 2006, 

v. 1, p. 197-228.
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Na realização desses estudos, participaram, além do Professor Nelson de Souza e Silva, os 

Professores Carlos Henrique Klein, a Profa. Glaucia Maria Moraes de Oliveira, o Dr. Paulo 

Henrique Godoy, a Dra. Lucia Helena Salis, a Profa. Maria de Fátima Siliansky Andreazzi, 

além de outros professores e alunos do Programa de Pós-graduação em Medicina (Cardiologia) 

e Clínica Médica (Pesquisa Clínica) da Faculdade de Medicina da UFRJ.

• Edital MS/CNPq/FAPERJ 07/2006 – PPSUS - Rede de Telemedicina.

Auxilio-pesquisa para desenvolvimento tecnológico em telemedicina.

PROJETO MACC-Rio - Rede de Pesquisa em Medicina Assistida por Computação Científica do 

Rio  de  Janeiro  (MACC-Rio)  –  Coordenação  do  pesquisador  do  Labaratório  Nacional  de 

Computação Científica (LNCC) – Arthur Zivianni em colaboração com Antônio Tadeu Azevedo 

Gomes  (LNCC);  Edmundo  Albuquerque  de  Souza  e  Silva  (laboratório  LAND/COPPE/UFRJ); 

Nelson Albuquerque de Souza e Silva (UFRJ); Raúl Antonino Feijóo (LNCC); Wilson Braz Correa 

Filho (HUCFF).

• Edital APQ1 FAPERJ. (Processo FAPERJ E-26/170.230/2006-APQ1).

Auxilio-pesquisa ao Projeto “Uso de Computação Móvel no Suporte à Decisão de Aplicação de 

Trombolíticos em Casos de Infarto Agudo do Miocárdio” – Coordenação do pesquisador do LNCC 

Arthur Zivianni. Colaboradores: Antônio Tadeu Azevedo Gomes (LNCC); Iuri Malinoski Teixeira; 

Marcelo  Samartini  Fraguas  Teixeira  (LNCC);  Nelson  Albuquerque  de  Souza  e  Silva  (UFRJ); 

Oswaldo Luiz Pizzi; Wilson Braz Correa Filho (HUCFF).

• PROJETO  RUTE  -  NÚCLEO  DE  TELEMEDICINA  DO  COMPLEXO  ACADÊMICO 

HOSPITALAR DA UFRJ (NUTEL / UFRJ) - Sede Central - Hospital Universitário Clementino 

Fraga Filho / UFRJ.  Chamada de Projetos - Expansão RUTE, Referente ao Instrumento Contratual 

Código N° 0106093100 de 13/12/2006.

Projeto coordenado pelo Prof. Nelson A. de Souza e Silva (UFRJ). Participantes do projeto: 

Marcos  Martins  da  Silva  (HUCFF/UFRJ);  Edmundo  Albuquerque  de  Souza  e  Silva 

(Laboratorio LAND/COPPE/UFRJ); José Roberto Boisson de Marca (PUC-RIO); Dr. Wilson 

Braz Corrêa Filho (HUCFF/UFRJ); Dr. Luiz Maurino Abreu (HSE/MS); Aparecida Rosa de 
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Souza  (HUCFF/UFRJ);  Regina  Gondim  da  Cunha  Martins;  Artur  Ziviani  (LNCC/MCT); 

Fernando  Alvares  Salis  (ECO/UFRJ);  Felipe  Kramer  Ribeiro,  Lucia  Helena  Alvares  Salis 

(HUCFF).  Participaram  também  do  projeto,  dois  representantes  de  cada  uma  das  outras 

unidades do Complexo Hospitalar da UFRJ.

• Edital FAPERJ 14/2007 – Prioridade-Rio – “Suporte remoto ao atendimento médico 

emergencial com uso de eletrocardiograma digital via dispositivos móveis”.

Processo no. E-26/110.462/2007. Projeto coordenado pelo pesquisador Arthur Zivianni (LNCC) 

com colaboradores: Nelson Albuquerque de Souza e Silva (FM e IC/UFRJ); - Wilson Braz Correa 

Filho (UFRJ e SAMU-SES/RJ); Antônio Tadeu Azevedo Gomes – LNCC; Lucia Helena Alvares 

Salis (HUCFF/UFRJ).

• Programa Nacional de Pós-doutorado (PNPD) - Portaria Normativa Interministerial MEC-

MCT nº 746 de 20 de novembro de 2007– PNPD.

 

Em 2007 concorremos ao Edital 34/2007 do CNPq para apoio aos Programas de Pós-graduação. 

Foi concedido, em projeto coordenado pelo Prof. Nelson Souza e Silva, uma bolsa de pós doutorado 

para o Programa de Pós-graduação em Medicina (Cardiologia) da Faculdade de Medicina e do 

Instituto  do Coração/UFRJ e  auxilio-pesquisa  anual.  O aluno pós-doutor  selecionado foi  o  Dr. 

Paulo Henrique Godoy para desenvolver projetos na área de avaliação tecnológica em saúde. Data 

do resultado: julho de 2008. Indicação do Dr. Paulo Godoy, 22/10/2008.   Data aceitação do Dr. 

Paulo Godoy- 12/12/2008.

• Edital de pesquisa MCT/CNPq/MS-SCTIE-DECIT/CT- Saúde nº 33/2007

Projeto  “Letalidade  nos  procedimentos  de  alta  complexidade  utilizados  nas  doenças 

cardiovasculares no Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de Janeiro de 1999 a 2003” – 

recebido auxilio pesquisa sob a coordenação da Profa. Glaucia Maria Moraes de Oliveira.

• Edital  MCT/ CNPq/ ANS 25/2007 - Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em 

Saúde Suplementar.

Recebido auxilio-pesquisa pra o Projeto “Letalidade nas reperfusões miocárdicas cirúrgicas e 

75



por  angioplastias  coronarianas  pagas  por  seguros  de  saúde  e  privados  no  Estado  do  Rio  de 

Janeiro”.  Coordenação do Prof.  Nelson Souza e  Silva.  Participação  de:  Carlos  Henrique Klein 

(ENSP), Lucia Helena Alvares Salis (HUCFF), Paulo Godoy (Pós-graduação Cardiologia/UFRJ), 

Glaucia Maria Moraes de Oliveira (FM/UFRJ), Maria de Fátima Sylianski Andreazzi (IESC/UFRJ 

e ANS).

• Plano de Alta Complexidade de 2007 da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro.

Com base nos resultados evidenciados nesses projetos e publicados em revistas indexadas, 

foi desenvolvido este plano que traçou as políticas de alta complexidade da Secretaria de Estado 

de Saúde do Rio de Janeiro.

Plano para a Atenção Integral à Saúde na Alta Complexidade no Estado do Rio 

de Janeiro. 
Proposta de Rede de Serviços de Alta Complexidade.

Saúde Cardiovascular, Renal e Tráumato-Ortopédica

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
SECRETÁRIO DE ESTADO: Dr. Gilson Cantarino O´Dwyer
SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE:
Sub-secretário: Dr. Wilson De Maio
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO:
DIRETOR GERAL: Professor Nelson Albuquerque de Souza e Silva
COORDENAÇÃO GERAL DE ALTA COMPLEXIDADE
Coordenadora: Dra Tânia Maria Peixoto Fonseca
Equipe Técnica:
Beth Jeane Brisse, Hidia Duboc, Maria Esther Fonseca, Sergio Voronof, Tânia Maria Peixoto Fonseca,  
Valdir Sérgio Ermida
2006; 102 pg

Na elaboração desse plano, coordenado pelo Prof. Nelson Souza e Silva, participaram alunos 

de  Pós-graduação  da  UFRJ  e  técnicos  da  SES/RJ  –  Centro  de  Desenvolvimento  Científico  e 

Tecnológico.
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I.5 – Produção de Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado até 2008.

As seguintes teses e dissertações foram desenvolvidas na área de avaliação tecnológica em 

Saúde do Programa de Pós-graduação em Medicina (Cardiologia) da Faculdade de Medicina e do 

Instituto do Coração da UFRJ e do Programa de Pós-graduação em Clínica  Médica (Setor de 

Pesquisa Clínica) da Faculdade de Medicina da UFRJ):

I.5.1 - Dany David Kruczan. Doença arterial coronariana em pacientes com doença valvular 

reumática  e  não reumática  acompanhados  no Instituto  Estadual  de Cardiologia  Aloysio  de 

Castro  (IECAC)  /  Rio  de  Janeiro..  2006.  Tese  (Doutorado  em  Medicina  (Cardiologia))  - 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, . Orientador: Nelson Albuquerque de Souza e Silva.

I.5.2 - Bernardo Rangel Tura. Análise da dinâmica da mortalidade por doenças do aparelho 

circulatório utilizando a equação de Gompertz.  2006. Tese (Doutorado em Clínica Médica - 

Setor  Pesquisa  Clínica)  -  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro.  Orientador:  Nelson 

Albuquerque de Souza e Silva.

I.5.3  –  Angioplastias  Coronarianas  Pagas  pelo  Sistema  Único  de  Saúde  em  Hospitais 

Públicos  no  Município  do  Rio  de  Janeiro  -   1999   a   2003:  letalidade,  complicações  e 

abrangência da informação em prontuários – Tese de doutorado defendida em 2007 (Dra. Ana 

Mallet)

I.5.4 – Hermenêutica aplicada aos resultados das revascularizações miocárdicas pagas pelo 

Sistema Único  de  Saúde  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  1999  a  2003.  -  Tese  de  doutorado 

defendida em 2007 (Dr. Paulo Henrique Paulo Godoy).

http://www.ufrj.br/ices/images/paulohenriquegodoy.pdf

I.5.5 – Modelo preditivo de mortalidade na Síndrome Coronariana Aguda (SCA) utilizando 

redes neurais artificiais com base em variáveis clínicas e genéticas. Estudo em pacientes atendidos 

em hospitais públicos e privados no município de Niterói.

 Tese de Doutorado defendida em 2007 (Dra. Amalia Faria).

I.5.6 - A Doença Renal Crônica no Rio de Janeiro.

Dissertação de mestrado defendida em abril de 2007 (Tania Maria Peixoto Fonseca).
Orientadores   Prof.: Nelson Albuquerque de Souza e Silva (FM e IC/UFRJ)
                        Profa.: Rosimary Terezinha de Almeida (Engenharia Biomédica / COPPE 

/ UFRJ).
                          Prof.: Alvimar Gonçalves Delgado (FM/UFRJ)

I.5.7  –  Qualidade  da  informação  sobre  cirurgia  de  revascularização  miocárdica  nos 
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prontuários. O caso da abrangência – 1999 a 2003.

 Dissertação de mestrado defendida em 2008 (Dra. Thais de Oliveira).

I.6 – A criação do Complexo Hospitalar da UFRJ (CH-UFRJ)

O NIATS / CH-UFRJ 

 

Em dezembro de 2008 o Conselho Universitário da UFRJ criou o Complexo Hospitalar da 

UFRJ (CH-UFRJ) através da resolução nº 16/2008, de 18 de dezembro de 2008. O CH-UFRJ 

integrou funcionalmente  9 unidades com base hospitalar da UFRJ e institutos especializados, 

órgãos suplementares do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ: HUCFF, Maternidade Escola 

(ME), Hospital Escola São Francisco de Assis (HESFA), Instituto de Ginecologia (IG), Instituto 

de  Puericultura  e  Pediatria  Martagão Gesteira  (IPPMG),  Instituto  de  Neurologia  Deolindo 

Couto (INDC), Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil (IPUB), Instituto de Doenças 

do Tórax (IDT), Instituto do Coração  da UFRJ (IC/UFRJ). De acordo o Regimento do CH-

UFRJ, o seu Conselho Deliberativo incluiu também a participação adicional de 13 unidades 

acadêmicas da UFRJ que atuam na graduação, na pós-graduação ou em pesquisa nas unidades 

do CH-UFRJ: Faculdade de Medicina, Instituto de Nutrição Josué de Castro, Escola de Serviço 

Social,  Faculdade de Farmácia,  Escola de Enfermagem Anna Nery,  Instituto de Psicologia, 

Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, Instituto de Ciências Biomédicas, Instituto de Saúde 

Coletiva, Instituto de Microbiologia Paulo de Goes, Instituto de Bioquímica Médica, Faculdade 

de Odontologia, Escola de Educação Física e Desportos.

 O NIATS passou, portanto a ser o núcleo de ATS do CH-UFRJ, mantendo sua sede física no 

8º. Andar do prédio do HUCFF, possibilitando o desenvolvimento de ações cooperativas de ATS 

com a participação de profissionais de várias áreas de expertise e facilitando o alcance dos objetivos 

do NIATS de inclusão da ATS nos  cursos  de  graduação e  pós-graduação contribuindo para a 

formação de pessoal nessa área.

I.6.1 Diretrizes Estabelecidas para o NIATS/CH-UFRJ

α) O  NIATS/CH-UFRJ  focalizou  suas  atividades  em  tecnologias  de  grande  interesse  para  a 

sociedade e o sistema de saúde (SUS), ou seja, aquelas com potencial de impacto relevante na 

saúde da população e/ou na eficiência do SUS e sistema de saúde complementar. A atuação 

prioritária  foi  definida  como  a  área  de  uso  e/ou  incorporação  de  procedimentos  de  alta 

complexidade  em  doenças  cardiovasculares  e  avaliação  de  serviços  de  saúde  quanto  à 

performance no uso dessas tecnologias e ao desenvolvimento de tecnologias aplicáveis ao SUS.
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β) A  avaliação  de  tecnologias  é  entendida,  portanto  em  sentido  amplo,  desde  o  teste  de 

inovações/adaptações, isto é, o teste de efeitos primários sobre a saúde, do tipo eficácia, acurácia 

e  segurança,  quanto  a  avaliação  da  performance  (efetividade)  de  tecnologias  a  nível  local 

(Brasil/SUS), considerando características da população e do ambiente físico e dos serviços de 

saúde,  bem  como  a  análise  e  síntese  (por  exemplo,  metanálises)  das  evidências  científicas 

produzidas fora do Núcleo e fora do país sobre o assunto.  O Núcleo considera também outras 

dimensões da ATS propriamente dita, incluindo em especial a avaliação econômica e ainda a 

avaliação de aspectos éticos e culturais e de desenvolvimento tecnológico e inovação em saúde.

O Núcleo busca, para o seu desenvolvimento, a colaboração de profissionais com capacitação 

reconhecida em diversas áreas do conhecimento necessárias à elaboração de diferentes ATSs e 

pertencentes  a  diferentes  instituições  acadêmicas,  inclusive   institutos  de  pesquisa  na  área 

clínica e nas áreas de economia, computação e comunicação. Particularmente na FIOCRUZ e 

na UFRJ.

χ) O Núcleo deverá também estabelecer vínculos colaborativos com NATS de outras instituições de 

ensino criados no Rio de Janeiro e no Brasil e com agências de ATS de alto nível, tanto em 

países desenvolvidos como em países em desenvolvimento.

δ) O  Núcleo  deverá  explorar  metodologias  e  técnicas  de  difusão  e  implementação  do  uso  de 

tecnologias,  assim como barreiras  operacionais  e  políticas  a  esses  processos  em nosso  país, 

devendo contar com a colaboração de profissionais dos campos afins.

ε) O Núcleo  deverá procurar estabelecer  vínculos  com serviços  de  saúde de  excelência  e  com 

autoridades  de  saúde,  inclusive  com os  órgãos  do  MS responsáveis  mais  diretamente  pelas 

atividades  de  introdução  e  difusão  de  tecnologias  no  país  (ANVISA,  SAS,  ANS,  e 

DECIT/SCTIE) e com: a Secretaria Estadual de Saúde, Conselho Estadual de Saúde (CES), 

Secretarias Municipais de Saúde, COSEMS (Conselho de Secretários Municipais de Saúde) e 

secundariamente, com instâncias corporativas, como a AMB e as sociedades de especialidades 

médicas, no sentido de:

f.1)  trabalhar  o  escaneamento  do  horizonte  tecnológico  no  sentido  de  identificar 

precocemente tecnologias de interesse prioritário para o SUS a serem objeto de ATSs;

f.2) propiciar/viabilizar, quando relevante, a avaliação da efetividade (implementação-piloto 

de alternativas potencialmente favoráveis) em condições locais (nacionais) em serviços designados, 

no sentido de que o MS/SUS em geral, possa decidir com relação a propostas de intervenção mais 

amadurecidas;

f.3) contribuir para que o Ministério da Saúde (Secretarias de Saúde) possa patrocinar a 

elaboração/revisão  de  diretrizes  clínicas,  e  possa  implementar  as  atividades  conexas  de 
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planejamento e programação, para agravos de relevância para a população brasileira e para o SUS 

e possa delinear de forma mais acurada as condições sob as quais deverá financiar e avaliar a 

qualidade e a eficiência no uso procedimentos de saúde no SUS e sistema complementar.

I.6.2  –  O  Laboratório  de  Bioestatística  Bayesiana,  Teoria  de  Sistemas  Complexos  e  Avaliação 

Tecnológica em Saúde (Complexlab).

Em 2008 O Instituto do Coração da UFRJ havia  criado o Laboratório  de Bioestatística 

Bayesiana, Teoria de Sistemas Complexos e Avaliação Tecnológica em Saúde. Este laboratório, 

Coordenado pelo Professor Basilio Bragança Pereira (professor Titular  de Bioestatística da 

Faculdade de  Medicina) é  formado por estatísticos  do Instituto  de  Matemática  da UFRJ e 

docentes da Engenharia de Produção e do Laboratório Land da COPPE/UFRJ e de professores 

das  áreas  clínicas  da  Faculdade  de  Medicina.  Este  laboratório  desenvolve  novos  métodos 

estatísticos  voltados  para  a  solução  de  problemas  de  saúde,  principalmente  com  base  em 

modelos não lineares, dando suporte ao NIATS.

Portanto  o  NIATS/UFRJ  estava  plenamente  estabelecido  e  com  produção  científica 

crescente.

4 A criação  da  Rede  Brasileira  de  Avaliação  Tecnológica  em Saúde  (REBRATS)  pelo 

Ministério da Saúde e seus desdobramentos.

Em 27 e 28 de agosto de 2008 a coordenação do NIATS do CH-UFRJ (Prof. Nelson Souza e 

Silva)  participou  de  reunião em Brasilia  para  lançamento da Rede Brasileira  de  Avaliação  de 

Tecnologias em Saúde (REBRATS): 

www.saude.gov.br/rebrats

A Rebrats reuniu diversos segmentos da sociedade - órgãos do Ministério da Saúde, agências 

reguladoras,  secretarias  estaduais  e  municipais  de  saúde,  hospitais,  usuários,  sociedades 

profissionais e científicas, poder judiciário, instituições de ensino e pesquisa, entre outros – para 

estabelecer o elo entre avaliação e incorporação de tecnologias em saúde. Com o intuito de ampliar 

o  conhecimento  no  campo de  Avaliação  e  Gestão  de  Tecnologias  em Saúde,  a  rede  fornecerá 

subsídios para o processo de “tomada de decisão” na gestão pública.

 Nessa reunião, foram formados cinco grupos de trabalho da rede, definidos por temas:

2 priorização e fomento de estudos no campo de ATS,
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3 desenvolvimento e avaliação metodológica em ATS,

4 disseminação e informação,

5 formação profissional e educação continuada e

6 monitoramento do horizonte tecnológico.

O  NIATS/CH-UFRJ  atuou,  através  de  seu  coordenador  representando  a  UFRJ, 

particularmente no tema de formação profissional e educação continuada. Este grupo sugeriu a 

criação de NATS nas Universidades como estratégia para a formação de pessoal tanto a nível 

de  graduação  onde  o  tema  seria  introduzido,  como  a  nível  de  pós-graduação  para  o 

desenvolvimento científico de ATS.

 Nos dias 12 e 13 de novembro de 2008, no Hotel Kubitschek Plaza, em Brasília, ocorreu o 

primeiro encontro do comitê executivo da Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde 

(Rebrats)  que  reuniu  cerca  de  50  participantes  de  universidades,  conselhos,  secretarias  do 

Ministério da Saúde, entre outras instituições.).

O NIATS / CH-UFRJ se fez representar por seu coordenador, Prof. Nelson Souza e Silva.

5  A Implantação dos Núcleos de Avaliação Tecnológica em Saúde nas Universidades ou 

Hospitais de Ensino e na UFRJ.

Em 2009 o Ministério da Saúde através da Secretaria de Ciência,  Tecnologia e Insumos 

Estratégicos, Departamento de Ciência e Tecnologia, lançou a Chamada Pública para implantação 

de  Núcleos  de  Avaliação  de  Tecnologias  em  Saúde  em  Hospitais  de  Ensino  com  os  seguintes 

objetivos:

Objetivo Geral:

Implantar, fortalecer e disseminar a ATS nos Hospitais de Ensino.

Objetivos Específicos:

1) Implantar NATS nos Hospitais de Ensino para possibilitar a introdução da cultura 

de ATS em hospitais.

2) Utilizar as evidências disponíveis para auxiliar o gestor dos hospitais a tomar 

decisões quanto à inclusão de novas tecnologias, avaliação das tecnologias difundidas e seu 

uso racional.

O NIATS/CH-UFRJ respondeu a essa chamada com o apoio do Reitor da UFRJ e dos 
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Diretores das unidades componentes do CH-UFRJ.

Em 15  de  Julho  de  2009  O Departamento de  Ciência  e  Tecnologia  (DECIT/SCTIE)  do 

Ministério  da Saúde e  a  Coordenação de Vigilância  em Serviços  Sentinela  (CVISS/NUVIG)  da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária tornaram público o resultado da seleção das propostas 

submetidas para criação de NATS em Hospitais de Ensino com auxílio da OPAS.

 A UFRJ foi contemplada com a aprovação do projeto apresentado pelo NIATS/UFRJ, que 

já possuía um caráter interinstitucional e não apenas de uma única instituição de ensino.

 A proposta para a formação de um núcleo de avaliação tecnológica em saúde na UFRJ já 

encontrou uma base interinstitucional formada. Possibilitaria a ampliação de sua sede física na sua 

maior unidade assistencial, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, proposta esta apoiada 

e  aprovada  por  seu  Diretor  Prof.  Alexandre  Pinto  Cardoso  e  pelo  Reitor  da  UFRJ,  professor 

Aloisio  Teixeira.  Para  atender  ao  chamado  do  DECIT,   devido  a  evolução  histórica  da  ATS 

mencionada acima, certamente teríamos uma proposta mais abrangente, pois a UFRJ já possuía 

como base  o NIATS existente  e  em atividade desde 2005 e  os  hospitais  de ensino da UFRJ já 

formavam, por decisão do Conselho Universitário da UFRJ, o Complexo Hospitalar da UFRJ, e já 

estavam integrados no Conselho Deliberativo  do CH-UFRJ diversas  instituições  acadêmicas  de 

ensino da UFRJ. 

A integração funcional entre todas as unidades componentes do Complexo Hospitalar da 

UFRJ e  unidades  acadêmicas  componentes  de  seu  Conselho  Deliberativo  possibilitaram  maior 

amplitude de contactos entre pesquisadores de diversas áreas de conhecimento e maior cooperação 

com unidades fora da área de saúde, fundamentais e necessárias para projetos de ATS.

 O Programa de Pós-graduação em Medicina (Cardiologia) da Faculdade de Medicina e do 

Instituto do Coração da UFRJ, já havia se integrado funcionalmente ao NIATS ao incluir entre 

suas linhas de pesquisa, a Avaliação Tecnológica em Saúde e já iniciara disciplinas afins como as 

de: Medicina e Teoria de Sistemas Complexos; Decisão Clínica, Medidas Clínicas, Delineamento 

de Estudos,  Bioestatística  Bayesiana  e  Bioestatística  Multivariada,  que  abordavam  em  seu 

conteúdo, o tema de avaliação tecnológica em saúde. Aos alunos também foi facultado a obtenção 

de créditos  na disciplina  de ATS e outras,  dos cursos  de pós-graduação da  ENSP, através  do 

convênio que havia criado o NIATS. Este Programa de Pós-graduação havia feito uma reforma em 

seu regimento, no final de 2008, aprovado pelo CEPG, órgão máximo de pós-graduação da UFRJ:

http://www.medicina.ufrj.br/poscardiologia/colchoes.php?id_colchao=147
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Entre os objetivos do Programa ressaltamos:

Objetivo  Geral:  -  Formar profissionais  com plena consciência  de cidadania  e  com valores  

humanísticos e éticos que possam contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico do 

país, manter e recuperar a saúde da população e minimizar o efeito das doenças.

Objetivos específicos:

- Capacitar para a Docência em ensino de graduação e de pós graduação;

- Prover formação científica ampla e aprofundada para o desenvolvimento de projetos de pesquisa.

- Estimular a capacidade e o conhecimento individual, voltados para a metodologia de pesquisa, 

visando o desenvolvimento de novos métodos aplicáveis à Área de Saúde Cardiovascular.

- Estabelecer relacionamento com outras áreas de conhecimento e outras instituições científicas no 

sentido de desenvolver a pesquisa clínica, tecnológica e a inovação em saúde cardiovascular.

-  Estabelecer  relacionamento com o Sistema Único  de Saúde de modo a desenvolver pesquisas 

voltadas para as necessidades da população, com ênfase na área de avaliação tecnológica em saúde 

cardiovascular e avaliação de serviços, ampliar o campo de treinamento dos profissionais de saúde 

e difundir o conhecimento científico-tecnológico para a população.

O  novo  regimento  possibilitava  que  alunos  de  outras  áreas  de  conhecimento,  além  da 

medicina,  tivessem  acesso  aos  seus  cursos  stricto  sensu.  E  portanto  atendia  perfeitamente  as 

necessidades do NIATS/UFRJ.

Na UFRJ, outros programas de pós-graduação stricto sensu haviam também incluído a ATS 

entre suas disciplinas. Mencionamos:

• O Instituto de Economia da UFRJ - Grupo de Economia da Inovação, coordenado pela 

Professora Lia Hasenclever e pela Professora Leticia Krauss (já participante do NIATS/

UFRJ-FIOCRUZ). Este grupo tem como objetivo o de realizar avaliações de custos e de 

benefícios na incorporação de tecnologias de saúde para subsidiar as tomadas de decisão 

dos órgãos de saúde - tanto públicos como privados. Financiador: ENSP/Fiocruz.

O Programa de Engenharia Biomédica da COPPE/UFRJ também oferece a disciplina COB757 

em Avaliação  de  Tecnologias  em Saúde.  Nesta  disciplina  são  tratados:  Conceitos  básicos  em 

avaliação de tecnologia em saúde.  Medidas de  resultado em saúde. Metodologia de avaliação  

(revisão  da  literatura,  opinião  de  especialista,  estudos  clínicos-epidemiológicos,  meta-análise,  

análise  custo-efetividade  e  análise  de  decisão).  CHS:  4,0;  Opt.  M/E  e  a  disciplina  COB717 

Avaliação de Tecnologias em Saúde, discutindo – Conceitos básicos em avaliação de tecnologia  
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em  saúde.  Medidas  de  resultado  em  saúde.  Metodologia  de  avaliação  (revisão  da  literatura,  

opinião de especialista, estudos clínicos-epidemiológicos, meta-análise, análise custo-efetividade e 

análise de decisão).

Portanto, na UFRJ se desenvolveu uma base de ensino e pesquisa dando pleno suporte às 

necessidades de ATS.

Os  recursos  advindos  da  OPAS  foram  aplicados  de  acordo  com o  relatório  Financeiro 

Consolidado apresentado no quadro 1 abaixo. O Relatório Técnico e Financeiro foram enviados à 

OPAS:

Quatro 1 - RELATÓRIO FINANCEIRO CONSOLIDADO – Núcleo Interinstitucional de 
Avaliação Tecnológica em Saúde do Complexo Hospitalar da UFRJ (NIATS/CH-UFRJ).

1 Carta Acordo nº BR/LOA/1000055.001

2 Nome da Instituição
Complexo Hospitalar da UFRJ - 

Hospital Universitário Clementino 
Fraga Filho/UFRJ

3 Nome do Responsável Legal Profº Nelson A.de Souza e Silva
4

Nome do Projeto
Implementação do Núcleo 

Interinstitucional de Avaliação 
Tecnológica em Saúde da UFRJ

5 Período de Execução
6 Valor Recebido – em R$ R$ 27.000,00

7
Rendimento de Aplicação
Financeira (quando houver) em 
R$

8
Saldo residual da parcela anterior 
(quando houver) em R$

9 Valor total – em R$ R$ 27.000,00

ELEMENTO DE 
DESPESAS

VALOR 
PROGRAMADO

VALOR 
GASTO

NUMERO DE 
COPROVANTES

PASSAGENS E DIÁRIAS R$      900,00 R$      900,00 01
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SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA 
FÍSICA

R$   7.200,00 R$   7.200,00 02

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA 
JURÍCA

R$   7.740,00 R$   7.740,00 02

MATERIAL DE CONSUMO R$   4.860,00 R$   4.860,00 02
MATERIAL 
PERMANENTE E 
EQUIPAMENTOS

R$   6.300,00 R$   6.300,00 01

DESPESAS BANCÁRIAS R$           0,00 R$           0,00 -
VALOR TOTAL R$ R$ 27.000,00 R$ 27.000,00

Saldo a devolver a OPAS: R$ 0,00
Responsável pelo Relatório Financeiro: Marcos B. Maldonado

6  A apresentação inicial dos NATS em Brasilia

Em 15 e  16 de outubro de 2009 realizou-se em Brasilia,  a  apresentação dos Núcleos  de 

Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) no Auditório da OPAS – Brasília com representantes 

do DECIT (Leonor Pacheco), OPAS (Félix Rigoli) e ANVISA (Dirceu Barbano).

O NIATS/CH-UFRJ foi representado pela Dra. Sonia Goes que participou da elaboração do 
projeto e fez sua apresentação, juntamente com a de outros NATS.

7 Oficinas de elaboração de PTC (Parecer Técnico Científico).

De 19 a 23 de abril de 2010 em São Paulo, realizou-se uma das oficinas de  elaboração de PTC 

ofertadas pelo MS que teve como objetivos:

- Disseminar e estimular o uso das “Diretrizes para Elaboração de PTC do Ministério da Saúde”; 

- Promover conceitos de busca, análise e síntese da literatura científica, seguindo os princípios da 

Medicina Baseada em Evidências e Epidemiologia Clínica;

- Formar multiplicadores para elaboração de PTC.
Para isto foi traçado o perfil dos participantes.

Pelo  NIATS/CH-UFRJ foram selecionados  os  Drs  Paulo  Henrique  Godoy  e  Wilson  Braz 

Correa  Filho  que  já  participavam  das  atividades  do  NIATS  desde  2005  e  portanto  tinham 

experiência na área. Ambos compareceram ao treinamento.

8   IV Reunião do Grupo de Trabalho de Formação Profissional e Educação Continuada - 

Brasília, 31 de agosto a 2 de setembro de 2010.

Esta reunião, convocada pelo MS, teve a participação dos seguintes membros do NIATS/CH-

UFRJ: Nelson A. de Souza e Silva, Lucia Helena Alvares Salis, Paulo Henrique Godoy, Wilson Braz 
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Correa Filho. No encontro foram definidas as estratégias com vistas a construir sustentabilidade 

para  os  NATS  com  base  na  análise  dos  pontos  fortes  e  fracos,  ameaças  e  oportunidades 

apresentadas por cada NATS.

As estratégias definidas foram:

1. Incluir os NATS nas estruturas administrativas das instituições nas quais foram criados, 

ligados preferencialmente à Direção das Instituições às quais pertencem, com regimento 

interno aprovado. Esta inclusão deve propiciar o relacionamento com as áreas existentes 

nas instituições, ou fora delas, e que possuam expertises que possam ser utilizadas pelos 

NATS (Bioestatística,  Ciências  Sociais,  Engenharia  Biomédica,  economia,  engenharia  de 

produção, administração e outras).

2. Estabelecer relacionamentos formais dos NATS com as Secretarias de Saúde – apresentar os 

NATS nas comissões gestoras bipartites e nos Conselhos municipais e estaduais de saúde.

3. Desenvolver  ambiente  computacional  nos  NATS,  capaz  de  suportar  grandes  bancos  de 

dados para análise e relacionamento de dados e que possa utilizar softwares sofisticados de 

modelos não lineares e para mineração de dados.

Acesso  para  utilizar  as  bases  de  dados  atuais  (AIH,  CIH,  Sistema  de  Mortalidade  etc),  

existentes  no Sistema de Saúde,  dentro de  estritos  critérios  éticos.  Avaliar  os  resultados  (Ex.:  

letalidade intra-hospitalar e a longo prazo)  do uso de procedimentos diagnósticos e terapêuticos  

com grande repercussão sobre os gastos do SUS (em especial procedimentos considerados de alta  

tecnologia)  bem  como  a  adequação  ou  propriedade  de  suas  indicações.  Ex.:  estudos  

hemodinâmicos, revascularização miocárdica (cirúrgica e por angioplastia), próteses ortopédicas,  

terapia  renal  substitutiva,  surfactantes,  marcapasso  e  desfibriladores  cardíacos,  cirurgia 

bariátrica. Estes estudos devem envolver vários NATS em vários estados.

4. Melhorar e ampliar as bases de dados para fornecerem informações clínicas relevantes além 

das informações administrativas- constituir grupo de trabalho para definir as informações 

relevantes  a  serem incluidas.  Utilizar o  sistema de  informações  em desenvolvimento  no 

AGHU do MEC.

5. Reunir os  NATS em rede de telemedicina como forma de integrar funcionalmente suas 

atividades e para educação continuada de seus membros de acordo com suas necessidades.

6. A rede RUTE do MCT, além da REBRATS poderia ser utilizada para construir este grupo 

de interesse em ATS formado pelos NATS. Estabelecer programação regular (mensal).

7. Formar Instituto Nacional de Tecnologia em ATS com áreas prioritárias bem definidas de 

atuação,  constituindo  comitê  Gestor  interinstitucional  e  coordenação  de  áreas.  Buscar 
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cooperação com outros INCTs.

8. Dimensionar as necessidades de pessoal para os NATS dos hospitais universitários federais, 

para incluir  essas  necessidades  no REHUF (Reorganização dos  Hospitais  Universitários 

Federais).

9. Inserir ATS / metodologia científica na graduação.

10. Buscar apoio das escolas de comunicação para difusão dos resultados de ATS não apenas 

para o pessoal de saúde como para a população.

11. Fazer a gestão conjunta das iniciativas que tenham interface com ATS, como, por exemplo, 

Hospitais Sentinela, Gerência de Risco, Uso Racional de Medicamentos e harmonização das 

ações através de editais que integrem e valorizem projetos conjuntos.

12. Integrar os NATS em fóruns regionais para somar esforços e evitar duplicidade;

Abertura  de  Editais  em  ATS  com  perfil  de  pesquisador  compatível  com  os  grupos  que  

constituem os NATS. 

13. Criação de Fundo de manutenção do NATS utilizando recursos vinculados à “Lei do Bem”.

14. Incluir o NATS na previsão orçamentária da própria instituição.

15. Captar financiamento através de projetos voltados ao PPSUS, com caráter regional.

16. Oferecimento de bolsas de iniciação científica nas quotas institucionais ou destinadas  pelo 

CNPq por bolsa a pesquisador com projeto na área de ATS/NATS.

17. Fomento através de carta acordo (dois projetos por ano para cada NATS).

18. Pagamento de parecer ad-hoc na forma de diária (um dia de mutirão).

19. Captação de demandas externas com a iniciativa privada.

20. Vincular o  recebimento  de  fomento  para  projetos  em ATS à  obrigatoriedade de  emitir 

pareceres quando solicitado.

Neste encontro, o NIATS/CH-UFRJ recebeu o certificado como membro da REBRATS.

Assim, o NIATS do Complexo Hospitalar da UFRJ, manteve os seus objetivos iniciais desde 

2005 e já apresentava os resultados de inserção da ATS na UFRJ além da produção científica 

expressa em artigos publicados e dissertações de mestrado e teses de doutorado. 

Ressaltamos o seu objetivo de:
- Desenvolver o Núcleo Interinstitucional de Avaliação Tecnológica em Saúde do Complexo 

Hospitalar da UFRJ propiciando a realização de avaliações tecnológicas, ou seja, de  estudos sobre 

a performance comparativa de tecnologias em saúde, e a realização de procedimentos e atividades 

que levem à sua difusão e implementação, no sentido de aumentar a eficiência, do ponto de vista 
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dos interesses da população, e a eqüidade do SUS.

- Outras instituições de ensino e pesquisa poderão posteriormente ampliar este Núcleo.

9 O termo de Adesão

Em 11/08 de 2010 o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CH-

UFRJ),  representado  pela  Profa.  Sylvia  da  Silveira  Mello  Vargas,  Vice-Reitora  da  UFRJ  e 

Presidente  do  Complexo  Hospitalar  da  UFRJ  assinou  o  termo  de  Adesão  do  Núcleo 

Interinstitucional de Avaliação Tecnológica em Saúde do Complexo Hospitalar da UFRJ à Rede 

Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS),   atendendo aos critérios descritos 

na carta convite e comprometendo-se a participar das reuniões convocadas pelo Comitê Executivo 

da  Rede,  coordenado  pelo  Departamento  de  Ciência  e  Tecnologia  da  Secretaria  de  Ciência 

Tecnologia e Insumos Estratégicos. Comprometeu-se também em priorizar as diretrizes da Política 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) e Política Nacional de Gestão de 

Tecnologias  em Saúde (PNGTS)  e  promover o  fortalecimento  da Avaliação de  Tecnologias  em 

Saúde no Brasil.

Ao fazer parte da REBRATS, o NIATS/CH-UFRJ passou a integrar a rede que atualmente 

tem  repercussão  internacional  na  Health  Technology  Assessment  International  (HTAi); poderá 

divulgar estudos produzidos para a sociedade; participará do aprimoramento da ATS no Brasil e 

proporcionará informações relevantes para a tomada de decisão em saúde.

10 Cadastramento dos Núcleos de Avaliação Tecnológica em Saúde pela ANS - EDITAL DE 

CADASTRO  Nº  001  /2010  PROCESSO  Nº  33902.148402/2009-26  -  AGÊNCIA 

NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS.

O NIATS/CH-UFRJ respondeu a este edital de cadastro, e está cadastrado na ANS 

credenciado a realizar estudos de ATS.

 

11  Projeto Análise de procedimentos de alta complexidade em cardiologia no Sistema Único 

de Saúde (Público e Suplementar), no período de 2000 a 2010.

 EDITAL FAPERJ/SESDC/ MS/CNPq/ N.º 27/2010 PROGRAMA DE “PESQUISA 
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PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM
SAÚDE – 2010”

O NIATS / CH-UFRJ respondeu a este edital apresentando Projeto conjunto com os NATS 

do Município do Rio de Janeiro, sob a Coordenação do Professor Nelson A. de Souza e Silva.

Para realizar este projeto A UFRJ assinou convenio de Cooperação técnica e científica com O 

Instituto Nacional de Cardiologia e reuniu os NATS do Municipio do Rio de Janeiro: NIATS/UFRJ,  

NATS/INC, NATS/IFF, NATS INTO e NATS INCA, constituindo uma rêde de pesquisas em avaliação  

tecnológica em saúde (NATS/REBRATS/RJ).

O  objeto  deste  projeto  inicia-se  desde  a  sua  elaboração  com  a  associação  e   trabalho 

conjunto entre estas instituições de ensino do Rio de Janeiro com a finalidade de analisar os dados 

disponíveis em grandes bancos de dados oficiais (AIH, CIH, DO e SINASC). Esta análise implica no 

desenvolvimento de técnicas de cruzamento entre esses bancos de modo a identificar cada paciente 

visando estudar a  sobrevida dos  casos  submetidos  a  procedimentos  de  alta  complexidade  para 

diagnóstico  e  tratamento  das  doenças  cardiovasculares:  Revascularização  do  miocárdio  por 

cirurgia  (CRVM),  por  angioplastia  coronariana  (AC),  correção  cirúrgica  de  cardiopatias 

congênitas e utilização de estudos hemodinâmicos no período dos anos de 2000 a 2010. A base de 

dados SINASC, permite também identificar os casos nascidos com o diagnóstico de cardiopatia 

congênita e avaliar a sobrevida desses casos através do cruzamento com a base da DO.

O presente projeto, já submetido a julgamento no edital PPSUS da FAPERJ, é o resultado 

desse  esforço  conjunto  com  divisão  de  tarefas  segundo  as  expertises  de  cada  Núcleo,  mas 

obedecendo a  um planejamento e  execução  sob a coordenação de  um colegiado formado pelos 

Coordenadores de cada NATS tendo por base as prioridades de pesquisa definidas para o SUS nos 

documentos oficiais.

O Projeto tem como objetivos:

- Objetivo Geral:

Avaliar a performance dos procedimentos de alta complexidade utilizados para diagnóstico 

e tratamento das doenças cardiovasculares e a performance dos serviços de saúde públicos e 

privados que executam esses procedimentos visando prover subsídios para decisões clínicas 

e gerenciais para o sistema de saúde.
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- Objetivos Específicos:

O Projeto engloba 3 áreas (uma delas com duas sub-áreas) que serão coordenadas 

pelos NATS participantes:

- Área 1 -  análise das cirurgias de revascularização miocárdica e angioplastias pagas pelo 

SUS (NIATS Complexo Hospitalar da UFRJ e NATS INC):

Sub-área  1  -  Estudo  da  sobrevida  intra-hospitalar  e  até  10  anos  de  pacientes 

submetidos à procedimentos de revascularização miocárdica (Cirurgica e por angioplastias) 

no Estado do Rio de Janeiro (AIHs pagas pelo SUS) e CIHs da Região Sudeste do Brasil.

Sub-área 2 – Comparar as letalidades na cirurgia de revascularização miocárdica 

estimadas por duas bases de dados: AIHs pagas pelo SUS x registros de prontuários de 

hospitais do Estado do Rio de Janeiro do SUS (NATS INC).

 - Área 2 - análise da utilização de serviços de hemodinâmica (NIATS Complexo Hospitalar 

da UFRJ).

- Área 3 - análise da sobrevida de pacientes menores de 5 anos de idade, com diagnóstico de 

cardiopatia congênita, no Estado do Rio de Janeiro, no período de 2000 a 2010, submetidos 

ou não à tratamento cirúrgico para correção dessas cardiopatias (NATS Instituto Fernandes 

Figueira). 

O Projeto foi enviado à FAPERJ e foi aprovado (Edital 27/2010) aguardando a liberação de 

recursos, que serão liberados em 2012.

12 Instalações Físicas do NIATS/CH-UFRJ
Após o financiamento recebido através da OPAS, o Núcleo foi instalado em duas salas no 

HUCFF. Uma no 8º. Andar do prédio do HUCFF (sala 8-E-01), com 32 m2 de área, juntamente com 

o Programa de Pós-graduação em Medicina (Cardiologia) da Faculdade de Medicina e do Instituto 

do Coração/UFRJ e  em sala  do 12º  andar do prédio  do HUCFF no setor  da Coordenação de 

Atividades Educacionais (CAE), com 15 m2 de área, juntamente com o Núcleo de Telemedicina do 

CH-UFRJ para facilitar as atividades de educação a distância.

13  Pessoal atual
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1. Docentes e profissionais:
- Nelson A. Souza e Silva – Professor Titular da Faculdade de Medicina e 

coordenador do NIATS/CH-UFRJ – Diretor do Instituto do Coração/UFRJ.
- Lucia Helena Alvares Salis – Médica do HUCFF (Doutora em Pesquisa Clínica e 

Professora colaboradora do PPG em Medicina (Cardiologia).
- Basilio Bragança Pereira – Professor Titular de Bioestatística da Faculdade de 

Medicina e do Programa de Engenharia de Produção da COPPE/UFRJ.
- Paulo Henrique Godoy – médico e pós-doutorando do PPG em Medicina 

(Cardiologia) – bolsista do PNPD da CAPES
- Carlos Henrique Klein – Professor Titular da ENSP – Fiocruz
- Leticia Krauss – Professora Titular da ENSP – Fiocruz
- Maria de Fatima Siliansky Andreazzi – Professora Adjunta do Instituto de Saúde 

Coletiva / UFRJ
- Glaucia Maria Moraes de Oliveira – Professora Adjunta da Faculdade de Medicina/

UFRJ.
- Prof. João Manoel Pedroso - Prof. Adjunto da FM
- Rosana Lopes Cardoso – médica do HUCFF e mestrado pelo PPG em Clínica 

Médica (Setor Pesquisa Clínica).
Sonia Maria Cezar Góes – enfermeira do HUCFF – mestrado em Saúde Coletiva - 

Gerente de Risco Sanitário do HUCFF.
- Rosemary Almeida – Profa Adjunta do Programa de Engenharia Biomédica da 

COPPE/UFRJ.
- Arthur Zivianni – pesquisador do LNCC

2. Alunos de Pós-graduação “stricto sensu”
- Regina Helena Alves Fonseca – médica do HUCFF e doutoranda do Programa de 

Pós-graduação em Medicina Cardiologia.
- Wilson Braz – médico do HUCFF e doutorando do PPG em Medicina (Cardiologia)
- Dr. Luiz Maurino - médico do Hospital dos servidores do Estado e doutorando do 

Programa de PPG em Medicina (Cardiologia). 
- Mauro Alves – médico e doutorando do PPG em Medicina (Cardiologia)
- Roberto Muniz Ferreira – médico e mestrado pelo PPG em Medicina (Cardiologia).
- Paolo Blanco Villela – médico e mestrado pelo PPG em Medicina (Cardiologia).
- Marcio Roberto Moraes de Carvalho – médico do HSE e doutorado pelo PPG em 

Medicina (Cardiologia)
- Ana Mallet – médica e doutorado pelo PPG em Medicina (Cardiologia)
- Thais Mendonça Lips de Oliveira – médica do IECAC e mestrado pelo PPG em 

Medicina (Cardiologia).

3. Alunos do Programa de Residência Médica em Cardiologia do HUCFF

- Rodrigo Reis – residente R1 de Cardiologia

4. Alunos de Graduação da Faculdade de Medicina/UFRJ
− Vinicius de Fraceschi dos Santos
Livia Seixas Migowsky
- Pedro Cordeiro Morcer
- Julia Dias Brum
- William Roberto Ramalho de Miranda
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5. Pessoal técnico-administrativo

Aparecida Rosa de Sousa – funcionário técnico-administrativo do Instituto do 

Coração / UFRJ - secretária do Instituto do Coração e do NIATS/CH-UFRJ.

Thais Guimarães – secretaria da Telemedicina

Mariangela de Carvalho – secretaria do Programa de Pós-graduação em Medicina 

(Cardiologia) da Faculdade de Medicina e do Instituto do Coração da UFRJ.

Marcos Benilson Maldonado – funcionário técnico-administrativo do Instituto do 

Coração / UFRJ  - Responsável pela administração dos projetos.

Sergio Luiz Pereira – funcionário técnico-administrativo do Instituto do Coração / 

UFRJ - responsável pela administração financeira dos recursos provenientes das 

agências financiadoras.

14 Projetos realizados e em andamento - NIATS/CH-UFRJ

1. Avaliação das bases de dados (CIH) da Agencia Nacional de Saúde e das AIHs (SUS).

1.1 - Estudo da performance dos procedimentos de revascularização miocárdica (angioplastias e 

cirurgia de revascularização miocárdica) -  através do estudo de letalidade intra-

hospitalar e a longo prazo co-relacionando as bases de dados da CIH com as declarações 

de óbitos.

1.2  -  Estudo  da  performance  dos  procedimentos  de  alta  complexidade  em  Revascularização 

miocárdica (angioplastias e cirurgia de revascularização miocárdica) através do estudo de  

letalidade  intra-hospitalar  e  a  longo  prazo,  utilizando  as  bases  de  dados  das  AIHs  e 

Declaração de óbitos.

1.3  Estudo de custos dos procedimentos de alta complexidade em cardiologia – angioplastias e 

cirurgia de revascularização miocárdica utilizando as AIHs..

1.4 - Estudos sobre a performance dos procedimentos de Alta complexidade em 

revascularização miocárdica utilizando as bases de dados das AIHs, Registros de 

prontuários médicos e Declaração de óbitos.

1.5 - Estudos sobre a qualidade dos dados registrados em prontuários médicos nos pacientes 

submetidos a procedimentos de revascularização miocárdica nos hospitais públicos do 
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município do Rio de Janeiro.

1.6 - Estudos sobre a performance do tratamento das Síndrome Coronarianas agudas em 

hospitais públicos do Rio de Janeiro, através da letalidade intra-hospitalar e a longo 

prazo (em 10 anos)  utilizando as bases de dados das AIHs, Registros de prontuários 

médicos e Declaração de óbitos.

1.7 - Análise crítica sobre a indicação de coronariografias e angioplastias em pacientes referidos 

ao HUCFF pelo SUS através do SISREG.

1.8 - Estudos sobre a mortalidade por Doenças Cardiovasculares de 1980 a 2008 nos Estados do 

Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, e suas capitais.

1.9 - Estudos sobre a Doença isquêmica do Coração no Município do Rio de Janeiro, utilizando 

Geoprocessamento.

1.10 Estudos sobre a performance de hospitais públicos e privados no tratamento da 

síndrome coronariana aguda no município de Niteroi, utilizando modelos preditivos de 

morte (Redes neurais e suport vector machines).

1.11 - Estudo sobre a letalidade nos stents coronarianos farmacológicos e convencionais na 

doença isquêmica coronariana em hospitais privados no Rio de Janeiro.

1.12 - Estudo sobre o uso de drogas trombolíticas no tratamento do Infarto Agudo do 

Miocárdio no Rio de Janeiro e desenvolvimento de sistema de consultoria a distância 

para uso dessas drogas em ambulâncias para o atendimento domiciliar e no atendimento 

primário do SUS (UPAS).

1.13 - Estudo sobre o prognóstico a longo prazo, de pacientes com Insuficiência Renal 

Crônica e em hemodiálise.

XIII – Produção Científica

1 – Artigos Publicados em revistas indexadas desde 2008:

 1.1 - Dany David Kruczan, Nelson Albuquerque de Souza e Silva, Basílio de Bragança Pereira,  
Vítor André Romão, Wilson Braz Correa Filho, Fidel Ernesto Castro Morales.
Doença Arterial Coronariana em Pacientes com Valvopatia Reumática e Não-Reumática 
Acompanhados em Hospital Público do Rio de Janeiro
Coronary Artery Disease in Patients with Rheumatic and Non-Rheumatic Valvular Heart Disease 
Treated at a Public Hospital in Rio de Janeiro
Arq Bras Cardiol 2008; 90(3) : 217-223

1.2 - Thaís Mendonça Lips de Oliveira, Nelson Albuquerque Souza e Silva,
Glaucia Maria Moraes de Oliveira, Carlos Henrique Klein: Qualidade da Informação sobre Cirurgia 
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de Revascularização do Miocárdio em Prontuários: o caso da abrangência - Rio de Janeiro, 1999 – 
2003.
Quality of Information in Medical Records of Myocardial Revascularization Surgery:
case study of their scope Rio de Janeiro, 1999 – 2003. Rev SOCERJ. 2008; 21(6): 372-381.

1.3 - Marcio Roberto Moraes de Carvalho, Nelson Albuquerque de Souza e Silva,
Gláucia Maria Moraes de Oliveira, Carlos Henrique Klein
Associação de Fatores Pré-Operatóros e Óbitos na Cirurgia de Revascularização
Miocárdica em Hospitais Públicos do Rio de Janeiro: 1999-2003
Pre-operative variables and Death in Myocardial Revascularization in Public Hospitals In Rio de 
Janeiro State: 1999 – 2003. Rev SOCERJ. 2008; 21(5):311-319

1.4 - Ana Luisa Rocha Mallet, Glaucia Maria Moraes de Oliveira, Carlos Henrique Klein, Márcio 
Roberto Moraes de Carvalho, Nelson Albuquerque de Souza e Silva: In-hospital mortality and 
complications after coronary angioplasty, City of Rio de Janeiro, Southeastern Brazil. Rev Saúde 
Pública 2009;43(6):917-27.

1.5 - Márcio Roberto Moraes de CARVALHO, Nelson Albuquerque de SOUZA E SILVA, Carlos 
Henrique KLEIN, Gláucia Maria Moraes de OLIVEIRA: Aplicação do EuroSCORE na cirurgia de 
revascularização miocárdica em hospitais públicos do Rio de Janeiro (Application of the 
EuroSCORE in coronary artery bypass surgery in public hospitals in Rio de Janeiro, Brazil). Rev 
Bras Cir Cardiovasc 2010; 25(2): 209-217.

1.6 - Thaís Mendonça Lips de Oliveira; Gláucia Maria Moraes de Oliveira; Carlos Henrique Klein; 
Nelson Albuquerque de Souza e Silva; Paulo Henrique Godoy. Letalidade e complicações da 
cirurgia de revascularização miocárdica no Rio de Janeiro, de 1999 a 2003. Arq. Bras. Cardiol., Set 
2010, vol.95, no.3, p.303-312. ISSN 0066-782X

1.7 - Gabriel Porto Soares, Júlia Dias Brum, Gláucia Maria Moraes de Oliveira, Carlos Henrique 
Klein e Nelson Albuquerque de Souza e Silva: Mortalidade por todas as causas e por doenças 
cardiovasculares em três estados do Brasil, 1980 a 2006.
Rev Panam Salud Publica 28(4), 258-266; 2010
1.8 - Pablo Javier Blanco, Márcio Ricardo Pivello, Santiago Adrián Urquiza, Nelson Albuquerque 
de Souza e Silva, Raúl Antonino Feijóo, Coupled models technology in multi-scale 
computational haemodynamics. Int. J. Biomedical Engineering and Technology, Vol. 5, Nos. 2/3,  
132-156; 2011 (desenvolvimento tecnológico).

1.9 - Raquel Miguel Rodrigues, Maria de Fátima Siliansky de Andreazzi
Desafios da incorporação tecnológica em sistemas locais de saúde.
Challenges of technological incorporation in local health systems
Cad. Saúde Colet., 2011, Rio de Janeiro, 19 (1): 103-10

1.10 - Gláucia Maria Moraes de Oliveira, Carlos Henrique Klein, Nelson Albuquerque de Souza e  
Silva:  Desempenho e Gastos do SUS com Revascularizações do Miocárdio no Estado do Rio de 
Janeiro, de 1999 a 2008 
Coronary Artery Bypass Graft Surgery Performance and Costs by the Brazilian Public Health  
System (SUS) in the State of Rio de Janeiro, from 1999 to 2008.
Arq Bras Cardiol 2011; 97(4): 297-306.

1.11 - Marcio Roberto Moraes de Carvalho, Nelson Albuquerque de Souza e Silva, Gláucia Maria 
Moraes de Oliveira, Carlos Henrique Klein: Complicações e tempo de internação na 
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revascularização miocárdica em hospitais públicos no Rio de Janeiro.
Complications and hospital length of stay in coronary artery bypass graft surgery in public 
hospitals in Rio de Janeiro.
Rev Bras Ter Intensiva. 2011; 23(3):312-320.

1.12 - Roberto Muniz Ferreira, Nelson Albuquerque de Souza e Silva, Lúcia Helena Alvares Salis,
William Roberto Ramalho de Miranda, Lívia Seixas Migowski, Pedro Cordeiro Moraes, Verena 
Andrade Balbi: Coronariografias sem Lesões Obstrutivas em Pacientes Referidos com Indicação 
para o Exame.
Coronary Angiograms without Obstructive Lesions in Patients Referred for Examination.
Rev Bras Cardiol. 2012;25(2):102-110.

 2 – Dissertações de Mestrado ou Teses de doutorado defendidas ou em andamento desde 2008

I) Evolução temporal de indicadores de avaliação do programa TIET – Trombólise no 

infarto agudo do miocárdio na emergência, com teleconsultoria: o desafio de reduzir a 

letalidade.

Dissertação de mestrado defendida em Novembro de 2008

                        Aluno: Luiz Maurino Abreu
                        Orientadores : Prof. Dr. Nelson Albuquerque de Souza e Silva
                                                Profª. Drª. Claudia Caminha Escosteguy

II) Cirurgias de Revascularização Miocárdica pelo Sistema Único de Saúde no município 

do Rio de Janeiro - 1999 a 2003. Fatores Associados à Letalidade Hospitalar.

Tese de doutorado defendida em 2009.

                       Aluno: Marcio Roberto Moraes de Carvalho
                                   Orientadores: Profa. Gláucia Maria Moraes de Oliveira
                                                          Prof. Carlos Henrique Klein

                                              Prof. Nelson Albuquerque de Souza e Silva

III) Coronariografias sem lesões obstrutivas em pacientes encaminhados ao Hospital 

Universitário Clementino Fraga Filho da UFRJ para a realização do exame. O efeito 

da consulta cardiológica prévia.

               Dissertação de mestrado defendida em 2011.

               Aluno: Roberto Muniz Ferreira – 

                           Orientadores: Nelson de Albuquerque Souza e Silva
                                                  Lúcia Helena Salis
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IV)Avaliação do Software ImageLa na Análise de Imagens DICOM 

               Dissertação de Mestrado defendida em 2011.

               Aluno: Marcelo Hadlich 
               Orientadores: Nelson Albuquerque de Souza e Silva
                                     Gláucia Maria Moraes Oliveira
                                      Raúl A. Feijóo

V) Síndrome  Coronariana  Aguda:  seguimento  clínico  de  652  pacientes  internados  no 

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho – UFRJ.

           Dissertação de mestrado defendida em 2011.

            Aluno: Paolo Blanco Vilella

            Orientadores: Profa. Gláucia Maria Moraes de Oliveira
                                  Prof. Nelson Albuquerque de Souza e Silva
                                  Prof. Carlos Henrique Klein

VI)Evolução da Mortalidade por Doenças do Aparelho Circulatório de 1980 a 2008.

            Impacto de indicadores sócio-econômicos.

            Dissertação de mestrado defendida em 2011

            Aluno: Gabriel Porto Soares

            Orientadores: Gláucia Maria Moraes de Oliveira
     Carlos Henrique Klein
      Nelson Albuquerque de Souza e Silva

VII) Sobrevida  de  pacientes renais crônicos submetidos a tratamento hemodialítico e 

associação com os polimorfismos dos genes da ECA e do Angiotensinogênio. 

          Tese de doutorado defendida em 2012.

         Aluno : Mauro Alves

         Orientadores: Prof. Nelson Albuquerque de Souza e Silva 
                                Profa.Lucia Helena Alvares Salis 
                                Prof. Basílio de Bragança Pereira

VIII) Avaliação das complicações clínicas no pós-operatório de artroplastia primária 

de quadril no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (INTO) – Ministério da Saúde.

               Tese de doutorado defendida em 2012.

                            Aluno: Ronaldo Franklin de Miranda
                            Orientadores: Prof. Dr Nelson Albuquerque de Souza e Silva
                                                   Profa. Dra Vania Maria Carneiro da Silva
                                                   Prof. Basilio de Bragança Pereira

IX)Associação das Características Anatômicas da Fibrose Miocárdica Documentada pela 

Ressonância Magnética com Mortalidade no Infarto Agudo do Miocárdio – João Luiz 

Petriz - tese de doutorado em andamento.

96



X) Análise  espacial  da mortalidade por doença cardiovascular e correlação com dados 

socioeconômicos  e  demográficos,  no  município  do  Rio  de  Janeiro,  de  2003 a  2007. 

Regina Helena Alves Fonseca - Tese de doutorado em andamento.

XI)Uso da Computação para Consultoria Cardiológica como Estratégia Complementar na 

Otimização  da  Terapia  Trombolítica  no  Infarto  Agudo  do  Miocárdio  durante 

Atendimento  Pré-Hospitalar.  Wilson  Braz  Correa  Filho  -  Tese  de  doutorado  em 

andamento.

XII) Evolução da mortalidade por doenças do aparelho circulatório de 1980 a 2008. 

Impacto dos indicadores sócio-econômicos. Gabriel Porto Soares – Tese de doutorado 

em andamento.

3.  – Resumos apresentados em Congressos nacionais e internacionais de 2008 até o 

presente.

Mais de 20 resumos foram apresentados  em congressos, ressaltando-se os dois posters 

apresentados na Annual HTAi Conference 2011, Rio de Janeiro.

a)  Godoy PH, Klein CH, Souza e Silva NA, Oliveira GMM, Salis LHA: Case Fatality 
in coronary Artery by passs  graft in-hospital  and in the first  year after hospital 
discharge, supported by Brazil´s National Health System in Rio de Janeiro. 

b)  Godoy PH, Klein CH, Souza e Silva NA, Oliveira GMM, Salis LHA 
Case Fatality in Coronary angioplasties during the first year after hospital discharge in 

Brazil´s National Health System in Rio de Janeiro State. 

XIV) Atividades de Ensino 

1 – De Graduação

Tutoria das atividades de bolsistas de iniciação científica 

2 – De Pós-graduação:

2.1 - Orientação de alunos dos cursos de mestrado e Doutorado

          2.1.1 - Alunos orientados com dissertações ou teses já defendidas entre 2008 
e 2011.

 - Thais Oliveira (mestrado)
- Roberto Muniz Ferreira (Mestrado)
- Paolo Blanco Villela (mestrado)
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 - Gabriel Porto Soares (mestrado)
- Marcio Carvalho (doutorado)
- Marcelo Hadlich (mestrado)

          2.1.2 Alunos em orientação

- Gabriel Porto Soares (doutorado) 
- Mauro Alves (doutorado) – defendeu em 2012
- Maria Nubia (doutorado)
- Regina Helena Alves Fonseca (doutorado)
- Martha Maria Turano Duarte (doutorado)
- Ronaldo Franklin Miranda (doutorado) – defendeu em 2012
- Marcelo Hadlich (doutorado)

2.2 – Coordenação de disciplinas dos cursos de mestrado e doutorado do 

Programa de Pós-graduação em Medicina (Cardiologia) da Faculdade de 

Medicina e do Instituto do Coração da UFRJ

- Medicina e Teoria da Complexidade
- Decisão Clínica
- Seminários de Pesquisa Clínica
- Desenhos de Estudo

Nessas disciplinas desenvolve-se aspectos relacionados a ATS.

− Congressos e Seminários organizados e Realizados

1. - I Simposio do Instituto do Coração Edson Saad da UFRJ
Rio de Janeiro, 13 e 14 de fevereiro de 2009.

2. - I Simpósio de Avaliação Tecnológica em Saúde Cardiovascular
Rio de janeiro  10 de dezembro de 2010.

3. II Simposio do Instituto do Coração Edson Saad da UFRJ
                   Rio de Janeiro, 2 e 3 de dezembro de 2011.

      Este simposio foi todo gravado em vídeo e distribuído em CD para todos os 

participantes e no qual tivemos como convidados especiais a Profa. Emelia Benjamin, 

professora da Boston University School of Medicine e um ex aluno da UFRJ João 

Daniel Trindade Fontes, atual pesquisador do Estudo de Framingham.

O Prospecto (“Folder”) do Simpósio é mostrado abaixo, juntamente com a 

Programação do evento:
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4. Annual Meeting do HTAi – Rio de Janeiro, junho de 2011.

Neste Congresso, dois membros do NIATS da UFRJ fizeram parte do Comitê 

Organizador Local: Prof. Nelson Souza e Silva e Profa. Rosimary Almeida.

      Este Congresso foi primeiro congresso realizado na América Latina do HTAi. E pode ser 

      visto no local: http://www.htai2011.org/

−  Seminários em Organização:

α)  IIIo. Seminário do Instituto do Coração Edson Saad/UFRJ a ser realizado 

em novembro de 2012.

β) I Simposio Internacional Instituto do Coração Edson Saad – Mayo Clinic a 

ser realizado em abril de 2013.

−  Perspectivas futuras.

       O NIATS continuará em busca de crescente cooperação com outras instituições de saúde e 

em busca de financiamento através de editais de pesquisa e sempre dentro das diretrizes 

estabelecidas.

O NIATS (via Instituto do Coração UFRJ) já estabeleceu convenio e grupos de trabalho com a 

SES-RJ visando desenvolver protocolos para regular as indicações de procedimentos de alta 

complexidade no Estado do Rio de Janeiro.

O NIATS também está em processo de negociação com a Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente do Rio de Janeiro visando desenvolver estudos sobre Doenças cardiovasculares e 

meio ambiente.

−  Resultados esperados: 

1) Mudanças nas políticas de utilização de procedimentos de alta complexidade, tanto no 

setor público quanto no setor de seguro-saúde, face aos resultados demonstrados, 

buscando-se melhor performance dos mesmos.

2) Conseguir a introdução do Tema ATS no curso de graduação da UFRJ.

101

http://www.htai2011.org/


3) Melhoria dos conteúdos dos bancos de dados existentes no SUS e integração entre os 
mesmos.

4) Terminar os estudos atualmente em andamento e mencionados no item 

XII acima os quais já concorreram a editais de pesquisas de agências 

financiadoras.

5) Aumentar o número de alunos de graduação e pós-graduação envolvidos 

com ATS através da inclusão desses nos estudos em andamento e de 

novos estudos a serem propostos e concessão de bolsas de iniciação 

científica.

6) Incentivar a participação de programas de pós-graduação ainda sem 

atividades de ATS que passem a tê-las através de contato direto com seus 

coordenadores e divulgação e incentivo à concorrência em editais de 

agências financiadoras.

7) Incentivo ao registro de alunos de residência em saúde e de 

pósgraduação stricto sensu, em disciplinas que envolvam ATS, já 

existentes na UFRJ e na FIOCRUZ.

8) Participação em Congressos de saúde com apresentação de trabalhos 
científicos.

9) Realização de pelo menos 1 seminário anual com temas de ATS e de 
apresentação dos resultados da produção do NATS.

10)  Contato com as Secretarias Municipais de Saúde e de Estado de Saúde e 

com a ANS para definir prioridades de ATS.

11)  Contato com as agencias de fomento de pesquisa para inclusão de temas 

de ATS em seus editais. 

FIM
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ANEXO IX

I SIMPÓSIO DE AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA

 EM SAÚDE CARDIOVASCULAR

 (ATS-CV)
 10 DE DEZEMBRO DE 2010

LOCAL: RUA SOROCABA NO. 552

(AUDITÓRIO DO HOSPITAL DA PLÁSTICA)

INSTITUTO DO CORAÇÃO EDSON SAAD/UFRJ

 E

 INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA (INC/MS)

PROGRAMAÇÃO

8:00 às 8:40 - Abertura 
Eduardo Coura Assis (DECIT/ Ministério da Saúde)
Prof. Aloisio Teixeira - Reitor da UFRJ 
Prof. José Marcos Eulálio (Diretor do HUCFF)
Prof. Antonio Ledo Alves da Cunha (Diretor da Faculdade de 
Medicina) 
Prof. Nelson Souza e Silva (Diretor do Instituto do Coração-UFRJ) 
Dr. Marco Antônio de Mattos (Diretor do Instituto Nacional de 
Cardiologia/MS) 

8:40 às 10:30 h - Mesa Redonda
ATS em saúde cardiovascular (apresentação e discussão de 4 temas - 

15min cada)

Coordenador – Prof. Carlos Henrique Klein- ENSP/Fiocruz e UFRJ + Decit

8:40- 8:55h - Uso e abuso de Estatinas
Dr. Bernardo Tura - INC

9:00-9:15h - Avaliação dos resultados do uso de Procedimentos de Alta 

Complexidade na Doença Cardíaca Isquêmica.
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Profa. Glaucia Moraes Oliveira –UFRJ
9:20 – 9:35h - Antitrombóticos na Síndrome coronariana aguda 

Dr.  Marcelo Goulart  (INC)
9:40 - 9:55 h -  Medicina Assistida por computação Científica (MACC) 

- Redução da letalidade no IAM. Uso de Computação móvel no suporte à 

decisão do uso de trombolíticos no IAM.

Dr.  Wilson Braz (UFRJ)

10:00 - 10:30 h  - Discussão

10:30-11:00h Intervalo para o Café

11:00-12:30
Conferências: 
Coordenador: Dra Helena Cramer - INC
11:00 as 12:00 - Modelagem em ATS – exemplos práticos
Palestrante: Profa. Maira Libertad 

12:00 às 12:30 - Ética e Avaliação Tecnológica 
Palestrante: Luiz Roberto Londres

12:30 – 14:00h -------- Almoço

14:00-15:00 h
Mini Conferências  ATS – Desafios para o SUS
Coordenador: Antonio Carlos Campos de Carvalho – INC e UFRJ
14:00-14:30h – Eduardo Coura Assis – DECIT / MS

 14:30-15:00h - Alexandre Lemgruber - representante do SAS.

15:05-15:35
Mesa Redonda: ATS em saúde cardiovascular (apresentação e 

discussão de 3 temas – 15 min cada)

Coordenador :  Dr. Paulo Godoy e Dr Bráulio Santos
15:05-15:20 - Análise crítica da conduta clínica no tratamento da SCA

- Dr.  Paolo Villela (UFRJ).

15:25–15:40 - Indicação inapropriada da Coronariografia -  O caso do alto 

percentual de coronariografias  normais.

-  Dr. Roberto Muniz Ferreira (UFRJ)

15:40-15:55h Intervalo para o café
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15:55-16:10h – Incorporação de métodos de Imagem nos serviços de 

saúde

Profa. Maria de Fatima Siliansky de Andreazzi (ANS)

16:10 -17:40 h
Mesa Redonda: Redes de ATS no Brasil e America Latina
Coordenador: Dra. Lucia Helena Salis e Dr Peixoto – HUCFF/UFRJ

- Flavia Pope (OPS)
- Eduardo Coura Assis (DECIT),
- Luciane Cruz (IATS)

17:45 h - Encerramento 
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ANEXO X
NÚCLEO INTERISNTITUCIONAL DE TELEMEDICINA DA UFRJ

(NUTEL)

A Telemedicina é um avanço tecnológico em pleno desenvolvimento.

Para viabilizar  e  implementar  este  desenvolvimento nas  unidades  hospitalares  e  institutos 

especializados da área de saúde da UFRJ o ICES desenvolveu, em 2006, em colaboração com a CIR 

do HUCFF e com o laboratório de sistemas da COPPE, um projeto para as Redes Comunitárias de 

Educação e Pesquisa (CONMEP) da Rede Nacional de Pesquisas/MCTI e denominado: PROJETO 

REDE PARALELA DE ALTO DESEMPENHO -  Infraestrutura de Redes de Comunicação para 

Telemedicina – Hospital Universitário Clementino Fraga Filho Universidade Federal  do Rio de 

Janeiro.

Este  projeto  resultou na implantação de  uma rede de  alta  velocidade  paralela  à  rede do 

HUCFF / UFRJ e que complementou a rede da UFRJ em desenvolvimento pelo Pro-infra. Proveu 

acesso de alta qualidade a imagens estáticas e dinâmicas (videos) no HUCFF / UFRJ e, mesmo para 

a Internet na dependência da banda a ser disponibilizada para o acesso externo. – Total de recursos 

obtidos  e  investidos  no  HUCFF:  R$  350.000,00  (CONMEP/RNP). Os  equipamentos   foram 

adquiridos e instalados.

O projeto se baseou na conexão de 100Mbps que HUCFF/UFRJ possuía e resultou numa 

mudança para 1Gbps, ou uma conexão de alta velocidade (1Gbps ou 10Gbps) dedicada à esta rede 

paralela.

O projeto pressupôs como fontes de dados (imagens e vídeos) os tomógrafos, o angiógrafo, e o 

futuro  aparelho  de  ressonância  magnética,  posteriormente  instalado.  Estas  imagens  e  vídeos 

passaram a  ser  armazenadas  em um servidor  com grande  capacidade  de  armazenamento.  As 

imagens estáticas são acessadas de qualquer máquina ligada à rede pré-existente ou à nova. Alguns 

clientes,  porém,  poderão  usufruir  da  transmissão  de  vídeo  pelos  links  gigabit  em  fibra  óptica 

dedicados. No escopo deste projeto foram elencados os seguintes clientes:

No 8º andar: CTI da Unidade Coronariana, CTI da Unidade de Cirurgia Cardíaca, Serviço de 

Cardiologia, Serviço de Cirurgia Cardíaca, Auditório Harley Pacheco e anfiteatros do 8º. 

Andar, salas de ensino do 8º. Andar,

 na futura área da pós-graduação do ICES no 7º. Andar

 no setor de Radiologia (sub-solo)

No 10º andar: Serviço de Neurologia e Serviço de Neurocirurgia.

No  12º  andar:  Centro  Cirúrgico  (Sala  da  Cirurgia  Cardíaca  e  Sala  da  Neurocirurgia)  e 

Auditório Alice Rosa.
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No 13º andar: CTI Geral. 

outros locais definidos com a CIR

 O projeto visou também instalar sistema multimídia com tecnologia de ponta para utilização 

em telemedicina em cooperação com o Programa de sistemas da COPPE/UFRJ. Isto possibilitou a 

comunicação à distância e via internet com diversas finalidades, incluindo a realização de cursos à 

distância, teleconferências, comunicação entre pesquisadores, defesas de tese com examinadores à 

distância etc. 

Para complementar a instalação dessa rede interna de alta velocidade,  desenvolvemos em 

2007,  um  segundo  projeto  com  a  finalidade  de  incluir  o  HUCFF  e  os  demais  Institutos 

especializados da UFRJ, na Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) do MCTI. Constituiu-se 

grupo de trabalho coordenado pelo Prof. Nelson Souza e Silva (ICES) tendo como coordenador 

técnico  o  Dr.  Marcos  Martins  (CIR/HUCFF).  O  grupo  de  trabalho  foi  composto  por  um 

representante  da  área  de  saúde  e  um  representante  técnico  de  informática  de  cada  uma das 

unidades  atualmente  componentes  do  Complexo  Hospitalar  da  UFRJ  para  formar  o  Núcleo 

Interinstitucional  de  Telemedicina  da  UFRJ  (NUTEL/UFRJ).  Este  grupo  de  trabalho 

interinstitucional para elaborar o projeto foi assim constituído:

 Coordenador Geral:
Nelson Albuquerque de Souza e Silva (Professor Titular / Faculdade de Medicina / ICES / HUCFF).
Prof. Marcos Martins da Silva (HUCFF).

Engenheiros de Sistemas:
Prof. José Roberto Boisson de Marca (CETU/PUC)
Prof. Edmundo Albuquerque de Souza e Silva (Professor Titular. COPPE/UFRJ)

Coordenadores das 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
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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:

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

Em reuniões do grupo definiram-se as diretrizes para o NUTEL, as aplicações prioritárias a 

serem desenvolvidas em cada unidade e elaboraram-se os projetos em cada uma dessas unidades 

hospitalares. Os projetos foram enviados para julgamento técnico pelo MCTI e foram aprovados. 

Para o HUCFF foram destinados recursos no valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil 

reais).  O convênio entre a UFRJ e o MCTI foi assinado e os equipamentos foram adquiridos e 

instalados em 2008. Dois projetos foram iniciados pelo ICES com alunos do Programa de Pós-
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graduação: Trombólise no infarto agudo do miocárdio com tele-consultoria (em cooperação com o 

LNCC  e  o  HSE)  e  educação  à  distância  para  profissionais  de  atenção  básica  de  saúde  (em 

cooperação com a Faculdade de Medicina). O Núcleo de Telemedicina ficou localizado no HUCFF 

(sala no 12. Andar-CAE) com sub-sedes em cada uma das unidades hospitalares da UFRJ. 

A instalação da Rede de Telemedicina no Complexo Hospitalar da UFRJ integrou todas essas 

unidades na Rede RUTE, possibilitando a realização de teleconferências recebidas ou transmitidas 

para todas as unidades em rede, incluindo para locais fora da UFRJ.

Com a finalidade de orientar todos os docentes da área de saúde da UFRJ, para organizar ou 

participar de teleconferências ou outras atividades como os grupos de interesse especial da RUTE, 

O NUTEL elaborou um MANUAL TÉCNICO que pode ser encontrado no endereço eletrônico:

http://www.ufrj.br/ices/images/manual%20de%20telemedicina.pdf

Abaixo,  apresentamos todas  as  teleconferências  que  foram agendadas  no ano de  2011 no 

auditório  Halley  Pacheco  que  foi  equipado  com  os  equipamentos  para  as  teleconferências 

interativas.

Videoconferências Agendadas para o Auditório Halley Pacheco 2011

MES DATA SESSÃO

Março 04/03 Fórum de Cardiologia (assistida)
Instituto Dante Pazzanese- 8h

14/03 Videoconferência de Cardiologia (assistida)
Dr. Petrônio Rangel- UFU

Abril 01/04 Fórum de Cardiologia (assistida) -  Instituto Dante 
Pazzanese- 8h

04/04 Videoconferência de Cardiologia (assistida) Apresentação 
de Caso Clínico- Dr. Júlio César- 10h

05/04 Videoconferência de Anestesia (produzida)
Física, anestesia e aparelhos de anestesia- Dr. Márcio- 16h

08/04 Fórum de Cardiologia (assistida)
Instituto Dante Pazzanese- 8h

12/04 Videoconferência de Anestesia (produzida)
Farmacologia geral- Drª. Simone- 16h

19/04
Videoconferência de Anestesia (produzida)
Opioides, Hipnóticos e administração da Anestesia Venosa 
Total- Drª Simone- 16h

26/04 Videoconferência de Anestesia (produzida)
Anestesia e endocrinologia- Dr. Leonel- 16
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28/04
Videoconferência de Audiologia (assistida)
Departamento de audição e equilíbrio SBFa- Drª Kátia 
Almeida- 15h30

Maio

02/05
Videoconferência de Cardiologia (assistida)
Apresentação de Caso Clínico- Dr. Luiz Fernando 
Junqueira Júnior- 10h

03/05
Videoconferência de Anestesia (produzida)
Equilíbrio Hidroeletrolítico e Ácido-base- Dr. Renato 
Toledo- 16h

06/05 Fórum de Cardiologia (assistida)
Instituto Dante Pazzanese- 8h

10/05 Videoconferência de Anestesia (produzida)
Anestesia no Hepatopata- Dr. Lerner- 16h

17/05
Videoconferência de Anestesia (produzida)
Anatomia, fisiologia, farmacologia renal e anestesia no 
Nefropata- Dr. Luis Carlos- 16h

24/05 Videoconferência de Anestesia (produzida)
Anatomia e fisiologia cardiocirculatória- Dr. Rodrigo- 16h

26/05

Videoconferência de Audiologia (assistida)
Triagem auditiva neonatal: um panorama do que acontece 
no Brasil após o estabelecimento da lei nacional- Drª. 
Carmem Barreira Nielsen- 15h30

30/05

Videoconferência de Dermatologia
Aspectos Clínicos e diagnósticos das vasculites de pequenos 
e médios vasos- Drª Izelda Carvalho- Universidade de 
Brasília

31/05 Videoconferência de Anestesia (produzida)
Farmacologia- Drª. Simone- 16h

Junho

06/06
Videoconferência de Cardiologia (assistida)
Apresentação de Caso Clínico- Dr. Ricardo Loureiro- 10h

07/06 Videoconferência de Anestesia (produzida)
Monitorização Cardiovascular- Dr. Rodrigo- 16h

14/06
Videoconferência de Anestesia (produzida)
Parada e reanimação cardiorrespiratória e cerebral- Dr. 
Ronaldo Vinagre- 16h

21/06
Videoconferência de Anestesia (produzida)
Reposição Volêmica e transfusão sanguínea- Dr. Alfredo- 
16h

28/06
Videoconferência de Anestesia (produzida)
Anestesia para cirurgia cardíaca e vascular- Dr. Ricardo 
Coelho- 16h

30/06 Videoconferência de Audiologia (produzida)
Drª. Silvana Frota- 15h30

Julho 04/07 Videoconferência de Cardiologia (assistida)
Apresentação de Caso Clínico- Drª. Angela Amorim de 
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Araújo- 10h

05/07
Videoconferência de Anestesia (produzida)
Choque- Dr. Rodrigo- 16h

12/07 Videoconferência de Anestesia (produzida)
Manuseio de VAS- Drª. Angélica- 16h

19/07
Videoconferência de Anestesia (produzida)
Fisiologia e anatomia do sistema respiratório- Drª Simone- 
16h

26/07
Videoconferência de Anestesia (produzida)
Farmacologia do Sistema respiratório e anestesia do 
pneumopata- Drª. Carol- 16h

28/07 Videoconferência de Audiologia
Implante Coclear- Drª. Maria Cecília Bevilacqua- 15h30

Agosto

01/08
Videoconferência de Cardiologia (assistida)
Apresentação de Caso Clínico- Dr. Luiz Sérgio Alves Silva- 
10h

02/08
Videoconferência de Anestesia (produzida)
Farmacocinética e farmacodinâmica dos anestésicos 
inalatórios- Drª. Beth- 16h

09/08
Videoconferência de Anestesia (produzida)
Anestesia inalatória-:mecanismo de ação e técnicas de 
administração- Drª. Alexandra- 16h

16/08
Videoconferência de Anestesia (produzida)
Assistência respiratória e monitorização- Dr. Ricardo 
Amorim- 16h

23/08 Videoconferência de Anestesia (produzida)
Anestesia para cirurgia torácica- Dr. Antônio Martins- 16h

25/08 Videoconferência de Audiologia
A tele-educação em audiologia- Drª. Wanda Blasca- 15h30

29/08
Videoconferência de Dermatologia (produzida)
Casos clínicos de recidiva de Hanseníase- Drª Maria Leide- 
8h

30/08
Videoconferência de Anestesia (produzida)
Fisiologia, anatomia e farmacologia do Sistema Nervoso 
Central- Dr. Rodrigo- 16h

Setembro

05/09

Videoconferência de Cardiologia (assistida)
Apresentação de Caso Clínico- Drª. Martha Silva Menezes- 
10h

06/09
Videoconferência de Anestesia (produzida)
Fisiologia, anatomia e farmacologia do Sistema Nervoso 
Autônomo- Dr. Marcelo Teixeira- 16h

13/09
Videoconferência de Anestesia (produzida)
Bloqueio periférico e anestésicos locais- Dr. Flavio 
Lobianco- 16h

20/09 Videoconferência de Anestesia (produzida)
Bloqueio raquidianos e peridurais: anatomia, técnica e 
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complicações- Dr. Walter- 16h

27/09 Videoconferência de Anestesia (produzida)
Relaxantes NM e Monitorização- Dr. Humberto- 16h

29/09 Videoconferência de Audiologia
Drª. Joseli Brazorotto- 15h30

Outubro

03/10 Videoconferência de Cardiologia (produzida)
Apresentação de Caso clínico- Dr. Nelson Souza e Silva- 10h

04/10 Videoconferência de Anestesia
Monitorização Neurológica- Dr. Glauber- 16h

11/10 Videoconferência de Anestesia
Neuroanestesia- Dr. Glauber- 16h

18/10
Videoconferência de Anestesia
Anestesia ambulatorial e para procedimentos diagnósticos- 
Dr. Bomfim- 16h

25/10 Videoconferência de Anestesia
Dor aguda e crônica- Drª. Gislane- 16h

27/10 Videoconferência de Audiologia
Drª. Eliane Schochat- 15h30

Novembro

01/11 Videoconferência de Anestesia
Complicações Anestésicas- Dr. Bomfim- 16h

07/11
Videoconferência de Cardiologia
Apresentação de Caso Clínico- Drª. Kátia do Nascimento- 
10h

08/11 Videoconferência de Anestesia
Anestesia obstétrica- Drª Fátima- 16h

22/11 Videoconferência de Anestesia
Anestesia Pediátrica- Dr. Marcelo Teixeira- 16h

24/11 Videoconferência de Audiologia
Drª. Carmem Barreira Nielsen- 15h30

29/11 Videoconferência de Anestesia
Trauma e Urgências- Dr. Fernando- 16h

Dezembro 05/12 Videoconferência de Cardiologia
Apresentação de Caso Clínico- 10h

Como vemos, foram 58 teleconferências agendadas. Infelizmente, no final do ano de 2010 o 

Auditório Halley Pacheco foi fechado por vários meses devido a necessidade de implosão da ala sul 

do prédio do HUCFF.

A infraestrutura para o desenvolvimento das aplicações da telemedicina está instalada e seu 

desenvolvimento dependerá do treinamento progressivo dos docentes na utilização dessa tecnologia.

Além dos recursos da RNP, o ICES desenvolveu os seguintes projetos em cooperação com 
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outras instituições:

  PROJETO  MACC-Rio  –  Rede  de  Pesquisa  em  Medicina  Assistida  por 

Computação Científica do Rio de Janeiro (MACC-Rio) – em cooperação com 

o LNCC.
O projeto visou o desenvolvimento da rede de telemedicina no Rio de Janeiro e foi definido 

como prioritário pelo comitê gestor do PPSUS.

 O  projeto foi  aprovado em edital  da FAPERJ (PPSUS/FAPERJ-SCTI/SES/MS),  obtendo 

recursos que totalizaram R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais).

  Essa rede foi constituída por 14 instituições do Estado do Rio de Janeiro.

As seguintes instituições constituem a Rede de Telemedicina:

- ACSC – Associação Congregação Santa Catarina.

- COPPE – Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia/UFRJ.

- FMP – Faculdade de Medicina de Petrópolis

- HPC – Hospital Pró-Cardíaco do Rio de Janeiro

- FM-UFRJ – Faculdade de Medicina / Universidade Federal do Rio de Janeiro.

- HUCFF – Hospital Universitário Clementino Fraga Filho /UFRJ

- IME – Instituto Militar de Engenharia

- INCA – Instituto Nacional do Câncer 

- LNCC – Laboratório Nacional de Computação Científica

- PUC-Rio – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

- FCM-UERJ – Faculdade de Ciências Médicas / Universidade Estadual do Rio de Janeiro

- UFF – Universidade Federal Fluminense

- FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz

- Rede D´Or – Laboratórios da Rede D´Or

 SUPORTE REMOTO AO ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL COM USO DE 

ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL VIA DISPOSITIVOS MÓVEIS.

Projeto  em  associação  com  o  LNCC,  dentro  da  Rede  de  Telemedicina.  Este  projeto 

desenvolveu a infraestrutura de Hardware e software para implementação do uso de trombolíticos 

em ambientes móveis (ambulâncias do SAMU) para tratamento do Infarto agudo do miocárdio 

com  teleconsultoria  (Projeto  TIET)  –  recursos  adicionais  obtidos  no  valor  de  R$  91.884,30  – 

FAPERJ.

 Implantação de serviço de difusão de conhecimento baseado em tecnologia e 
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linguagem  multimídia,  com  foco  em  plantas  medicinais  e  prevenção  de 

doenças cardiovasculares.
Neste  projeto,  foi  proposta  uma  estrutura  multidisciplinar  envolvendo  grupos  temáticos 

distintos voltados a um objetivo comum. Equipes do CECIERJ, da EXTRACTA Moléculas S.A., 

empresa  incubada  no  Instituto  BIORIO/UFRJ,  do  Laboratório  de  TV  e  Vídeo  da  Escola  de 

Comunicação  da  UFRJ,  do  Instituto  do  Coração  Edson  Saad  da  UFRJ,  e  do  Laboratório  de 

Modelagem, Análise e Desenvolvimento de Redes e Sistemas Computacionais – LAND da COPPE/

UFRJ  estarão  conjuntamente  produzindo  material  didático,  por  volta  de  25  vídeos  de  curta 

duração, para difusão da ciência pela Internet, suportados por uma infra-estrutura computacional 

distribuída: o servidor multimídia RIO, desenvolvido no laboratório LAND/ COPPE.

Figura 1 – Estrutura Interdisciplinar

Objetiva-se  estabelecer  uma  prova  de  conceito  para  demonstrar  a  viabilidade  de  se 

empreender ações para difundir ciência sob regime de inteligibilidade transversal entre grupos 

distintos, quando a difusão de informação não é definida pelos grupos, mas pelas transferências e 

trocas  que  permeiam  esses  grupos,  a  partir  da  formatação  em  linguagem  ágil  e  vibrante  de 

conteúdo  científico  sobre  plantas  medicinais  e  programas  educacionais  sobre  fatores  de  risco 

cardiovascular.

Para  ilustrar  o  conceito  proposto  nesse  projeto,  suponha  que  um  vídeo  sobre  plantas 

medicinais esteja sendo assistido, via Internet, por um aluno. O professor ministrando a palestra 

pode  solicitar  que  o  aluno  pressione  um botão  na  transparência  que  cause  a  ativação  de  um 

browser para acessar informações adicionais sobre o assunto, ou então, acessar um banco de dados, 

um artigo ou outro material complementar sobre a planta medicinal, objeto do vídeo. Da mesma 

forma,  um  vídeo  sobre  uma  determinada  planta  medicinal  pode  incentivar  o  espectador  a 
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pressionar  um  botão  na  transparência  e  acessar  animações  sobre  um  tema  correlato. 

Evidentemente o mesmo processo pode ser idealizado para divulgação de informações sobre fatores 

de risco cardiovascular.

Figura 2 : Fluxo da Informação

O servidor RIO, fruto de projetos  patrocinados pelo  CNPq e pela FAPERJ, vem sendo 

utilizado no consórcio CEDERJ, criado com o propósito de levar educação superior ao estado do 

Rio de Janeiro. Atualmente, cada um dos pólos CEDERJ conta com um servidor RIO que atende os 

usuários daquele pólo através de uma rede local.

Por intermédio do servidor RIO, tornou-se possível transmitir pela internet, sob um modelo 

de vídeo-aulas, aulas em vídeo, ministradas pelos próprios professores, aos alunos de um curso. 

Vídeos do professor sincronizados com transparências da aula são transmitidos, incluindo índices 

para que o aluno possa acessar tópicos específicos de cada aula.

O  aluno  não  assiste  a  um  vídeo  gravado  de  forma  passiva.  O  professor  do  curso  tem 

possibilidade de auferir dinamismo às suas transparências, incentivando o aluno a interagir com as 

transparências, uma vez que qualquer programa computacional pode ser chamado a partir de um 

“clique” na área reservada a transparências.

O servidor RIO é um sistema de armazenamento multimídia universal. Sendo um servidor 

universal, o servidor RIO suporta vários tipos de mídias: vídeo, áudio, texto, imagens, além de ser 

capaz  de  gerenciar  aplicações  com  ou  sem  restrição  temporal.  O  servidor  RIO  possui  uma 

estrutura plenamente escalável e tolerante a falha. Desta forma é possível disponibilizar o conteúdo 

a um grande número de usuários com qualidade e alta disponibilidade.

Atualmente,  o  grupo  de  trabalho  GT-EAD,  suportado  pela  Rede  Nacional  de  Ensino  e 

Pesquisa – RNP tem como objetivo atender aos alunos do curso de Tecnologia em Sistemas de 

Computação do CEDERJ. Atualmente, três pólos da RNP já possuem servidor RIO instalado, com 

o acesso sendo feito de forma experimental, na RNP. Nesta proposta utilizaremos a mesma infra-

estrutura já instalada para disponibilizar o conteúdo produzido neste projeto.
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Este projeto obteve financiamento da FAPERJ e os vídeos estão em processo de produção.

FIM
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ANEXO XI

Laboratório de Bioestatística Bayesiana
e

Teoria de Sistemas Complexos.

Membros Permanentes:
 

Basílio de Bragança Pereira (Coordenador) – Professor Titular /FM e COPPE

Nelson Albuquerque de Souza e Silva– Professor Titular /FM

 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 /HUCFF

Membros Colaboradores:
 

Carlos Alberto de Bragança Pereira – Professor Titular/IME-USP

 Alexandra  Mello Schmidt – Professor Adjunto/IM

 Dani Gamerman – Professor Titular/IM 

 Leticia Krauss e Silva – Pesquisador Titular/FIOCRUZ

Carlos Henrique Klein – Pesquisador Titular/FIOCRUZ

Mariane Branco Alves – Professora Adjunta /UERJ e Consultora  FIOTEC junto a Letícia 

Krauss e Silva

Raul Antonino Feijóo – Laboratório Nacional de Ciências da Computação (LNCC) / MCTI

Physical Area:

The  Laboratory  is  established  at  the  Unidade  Acadêmica  Intra-hospitalar  de  Saúde 

Cardiovascular of The Instituto do Coração Edson Saad / FM and HUCFF / UFRJ.
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Justificative:

 The nature of the Laboratory and one of its main strengths, is that it encompasses a wide 

range of analytical and scientific methods: Statistical, Computational and Mathematical modelling, 

clinical research methodology (including trial design and analysis), clinical judgment, philosophy of 

sciences,  medical  decision making,  health technology assessment.  All  methods form part  of  the 

knowledge base available within UFRJ, Fiocruz and LNCC. Expertise in these technical areas is 

achieved  by  continuous  collaboration  among  professionals  of  multiple  areas  of  knowledge. 

Although  some  members  of  our  statistical  team  are  not  clinically  trained,  all  have  practical 

experience  of communicating and working effectively with health care practitioners.  This is  an 

essential ingredient for the success of the unit; the harnessing of clinical insight and experience for 

Clinical  Decision  support  within  a  Health  Care  unit.  Problem  solving  based  approach  is 

remarkably effective in producing results relevant to the health community. Complex questions 

and problems emerging from the continuous observation of the health care of patients and health 

system organization demand new methodologies for their solutions. 

Objectives

To advance understanding of the causation, natural  history and treatment of disease and 

the complex patient-culture-society-environment interaction.

To evaluate public health strategies through the development of statistical methods and their 

application to the design, analysis and interpretation of biomedical studies.

The purpose is  to  promote excellence  in national  and international  health care  resource 

allocation   and  decisions,  through  applied  and  theoretical  research  funded  by  the  public  and 

private sector; and  to support the effective implementation of the results of such research through 

education, training and management interventions.

We consider how people´s health and well-being can be defined, measured and improved in 

ways that health policy-makers may determine the best use of available resources. We investigate 

the determinants of well-being insofar as these are relevant to policy formulation.

The laboratory undertakes reviews of the effectiveness and cost effectiveness of health care 

interventions for the  National Health Technology Assessment Network on behalf  of a range of 

policy makers, including the Ministério da Saúde e Secretarias de Estado de Saúde.
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The laboratory provides advice and practical support to investigators planning or running 

clinical  trials.  We  can  provide  expertise  in  the  design  and  operational  conduction  of  trials  to 

international regulatory standards in clinical, community and general practice settings.

Other study designs such as observational  studies, patient records analysis, cohort studies 

and data base analysis which require significant levels of data management could also benefit from 

the laboratory support.

The future work program includes the use of the Net Benefit Framework in pharmaceutical 

licensing; methods for incorporating equity weights into cost effectiveness models and the study of 

social networks.

Research areas:

Medical Statistics: Basilio Bragança Pereira, Helio Migon, Glaucia Maria de Oliveira

 Clinical Decision Making and Judgment: Nelson Souza e Silva, Gláucia Maria de Oliveira, Lucia 

Helena Salis, Helio Migon, Basilio Bragança Pereira

Stocastic Models –  Bayesian Networks and  Markov Chains: Edmundo Souza e Silva,  Fernando 

Silveira, Nelson Souza e Silva, Lucia Helena Salis.

Health  Technology  assessment:  Nelson Souza  e  Silva,  Letícia  Krauss  e  Silva,  Carlos  Henrique 

Klein, Paulo Henrique Godoy.

Data Base analysis: Carlos Henrique Klein, Bernardo Tura, Nelson Souza e Silva, Glaucia Maria 

de Oliveira, Paulo Henrique Godoy.

Research in the Laboratory is highly regarded in the field of applying Bayesian methods in 

health care evaluation and related research.

 The laboratory:

develops  new statistical methodology relevant to medical and health services research

helps  and provides  high quality  advice  on  research  proposals  and in  the  use  of   modern 

statistical methods in the analysis and display of data

provides direct input to medical and health services research projects through collaborative 

research and consulting

develops and delivers statistical teaching  modules for undergraduate and graduate degree 
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students at  the Instituto do Coração

trains medical and health services professionals in the theory and application of appropriate 

statistical methods in their own research

trains the next generation of medical statisticians.

FIM
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ANEXO XIII
RELATÓRIO 2010-2011

AQUISIÇÕES DO ICES

TODOS OS GASTOS EXECUTADOS PELO ICES, E ABAIXO DISCRIMINADOS, 

FORAM REPASSADOS PELA PR/3 DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 2011.

TOTAL REPASSADO AO ICES : 95.040,00

ITENS DE DESPESA QUANTIDAD
E

COMPUTADORES  COM TODO SISTEMA DE PLACAS
 PARA SER INTEGRADO AO SISTEMA DO HU  

13 unid

CAMERA LIGADA AO MICRO 01 unid
LAP TOP  01 unid
HD EXTERNO 01 unid
TV 40´´ 03 unid
APARELHOS  DE AR REFRIGERADO SPLIT DE 12.000 BTUS 03unid
IMPRESSORA LASER COLOR 02 unid
IMPRESSORA LASER COLORIDA PROFISSIONAL
PARA REDE COM CAPACIDADE PARA ATENDER
TODO O ICES EM REDE 

01unid

CADEIRAS DIRETOR 1ª LINHA 08 unid
APARELHO DE FAX PARA SECRETARIA com
impressora multi funcional  

01 unid

ARMÁRIOS DE 02 PORTAS ALTO,  P/ SALA DA CIR. 
CARDIACA

02 unid

MESA EM L COM GAVETAS P/ DIRETOR (CIR. CARDÍACA) 02 unid
GAVETEIRO  P/ SALA DA CIR. CARDÍACA) 01unid
MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO 8º ANDAR
TROCA DE VALVULAS DOS  REGISTROS 05 UNID
TAMPAS  DE VASO 05 UNID
SIFÃO 03 UNID
TORNEIRAS 05 UNID
SABONETEIRAS 03 UNID
SUPORTE PARA PAPEL ROLÃO 05 UNID
AQUISIÇÃO  DE LÂMPADAS  FLUORESCENTE 03 CAIXAS
TROCA DE LÂMPADAS DOS BANHEIROS 
MASC. E FEM. E CORREDOR 8 º ANDAR 
CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS  ICES. Salas do 12 e 08 
com bancada para 05 micros
RETIRADA DE DIVISÓRIA PARA AUMENTO  DE ESPAÇO
NA SALA DO ICES 
 CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO, COM COLOCAÇÃO
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DE DIVISÓRIA, PORTA COM VIDRO E FECHADURA E 
BALCÃO PARA ATENDIMENTO E BANCADA PARA MICRO
CONFECÇÃO DE MESA EM L TAMANHO  ESPECIAL PARA
 GAB. DO DIRETOR ICES
GAVETEIRO COM 04 GAVETAS E TRANCA
PARA GAB. DIRETOR 
ARMÁRIOCOM 1,80 DE ALTURAPOR 0,90 DE LARGURA 
COM
02 PORTAS, CABIDEIRO, PRATELEIRAS E TRANCA
 PARA GAB. DIRETOR
02 ARMÁRIOS COM  08 GAVETAS ,  PORTAS  E TRANCAS
 PARA GAB. DIRETOR. 
UMA ESTANTE DE LIVROS COM 05 PRATELEIRAS
 MEDINDO 1,80 ALT. POR 0,90 LARGURA
 PARA GAB. DIRETOR 
INSTALAÇÃO DE  APARELHOS DE TV DE ´´40   PARA
 APRESENTAÇÃO DE VIDEO CONFERÊNCIA,  COM
 PASSAGEM DE FIOS E CANELETAS PELO TETO COM
 SOBRA DE 3,5 MTOS DE FIO PARA PODER CIRCULAR
 COM O LAP TOP NA SALA DA APRESENTAÇÃO.
 SALAS DA PÓS GRADUAÇÃO , DO SERVIÇO DE 
CIRURGIA
 CARDÍACA E DO DIRETOR DO ICES 
INSTALAÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS 
CONSERTO DE 2 APARELHOS DE DATA SHOW DO
 SERVIÇO DE CARDIOLOGIA. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA
 AS IMPRESSORAS LASER COLOR DO 
GAB. DIRETOR DO ICES (CARTUCHOS, COLORIDO E 
PRETO)
FURADOR DE PAPEL DE GRANDE PORTE
 100 FOLHAS 

02 UNID.

GRAMPEADOR DE PAPEL GRANDE PORTE
 100 FOLHAS.

02 UNID

AQUISIÇÃO DE LÂMPADA RESERVA PARA DATA
 SHOW DO INSTITUTO DO CORAÇÃO.

01 UNID

AQUISIÇÃO DE FITA MINI DV PARA GRAVAÇÃO
 DE EVENTO 

10 UNID.

PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA RELATÓRIO
 DA  SECRETARIA DE PÓS DO ICES (05 MESES)
PAGAMENTO DOS IMPOSTOS REFERENTE AO PERIODO 
DO PAGAMENTO.
AQUISIÇÃO DE KIT DE COLUNA BETACAROTENO 
PARCERIA COM O PROJETO DE ALUNA DE DOUTORADO 
(NÚBIA).
ORGANIZAÇÃO DE EVENTO PARA O INSTITUTO DO
 CORAÇÃO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO COM
 03 SECRETÁRIAS PARA INSCRIÇÃO NO EVENTO
PASTAS, CRACHÁS, CANETAS E  BLOCOS
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GRAVAÇÃO DE 70 CÓPIAS DO EVENTO EM DVD 
PARA OS PARTICIPANTES.
COQUETEL DE ABERTURA E COFFEE DURANTE TODO O 
EVENTO.
ALUGUEL DE SOM, DATA SHOW 
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E HOSPEDAGEM EM
 PARCERIA COM O INCT 
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Anexo IV

UFRJ – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
FACULDADE DE MEDICINA

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA
INSTITUTO DO CORAÇÃO EDSON SAAD

DISCIPLINA: MEDICINA INTERNA II – CARDIOLOGIA
Programação 2011

SEMESTRE 1 de 2011

1 - Corpo Docente:

- Professores da FM e ICES: Aristarco Siqueira Filho, Gláucia M. Moraes de Oliveira, João Manoel 
Pedroso, Lúcio Pereira, Maurício Pantoja, Nelson de Albuquerque Souza e Silva, Ronaldo Leão. 

- Prof. da Faculdade de Medicina e médico do HUCFF: Jacob Atié,

- Médicos do HUCFF: Roberto Pedrosa, Plínio Resende, Regina Helena Fonseca, Martha Turano, 
Ronaldo Franklin Miranda.

2 - Calendário do curso semestre 1 - 2011:

Semana I – 11 a 15 de abril.
Semana II – 18 a 20 de abril.
Semana III – 25 a 29 de abril.
Semana IV – 02 a 06 de maio.
Semana V –  09 a 13 de maio
Semana VI – 16 a 20 de maio.

3 - Horário: 11:00 -12:15h (dias úteis)

4 – Programação semestre 1 - 2011:

Data 2a feira 3a feira 4a feira 5a feira 6a feira

11 
-15/0
4

Apresentação do 
curso.
Medicina com base 
na complexidade.
Prof. Nelson
Sala 10E34

O valor da 
Anamnese e do 
Exame Físico na 
era tecnológica e 
ciclo cardíaco.
Prof. Aristarco
Sala 10E34

Conferência e 
Debate
Fatores de Risco

Prof. Nelson
Sala: 10E34

Hipertensão 
Arterial

Prof. Nelson
Sala 10E34
9:00h

Caso Clínico I - 
Fat. Risco

Discussão Caso 
Clínico

18 
-22/0
4

Caso Clínico I - 
Fat. Risco

Discussão Caso 
Clínico

Anatomia 
Coronariana 
e Aterotrombose
Prof. Ronaldo 
Franklin
Sala 10E34

Conferência e 
Debate
SCA c/ST
Prof.Gláucia
Sala: 10E34

Feriado
Tiradentes

Feriado
Paixão de 
Cristo

25- Caso Clínico II - 
SCA/IAM

Caso Clínico II 
- SCA/IAM

Conferência e 
Debate

Caso Clínico II - 
SCA/IAM

Caso Clínico II - 
SCA/IAM
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29/04
Discussão Caso 
Clínico

Discussão Caso 
Clínico

SCA s/ST

Prof.Gláucia
Sala: 10E34
feriado

Discussão Caso 
Clínico

Discussão Caso 
Clínico

02-
06/05 Estratificação de 

risco Pós IAM

Conferência e 
Debate DAC
Quadro Clínico
Diagnóstico
Prof. Pantoja
Sala: 10E34

Conferência e 
Debate DAC
Tratamento

Prof. Maurício 
Pantoja.
Sala: 10E34

Caso Clínico III - 
DAC

Discussão de Caso 
Clínico

Caso Clínico III 
– DAC

Discussão de 
Caso Clínico

09-
13/05

Testes provocativos 
de Isquemia 
Miocárdica e
Ecocardiograma
Profs. Ronaldo 
Leão e Martha 
Turano

Sala 10E34

Conferência e 
Debate: Febre 
Reumática e 
Endocardite
Prof. Lúcio 
Pereira e 
Aristarco
Sala: 10E34

Conferência 
Lesões 
orovalvares: 
Mitral e Aórtica 

Prof. João 
Manoel
Sala: 10E34

Caso Clínico IV - 
Orovalvar 

Discussão de Caso 
Clínico

Caso Clínico IV - 
Orovalvar

Discussão de 
Caso Clínico 

16-
20/05

Conferência e 
Debate
Miocardiopatia
IC aguda
Prof. Marcelo 
Garcia
Sala: 10E34

Conferência e 
Debate
Miocardiopatia
IC crônica
Prof. João 
Manoel
Sala: 10E34
9:00h

Caso Clínico V 
- Miocardiopatia

Discussão de 
Caso Clínico

Caso ClínicoV 
-Miocardiopatia

Discussão de Caso 
Clínico

Conferência e 
Debate
Arritmias

Prof. Jacob Atié
Sala:10 E 34
feriado

6 - Discussão de casos clínicos  - grupos tutoriais - escala docente. 

Grupos I a VIII:
Grupo I: Prof. Jacob Atié,
Grupo II: Prof. Nelson Souza e Silva, Doutorando Eduardo Nagib e Mestranda Graziele Villas-Boas;
Grupo III: Prof. Prof. Ronaldo Leão, (Mestrandos Rafael Diamante e Diuli Alves.
Grupo IV: Prof. João Manoel Pedroso, Dra.Regina Helena Fonseca e mestranda Roberta França;
Grupo V: Prof. Maurício Pantoja e mestranda Elisa Gripp
Grupo VI: Profa. Gláucia Maria Oliveira, Dr. Plínio Resende e mestranda Cristiane Voguel;
Grupo VII: Dra. Marha Turano e Dr. Ronaldo Franklin
Grupo VIII: Dr. Roberto Pedrosa.

  

SEMESTRE 2 de 2011

1 – Corpo Docente

- Professores da Faculdade de Medicina e ICES: Nelson Souza e Silva, Aristarco Siqueira Filho, Lucio 
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Pereira, Maurício Pantoja, Ronaldo Leão, João Manoel Pedroso, Gláucia Oliveira.
- Prof. Da Faculdade de Medicina e Médico do HUCFF: Jacob Atié,
- Médicos do HUCFF:  Marha Turano, Ronaldo Franklin, Regina Fonseca, Plínio Resende, Roberto 
Pedrosa.
- Pós-doutor do Programa de Pós-graduação em Medicina (Cardiologia) – Paulo Godoy

2 - Calendário do curso:

Semana I – 19 a 23 de setembro.
Semana II – 26 a 30 de setembro.
Recesso da Jornada de Iniciação Científica 3 a 7 de Outubro
Semana III – 10 a 14 de outubro.
Semana IV – 17 a 21 de outubro.
Semana V –  24 a 29 de outubro
Semana VI – 31 de outubro a 4 de novembro.

3 - Horário: 11:00 -12:15h (dias úteis)

4 – Programação semestre 2 - 2011

Data 2a feira 3a feira 4a feira 5a feira 6a feira

19 
-23/1
0

Apresentação do 
curso.
Medicina e teoria 
de sistemas 
complexos.

Prof. Nelson
Sala 10E34

O valor da 
Anamnese e do 
Exame Físico 
na era 
tecnológica e 
ciclo cardíaco.

Prof. Aristarco
Sala 10E34

O método clínico 
para as decisões 
diagnósticas e 
terapêuticas na 
Hipertensão 
Arterial e outros 
Fatores de risco 
cardiovascular.

Prof. Nelson
Sala 10E34

Conferência e 
debate.
Fatores de risco 
para a 
aterotrombose 
vascular. 
Determinantes 
sociais das 
doenças. 

Prof. Nelson
Sala: 10E34

Caso Clínico I - 
Fat. Risco

Discussão Caso 
Clínico

26 
-30/1
0

Caso Clínico I - 
Fat. Risco

Discussão Caso 
Clínico

Anatomia 
Coronariana 
e 
Aterotrombose
Prof.Gláucia
Sala 10E34

Conferência e 
Debate
SCA c/ST
Prof. Ronaldo 
Franklin
Sala: 10E34

Caso Clínico II - 
SCA/IAM

Discussão Caso 
Clínico

Caso Clínico II - 
SCA/IAM

Discussão Caso 
Clínico

10-
14/10

Conferência e 
Debate
SCA s/ST

Prof.Gláucia
Sala: 10E34

Caso Clínico II 
- SCA/IAM

Discussão Caso 
Clínico

Caso Clínico II 
- SCA/IAM

Discussão Caso 
Clínico

Estratificação de 
risco Pós IAM
Prof. Ronaldo 
Leão.

Conferência e 
Debate DAC
Quadro Clínico
Diagnóstico
Prof. Paulo Godoy
Sala: 10E34

17-
21/10

Conferência e 
Debate DAC
Tratamento

Prof. Paulo Godoy
Sala: 10E34

Caso Clínico 
III - DAC

Discussão de 
Caso Clínico

Caso Clínico III 
– DAC

Discussão de 
Caso Clínico

Testes 
provocativos de 
Isquemia 
Miocárdica e
Ecocardiograma
Profs. Pantoja e 
Martha Turano

Sala 10E34

Conferência e 
Debate: Febre 
Reumática e 
Endocardite
Prof. Lúcio 
Pereira e Aristarco
Sala: 10E34
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24-
28/10

Conferência Lesões 
orovalvares: Mitral 
e Aórtica 

Prof. João Manoel
Sala: 10E34

Caso Clínico 
IV - Orovalvar 

Discussão de 
Caso Clínico

Caso Clínico IV 
- Orovalvar

Discussão de 
Caso Clínico 

Conferência e 
Debate
Miocardiopatia
IC aguda
Prof. Marcelo 
Garcia
Sala: 10E34

FERIADO

31/10
-
04/11

Conferência e 
Debate
Miocardiopatia
IC crônica
Prof. João Manoel
Sala: 10E34

Caso Clínico V 
- Miocardiopatia

Discussão de 
Caso Clínico

FERIADO

Caso ClínicoV 
-Miocardiopatia

Discussão de Caso 
Clínico

Conferência e 
Debate
Arritmias

Prof. Jacob Atié
Sala:10 E 34

5 - Discussão de casos clínicos – grupos tutoriais. 

Grupo I: Prof. Jacob Atié,
Grupo II: Prof. Nelson Souza e Silva,
Grupo III: Prof. Ronaldo Leão,
Grupo IV: Prof. João Manoel Pedroso,
Grupo V: Prof. Maurício Pantoja,
Grupo VI: Profa. Gláucia Maria Oliveira
Grupo VII: Dra. Marha Turano e Dr. Ronaldo Franklin
Grupo VIII: Dra. Regina Fonseca e Dr. Plínio Resende
Grupo IX: Dr. Roberto Pedrosa.
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